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شايد در تصويري عام، توسعه پايدار تنها بر جنبه هاي زيست محيطی 
توسعه تاكيد داشته باشد اما كيست كه نداند توسعه پايدار تنها بر اين 
اقتصادي آن هم  به جنبه هاي اجتماعي و  بلكه  ندارد  موضوع تمركز 
توجه مي كند. زيرا اساسا توسعه پايدار محل تاقي جامعه، اقتصاد و 
محيط زيست است. واقعيت اينجاست كه از زماني كه نخستين بار مفهوم 
توسعه پايدار در سال 1980 در گزارش سازمان جهاني حفاظت از منابع 
طبيعي )IUCN( مطرح شد تا به امروز دولت ها و سازمان هاي زيادي 
تاش كرده اند در عمل توسعه پايدار را در صدر اقدامات شان قرار دهند 
و از تمام وجوه آن سخن گويند، وجوهي چون پايداري در منابع طبيعي، 
پايداري سياسي، پايداري اجتماعي و پايداري اقتصادي. با وجود تمام 
اين تاش ها اما كشورهاي بسياري هستند كه تنها در مقام ادعا از توسعه 
پايدار دفاع كرده اند و در زمان عمل، نه تنها در جهت توسعه پايدار گام بر 

نداشته اند، كه درست در جهت عكس آن هم گام برداشته اند.
يكي از مهم ترين رويدادهاي بين المللي كه در زمينه توسعه پايدار 
وجود دارد، نشست جهاني توسعه پايدار )WSSD( است. در اين 
نشست توافق هايي در زمينه توسعه پايدار ميان شركت كنندگان انجام 
شده است كه از آن ميان مي توان به كاهش تعداد افرادي كه دسترسي 
به آب ندارند به نصف تا سال 2015 ميادي، به حداقل رساندن مواد 
شيميايي كه بر سامتي انسان و طبيعت اثرات مخرب مي گذارند تا 
سال 2020 ميادي، نصف كردن سرعت كاهش ذخيره هاي دريايي و 
رساندن منابع دريايي به سطحي پايدار تا سال 2015 ميادي، كاهش 
روند از بين رفتن تنوع طبيعي تا سال 2010 ميادي، افزايش پايداري 
تدوين  براي  برنامه ريزي  و  تجديدشونده  انرژي هاي  از  استفاده  در 
برنامه اي 10 ساله در مورد توسعه پايدار اشاره كرد. در بررسي مورد 
اخير  دهه های  در  مي رسد  نظر  به  هم  ايران  كشور خودمان  خاص 
شتاب  يافته  توسعه  و  مدرن  جامعه  يك  سمت  به  كشور  پيشرفت 
و  اصلی  شاخص های  از  يكی  است.  كرده  پيدا  ويژه ای  اهميت  و 
و  كشور  شهرهای  گسترش  و  رشد  پيشرفت،  و  توسعه  اين  مهم 
به خصوص شهرهای بزرگ آن است. از طرف ديگر با توجه به رشد 
روز افزون جمعيت كشور و به خصوص افزايش جمعيت شهرهای 
بزرگ كه عاوه بر عوامل مواليد و مرگ و مير، عامل مهاجرت مردم 
از روستاها و شهرهای كوچك، رشد جمعيت آن ها را تشديد می كند، 
توجه به توسعه شهرهای بزرگ اهميت دوچندانی پيدا كرده است. 
ولی آنچه در اينجا مساله مورد سوال واقع شده اين نكته است كه 
بايد صورت گيرد كه  به چه صورتی  اين شهرها چگونه و  توسعه 

نياز های آينده كشور را تامين كند؟ 
اگر بپذيريم كه »توسعه پايدار بر سه موضوع پايه ای می نگرد، كه 
اقتصاد، محيط زيست و جامعه انسانی و فرهنگ را شامل می شود و 
نه هر كدام به صورت مجزا، بلكه ارتباط اين عوامل را هم شاخص 
فضای  به  كه  هستند  درست تر  نتايجی  ترتيب  بدين  می دهد،  قرار 
اشتراكی اين عوامل نزديكترند«، آنگاه به اين نتيجه مي رسيم كه در 
بحث توسعه پايدار، تك بعدي ديدن مقوات ره به جايي نبرده و تنها 

اين نگاه جامع است كه حال مشكات ماست. 

حرکت در اتمسفر 
توسعه پایدار

پژمان موسوی سخن سردبیر

كار دشواري است كه تاش ده ها مدير و صدها كارشناس و هزاران كارمند و كارگر صنعت آب و برق در دهه 60 را 
در يكي دو صفحه خاصه كنم. هم كار دشواري است و هم جفا به انسان هاي شريفي است كه تحوات كيفي صنعت آب 
و برق را در دهه 60 رقم زدند. اما با توجه به موضوع اصلي كه بيان تاريخچه تشكيل و تأسيس شركت فراب و رشد و 

بالندگي اين شركت است، سعي مي كنم موضوعات مهم سال هاي 57 تا 70 را به شرح زير خاصه كنم:
1- شركت هاي مهندسي مشاور صنعت آب و برق موجود در مقطع بهمن ماه 57، غالبا به بخش خصوصي تعلق داشته 

و به چهار دسته تقسيم مي شدند:
 - شعبه شركت هاي خارجي در ايران بودند.

 - دفتر نمايندگي شركت هاي خارجي در ايران بودند.
 - مشاركت اشخاص حقيقي با شركت هاي خارجي بودند.

 - شركت هايی كه توسط اشخاص حقيقي و بدون مشاركت با شركت هاي خارجي تأسيس شده بودند.
اين شركت ها عموما به عنوان شركت هاي دست دوم مشاوران خارجي در ايران عمل مي نمودند و حداكثر و در بهترين 
شرايط وظايف نظارت كارگاهي به آن ها محول مي شد. هيچ يك از اين شركت ها، توانايي طراحي پروژه هاي اصلي وزارت 
نيرو مثل خطوط انتقال نيرو، پست هاي برق، نيروگاه ها، ديسپاچينگ ها، سدها، تصفيه خانه ها، ايستگاه هاي پمپاژ، خطوط 
اصلي انتقال آب و ... را نداشتند. اين شركت ها قادر به طراحي هيچ يك از مراحل سه گانه طراحي مفهومي، طراحي پايه و 
طراحي تفصيلي پروژه ها نبودند. فعاليت عموم اين شركت ها پس از پيروزي انقاب اسامي كاما متوقف و يا كند شده بود.
يك شركت دولتي به نام شركت خدمات مهندسي آب و برق نيز توسط وزارت نيرو تأسيس شده بود كه هم به عنوان 
مهندس مشاور پروژه هاي آب و هم به عنوان مهندس مشاور پروژه هاي برق فعاليت مي نمود. كاركرد اين شركت از جنبه 
ورود به طراحي پروژه ها، مشابه ساير شركت هاي مهندسي مشاور خصوصي بود و دستاورد پيشرفته تري نداشت. پس از 
پيروزي انقاب اسامي ايران، بخش برق اين شركت به عنوان يك شركت دولتي مشاور صنعت برق تحت نام شركت 
مشانير آغاز به كار كرد )حدود سال 59( و بخش آب نيز تحت نام شركت مهاب فعاليت مي نمود. حدود سال 61، شركت 
جديد مهاب قدس با سهام شركت مهاب و آستان قدس رضوي تأسيس شد و پروژه هاي حوزه آب وزارت نيرو به اين 
شركت منتقل شد. البته تأسيس و بالندگي هر يك از اين شركت ها در طي سي سال گذشته حاوي نكات مهم و تلخ و 

شيريني است كه چنانچه توسط افراد مؤثر در تأسيس و يا اداره اين شركت ها نوشته شود، خواندني خواهد بود.
2- حرفه پيمانكاري صنعت آب و برق تا بهمن ماه 1357 نيز به استثناي يكي دو شركت ساختماني )مثل سابير( در اختيار 
بخش خصوصي بود. اين شركت ها نيز هيچ دخالت جدي در اجراي پروژه هاي حلقه اول وزارت نيرو كه در بند 2 فوق 

توضيح داده شد نداشتند. تمام سدهاي اصلي كشور توسط شركت هاي پيمانكار خارجي احداث شده بود.
شركت هاي باگزلشافت )سد گلپايگان(، موريسون نودسون )سد اميركبير(، ساسر )سدهاي سفيدرود، لتيان، زاينده رود و 
كارون 1(، ايميرجيلو )سد دز(، پور )سد اكباتان(، تسا )سد مهاباد(،  وايهو -  باستان )سد وشمگير(، تكنوپروم اكسپورت 
)سد ارس(، پور )سد زرينه رود(، دبليو آر دي )سد درودزن(، سابير، موريس، كنودنس )سد قشاق(، ايمپرجيلو - تسا 
)سد ار(، لوزان، پور، لوزينگر )سد ميناب( و كوماگايي گومي )سد و تونل كوهرنگ(، احداث كنندگان سدهاي ايران قبل 

از سال 58 بوده اند. 
نام  نيز  انتقال  نيروگاه ها، پست هاي برق، خطوط   به همين ترتيب اصلي ترين پروژه هاي صنعت برق كشور مثل 

شركت هايي مثل BBC، Alstom، Siemens، GE، Inergoinvest  ،ASEA  و ... را بر پيشاني خود داشتند.
3- تا بهمن ماه 1357، سرمايه گذاري هاي مختصري براي توليد تجهيزات موردنياز صنعت آب و برق انجام شده بود 
كه بعضی از آن ها به بهره برداري رسيده بود و بعضی ديگر نيز در ميانه راه اجراي طرح متوقف شده بود. ايران ترانسفو در 
حد توليد ترانس هاي توزيع با سرمايه گذاري وزارت نيرو و Siemens آلمان، كنتورسازي ايران با سرمايه گذاري وزارت 
نيرو و AEG آلمان، تابلوسازي زيمنس )صنعتي مهرآباد( با سرمايه گذاري زيمنس و بانك صنعت و معدن، ايران سوئيچ 
با سرمايه گذاري BBC و بخش خصوصي، پارس سوئيچ با سرمايه گذاري وزارت نيرو و Alstom فرانسه، تأسيس شده 
بودند. مقره سازي و آونگان با سرمايه گذاري وزارت نيرو و سازمان گسترش در حال احداث بود. آبفر با سرمايه گذاري 
وزارت نيرو و شلمبرژه فرانسه تأسيس شده بود. تعدادي شركت كوچك تابلوسازي نيز توسط بخش خصوصي احداث 

)3(... به جای خاطرات
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زماني كه، 
موفقيت هاي 
حاصل شده 
در رابطه با 

طراحي و اجراي 
سيستم هاي كنترل 

مركزي را براي 
يكي از مديران 

وزارت نيرو توضيح 
مي دادم و 

خواستار آن بودم 
كه اجازه دهند 

فان سيستم كنترل 
در داخل كشور 

ساخته شود، پاسخ 
دادند: »بهتر 
است شما فعا 

در زمينه ساخت 
داخل بيل و كلنگ 
)!( فعاليت كنيد. 
چراكه هم اكنون 
بيل و كلنگ هاي 

ما همه وارداتي 
است«

ری
ت گذا

ی سیاس
س شورا

ن رئی
سخ

شده بود. ويژگي مشترك غالب اين واحدهاي صنعتي ماهيت مونتاژي بودن آن ها بود. آنها 
كه تأسيس شده و به بهره برداري رسيده بودند، هيچ فعاليتي در زمينه طراحي محصول، 
طراحي قطعه و ساخت قطعه نداشتند. بنده حدود سال 1366، حين بازديد از كنتورسازي 
AEG واقع در هاملن آلمان، متوجه شدم كه تقريبا 80 درصد درآمد اين شركت، از طريق 

فروش قطعات كنتور به كنتورسازي ايران تأمين مي شود. جمله فارسي كنتور تك فاز / كنتور 
سه فاز كه بر روي كاغذ كوچكي در كنار كنتورهاي قديمي تك فاز و سه فاز )كنتورهاي 
با قاب شيشه اي( مشاهده مي كنيد، در هاملن آلمان نوشته مي شد و در زمره قطعات مورد 
استفاده در ساخت كنتور براي كنتورسازي ايران ارسال مي شد. البته مديرعامل شركت كنتور 

سازي ايران، ايراني ااصل بود.
4- اگر چه فضاي عمومي كشور در دهه 60، مملو از شعارهاي استقال طلبانه بود 
و اگر چه اغلب مديران عالي رتبه كشور )نخست وزير، هيات وزيران، رئيس جمهور 
و ...( عميقا به مباحث مربوط به جايگزيني واردات، خودكفايي و ساخت داخل باور 
دستگاه هاي  بدنه  در  ولی  مي نمودند  تعقيب  را  نظريه  اين  كردن  عملياتي  و  داشتند 
اجرايي )از جمله وزارت نيرو( مقاومت سرسختانه اي براي تحقق اين موضوع وجود 
پروژه ها،  كارفرماي  عنوان  به  كه  شركت هايي  كارشناسان  و  مديران  غالب  داشت. 
خريدار تجهيزات صنعت آب و برق بودند و يا دستگاه اجرايي پروژه ها تلقي مي شدند، 
عاقه، عقيده و تمايلي به اين مباحث نداشتند و حاضر به پذيرش ريسك هاي ساخت 
داخل نبودند و مطمئن ترين راه را خريد خارجي مي دانستند. پارادوكس عمده اي كه 
در اين دهه وجود داشت اين بود كه زماني كه شركتي آمادگي خود را براي توليد يك 
محصول جديد اعام مي كرد، براي قرار دادن اين شركت در Vendor list خريد، 
كارفرمايان مطالبه Reference list و Certiicate مي نمودند. آن ها به آئين نامه هاي 
معاماتي خود استناد مي كردند. آئين نامه هايي كه اساسا براي »واردات« تنظيم شده بود.
نگراني عمده كارفرمايان )شركت هاي تابعه وزارت نيرو( در بهترين و سالم ترين نوع 
برخورد آن بود كه اوا امكان فني ساخت داخل با ابهام مواجه است )توانايي ساخت 
داخل نداريم(، ثانيا با تأخير زماني مواجه است، ثالثا ساخت داخل مترادف با عدم رعايت 

استانداردهاي كيفيت است. 
به خاطر دارم كه اواخر سال 68 و اوايل سال 69، زماني كه گزارشي مبني بر امكان پذيري 
اجراي پروژه هاي پست هاي 63 و 132 كيلوولت توسط شركت هاي ايراني را براي مهندس 
زنگنه )وزير وقت نيرو( ارسال نموده بودم، به دستور مشاراليه، جلسه اي با حضور تعدادي 
از مديران ارشد وزارت نيرو در دفتر ايشان جهت بررسي اين دعوي تشكيل شد. اعضاي 
جلسه پس از شنيدن چند و چون اين ادعاي بزرگ، با چنان نگاه تأسف بار )و البته 
با  از سلسله درويشان  اين حقير را نگريستند كه گويي پريشان گويي  غضب آلودي( 
انالحق « سر داده و اجرم محتسب  كشكولي بر دوش در كوچه هاي شهر، نداي » 
بايد هر چه زودتر، بابت اين بيهوده گويي او را تأديب نمايد. سنگيني آن نگاه ها هنوز 
دقيقه اي  چند  كه  خواست  من  از  زنگنه  مهندس  جلسه،  پايان  از  پس  است.  من  با 
ادعاي  بود، پرسيد: »چقدر  ارشد نگران شده  از واكنش مديران  اندكي  او كه  بمانم. 
آگاهي  كه  مي كنم  اعتراف  »صددرصد«.  دادم:  پاسخ  هم  بنده  داري؟«  باور  را  خود 
چنداني از پست برق نداشتم. من كه مهندس برق نبودم. اگر هم مي بودم، مگر در 
جرأت   .... يا  كنترل  يا  الكترومغناطيس،  يا  الكتريكي،  ماشين هاي  يا  قدرت،  كاس 
و جسارت تصميم گيري در خصوص پروژه اي كه 50 سال بود توسط شركت هاي 

خارجي طراحي و اجرا شده بود، آموزش داده مي شد؟
چنين  كه  داشتند  اصرار  و  بودند  برق  مهندس  استثناء  بدون  جلسه،  آن  اعضاي 
اقدامي اصا قابل انجام نيست. نه اينكه ريسك دارد، اصا شدني نيست. اصا بايد 
اين حرف ها را فراموش كرد. جمله معمول و متعارف اين نوع جلسات كه )عموما 
با لحن سنگيني هم ادا مي شد( اين بود: »صنعت برق كه شوخي نيست. كوچكترين 
هم،  برق  صنعت  خاموشي  و  مي شود  خاموشي  موجب  صنعت  اين  در  اختالي 

حكومت و دولت را به لرزه درمي آورد«.
اگر تصميم آن روز مهندس زنگنه )كه خود راه و ساختمان خوانده بود و مهندس 
برق نبود( و جرأت و جسارت و شهامت و خودباوري او نبود، اين اتفاق مهم هرگز 
رخ نمي داد و معلوم نبود كه براي چند سال ديگر اتخاذ چنين تصميم سرنوشت سازي 
به تأخير مي افتاد.  آن روز مهندس زنگنه دعوي ساخت داخل پست ها را پذيرفت 

آن  مفاد  اساس  بر  كه  بخشنامه اي صادر شد  )اوايل سال 69(  بعد  هفته  دو  يكي  و 
مناقصات خريد  در  پس،  آن  از  مي شدند  ملزم  منطقه اي  برق  بخشنامه، شركت هاي 
پست هاي 63 و 123 كيلوولت، از دو سه شركت ايراني كه زيرساخت هاي مختصري 
براي احداث پست هاي فوق الذكر به شيوه كليد - تحويل ايجاد كرده بودند، دعوت به عمل 
آورد. از تاريخ صدور اين بخشنامه، فعاليت عجيب و غريب شركت هاي برق منطقه اي 
براي خريد اين پست ها در خارج كشور و دور زدن بخشنامه آغاز شد. بخشي از نامه بنده 

به مهندس زنگنه كه در تاريخ 1369/4/9 نگاشته شد، گوياي اين مطلب است:
»با سام. ظاهرا تمام تاش اين حقير و آن مقام براي اينكه پست هاي 63 و 132 
كيلوولت در داخل كشور ساخته شود، به اين نتيجه شگفت ختم شد كه قرارداد منعقده با 
شركت ..... كه از سال 60 تا كنون راكد بود و برق هاي منطقه اي همتي براي خريد آن از 
خود نشان نمي دادند و وزارت نيرو هم ارزي براي اين كار كنار نگذاشته بود، يك باره فعال 
شود. نيازها روزافزون و تعجيل ها فراوان شد تا عقب ماندگي هاي 9 سال گذشته به يكباره 

جبران شود. چرا كه ناقوس وحشتناك »ساخت داخل« به صدا در آمده بود ... 
»ساختن« كار فوق العاده دشواري است. اگر خريد كاايي با چند جلسه هماهنگي حل شود، 

ساخت همان كاا صدها جلسه هماهنگي و پيگيري و حل مساله ازم دارد ...
 براي توليد يك كنتور برق در داخل كشور به 1000 نفر نيروي كار نياز است و فقط 
يك يا دو نفر كفايت مي كند كه همين كاا از خارج خريداري شود. بديهي است كه 1000 
نفر نيروي كار آن طرف مرز كار خواهند كرد كه كنتور را بسازند و بفروشند و 1000 نفر 

هم اين طرف مرز بيكار خواهند ماند. معناي توليد همان است و معناي خريد همين...«.
منظور بنده از اين توضيحات آنست كه كساني )خصوصا دوستان و همكاران جوان ما( 
تصور نكنند، عبارت »ساخت داخل«، كام مقدسي بوده است كه هر كسي بر زبان مي رانده، 
تمام درها به روي او گشوده مي شده و از هر طرف مورد حمايت و پشتيباني و محبت و 
لطف قرار مي گرفته است. تصور نكنند »ساخت داخل«، اسب زين شده اي بوده است كه اگر 
پشت آن سوار مي شدي، می توانستی تا اعلي عليين يك نفس براني؛ نه چنين نبوده است. 
مقاومت ها چنان شديد و  قوي بود كه يك بار يكي از مديران دستگاه هاي اجرايي وزارت 
نيرو به بنده گفت: »نام شما به عنوان يك نقطه تاريك در شركت ما ثبت شده است، چرا 

كه نگذاشتيد پست هاي ما از خارج كشور خريداري شود«.
زماني كه، موفقيت هاي حاصل شده در رابطه با طراحي و اجراي سيستم هاي كنترل 
مركزي را براي يكي از مديران وزارت نيرو توضيح مي دادم و خواستار آن بودم كه اجازه 
دهند فان سيستم كنترل در داخل كشور ساخته شود، پاسخ دادند: »بهتر است شما فعا 
در زمينه ساخت داخل بيل و كلنگ )!( فعاليت كنيد. چراكه هم اكنون بيل و كلنگ هاي ما 

همه وارداتي است«.
تلقي امروز بنده اين است كه موضع گيري منفي مديران مياني در رابطه با »ساخت 
داخل« و عدم همراهي آن ها به اين موضوع در دهه 60 عموما معلول عوامل زير بوده است:
با  1- قوانين، دستورالعمل ها، مقررات، تجارب و آموزه هاي كشور تماما در رابطه 

»واردات« سامان يافته بود. ساختار كشور ساختار »واردات« بود.
2- حاكميت شركت هاي بزرگ و معتبر فرامليتي بر صنعت آب و برق )خصوصا 
صنعت برق كشور(، چنان هيمنه اي ايجاد كرده بود كه كمتر كسي جرأت و جسارت 

تجديدنظر در آن را در خود مي ديد. 
3- دولت )يا دولت ها( اگر چه پيرامون »ساخت داخل«، »خودكفايي«، »انتقال دانش 
فني« و ... سخن بسيار مي گفتند، اما كمتر به سازماندهي، تدوين مقررات و برنامه ريزي 
در اين رابطه مي پرداختند. سازمان هاي توليدي با هزاران مشكل و معضل دست به گريبان 
بودند كه تماما معلول فقدان برنامه درازمدت دولت )دولت ها( در سياست هاي صنعتي 

كشور بود.    
»فقدان  »تأخير«،  واژه هاي  با  همواره  »خودكفايي«  و  داخل«  »ساخت  واژه هاي    -4
كيفيت« و »نامناسب بودن قيمت« همراه بوده است )كه خود معلول بند 3 فوق الذكر است(.
5- احساس مديران مياني صنعت آب و برق، اين بوده است كه در موقعيت سازماني 
ويژه خود بايستي پاسخ گوي عملكرد خود در اجراي پروژه ها باشند و اتكاء به »ساخت 
داخل« قدرت پاسخ گويي آنان را به شدت آسيب پذير مي ساخته است. البته اين احساس، 

احساس نادرستي نبوده است.
ادامه دارد
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حضور  با  نيرو  وزارت  ارشد  مديران  همايش  دوازدهمين 
محل  در  آبان ماه   24 دوشنبه  نيرو  وزير  نامجو«،  »مجيد 

پژوهشگاه نيرو در تهران برگزار شد. 
اين همايش با حضور وزير نيرو و معاونان اين وزارتخانه و 
تمامی مديران ارشد صنعت آب و برق در سالن همايش خليج 
هدف  داشت.  ادامه  روز  دو  مدت  به  نيرو،  پژوهشگاه  فارس 
سياست هاي  و  كان  اهداف  تبيين  همايش  اين  برگزاری  از 
مادر  شركت هاي  و  ستاد  بين  هماهنگي  ايجاد  نيرو،  وزارت 

سطوح  مديران  بين  تجربه  تبادل  وابسته،  و  تابعه  تخصصي، 
مختلف وزارت نيرو و تجليل از مديران و پيشكسوتان وزارت 

بود.  نيرو 
كان  برنامه هاي  و  سياست ها  همايش،  اين  در  همچنين 
قانون  اجرای  جمله  از  مختلف  بخش های  در  نيرو  وزارت 

تبيين شد. و...  يارانه ها، خصوصی سازی  هدفمندسازی 
مديران  همايش  اصلي  حاميان  از  يكي  فراب  است،  گفتنی 

ارشد وزارت نيرو بود.

دوازدهمين همايش بين المللي حمل و نقل ريلي با هدف تعامل 
با حضور  و  كشور  ريلي  شبكه  پايدار  توسعه  براي  سازگار  و  موثر 
و  مديران  دانشگاهي،  اساتيد  محققان،  انديشمندان،  صاحب نظران، 
كارشناسان از تاريخ 2 الي 3 آبان در مركز همايش هاي رازي برگزار شد. 
در اين همايش معاون وزير راه و ترابري و مدير عامل راه آهن جمهوری 
اسامی ايران، قائم مقام مديرعامل راه آهن، مديرعامل شركت مترو تهران، 
مديرعامل شركت بهره برداري مترو تهران و مديران شركت هاي حاضر 
در صنعت حمل و نقل ريلي حضور داشتند. در پايان اين همايش دو 
برتر جوايز ويژه اي دريافت كردند. گفتنی است،  پژوهشگران  روزه، 
فراب در نمايشگاه جنبي دوازدهمين همايش بين المللي حمل و نقل 

ريلي، حضور داشت.

بيستم آذرماه، مراحل نهايي نصب اولين واحد نيروگاه كارون 4 
از  اندازه گيري خروج  ژنراتور،  و  توربين  »اتصال محورهاي  شامل 
محور، تكميل مراحل نصب، انجام تست هاي بدون بار، اتصال به 

شبكه و تست هاي با بار«، انجام شد.
مناسب  شرايط  نشانگر  آزمايشات  انجام  نتايج  حاضر  حال  در 
طراحي، ساخت و نصب تجهيزات بوده و مشكل جدي در عملكرد 

سيستم مشاهده نمي شود؛ اميد است با لطف الهي راه اندازي آزمايشي 
با موفقيت سپري شده و اطمينان بيشتري از عملكرد واحد حاصل و 

بهره برداري تجاري آغاز شود.
راه اندازي واحد اول نيروگاه با تاش خالصانه، بي وقفه و جدي 
همكاران فعال در بخش هاي مختلف اجرايي و ستادي ميسر شده 

است.

فرابدرهمایشمدیرانارشدوزارتنيرو

فرابدرهمایشبينالملليحملونقلریلي

راهاندازيآزمایشياولينواحد250مگاواتيكارون4

افزایشسهمبخشخصوصی
دراحداثنيروگاهها

سهم بخش خصوصی در احداث نيروگاه های 
حرارتی تا سال 93 به 61 درصد افزايش می يابد. 

قرار  گرفته  صورت  برنامه ريزی های  براساس 
است از پيك مصرف سال 89 تا سال 93 تعداد 132 
واحد نيروگاه حرارتی به ظرفيت 25 هزار و 500 
مگاوات توسط بخش دولتی و غير دولتی احداث 
شود.  دراين راستا سهم بخش خصوصی در احداث 
اين نيروگاه ها به 61 درصد افزايش خواهد يافت.  
در مقطع زمانی پيك مصرف سال 88 تا پيك سال 
كه  حرارتی  نيروگاه های  واحدهای  تعداد  جاری 
توسط بخش دولتی و غير دولتی وارد مدار شد، 26 
واحد به ظرفيت 3104 مگاوات بوده است.  سهم 
بخش خصوصی از احداث نيروگاه های حرارتی 
در اين مدت 37 درصد بوده است.  در عين حال 
در مقطع زمانی سال 84 تا پيك 88 تعداد 85 واحد 
نيروگاه حرارتی به ظرفيت 14 هزار و 432 مگاوات 
توسط بخش خصوصی و دولتی احداث شد كه 

سهم بخش خصوصی 24 درصد بوده است.

افزایش8/3درصدیتوليد
برقازابتدایسالجاری

توليد برق كشور از ابتدای سال جاری تاكنون 
بيش از  8/3 درصد افزايش يافت.  ميزان انرژی 
توليدی داخل كشور از ابتدای سال جاری تاكنون 
بيش از 180 هزار و 330 گيگاوات ساعت بوده 
و  هزار  با 166  مقايسه  در  ميزان  اين  كه  است 
375 گيگاوات ساعت انرژی توليدی زمان مشابه 
پارسال 8/39 درصد افزايش نشان می دهد. از 
ابتدای  از  كشور  داخل  توليدی  انرژی  مجموع 
سال جاری تاكنون، افزون بر 172 هزار و 519 
گيگاوات ساعت به واحدهای حرارتی و بيش از 
هفت هزار و 811 گيگاوات ساعت به واحدهای 
برق آبی اختصاص داشته است.  در اين مدت، 
توليد نيروگاه های حرارتی و برق آبی در مقايسه با 

زمان مشابه سال گذشته افزايش يافته است. 

2ميليارددارتسهياتارزی
برایساختنيروگاه

ساخت  برای  ارزی  تسهيات  دار  ميليارد  دو 
نيروگاه در كشور اختصاص مي يابد . معاون وزير 
از دو  »بيش  افزود:  اعام مطلب فوق  نيرو ضمن 
ميليارد دار برای احداث نيروگاه در كشور توسط 
اعتبار  تدريج گشايش  به   دولت مصوب شده كه 
می شود.«  محمد بهزاد در ادامه در خصوص نيروگاه 
های معين شده برای واگذاری گفت: »در حال حاضر 

35 نيروگاه جهت واگذاری مشخص شده است.« 
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نمايشگاه و كنفرانس بين المللی نفت و گاز عراق، چهارم آذرماه 
با حضور 150 شركت نفتی عراقی، عربی و غير عربی از سی كشور 

برگزار شد.
اين نمايشگاه چهار روزه از چهارم تا هفتم آذرماه در محل دائمي 
نمايشگاه هاي بين المللي بصره داير شد كه شركت نارديس نيز در 
آن حضور داشت. شركت های وزارت صنايع معادن، نفت جنوب، 
از  از جمله شركت های عراقی و  نفتی  بازاريابی  ميسان و شركت 
كشور ايران شركت هاي مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران، 
ترانسفو،  ايران  استيل،  بسترون  گلوبال،  گاز  پترو  آريا  انرژي،  دانا 
كنفرانس  اين  در  داشتند.  نمايشگاه حضور  دراين  تولز  سوپراويل 
موضوعات مربوط به نفت و گاز و تجهيزات انرژی، حفاری، توليد 
و پروژه های نفتی و گازی بررسی شد.  گفتنی است، مواردي چون 
استان  خصوصا  كشور  اين  جنوب  در  عراق  نفتي  ميادين  تمركز 
بصره و ميسان و بندرگاه تجاري، باعث شده است شهر بصره به 

عنوان پايتخت اقتصادي عراق انتخاب شود.  

حضورناردیسدركنفرانسونمایشگاهبينالمللينفتوگازبصره

مجموعه استاتور فريم واحد اول سياه بيشه شامل تجهيزات 
 Stator Frame , Stator Core,  Press Ring , اصلي 
 Lifting در سايت مونتاژ و با استفاده از ابزار Stator Base

از ورق هاي  به غير  Main Beam و سيم بكسل نصب شد. 

Stator Core، بقيه اين تجهيزات تحت مديريت شركت توبا 

نقص  و  عيب  بدون  مونتاژ  شده اند.  ساخته  هپكو  شركت  در 
اين تجهيزات، مي تواند حاكي از كيفيت و دقت در ساخت اين 

باشد.  تجهيزات 
يكي از گلوگاه هاي پروژه سياه بيشه 
هاب  روتور  ماشين كاري  مي توان  را 
ماشين كاري  فرايند  دانست.  ژنراتور 
ماشين كاري  مراحل  شامل  تجهيز  اين 
ماشين كاري  پايين،  و  باا  فلنج هاي 
بورينگ  و  )آرم ها(   خارجي  قطر 
است  آرم ها(  )شيارزني  تجهيز  نهايي 
كاروسل  دستگاه هاي  نيازمند  كه 
با   CNC ميزگردان  و  بورينگ  و 
با  است.  ميلي متر   0/02 تا  دقت هاي 
توجه به محدوديت وزن و دقت مورد 
انتظار طراح )شركت فويت فوجي( به 

غير از شركت آذرآب، دو شركت ماشين سازي اراك و پارس 
هاب  روتور  باشند.  مناسبي  جايگزين  مي توانستند  ژنراتور 
واحد اول با استفاده از ماشين كاروسل شركت ماشين سازي اراك 

و بورينگ شركت آذرآب تكميل و تحويل داده شد. 
تحويل  و  ساخته  روش  به همين  نيز  دوم  واحد  هاب  روتور 
بازرس شركت فويت فوجي شد.  با توجه به حجم فعاليت هاي 
اراك،  ماشين سازي  و  آذرآب  شركت هاي  در  ماشين كاري 
آمده  پيش  ابعادي  بازرسي  مشكات 
و  اول  واحد  هاب  روتور  تحويل  در 
تجهيزات  تحويل  در  تسريع  همچنين 
چهارم  و  سوم  واحدهاي  باقي مانده،  
به شركت پارس ژنراتور كه از امكانات 
مناسبي  نرم افزاري  و  سخت افزاري 
برخوردار  سنگين  ماشين كاري  جهت 
در حال  نيز  اكنون  هم  و  منتقل  است، 

است.  ماشين كاري 
اين است كه  بر  تاش شركت توبا 
سال  پايان  از  قبل  را  واحد  دو   اين 
تحويل  بيشه  سياه  سايت  به  جاري 

دهد.

مونتاژاستاتورفریمژنراتورسياهبيشه

زنگخطركاهششدید
ميزانبارندگیدركشور

بررسی كارشناسان نشان می دهد كه متوسط 
بارش هاي كشور از ابتداي سال آبي جاري تاكنون 
گذشته  آبي  سال  مشابه  مدت  با  مقايسه  در  و 

نزديك به 86 درصد كاهش داشته است.  
مجموع  نيرو،  وزارت  سايت  گزارش  به 
بارش هاي كشور تا پايان روز بيستم آذر بيش از 
11 ميلي متر به ثبت رسيد كه در مقايسه با دوره 
يافته  كاهش  نيز 77 درصد  ساله  درازمدت 40 
است. يادآور مي شود، حجم بارندگي كشور در 
مدت مشابه سال گذشته افزون بر 81 ميلي متر و 
حجم بارش هاي درازمدت نيز 48 ميلي متر ثبت 

شده است. 

بر اين اساس، حجم بارش هاي حوزه آبريز 
درياي خزر از ابتداي سال آبي جاري تا انتهاي 
هفته گذشته همچنان بدون تغيير 50 ميلي متر ثبت 
شده و اين در حالي است كه اين ميزان در مدت 
مشابه سال گذشته بيش از 138 ميلي متر و در 
دوره درازمدت افزون بر 114 ميلي متر بوده است. 
از سوي ديگر، حوزه مرزي شرقي كشور نيز از 
ابتداي سال آبي جاري تاكنون بدون بارش گزارش 
شده و همچنين حجم تجمعي بارش در زمان مورد 
به  فارس،  و خليج  اروميه  در حوزه هاي  بررسي 
ترتيب هفت و 9 ميلي متر به ثبت رسيده است و 
اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال 
گذشته به ترتيب بيش از 108 و 142 ميلي متر ثبت 
شده بود.  بر اساس اين گزارش، ميزان بارندگي 
حوزه فات مركزي نيز با 40 ميلي متر كاهش در 
مقايسه با مدت مشابه سال پيش افزون بر شش 
ميلي متر بوده است. همچنين ميزان بارندگي از 
ابتداي سال  آبي جاري تاكنون در حوزه سرخس 
با 73 درصد كاهش در مقايسه با مدت مشابه سال 

گذشته هفت ميلي متر گزارش شده است. 
هم اكنون، ايستگاه »تركرود آخوند« در استان 
مازندران با 334 ميلي متر پرباران ترين نقطه كشور 
در سال آبي جاري به شمار مي رود و »اسدآباد« 
بيرجند نيز بدون ثبت حتي يك ميلي متر بارندگي 
نقطه  كم باران ترين  عنوان  جاري،  سال آبي  در 

كشور را تاكنون به خود اختصاص داده است. 

5
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اگر گاز را به 
عنوان پايه سوخت 
توليد انرژي 
الكتريكي در نظر 
بگيريم، خواهيم 
ديد كه با افزايش 
قيمت گاز طبيعي 
توليد انرژي از 
منابع تجديد پذير 
موسوم به انرژي 
هاي نو توجيه پذير 
ميشوند و با كاهش 
قيمت گاز استفاده 
از روشهاي 
حرارتي حتي با 
سيكل ساده توجيه 
پذيري بيشتري 
مي يابند.

عظيم  منابع  به  توجه  با  لطفا   :
اين  در  ايران  نسبي  مزيت  و  فسيلي 
بخش، نظر خود را در خصوص ايران و 
وضعيتي كه در آن قرار دارد، بفرماييد.

با  خصوصا  فسيلي  سوخت  مخازن   
شك  بدون  گاز  عظيم  ذخاير  به  توجه 
فرد  به  منحصر  كشور  يك  به  را  ايران 
تبديل نموده است. با اضافه شدن ذخاير 
و سرمايه هاي ديگري نظير سرمايه هاي 
عنوان  به  متخصص  نيروي  و  انساني 
باشيم  مطمئن  ميتوانيم  ظرفيتهاي مكمل، 
داريم.  قرار  پايدار  توسعه  مسير  در  كه 
داراي  نيز  ديگري  دايل  به  ايران  البته 
وجود  ميباشد.  استثنائي  موقعيت  يك 
پاكستان  نظير  جمعيت  پر  كشورهاي 
نظير  كشورهائي  همچنين  و  تركيه  و 
در  را  خوبي  بازار  عراق  و  افغانستان 
داشته  توجه  است.  نموده  ايجاد  منطقه 
خليج  حوزه  كشورهاي  حتي  كه  باشيد 
سوختهاي  منابع  داراي  كه  نيز  فارس 
بودن  گران  به  توجه  با  هستند  فسيلي 
هزينه تبديل انرژي، هنوز توسعه چنداني 
خوبي  بازار  حيث  اين  از  و  اند  نيافته 
نمودن  اضافه  با  دارد.  وجود  منطقه  در 
همسايه  كشورهاي  مجاور  كشورهاي 
ايران نظير هند و حتی كشورهای اروپائی  

با بازار بزرگتري روبرو خواهيم بود. لذا 
فكر ميكنم ايران را بايد كشوری مستعد 
تامين  قطب  يك  به  شدن  تبديل  برای 

كننده انرژی الكتريكی بدانيم.
: شما چه مدلي را براي تامين   

انرژي در ايران پيشنهاد مي كنيد؟
كه  شاخصي  مهمترين  ميكنم  فكر 
مدلي  استخراج  سمت  به  را  ما  ميتواند 
شاخص  همان  نمايد  هدايت  مناسب 
منفعت به هزينه اي است كه در اقتصاد 
پايه  عنوان  به  را  گاز  اگر  است.  مطرح 
نظر  در  الكتريكي  انرژي  توليد  سوخت 
بگيريم، خواهيم ديد كه با افزايش قيمت 
منابع تجديد  از  انرژي  توليد  گاز طبيعي 
پذير موسوم به انرژي هاي نو توجيه پذير 
ميشوند و با كاهش قيمت گاز استفاده از 
ساده  سيكل  با  حتي  حرارتي  روشهاي 

توجيه پذيري بيشتري مي يابند.
را  الكتريكي  انرژي  توليد  اگر 
متداول روشهاي  گروه  دو  به   به 
نو  روشهاي  و   )Conventional(
تقسيم بندي نمائيم در آنصورت خواهيم 
نو  انرژي هاي  از روش  استفاده  ديد كه 
بازار  در  كه  است  اقتصادي  شرطي  به 
برق  باشد  كه حاضر  مصرف، خريداري 
كيلو وات ساعت 1300  ازاء هر  به  آنرا 

داشته  وجود  نمايد  خريداري  ريال 
باشد. در غير اينصورت اين روش رونق 
دراين  كه  نمائيد  توجه  گرفت.  نخواهد 
تقسيم بندي استفاده از روشهاي مولدهاي 
توربين گاز، بخار، سيكل تركيبي و برق 
آبي، را در مجموعه روشهاي متداول به 
حساب آورده ايم اگر چه كه ممكن است 
تجديد  اوليه  منابع  داراي  آنها  از  برخي 

پذير هم باشند.  
  به ازاي هر كيلووات ساعت برق 
گاز  توليد مي شود چقدر  كه  انرژي  يا 

مصرف مي شود؟ 
توليد هر كيلووات  براي  مصرف گاز 
نوع  به  بستگي  الكتريكي  انرژي  ساعت 
استفاده  مورد  ماشين  و  مبدل  راندمان  و 
و  ديزل  براي  ايزو  شرايط  در  دارد. 
 40 راندمان  گازسوز  پايه  موتورهاي 
است.  دستيابي  قابل  45درصد  تا  درصد 
سيكل  راندمان  كه  است  حالي  در  اين 
 35 ايزو  شرايط  در  گاز  توربين  ساده 
برخي  البته  است.  درصد   40 تا  درصد 
از شركتهاي سازنده ادعاي راندمان های 
ميرسد  نظر  به  دارند.  هم  را  بيشتر  كمي 
نظر  مد  را  اقتصادی  فاكتور  چنانچه 
راندمان  آوردن  بدست  براي  دهيم،  قرار 
توليد  دنبال  به  بايد  بيشتر  يا  درصد   50

همزمان برق و حرارت و سيكل تركيبي 
شما  سوال  به  پاسخ  در  بنابراين  باشيم. 
بايد اينگونه جواب داد كه به ازاء هر متر 
گازوئيل  ليتر  يك  يا  طبيعي  گاز  مكعب 
بسته به راندمان، حدودا سه و نيم تا چهار 
كيلو وات ساعت انرژي الكتريكي توليد 

خواهد شد.
: در گاز چطور؟

حرارتي  ارزش  نمي كند.  فرقی 
هزار   9 تا  هزار   8 بين  اگر  را  سوخت 
گاز  مترمكعب  هر  ازاي  به  كيلوكالري 
در نظر بگيريم، درآنصورت ميتوان  بين 
برق  ساعت  كيلووات   4/2 يا   4 تا   3/5
بهترين  توليد كرد. قيمت گاز طبيعي در 
وضعيت حدود 30 تا 32 سنت گزارش 
ساده  معيار  يك  عنوان  به  است.  شده 
ميتوان براي بدست آوردن هر كيلو وات 
متر  هر  قيمت  الكتريكي  انرژي  ساعت 
مكعب گاز را به چهار تقسيم نمود. اگر 
را  آن  و  باشد  عملياتی  سنت   30 قيمت 
تقسيم بر 4 كنيم چيزي حدود 7/5 سنت 
به ازاي هر كيلووات ساعت، يعنی حدود 
ساعت  وات  كيلو  هر  هزينه  تومان   75

انرژي الكتريكي خواهد شد. 
بفرماييد  هزينه  برآورد  ضمن   :
نيرو  توليد  مختلف  روش های  بين 

 توسعه 
 به جاي استفاده از سیکل ساده بخار و گاز 

مدیریت  به  نیاز  و  است  انرژی  منابع  از  برخوردار  کشوری  ایران 
درصد   10 می شود  گفته  دارد.  انرژی  صحیح  مصرف  و  توزیع  تولید، 
متمرکز  منابع  به جز  که  است  ایران  در  نفت جهان  منابع کشف شده  از 
دارد.  وجود  کشور  شمال  در  نیز  منابعی  فارس،  خلیج  سواحل  در  نفت 
ایران همچنین با دارا بودن 15 درصد از کل منابع گاز جهان دومین کشور 

دارنده منابع گاز طبیعی است. به همین دلیل، فهم منابع انرژی و بررسی 
در  باید  که  است  مهمی  موارد  از  منابع  مدیریت  و  سیاست گذاری  نحوه 
کشورمان صورت گیرد. برای اطاع از وضعیت منابع انرژی و مدل های 
مناسب تامین آن، گفت وگویی با »عباس علی آبادی«، ترتیب داده ایم که 

در ادامه می خوانید.

گفت وگو با »عباس علی آبادی«، مشاور عالی وزیر نیرو و مدیرعامل شرکت مپنا

معصومه 
سلیماني پور

پیمان جنوبي

 ویژه
ان

میهم
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هزينه تبديل 
انرژي به نوع 
ماشين مورد 

مصرف بستگي 
دارد، اگر بطور 

مثال از سيكل 
ساده يا توربين 
گازی استفاده 

مي كنيم، توربين 
گاز از راندمان 

حدود 35 درصد 
تا 38 درصد در 
حال حاضر قابل 

دستيابي است

كدام ارجح تر است و كدام يك صرفه 
اقتصادی بيشتری دارد؟

ماشين  نوع  به  انرژي  تبديل  هزينه 
بطور  اگر  دارد،  بستگي  مصرف  مورد 
گازی  توربين  يا  ساده  سيكل  از  مثال 
راندمان  از  گاز  توربين  مي كنيم،  استفاده 
در حال  تا 38 درصد  حدود 35 درصد 
حاضر قابل دستيابي است.   به صورت 
تومان   21 تا   20 حدود  ميانگين  تقريب 
قيمت  مي تواند  گازي  ساده  سيكل  در 
كه  همانطوری  البته  باشد.  انرژي  تبديل 
دارد.   راندمان  به  بستگي  اينها  شد  گفته 
توان  حداكثر  و  راندمان  اينكه  ضمن 
اقليم   از  تابعي  خود  نوبه  به  نيز  نيروگاه 
و موقعيت جغرافيايي است. به طور مثال 
كنار  در  و  كشور  شمال  در  نيروگاه  اگر 
دريا باشد و درجه حرارت را  15 درجه 
باائي  راندمان  كنيم،  فرض  سانتيگراد 
اگر  آنكه  حال  نمود،  خواهيم  تجربه  را 
نيروگاه را در تهران در ارتفاع 1500 متر 
و دما را در تابستان 40 درجه سانتيگراد 
راندمان  آنصورت  در  بگيريم  نظر  در 
پاييني خواهيم داشت.  اين ارزش تبديل 
انرژي در سيكل ساده بود. حال اگر سراغ 
 )Combined Cycle( تركيبي  سيكل 
استاندارد  واحدهاي  اگر  مثا  برويم، 
ساخت داخل مپنا را در نظر بگيريم، به 
 160 اان  كه   V942 واحد   2 هر  ازاي 
مگاواتي هستند يك واحد 160 مگاواتي 
ديگر مي توانيم نصب كنيم كه ديگر براي 
توليد برق سوخت استفاده نمي كند يعني 
راندمان ما يكباره از حدود 34 درصد به 
حدود 45 يا 50 درصد ارتقاء پيدا مي كند. 
ارزش سرمايه گذاري  در هر صورت  اما 
مابه ازاي اين اقدام قابل توجه است. برای 
اين كار، بايد بويلر، توربين بخار، ژنراتور 
لذا  كنيم،  نصب  خنك كن  برج  يك  و 
حدود 900 يورو تا   1100 يورو به ازاي 
هر كيلووات وابسته به موقعيت مكانی و 
امكانات مورد استفاده بايد سرمايه گذاري 
يورو    1000 حدود  متوسط  يعني  كنيم. 
سرمايه گذاري مي كنيم، تا يك كيلو وات 
توان بدون مصرف سوخت ايجاد نمائيم. 
با  مقايسه  در  نيروگاه  اين  البته 
زيرا  دارد.  اقتصادي  بادي صرفه  نيروگاه 
بدون  نيروگاه  جايگزين  بخواهيم  اگر 
بايد  بسازيم  بادي  نيروگاه  سوخت، 
سرمايه گذاري  كيلووات  بر  يورو   2000

كنيم. اين نكته را هم بايد اضافه كنيم كه 
دائم  شده،  اشاره  تركيبي  سيكل  نيروگاه 
عملكرد  شاخص  داري  و  می كند  كار 
درصد   90   )Plant Factor( زماني 
است، ولی اين شاخص در نيروگاه بادي 
حدود 25 درصد است. يعني اگر بخواهيم 
انرژي توليدي دو نيروگاه فوق برابر شود 
و به وسيله نيروگاه بادي برق توليد كنيم 
بادي  نيروگاه  شاخص  اينكه  جهت  به 
در  شاخص  اين  و  درصد   25 حدود 
افزايش  براي  كه  تركيبی  سيكل  نيروگاه 
راندمان و بهره وري ساخته ايم حدود 90 
برابر  تا 4  درصد است، چيزي حدود 2 
هر  توليد  براي  يورو  هزار   8 تا   4 يعني 
ازم  سرمايه گذاري  )توان(  وات  كيلو 
ايران  اقليم  در  كه  نمائيد  توجه  داريم. 
باد هميشه نمی وزد، اين نيروگاه در تمام 
فصول سال كار نميكند )مثا 25 درصد 
ايام سال(، بسته به اينكه محل جغرافيائي 
آن كجا باشد ارزش هر كيلووات ساعت 
برق توليدي توسط نيروگاه بادي كاهش 
تعداد  چقدر  هر  مي يابد.  افزايش  يا 
روزهايي كه باد با شرايط مناسب مي وزد، 
افزايش يابد قيمت تمام شده برق توليدي 
مي شود  كمتر  و  كمتر  و  مي يابد  كاهش 
باد  وزش  روزهاي  تعداد  چقدر  هر  و 
افزايش  شده  تمام  قيمت  يابد،  كاهش 

خواهد يافت.
نوعا  كه  نمود  توجه  بايد  مضافا   
اكثر  نيروگاه گازي در زمين حدودا حد 
برای  و  مي شود  ساخته  هكتاري   20
در  را  بزرگي  مزرعه  بايد  بادي  نيروگاه 
نظر بگيريم و بخش عمده اي از زمين ها 
موقيت  البته  كه  بگيريم  اختيار  در  را 
از اين مزارع صعب العبور است  بسياري 
و عاوه بر آن هر يك از توربينهاي بادي 
كه براي توليد برق در بخش بادي استفاده 
تكنولوژي ها  بهترين  در  و   3  ،2 مي كند 
 160 توليد  براي  دارد.  توان  مگاوات   5
مگاوات چيزي حدود 50 تا 60 دكل بايد 
دربر  را  بزرگي  محوطه  كه  شود  نصب 
مي گيرد  كه خود سرمايه گذاري ديگري 

را طلب مي كند.  
كه  شود  فراموش  نبايد  نكته  اين 
وزارت نيرو بهترين نقاط كشور را تاكنون 
در نظر گرفته و طرحهائی را بر روی آن 
اجرا نموده يا در حال اجرا ميباشد و از 
اين به بعد مكان هاي نصب نيروگاه هاي 

شد.  خواهد  محدودتر  و  محدود  بادي 
با  اقتصادي  نظر  از  ببينيم  بايد  بنابراين 
درآمدی  چه  بادي  نيروگاه هاي  نصب 
كسب كرده ايم.  البته يك سري مشوق ها 
مانند پيمان كيوتو در دنيا وجود دارد كه 
به كشورهايي كه براي توليد برق از منابع 
جوايزي  مي كنند،  استفاده  تجديدپذير 
از  ما  كشور  تاكنون  البته  كه  مي دهند  را 
اين مشوق ها استفاده نكرده است وليكن 
در هر صورت با قيمت گاز در كشور و 
به نظر  منطقه و منابع عظيم گار موجود 
و  برق  همزمان  توليد  از  استفاده  ميرسد 
حرارت و سيكل تركيبی روشی معقول و 

اقتصادی در كشور ميباشد.
را  اين موضوع  آبی  : در بخش 

چگونه می بينيد؟
فقير  آبي  منابع  نظر  از  ما  كشور 
 400 شرايط  بهترين  در  است؛ 
ساانه   آورد  كل  ميلياردمترمكعب 
آب كشور است. از اين 400 ميليارد 
متر مكعب،   30 ميليارد مترمكعب 
 100 و  مي رود  فرو  زمين  در  آن 
ميليارد مترمكعب آن در رودخانه ها 
تبخير  يا  آن  بقيه  و  مي شود  جاري 
 130 اين  از  مي شوند.  عيد  تص  يا 
استحصال،  قابل  مترمكعب  ميليارد 
حدود 90 ميليارد مترمكعب آن  را 
فرض  اگر  كنيم.  استفاده  مي توانيم 
نزديك،  چشم انداز  يك  در  كنيم 
نفر  ميليون   90 به  كشور  جمعيت 
مترمكعب  ميليارد   90 اين  برسد، 

را به 90 ميليون نفر تقسيم كنيم  1000 
سال  هر  در  نفر  هر  ازاي  به  مترمكعب 
را  مقدار  اين  اگر  حال  رسيد.  خواهيم 
به عددی  به 365 روز سال تقسيم كنيم 
كمتر از 3 مترمكعب در روز بابت شرب، 
كشاورزي،  محصوات  توليد  بهداشت، 
دارد  نياز  آب  به  كه  آنچه  هر  و  صنعتي 
خواهيم رسيد. از سوي ديگر توزيع آب 
هم در سطح كشور و استانها يكنواخت 
آب  خيلي  مناطق  از  برخي  در  نميباشد. 
داريم كه يا هدر مي دهيم و يا از كشور 
از  ديگر  برخي  در  و  مي شوند  خارج 
مناطق هم اصا آب نداريم، مثل كويرها 
و همه اينها منجر به محدوديت هاي بااي 

آبي در كشور شده است.
بخش  در  راهكاری  چه  شما   :
غيرهيدرو  و  گازی  غير  نيروگاه  های 

كربوری پيشنهاد می كنيد؟
فكر ميكنم ما بايد در اولويت اول با 
از  زيست محيطي  مسايل  گرفتن  نظر  در 
ظرفيت هاي زيست محيطي و اقليمي خود 
حداكثر استفاده را بكنيم و همه سدهاي 
عنوان  به  و  كنيم  احداث  را  ممكن 
محصول جانبي،  نيروگاههای برق آبي  را 
در سطح بزرگ و كوچك  احداث كنيم.
طراحي  يك  با  بتوانيم  بايد  مجموع  در 
صحيح و مناسب از ظرفيت هاي برق آبي 
استفاده كنيم. در اولويت بعدي به جاي 
يا  از سيكل ساده بخار و گاز و  استفاده 
حتی سيكل تركيبی ) CCP (، به دنبال 
توسعه سيستمهای توليد همزمان برق و 
البته با توجه  حرارت ) CHP ( باشيم. 
دارای  كه  ما  كشور  خاص  شرايط  به 

توليد  ميباشيم،   نيز  آب  كمبود  مشكل 
همزمان برق و حرارت با اولويت توليد  
آب شيرين با استفاده از تكنولوژی های 
مرتبط آب شيرين كن امری قابل توصيه 

و پيگيری ميباشد. 
بطور كلی عاوه بر توليد آب شيرين 
برای شرب استفاده از اين فناوری برای 
باز توليد مجدد آب برای مصارف صنعتی 
از فاضاب را نيز ميتوانيم در دستور كار 
قرار دهيم. مضافا تبديل آبهای لب شور 
برای  استفاده  قابل  آبهای  به  كشور  در 
مصارف گوناكون نيز ميتواند از مجموعه 
و  برق  همزمان  توليد  از  استفاده  نتايج 
تلقی  كن  شيرين  آب  الويت  با  حرارت 
گردد. در اين وضعيت راندمان به بااتر 
كار  بهترين  اين  و  ميرسد   90 تا   85 از 

ممكن است.
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نيروگاه  از  استفاده  ديگر  موضوع 
با تكنولوژی  امروزه  خورشيدي است كه 
های مختلفی ساخته ميشوند.  به نظر ميرسد 
با توجه به مزيتهای نسبی كشور در وجود 
آفتاب در اغلب مناطق و در اغلب روزهای 
سال، كار كردن بر روی اين نيروگاهها برای 
بدست آوردن دانش فنی آن برای ساخت 
مفيد باشد. توجه نمائيم كه در حال حاضر 
برای هر كيلووات بايد  حدود 3000 يورو  
از روشهای  استفاده  كنيم.   سرمايه گذاري 
های     Plant Factor با  خورشيدی 
بااتری نسبت به خورشيدی همراه است 
زيرا همانطوريكه بيان شد  باد صرفا در نقاط 
خاصي در كشور وجود دارد. بعد از  انرژي  
انرژی زمين  گرمايي و  باد و خورشيدی،  
زيست توده و غيره قرار دارند كه به علت 
باا بودن قيمت آن ها در رديف هاي بعدي 
قرار مي گيرند. مي توان به شهرداري ها اين 
نيروگاه هاي زيست توده را البته با روش هاي 
اين روش مي توان  مدرن توصيه كرد؛ در 
گاز حاصل از دفن زباله ها كه روي آن ها 
چند سال پوشيده شده است را استخراج، 
آبگيري و تصفيه كرد.  گاز حاصله را ميتوان 
در داخل موتور گازسوز حرارتي بسوزانيم 
و از آن برق توليد كنيم. اگر برق از اين بخش 
كيلووات ساعتي حداقل 100 تومان خريداري 
شود امكان بحث و سرمايه گذاري وجود دارد  
و بديهی است با قيمت هاي ارزان برق، امكان 

سرمايه گذاري در اين بخشها وجود ندارند.
نيروگاه هاي  فعلي  وضعيت   :
سيكل تركيبي كشور به چه صورت است 
و وضعيت آينده اين صنعت را چگونه 

می بينيد؟
در حال حاضر حدود 56 هزار مگاوات 
نيروگاه داريم كه در حدود 8 هزار مگاوات 
آن برق آبي،  بادي و غيره است.  بقيه آن 
حرارتي  مگاوات  هزار   49 تا   48 حدود 
است. در اين بخش حدود 14 تا 15 هزار 
مگاوات  هزار   8 حدود  بخاري،  مگاوات 
سيكل تركيبی و بقيه آنها گازي است كه 
بايد سيكل تركيبي شود. وزارت نيرو اين 
نكرده  تركيبي  سيكل  هنوز  را  نيروگاه ها 

است. 
خصوصي  نيروگاه  سازنده  بزرگترين 
كه  است  مپنا  حاضر  حال  در  كشور  در 

و  مي سازد  را  نيروگاه  تجهيزات  هم 
هم  مپنا  مي كند.  احداث  را  نيروگاه  هم 
انجام  جامعه  قبال  در  را  خود  رسالت 
مي گيرد  وام  بانك ها  از  مي دهد؛  و  داده 
خود  تعهدات  اجراي  حال  در  وام  با  و 
بايد پس  وام ها  اين  بازپرداخت  و  است 
نيرو صورت  پرداخت توسط وزارت  از 
پذيرد. غير از مپنا دو سرمايه گذار كوچك 
كه  جانبازان هستند  بنياد  مانند  نيز  ديگر 
اند،  داده  انجام  كوچكي  سرمايه گذاري 
نظير  نيز  را  ديگری  بخش  همچنين 
نيروگاه زواره در اصفهان، نيروگاه كهنوج 
خصوصي  بخش  رودشور   نيروگاه  و 

اجرا  حال  در  و  نموده  گذاری  سرمايه 
 85 تا   80 موارد  اين  تمامي  در  است. 
درصد سرمايه از طريق وام بانك ها تامين 
شده و اگر بانك ها وام را تأمين كنند و 
اگر پول برق آن را وزارت نيرو بت واند 
بيشتر  سرمايه گذاري  به  مي توان  بدهد 

اميد داشت.
: آيا رقابتی براي حضور در اين 

صنعت وجود دارد؟
يارانه ها  كردن  هدفمند  طرح  اگر 
در  اقتصادي  چرخه  احتماا  شود،  اجرا 
سرمايه گذار  و  مي شود  سالم  بخش  اين 
به  ورود  براي  وضعيتش  هم  خصوصي 
اقتصاد  در  مي شود.  مشخص  بازار  اين 
منفعت  كه  مي گيرد  شكل  رقابت  زماني 
منافع  وقتي  باشد،  داشته  وجود  آن  در 

نيست،  هم  رقابتی  باشد  نداشته  وجود 
تمايلی  هم  خصوصي  بخش  نتيجه  در 
ادامه  كنوني  روند  اگر  ندارد.  رقابت  به 
پيدا كند، بانك ها هم وام ندهند و وزارت 
بدهد،  را  نيروگاه ها  پول  نتواند  هم  نيرو 
پيش  رو  در  تاريكي  آينده  برق  صنعت 

خواهد داشت.  
با  تجهيزات  بخش  در  آيا   :

مشكل مواجه هستيم؟
كشور  نياز  تجهيزات  تأمين  در  مپنا 
نيروگاه هايی  و  است  كرده  برطرف  را 
مپنا  حضور  با  مي سازد.  داخل  توليد  با 
مديران  همت  به  كه  خوبي  اقدام  و 

جمهوري اسامي در طي 30 سال گذشته 
انجام شده، شركتي به وجود آمده كه از 
نظر رتبه جهاني جزء 5 يا 6 كشور اول 
دنياست. در حال حاضر در سوريه يك 
نيروگاه ساخته ايم و در حال ساخت يك 
نيروگاه ديگر هستيم. اخيرا در الجزاير در 
عمان  در  كرده ايم،  شركت  مناقصه  يك 
در حال ساخت  و  نيروگاه ساختيم  يك 
عراق  در  هستيم.  ديگر  نيروگاه  يك 
است و يك  اتمام  در حال  نيروگاه  يك 
نيروگاه ديگر به ما پيشنهاد كرده اند، يعني 
عما در منطقه فعاليت هاي گسترده اي را 

در بخش توليد نيروگاه داريم.
و  مالي  بحث  جز  به  آيا   :  
ديگري  مشكات  با  مالي  مشكات 
آن  احداث  و  نيروگاهي  بخش  در  هم 

روبه رو هستيم؟ 
ديگر  صنايع  در  كه  مشكاتي  تمام 
هم  كشور  برق  صنعت  در  دارد،  وجود 
گمرك،  نقل،  و  حمل  مسايل  هست؛ 
مواد اوليه، فرايندهاي توليد، انتقال، نيروي 
انساني، ثابت ماندن نرخ ارز  و دهها مورد 
صنعت  اين  هستند.  جمله  اين  از  ديگر 
يك صنعت بزرگ و استراتژيك است كه 
به  بخشهای وسيع ديگری وابسته است. 
شكوفائی اين صنعت به سازمانی پيچيده 
با ظرفيت هاي باا نياز دارد كه خوشبختانه 
دولت توانسته است مسير اين صنعت را 

براي حركت در اين راه هموار سازد.
: در شرايط محدوديت سوخت و 
قطع شدن گاز در زمستان ها، هيچ مشكلي 

در چرخه توليد پيش نمي آيد؟
در شرايطي كه گاز نداريم با سوخت 
مي دهيم؛  ادامه  خود  توليد  به  گازوئيل 
كم  را  تجهيزات  عمر  كار  اين  هرچند 
مي كند. زيرا ماشين آات به شكلي طراحي 
شده اند كه با گاز بهترين عملكرد و بهترين 
دوم  سوخت هاي  در  و  دارند  را  بازدهي 
استفاده  توليد  براي  كه  گازوئيل  مانند 
مي شوند، بازدهي و عملكرد پايين مي آيد 

و به ماشين آات صدمه و آسيب مي زند.
با مشكل  : چرا ما در زمستان ها 
مواجه  نيروگاه  ها  سوخت  تامين 

می شويم؟
همانقدر كه برق ارزان است و مردم 
قيمت  هم  گاز  مي كنند،  مصرف  زياد 
در  گفت  توان  به  شايد  و  دارد  ناچيزی 
اگر  ميشود.   زيادی  اسراف  بخش  اين 
ساعت  كيلووات  هر  ارزش  بدانند  مردم 
نه  است   تومان   100 كشور  براي  برق 
شكل  اين  به  كه  است  بعيد  تومان،   10
در مصرف آن اسراف كنند و آن را هدر 
دهند. آن ها اگر بدانند گاز طبيعي چقدر 
ارزش دارد، براي خنك كردن ساختمان، 
از شيشه هاي  باز نمي كنند و  را  پنجره ها 
دوجداره استفاده مي كنند و ساختمان هاي 
كه  مي كنند  طراحي  شكلي  به  را  خود 
متأسفانه  ولي  كند.  مصرف  انرژي  كمتر 
برق و گاز و  بودن  ارزان قيمت  به علت 
وفور آن بسياري از مردم به راحتي آن را 

هدر ميدهند.
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اين طراحی در 
حالی با موفقيت 

مراحل خود را به 
يايان رسانده و 

در مدل تست نيز 
موفقيت آميز بوده 
است كه تاكنون 
در هيچ پروژه ای 
رنگ عملياتی به 

خود نگرفته است. 
در صورتی كه 
پروژه ای برای 

كار تعريف شود، 
خروجی كل فرايند 
می تواند به مرحله 

ساخت برسد، در 
غير اين صورت 
تنها به صورت 

مقداری محاسبات 
و فايل های 

بايگانی شده 
باقی خواهد ماند

9

پيش زمينه طراحی
تجربه های  به  توجه  با  توبا،  و  فراب 
متعددی كه در اجرا و انجام انواع پروژه ها 
داشتند و همواره بخشی از آن با همكاری 
شركت های خارجی انجام می شد، سرانجام 
به فكر طراحی توربين های آبی برای نخستين 
بار در كشور افتادند. جرقه اين ايده كه حدود 
10 سال پيش زده شد، سرانجام در سال های 
اخير شكل اجرايی به خود گرفت و وارد فاز 

عملياتی شد.
در حقيقت به جز شركت فراب هيچ كدام 
از شركت های هم راستا تاكنون در اين زمينه 
اقدام خاصی انجام نداده بودند و اين ايده 
طراحی برای نخستين بار به نام شركت فراب 
ثبت و توسط مهندسان شركت توبا اجرايی 
در  طراح  مهندسان  اذعان  به  چنانچه  شد. 
شركت توبا، عاقه مندی فراب آنقدر نسبت 
آبی زياد بود  انجام طراحی توربين های  به 
كه هيچ مانعی نمی توانست از پيشبرد كار 

جلوگيری كند. 
فرايند طراحی توربين های آبی

فرايند طراحی توربين نيروگاه های آبی، 
و  پيچيده  پروسه  يك  كردن  طی  مستلزم 
حساس با محاسبات دقيق است. به صورت 
ساده می توان سه مرحله را برای يك طراحی 
عنوان كرد: طراحی سه بعدی، تحليل و تهيه 
نقشه.  در مرحله نخست با طراحی هندسه 
آن، محاسبات پايه ای برای به دست آوردن 
ابعاد و هندسه كلی تجهيزات انجام می شود. 
ازم به توضيح است در اين بخش المان های 
بسيار زيادی مورد ارزيابی و محاسبه قرار 
می گيرند. مرحله نخست با هدف استخراج 

مدل سه بعدی استخراج صورت می گيرد.
سپس خروجی كار به وسيله نرم افزارهای 

بسيار دقيقی مورد آناليز قرار می گيرند. در 
اين مرحله با استفاده از روش های معمول 
تحليل های سيااتی، ابتدا هندسه مورد نظر 
شبكه بندی شده و سپس آناليزهای موردنظر 
كار  موانع  و  مشكات  تا  می شود  اعمال 
مورد شناسايی و بازبينی مجدد قرار گيرند. 
اين بخش نيز كه دارای پيچيدگی های زياد 
صورت  در  است،  خود  فرد  منحصربه  و 
طراحی  به  كار  روند  از  مثبت  گزارش 
مكانيكال ختم خواهد شد. پس از طی شدن 
مراحل فوق،  به مرحله پايانی طراحی، يعنی 
توليد نقشه های مورد نياز می انجامد. در اين 
مرحله نتايج تحليل های هيدروليكی صورت 
گرفته به عنوان ورودی تحليل های مكانيكی 
تنش- كرنش، مودال، سينماتيكی، ديناميكی 
و غيره مورد استفاده قرار می گيرد، تا پس از 
تاييد مواد و ضخامت های در نظر گرفته شده 
برای تهيه نقشه و فرايندهای ساخت و كنترل 
كيفی و... آماده شوند. پس اين بخش مشتمل 
بر طراحی، تهيه نقشه ها و مدارك ساخت و 

كنترل كيفی است.
يك مدل تست موفقيت آميز

اما آنچه بيش از همه برای مهندسان طراح 
زمان  صرف  با  و  گروهی  صورت  به  كه 
كرده  تاش  طراحی  موضوع  روی  فشرده 
مدل  گزارش  نتيجه  داشت  اهميت  بودند، 
تست بود. اين طراحی با ايده ای 10 ساله و 
كار اجرايی چند ساله سرانجام به روز موعود 
خود رسيد. پروژه سيمره كه شركت فراب 
برنده مناقصه آن بود و قرارداد طراحی اين 
نيروگاه با شركت آلستوم منعقد شده بود زمينه 
بسيار خوبی برای مقايسه طراحی به سبك 
ايرانی با نحوه و كاركرد طراحی يك شركت 
با تجربه بود. به باور كارشناسان اين طراحی 

از مشابه خود كم  تنها چيزی  نه 
نداشت بلكه به لحاظ راندمان تا 
حدودی نيز فراتر از نمونه مذكور 
بود. در مدل تست، طراحی در بار 
دوم موفق شد تا عملكرد قابل قبول 

خود را به اثبات برساند.
موانع و مشکات کار

تجربه  نخستين  به  توجه  با 
متخصصان ايرانی در اين حوزه، 
به  ناگزير  موارد  بيشتر  در  آن ها 
به  رسيدن  برای  خطا  و  آزمون 

يك روش خوب و قابل قبول بودند. اين 
مساله تا حدودی زمان كار را افزايش داد. 
نكته ديگر تهيه نرم افزارهای مورد نياز كه 
ويژه شركت فراب و توبا باشد، بود. آن ها 
زمان  صرف  با  نيز  مهم  اين  به  توانستند 
دست يابند.  نكته مهم ديگر كه مهندسان 
دارند  ويژه ای  تاكيد  آن  روی  نيز  طراح 
بسط اين دانش و طراحی برای تيپ های 
مختلف نيروگاه ها با توجه به شرايط آن ها 
است. در اين صورت بسياری از مشكات 
ديده نشده كار، مورد شناسايی و اصاح 
اين  آن  بر  عاوه  گرفت.  خواهند  قرار 
شد  خواهد  مناسبی  ركورد  خود  مساله 
برای تثبيت جايگاه شركت های ايرانی در 
بازارهای جهانی مرتبط با موضوع طراحی.

يك آرزو
برای هر مولف يا پديدآورنده، موضوع 
مهم و غايی كار، خروجی و كاربردی شدن 
طرح يا ايده است. اين طراحی در حالی با 
موفقيت مراحل خود را به يايان رسانده و 
نيز موفقيت آميز بوده است  در مدل تست 
كه تاكنون در هيچ پروژه ای رنگ عملياتی به 
خود نگرفته است. در صورتی كه پروژه ای 

برای كار تعريف شود، خروجی كل فرايند 
می تواند به مرحله ساخت برسد، در غير اين 
صورت تنها به صورت محاسبات و فايل های 

بايگانی شده باقی خواهد ماند.
زمينه های  به  اشاره  مبحث  اين  در 
بی مورد  آينده  و  گذشته  در  آن  اجرايی 
نخواهد بود. برای پروژه  مهريان مراحل 
طراحی به صورت كامل انجام شد، اما به 
نيز  آزاد  پروژه  در  نرسيد.  مرحله ساخت 
كه نيروگاه كوچكی است، بحث های جدی 
برای طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 

آن وجود دارد. 
دانشی برای ايران زمين

طراحی توربين های آبی و بومی  كردن اين 
دانش بدون شك يك افتخار در سطح ملی 
است كه می توان به اين وسيله در جايگاه های 
جهانی حضور درخشانی داشت. اهميت اين 
موضوع آنجاست كه شركت ها و كشورهای 
دارند،  اختيار  در  را  دانش  اين  محدودی 
بنابراين زمينه مناسبی از جنبه رقابتی برای اين 
حضور وجود دارد. عدم وابستگی، كاهش 
تجربه  و  دانش  بسط  ارزی،  هزينه های  در 
طراحی توربين و... از جمله دست آوردهای 

اين تاش تحسين برانگيز است. 

دانشی برای ایران زمین
متخصصان ایرانی برای نخستین بار 
در کشور موفق شدند دانش طراحی 
کامل  به صورت  را  آبی  توربین های 
تاش  با  که  موفقیت  این  بومی کنند. 
کارشناسان شر کت توبا و با حمایت 
برای  توانست  گرفت،  صورت  فراب 
بار دوم در  مدل تست خود به نتایج 
مطلوب و تعریف شده دست یابد؛ از 
هر  کارنامه  در  فوق  موفقیت  رو  این 

دو شرکت به ثبت رسید.

طراحی توربين در » شرکت مهندسی و ساخت توربين های برق آبی- توبا «
ش ویژه

گزار

سامان عابری
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طراحی به اين 
صورت است كه در 
ابتدای كار با توجه 
به مشخصات فني 
طرح و شرايط 
هيدروليكي كه 
نيروگاه دارد، نوع 
توربيني كه قرار 
است طراحي شود 
مشخص مي شود. 
مرحله بعدي 
طراحي هيدروليک 
است. در اين 
بخش، پروفيل های 
هيدروليكی 
تجهيزاتی از 
توربين كه در 
تماس با آب هستند 
به دست می آيد. 
اين مهم ترين 
بخش كار خواهد 
بود. چون در اين 
قسمت تمام رفتار 
هيدروليكی توربين 
مدل می شو

10

:  در ابتدا بفرماييد كه چرا و چگونه 
به فكر طراحی توربين افتاديد؟

با  و   80 دهه  اوايل  در  فراب  شركت 
استفاده از تجربيات حاصله از اجراي چند 
پروژه نيروگاه آبي به صورت EPC، دستيابي 
از  يكي  را  توربين  طراحي  فني  دانش  به 
اهداف عالي خود قرار داد. با انتقال من از 
توبا و  به شركت  معاونت مهندسي فراب 
به عنوان نخستين گام، طراحي شيرپروانه اي 
نيروگاه شهريار انجام شد. پس از آن و در 
راستاي تحقق اهداف شركت براي حضور 
بسته  نصب  و  تامين  طراحي،  در  موفق 
نيروگاه هاي كوچك كهكيلويه و بويراحمد، 
دو  مهريان  نيروگاه  توربين  طراحي  پروژه 
اگرچه  پروژه  اين دو  اجرا شد.  تعريف و 
وارد فاز ساخت نشد ولي دستاوردهايي از 
جمله تهيه نرم افزارهاي طراحي و تشكيل 
تيم طراحي را در برداشت كه مسير را براي 
حضور در پروژه هاي بعدي هموارتر كرد. 
تامين  و  طراحي  قرارداد  سيمره  پروژه  در 
تجهيزات توربين با شركت آلستوم منعقد 
شده بود، ولي با اعتماد مجري طرح سيمره 
تصميم گرفته شد كه به صورت موازي اين 
طراحی را ما نيز انجام دهيم و سپس طراحی 
مزبور را با طرحی كه بعدا شركت آلستوم 
تحويل می دهد، مقايسه كنيم. در نتيجه اين 
و حدود  تعريف شد  مقدمه  اين  با  پروژه 
18 ماه پيش كار بر روی آن آغاز شد. ما 
آغاز كرديم  را  توربين  طراحی هيدروليك 

به  كار طراحی  مردادماه سال جاري  در  و 
پايان رسيد. سپس مدل تست در شركت 
شد  انجام  بار  نخستين  براي  توربوانستيتو 
و ايرادهای آن مورد شناسايی قرار گرفت. 
پس از آگاهی از نواقص كار، دوباره روی 
اين طرح تصحيحاتي صورت گرفت و در 
نهايت در ابتدای آبان ماه سال جاری بار ديگر 
مدل تست انجام شد كه خوشبختانه نتايج 
تست موفقيت آميز بود. در اينجا فرصت را 
هيئت  و  مديرعامل  از  و  شمرده  مغتنم 
مديرعامل  همچنين  و  توبا  شركت  مديره 
شركت فراب تشكر و قدرداني مي كنم كه با 
مساعدت هاي خود ما را در دستيابي به اين 

موفقيت ياري كردند.
از  مخاطبان  برای  ساده  زبان  به   :

مراحل طراحی توربين توضيح دهيد؟
در  كه  است  صورت  اين  به  طراحی 
ابتدای كار با توجه به مشخصات فني طرح 
و شرايط هيدروليكي كه نيروگاه دارد، نوع 
توربيني كه قرار است طراحي شود مشخص 
مي شود. مرحله بعدي طراحي هيدروليك 
است. در اين بخش، پروفيل های هيدروليكی 
آب  با  تماس  در  كه  توربين  از  تجهيزاتی 
هستند به دست می آيد. اين مهم ترين بخش 
كار خواهد بود. چون در اين قسمت تمام 
رفتار هيدروليكی توربين مدل می شود. در 
داخل  از  آناليز جريان عبوري  با  كار  ادامه 
توربين توسط نرم افزارهاي خاص، اطمينان 
حاصل مي كنيم كه شرايط هيدروليكی آب 

طور  به  است.  مطلوب  توربين  داخل  در 
مسلم اين كار به دليل جزئيات گسترده آن 
بسيار زمانبر و دقيق است. در نهايت پس از 
سعي و خطا به يك طرح هيدروليك مطلوب 
مي رسيم كه با شرايط و پارامترهاي جرياني 
مشخصات فني طرح، همخواني داشته باشد. 
مرحله بعدي نيز طراحي مكانيكال و توليد 
آن  به  مربوط  مدارك  و  اجرايي  نقشه هاي 
اين طراحی  از  بيشتر  اطمينان  برای  است. 
كه آيا می تواند مورد قبول باشد يا خير و 
همچنين بيشتر برای نيروگاه های بزرگ كه 
در آن ها راندمان و ساير شرايط هيدروليكی 
سيال بسيار مهم تر هستند، معموا مدل تست 
انجام می شود. اين مدل تست به دليل هزينه 
زياد آن، برای نيروگاه های كوچك كه چندان 
حساس نيستند، معموا صورت نمی پذيرد. 

در مدل تست تمام قطعات طراحی شده 
به سايز مدل ساخته مي شوند و كليه شرايط 
هيدروليكي توربين، در تست مورد بررسي 
و با مشخصات فنی طرح مورد ارزيابي قرار 
بعدي طراحي مكانيكال          مي گيرند. مرحله 
است كه پس از تائيد طراحي هيدروليكي 
سطوح  پروفيل های  گرچه  مي شود.  آغاز 
هيدروليكی به دست آمده اند، اما بايد در اين 
مرحله به آن ها ضخامت داده شود و از لحاظ 
مقاومتي كنترل و روی آن ها بارگذاری های 
اتفاق  توربين  برای  عمل  در  كه  خاصی 
نقشه های  آن  از  اعمال شود. پس  می افتد، 
اجرايی و نقشه های جزئی شامل كليه ابعاد 

و  می شوند  توليد  تلرانس ها  و  اندازه ها  و 
پروسه های ساخت و ليست هاي خريد مواد 

و غيره به دست می آيند. 
: با توجه به شرايط و حساسيت 
لحاظ  به  داديد  پروسه ای كه شرح  كار، 

زمانی چه ميزان به طول می انجامد؟  
در اين پروژه پروسه طراحی هيدروليك 
بي شك  برد.  زمان  نيم  و  سال  يك  حدود 
اجراي  از  حاصله  تجربيات  و  دانش 
اين  كاهش  در  قبلي،  طراحي  پروژه هاي 
زمان مؤثر بوده است. ضمن اينكه در اختيار 
داشتن كامپيوترهاي با قابليت باا براي انجام 
محاسبات حين طراحي مي تواند در كاهش 
اثرگذار  آتي  پروژه هاي  در  طراحي  زمان 

باشد.
بار  نخستين  برای  اين طراحی   :  
در ايران انجام می شود، لطفا توضيح دهيد 
در پروژه های پيشين اين كار توسط چه 

شركت هايی انجام می شد؟ 
در پروژه های قبلي شركت فراب از جمله 
طرح كارون يك، كرخه، مسجد سليمان و 
كارون سه طراحي توربين و شيرپروانه اي 
در حوزه كار شركت  هاربين چين بود. در 
طرح های بعدی شامل گتوند عليا، كارون 
چهار، توسعه مسجد سليمان و سياه بيشه، 
هايدرو  فويت-  با شركت   فراب  شركت 
اتريش برای طراحی توربين وارد كار شد. 
در طرح سيمره نيز طراحي با شركت آلستوم 
فرانسه است. خوشبختانه درخصوص تامين 

بومی کردن طراحی توربین برای نخستین بار در کشور

برای  است  شده  موفق  توبا،  شرکت 
نخستین بار دانش طراحی توربین آبي را 
در داخل کشور بومی کند. »رامین میریان« 
که مسئولیت طراحی و مهندسی شرکت 
توبا را بر عهده دارد، تاکنون پروژه های 
که  وی  است.  کرده  هدایت  را  زیادی 
کارشناسی ارشد خود را با گرایش تبدیل 
انرژی از دانشگاه صنعتي شریف در سال 
شرکت  وارد   76 سال  در  کرد،  اخذ   1373
فراب شد و سپس در سال 80 و همزمان 
پیوست.  شرکت  این  به  توبا  تاسیس  با 
طراحی  خصوص  در  گفت وگویی  وی  با 
توربین، چگونگی کار و انگیزه آن، همچنین 
مشکات و موانع کار و چشم انداز ایشان 
در  که  داده ایم  انجام  جهانی  بازاهای  در 

ادامه می خوانید.

گفت وگو با مدير طراحی و مهندسی شرکت توبا

ش ویژه
گزار
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از اين پس قادر 
خواهيم بود با 
صرف زمان و 

هزينه كمتری كار 
طراحی را انجام 
دهيم. تاكنون 

كار طراحي 
توربين هاي آبي در 
داخل كشور انجام 

نشده بود. به 
صراحت می توان 

گفت كه كار 
طراحی هيدروليک 

توربين، به ويژه 
طراحی هيدروليک 
نيروگاه های بزرگ 

در دنيا تنها 
توسط شركت هاي 

معدودي انجام 
می شود و 

بقيه شركت ها، 
توربين هاي خود 
را معموا از آن 

معدود شركت ها 
كه در رأس آن ها 

شركت فويت 
هايدرو و آلستوم 
هستند، خريداري 

مي كنند

11

عمده اي  بخش  فوق ،  طرح هاي  تجهيزات 
تحت  و  داخلي  پيمانكاران  توسط  كار  از 
مديريت شركت توبا ساخته شده و بخشي 

نيز در حال اجراست.
عمده  توضيح،  اين  اساس  بر   :
شركت های  توسط  توربين ها  طراحی 

خارجی انجام می شد؟
توسط  كلی  صورت  به  كار  اين  بله 
اما  می شد.  انجام  خارجی  شركت های 
طراحی كه شركت توبا انجام داده است و 
برای پروژه سيمره نيز مورد تاييد واقع شده، 
آزاد  نيروگاه و سد  برای پروژه  قرار است 
مورد استفاده قرار گيرد. پروژه آزاد نيروگاه 
كوچكی است در سه واحد و هركدام به 
ظرفيت 3/5 مگاوات كه سرعت مخصوص 
آن حدود 200 و مشابه پروژه سيمره است. 
بدليل شرايط مشابه نيروگاه آزاد با سيمره، 
مي توان طراحي انجام شده را در نيروگاه آزاد 

مورد استفاده قرار داد. 
: آيا می توان از اين طرح برای ساير 

نيروگاه ها نيز استفاده كرد؟ 
برای نيروگاه های با سرعت مخصوص 
مشابه، می توان از آن استفاده كرد. اما برای 
نيروگاه های ديگر، بايد پروسه مشابه را انجام 
داد تا به طراحی هيدروليكی جديدی برای 
آن نيروگاه دست پيدا كنيم. به طور مسلم ما 
تجربه خوبی در اين زمينه به دست آورده ايم 
و از اين پس قادر خواهيم بود با صرف زمان 
و هزينه كمتری كار طراحی را انجام دهيم. 
تاكنون كار طراحي توربين هاي آبي در داخل 
كشور انجام نشده بود. به صراحت می توان 
گفت كه كار طراحی هيدروليك توربين، به 
ويژه طراحی هيدروليك نيروگاه های بزرگ 
معدودي  شركت هاي  توسط  تنها  دنيا  در 
انجام می شود و بقيه شركت ها، توربين هاي 
شركت ها   معدود  آن  از  معموا  را  خود 

خريداري مي كنند. 
موفقيت آميز  تجربه  اين  از  پس   :
در زمينه طراحی توربين، اين موضوع چه 
داشته  تاثير  ارزی  ميزان در صرفه جويی 

است؟ 
امروزه هزينه طراحي هر توربين حدود 
فكر  ولي  است،  يورو  هزار   200 تا   150
مي كنم مهم تر از صرفه جويي ارزي حاصله، 
كه  باشد  شركت  اهداف  از  يكي  تحقق 
مي تواند مسير را براي توسعه محدوده كار 
آبي  نيروگاه  آتي  پروژه هاي  در  و  شركت 
هموار سازد. بي شك اين موفقيت تنها متعلق 
به شركت نبوده و منافع آن به كشور  نيز 
تعلق دارد. طي دو دهه گذشته پيمانكاران 

داخلي در زمينه ساخت تجهيزات توربين 
موفقيت هاي قابل توجهي را كسب كرده اند 
و قطعا دستيابي به دانش فني طراحي توربين 
كنوني  حوزه  افزايش  به  منجر  مي تواند 

ساخت داخل تجهيزات شود. 
: آيا وجود تحريم ها بر تصميم گيری 
داخل  در  توربين  طراحی  خصوص  در 

كشور تاثيرگذار بوده است؟
گذشته از اينكه د ر حال حاضر با وجود 
زمينه  در  به خارج  ما  وابستگي  تحريم  ها، 
ليكن  طراحي توربين برطرف شده است، 
عاقه فراب از قبل در زمينه فعاليت روي 
طراحي توربين تا اندازه اي زياد بود كه اگر 
تحريمی  هم وجود نداشت باز اين كار انجام 

می شد. 
:  آيا اين طراحی ويژگی خاصی 

نسبت به مشابه خارجی خود دارد؟   
سری  يك  توربين  تست  مدل  در 
پارامترهاي هيدروليكي جريان را اندازه گيری 
كه  پارامترهاست  اين  وضعيت  می كنند، 
جايگاه اين توربين را از لحاظ عملكردي 
مشخص مي كند و در طرح ارائه شده تمامي 
پارامترها در محدوده هاي تعريف شده در 
ويژگي  است.  بوده  مربوطه  استانداردهاي 
خاصي نسبت به مشابه خارجي خود به غير 

از اينكه طراحي داخل كشور است، ندارد. 
چند  شما  كار  خطای  ضريب   :

درصد بوده است؟   
است  بوده  خوب  بسيار  كار  دقت 
بدهم.  نمي توانم  آن  براي  درصدي  ولي 
همانطوري كه در جواب سوال قبلي عرض 
كردم تمامي پارامترهاي جرياني در محدوده 

استانداردهاي مرتبط بوده است. 
: آيا تاكنون برای اخذ استانداردهای 

ازم اقدامی  انجام شده است؟
 برای گرفتن استانداردهای ازم نيز آن 
را با مدل تست می سنجند كه آيا مورد تاييد 
است يا خير؟ آيا در محدوده مجاز مربوط به 
استانداردهای مختلف خودش قرار می گيرد 
يا خير؟ در واقع در مدل تست، اين طراحی 
با استانداردهای مرتبط طراحي توربين مورد 
ارزيابی قرار می گيرد تا مشخص شود آيا 
راندمان آن خوب است؟ ضريب كاويتاسيون 
آن در چه سطحی است و يا به عنوان مثال 
پارامترهای مربوط به نوسانات فشاري در 

حد مجاز است يا نه؟
: شما تا چه اندازه روی ساده سازی 

اين طراحی كار انجام داده ايد؟
ما  شد.  كار  بسيار  موضوع  اين  روی 
به  را  طراحي  مراحل  تمام  كرديم  سعي 

صورت پروسه هاي مكتوب ذخيره كنيم و 
در عين حال ساده سازی نيز انجام شود و 
نرم افزارهايی تهيه شد كه با افزايش تجربه 
به روز می شوند  ما در حين كار همواره 
در  كافی  دانش  داشتن  مستلزم  اين  و 
خصوص نرم افزار و اينكه چه الگوريتمی 
می شود.  است،  رفته  كار  به  آن   در 
را  توربين  رانر  كه  شد  تهيه  نرم افزاری 
را  رانر  سه بعدی  مدل  و  می كند  طراحی 
نيروگاه  هيدروليكي  شرايط  به  توجه  با 
نيز ارائه می دهد. اين برنامه قابليت اعمال 
در  تغيير  ايجاد  برای  ازم  تصحيحات 
پروفيل هيدروليكي مدل رانر را نيز دارد. 
به گونه ای كه وقتی يك رانر توسط اين 
نرم افزار توليد مي شود و سپس آن را با 
ماژول های مختلف تحليل جريان، مورد 
بخشی  چنانچه  می دهيم،  قرار  آناليز 
به  باشد،  داشته  تصحيح  به  نياز  كار  از 
آنچه  با  كاري  نقطه  راندمان  مثال  طور 
باشد،  نداشته  مطابقت  بوده  مدنظر 
مدل  مكانيزه،  كاما  سيستم  يك  توسط 
سه بعدي دوباره به نرم افزار برگردانده و 
مي دهيم  تغيير  را  نظر  مورد  پارامترهای 
تا  اتوماتيك  و مجدد پروسه به صورت 

حصول نتيجه مطلوب تكرار مي شود.
در  شما  با  شركت هايی  چه    :
زمينه طراحی توربين همكاری داشتند؟ 

در  گذشته  تجربيات  از  استفاده  با 
اجراي پروژه هاي قبلي و در دست اجرا 
در دهه اخير، تمام مراحل طراحی مربوط 
به توربين تنها در فراب و توبا شكل گرفته 

است. 
موجود  موانع  به  بخواهيد  اگر   :
در مراحل طراحی اشاره كنيد، بيشتر در 

كجا اين مشكات وجود داشته اند؟
موانع  توربين،  طراحی  مراحل  تمامي 
است.  داشته  را  خود  خاص  مشكات  و 
معموا پس از آناليز جريان روي يك مدل 
سه بعدي، براي بهبود شرايط كاركرد نياز به 
اعمال اصاحاتي دارد. اينكه چه اصاحی 
در چه بخشي ازم است انجام شود، مستلزم 
اعمال يك نظر كاما تخصصی است و اصا 
كار ساده ای نيست. با توجه پيچيدگي هاي 
مدل و نياز به تغييرات ميليمتري روي مدل و 
حجم بسيار بااي محاسبات، اين كار مستلزم 
سخت افزار  و  نرم افزار  داشتن  اختيار  در 
مناسب و بسيار زمانبر است. در نتيجه انجام 
تمام مراحل طراحی هيدروليك مشكات 

زيادي را به همراه داشت.
: دانش طراحی كه در حال حاضر 

شما موفق به بومی كردن آن شده ايد، چه 
اندازه می تواند در بازارهای جهانی جايگاه 

كسب كند؟ 
موضوع وجود  اين  برای  زيادی  امكان 
دارد. ما بايد در اين حوزه شناخته شويم. بايد 
طراحي را اجرا كنيم و كار چند نيروگاه را 
به طور كامل انجام دهيم و پس از  نصب 
و  شود  وصل  برق  شبكه  به  راه اندازی،  و 
عملكرد خوبی داشته باشد. در اين صورت  
به  ركورد  يك  دنيا  در  ما  برای  پروژه  اين 

حساب می آيد. 
: آيا از نظر شما نتيجه به صورت 

كامل رضايت بخش بوده است؟
بله، اما هنگامی رضايت بيشتر به دست 
می آيد كه اين طرح را در يك نيروگاه پياده 
كنيم و توليد برق آن را شاهد باشيم. در حال 
حاضر ما نيروگاه آزاد را پيش روی داريم. 
اين امكان نيز وجود دارد كه از اين طرح 
 1000( گتوند  نيروگاه  توسعه  طرح  برای 
مگاواتي( استفاده شود. اين ركورد می تواند 
موفقيت بسيار درخشانی برای توبا و فراب 
در  آزاد  نيروگاه  در  اكنون  شود.  محسوب 
حال اتمام طراحی هستيم و طراحی بيشتر 
است.  شده  انجام  آن  مكانيكال  قطعات 
نقشه ها نيز توليد شده اند و در مرحله تاييد 
كارفرما و مشاور هستيم كه پس از تاييد 
به مرحله ساخت می رويم. ساخت آن هم 
حدود يك سال طول خواهد كشيد. پس 
از آن می توانيم شاهد در مدار قرار گرفتن 
داخل  ساخت  و  طراحی  توربين  اولين 

كشور باشيم. 
يك  عنوان  به  بخواهيد  اگر   :
ضعف  نقاط  به  اشاره ای  كارشناس 
طراحی داشته باشيد به چه مواردی اشاره 

خواهيد كرد؟ 
تعريف  و  شناسايي  شك  بدون 
پروژه هاي بهبود، يكي از وظايف مهم تيم 
طراحي است كه مي تواند در ارتقاي دانش 
فني موجود مؤثر باشد. البته تست مدلي 
كه در آزمايشگاه توربوانستيتو انجام شد و 
مقايسه آن با نتايج تست هاي مشابه مربوط 
به طراحي شركت آلستوم نشان دهنده اين 
مي تواند  طراحي  اين  كه  است  واقعيت 
جايگزين مناسبي براي طرح سيمره باشد 
استفاده  نيز  آزاد  نيروگاه  در  همچنين  و 
بهتر  و  فراتر  اين طرح حتی  نتايج  شود. 
از شرايط تعريف شده براي نيروگاه آزاد 
تنها موردی  نه  از لحاظ طراحی  است و 
كم ندارد بلكه خيلی بيشتر از نيازهاي مورد 

نظر است. 

ش ویژه
گزار
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به طور معمول 
برای آنكه از يک 
طرح اطمينان 
حاصل شود، 
ابتدا آن را مدل 
تست می كنند 
و نتايج مدل را 
مبناي طراحی 
نمونه اصلي قرار 
می دهند چرا كه 
در غير اينصورت 
شما متحمل 
هزينه سنگيني 
خواهيد شد. در 
اين پروژه نيز 
ابتدا با محاسبات 
 )CFD( سيااتي
و تحليل های 
هيدروليكی آن را 
طراحی و تحليل 
كرديم

: طراحی توربين كه شركت توبا 
در مدل تست آن موفق بوده است، از نظر 

فنی چه ويژگی هايی دارد؟
ايران  در  بار  اولين  برای  طراحی  اين 
انجام شده است. شايد طراحی مكانيكال 
قبا صورت می گرفته، اما تا به حال طراحی 
طراحی  بود.  نشده  انجام  هيدروليكی 
هيدروليكی به لحاظ ويژگی و دقتی كه نياز 
دارد، پيچيدگی و دشواری های خاص خود 
را دارد كه آن را از طراحي مكانيكال جدا 
مي كند. شما در طراحی مكانيكال می توانيد 
اطمينان  ضرايب  سري  يك  از  استفاده  با 
از  اطمينان  با  و  كرده  طراحي  را  قطعه اي 
برسانيد مثا  توليد  به مرحله  عملكرد آن 
 10 را  ضخامت  خود،  محاسبات  در  اگر 
ميلي متر به دست آورديد مي توانيد جهت 
اطمينان از ورق 12 استفاده كنيد؛ البته ناگفته 
نماند كه تنها ممكن است از نظر هزينه اي 
توجيه خوبي نداشته باشيد. اما در طراحی 
همان  مي بايست  تجهيزات،  هيدروليكی 
به  است  مطلوبتان  كه  را  كاري  شرايط 
دست آوريد و ضريب اطمينان جايگاهي 
بحث  كه  چرا  ندارد  شما  محاسبات  در 
توان خروجي و بازده مطرح است. پس در 
اينجا به واسطه ماهيت كار شما نمی توانيد 
كمی دست باا بگيريد و سپس آن را كم 
به كيفيت  را كه  كنيد؛ چون عوامل ديگر 
كار مربوط مي شود از دست خواهيد داد. به 
طور معمول برای آنكه از يك طرح اطمينان 
حاصل شود، ابتدا آن را مدل تست می كنند 
و نتايج مدل را مبناي طراحی نمونه اصلي 
اينصورت  غير  در  كه  چرا  می دهند  قرار 
شما متحمل هزينه سنگيني خواهيد شد. 
در اين پروژه نيز ابتدا با محاسبات سيااتي 
را  آن  هيدروليكی  تحليل های  و   )CFD(
طراحی و تحليل كرديم. پس از به دست 
آوردن نتايج مطلوب از طريق نرم افزار، برای 
مدل سازی آن اقدام كرديم و عمليات تست 
علي رغم  اول  بار  شد.  انجام  آن  روی  بر 
حصول بازده مناسب ساير نتايج زياد خوب 
نبود، بنابراين اصاحاتی را بر روی آن انجام 
داديم در تست مجدد نتايج مطلوب بود و 
به آن چيزی كه می خواستيم دست يافتيم. 
ولي بايد يادآور شوم از آنجايي كه امكانات 
تست در داخل كشور وجود ندارد به ناچار 
اين مرحله از كار را در شركت توربوانستيتو 
و  تست  نتايج  اساس  بر  كه  داديم  انجام 
گزارش آن شركت عملكرد توربين بسيار 

عالی است.
بود؟  رضايت بخش  كار  نتايج   :

ضريب خطای كار چند درصد بود؟
نزديك  تقريبا  بود.  رضايت بخش  بله 
نقطه اي  همان  در  بود.  بازده  بهترين  نقطه 
توربين  كاری  شرايط  بهترين  شايد  كه 
باشد نتايج شبيه هم بود ولي در ساير نقاط 
مي رسد.  نيز  درصد  يك  به  خطا  ضريب 
البته اين نرم كار طراحي هيدروليكي است، 
چون اختاف بين تحليل سيااتي و نتايج 
تست هر چه از شرايط بهترين بازده فاصله 
می گيرد تا اندازه ای زياد خواهد شد. ولي در 
نهايت ما به آنچه كه می خواستيم و پيش بينی 
شده بود دست يافتيم و در مقايسه مي توان 
ديد كه از طراحی های روز فاصله اي ندارد. 
يعنی بسيار به طراحی های روز و پيشرفته 
كه در دنيا انجام می شود نزديك است. البته 
كشورهای معدود و نادری بر روی اين نوع 

طراحی اشراف و دانش ازم را دارند.
مختلفی  المان های  به  توجه  با   :
همچنين  شده،  رعايت  طراحی  در  كه 
با  آن  مقايسه  و  تست  مدل  به  توجه  با 
مشابه خارجی، آيا طراحی شما می تواند 
استانداردهای بين المللی را در اين زمينه 

كسب كند؟ 
ما به صورت طبيعی به اين استانداردها 
انجام  تست  كه  هنگامی   يافته ايم.  دست 
و  جنبه  يك  از  تنها  تست  اين  می شود، 
تمامی  بلكه  نمی پذيرد،  صورت  ديدگاه 
پارامترهای عملكردي يك توربين بررسي 
می شود. ما اين نتايج را با يك توربين كه 
نوع  لحاظ  به  و  بود  بازده  بااترين  داراي 
طرح يكي از پيشرفته ترين ها بود، مقايسه 

كرديم كه نتايج بسيار شبيه هم بودند. 
: بدون شك پيچيدگی و حساسيت 
كار، زمان رسيدن به يك طراحی با مدل 
اين  است؛  داده  افزايش  را  موفق  تست 

طراحی چه ميزان زمان برد؟ 
بهتر است مساله به اين صورت عنوان 
شود كه پروژه در سال 1386 شروع شد. 
در آن سال ما با پروژه مهريان كار را آغاز 
كرديم كه يك نيروگاه كوچك با ظرفيت سه 
مگا وات )دو واحد يك و نيم مگاواتي( بود. 
برای اين كار طراحی را تا پايان پيش برديم 
ايراد كار مورد شناسايی و اصاح قرار  و 
گرفت. البته فراب نيز بر اين كار و ايرادهای 
آن نظارت داشت كه اين خود عاملی شد 
پس  شود.  مشخص  نيز  كار  خطاهاي  تا 
از اين كار به پروژه فعلی رسيديم كه در 
اصل دومين پروژه طراحي توربين شركت 
اين مقطع  پايه اي بود. در  توبا به صورت 
زماني يعني سال 1386 توبا وارد طراحی 

موفقيت
در دومين تست

»سیروس رقاقی« مسئولیت طراحی توربین های آبی را در شرکت توبا 
عهده دار است. وی با مدرک کارشناسی ارشد با گرایش تبدیل انرژی، پیش تر 
در زمینه تدوین تکنولوژی طراحي پمپ های نفتی فعالیت می کرد. رقاقی 
اکنون به همراه همکاران  مجرب خود در شرکت توبا موفق شده، نخستین 
طراحی توربین آبي را با موفقیت تست کند. با این مهندس جوان 31 ساله، 

گفت وگویی کرده ایم که در ادامه می خوانید. 

از طراحی تا تست توربين در گفت وگو با سيروس رقاقي
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پروژه هاي  روي  توربين ها  هيدروليكی 
عملياتي شد. البته نبايد كار را به همين مدت 
يك  دارای  كار  چون  كرد.  خاصه  زمان 
پيش زمينه قبلی نيز بوده. طراحی يك كار 
مشاركتی است. من حدود 10 سال است 
فعاليت  هيدروليكی  طراحی  زمينه  در  كه 
مي كنم. هر چند در گذشته بيشتر در زمينه 
اساس هر  و  پايه  اما  داشتم  فعاليت  پمپ 
دوی آن ها، هم پمپ و هم توربين، شبيه 
هم هستند. البته درست است كه تجربه اين 
طراحی را تا حدودی از كار قبلی داشتم و 
اين  در  موفقيت  از عوامل  اين خود يكي 
پروژه نيز بوده، ولي بقيه اعضاي تيم طراحي 
تجربه  دارای  طراحي  زمينه  در  هم  توبا 
بوده اند و خاصه كردن كار طراحی به يك 
زمان معين و يك شخص بخصوص، چندان 

واقعی و منصفانه به نظر نمی رسد. 
حال  در  كرد  ادعا  می توان  آيا   :
حاضر اين دانش به صورت كامل بومی 

 شده است؟ 
بله اين طراحی كاما به صورت بومی 
درآمده و مطابق با روش هاي روز دنيا پيش 
نرم افزارها  از  استفاده  با  يعنی  است.  رفته 
و  داشته  وجود  كه  طراحی  روش های  و 
به  اقدام  خود  ما  موارد  بسياری  در  حتی 
نوشتن نرم افزار آن كرده ايم و در همه اينها 

استانداردهاي روز دنيا رعايت شده است.
تا  توربين  يك  طراحی  فرايند   :
بخش  چند  ساخت  مرحله  به  رسيدن 
است؟ آن را به صورت خاصه توضيح 

دهيد.
سه  به  را  طراحی  فرايند  كل  می توان 
نخست،  مرحله  در  كرد.  تقسيم  مرحله 
هندسه اوليه آن را طراحی می كنيم و مدل 
آن را به صورت سه بعدی استخراج می كنيم. 
با  را  آمده  به   دست  مدل  دوم  بخش  در 
ابتدا  نرم افزارهاي مربوطه تحليل مي كنيم، 
تحليل سيااتي كرده و كليه موارد مربوط به 
عملكرد هيدروليك توربين بررسي مي شود. 
طراحی  به  شروع  بود  مثبت  نتايج  اگر 
اين صورت  غير  در  می كنيم؛  مكانيكال 
اصاحات روي مدل اوليه صورت گرفته 
و مجددا تحليل تكرار مي شود تا آنجا كه 
به نتايج مطلوب برسيم سپس به مدل نهايي 
ضخامت می دهيم و آب بندی ها را در نظر 
می گيريم، شرايط تنش كنش را مورد بررسی 
مكانيكال  شرايط  كل  در  و  می دهيم  قرار 
در  قرار می گيرد.  ارزيابی و طراحي  مورد 
مرحله پايانی نيز نقشه ها توليد و استخراج 
می شوند. پس از طی شدن كل اين فرايند، 

ازم  می رسد.  ساخت  مرحله  به  طراحی 
به ذكر است كه در پروژه مهريان اين سه 
مرحله كار انجام شد؛ يعنی طراحی مدل 
اوليه، تحليل و تهيه نقشه، اما برای ساخت 
نرسيد. در حال حاضر برای پروژه نيروگاه 
و سد آزاد قراراست كه طراحی و ساخت و 

نصب آن انجام شود. 
بيش  كار  اين  در  ويژگی  چه   :
از ساير بخش ها برای شما مهم و حائز 

اهميت است؟
مهم ترين ويژگی اين است كه كار برای 
نخستين بار در ايران انجام شده است. در 
كنار اين موضوع بايد به  مشخصات مثبتی 
اشاره كرد كه طرح به آن رسيده است. يعنی 
بازده و عملكرد بهينه ای كه در مقايسه با 
بود.  مطلوب  بسيار  خارجی  طراحی های 
آمد  به دست  اين طراحی  در  كه  بازدهی 
در  كه  است  بازده هايی  به  نزديك  بسيار 
تنها  ما  رسيد.  توان  مي  آبي  توربين هاي 
فاصله  آن  خارجی  مشابه  با  درصد  يك 

خارجی  مشابه  بازده  داريم. 
مقداري  و  درصد     96

كه ما به دست آورديم 
است.  درصد   95
كنار  در  بازده  اين 
مشخصات  ساير 

مطلوب  عملكردي 
در  را  طرح  اين  آن، 

قرار  طراحی  اول  رده های 
می دهد. 

: شما چه اندازه به كسب موفقيت 
در بازارهای جهانی اميدواريد؟

برای رسيدن و به دست آوردن جايگاه 
را  خود  تجربه  كمی  است  ازم  جهانی، 
در اين حوزه افزايش دهيم. عاوه بر كار 
نيز  را  آن  مشكات  و  ساخت  طراحي، 
ببينيم. پس از ساخت مراحل نصب و تست 
را انجام دهيم كه هر كدام از اين مراحل 
قرار  ما  روی  پيش  را  خوبی  تجربه های 
الی  اين كار در دو  انجام  می دهد. در كل 
سه پروژه ضروری به نظر می رسد. سپس 
در  را  آن  می توان  كه  كرد  ادعا  می توان 
خارج كشور نيز انجام داد. در حال حاضر 
پروژه هايی در خارج از كشور، توسط فراب 
ليسانس و دانش  انجام است كه  در حال 
فني آن از كشورهاي ديگر اخذ شده است. 
اميدواريم در آينده ای نه چندان دور بتوانيم 
اين كار را با استفاده از توان طراحي ايراني 

در كشورهاي ديگر انجام دهيم.
: نكته ای كه در اين بخش ناگفته 

ماند، اين مساله است كه انگيزه شما از 
اين طراحی با توجه به وجود طراح های 
خارجی و تجربه زياد آن ها در اين زمينه 
چه بود؟ اصا چگونه به اين جمع بندی 

رسيديد كه اين كار را انجام دهيد؟
اين يك پروژه ای بود كه از سوی فراب 
برای ما تعريف شد. شركت فراب مدت 
زيادی بود كه تصميم به بومی  كردن اين 
نيز  اخير  سال هاي  در  بود.  گرفته  دانش 
مسائل سياسي و محدوديت های بين المللی 
شرايط خاصي را براي ما با خود به   همراه 
به  مسائل  اين  مجموع  در  است.  داشته 
اضافه عاقه زياد فراب باعث شدند كه كار 

طراحی با جديت دنبال شود.
: شما نه به عنوان طراح اين نوع 
مقام يك كارشناس  در  بلكه  توربين ها، 
چه ايراد و اشكالی به طراحی كنونی وارد 

می كنيد؟ 
من در اين كار نمی توانم به ايرادی اشاره 
كار  نواقص  به  می خواهم  اما  كنم. 
بپردازم، با اين توضيح كه 
نواقص را می توان در 
طی زمان برطرف 
مساله  يك  كرد. 
كه  است  اين 
ما  های  طراحی 
تاكنون وارد حوزه 
ساخت نشده است. 
هميشه  پرسش  اين 
می توان  كه چگونه  دارد  وجود 
رانر با اين حجم و اندازه را در ايران ساخت. 
چگونه و با چه منابعي مي توان ريخته گري، 
ماشين كاري و مونتاژ رانري با ابعاد 5- 4 متر 
را در داخل كشور عملي كرد. پس يكي از 
نيازهاي ما كه بايد به دنبال رفع آن باشيم 
است.  توليد  روش هاي  و  منابع  شناخت 
تيپ  از يك  توربين ها  اينكه،  ديگر  نكته 
بايد موارد و تيپ های ديگر هم  نيستند. 
طراحی شوند، اگر ما با مشخصات ديگر 
ادعای  می توان  كنيم  كار  هم  توربين ها 
كامل بودن طراحي خود را داشته باشيم. 
اما به نظر من، راه اصلی برای كسب اين 
تكامل را طی كرده ايم ولي پايان راه نيست. 
: در اين پروسه طراحی چه موانعی 

كار را به تعويق  انداخت؟  
در برخی مراحل، به دليل عدم وجود 
نرم افزارهای ازم، و تهيه آن ها در داخل 
مشكل  با  بود  زمان بر  بسيار  كه  شركت 
مواجه مي شديم. به طور مثال برای تهيه 
يكی از نرم افزارهای مورد نياز، 6 ماه كار 

شبانه روزی انجام شد تا توانستيم نرم افزار 
تنها  كه  نرم افزاری  بنويسيم.  را  ازم 
اين  باشد.  فراب  و  توبا  شركت  مختص 
برنامه تنها با گرفتن داده هاي اوليه و يك 
انجام  اپراتور  توسط  كه  تنظيماتي  سري 
سه  بصورت  را  رانر  هندسه  شود،  مي 
بعدي توليد می كند. اين تنها يك بخش از 
كار بود. البته بخش ديگر به اين موضوع 
بازمی گردد كه با توجه به شروع كار ما در 
و خطا  انجام سعی  به  ناگزير  اين حوزه 
در برخی از موارد بوديم. ولي در كل با 
پشتكار و همت همكاران هيچ مشكل و 
عاملی مانع از دست يابی ما به هدف نشد.

: برای اتوماسيون كار چه اقدامی 
 انجام داده ايد؟

ما به دنبال اتوماسيون كار هستيم. به اين 
معنی كه به غير از مرحله نخست و تعريف 
اپراتور  به حضور  نيازی  ديگر  كار،  كردن 
توسط  مراحل  بقيه  بايد  نباشيم.  نداشته 
نرم افزار انجام شود، تا به يك طرح مطلوب 
برسد. ما در برنامه های خود به دنبال اين 
هدف هستيم و طبق برنامه داخلي خودمان 
قرار است به زودي به آن دست يابيم. اين 
كار بايد اتوماسيون شود تا نرم افزار قادر به 
بهينه سازی طرح باشد. در اين صورت هم 
زمان كوتاه تر خواهد شد و هم دقت عمل 

افزايش خواهد يافت. 
: اگر نكته ای در خصوص طراحی 

اين توربين گفته نشده، لطفا بيان كنيد.
می خواهم بار ديگر تاكيد كنم، بازدهی كه 
عنوان شد مساله بسيار مهمی  است كه به 
آن دست يافته ايم. نكته ديگر اينكه معموا 
در  می كنند  عنوان  خارجی  شركت های 
پنجمين  حتی  يا  و  چهارمين  سومين، 
تست خود به نتيجه مطلوب در طراحی 
دست می يابند، در حالی كه ما با توجه به 
شرايط، بسيار زودتر به آن دست يافتيم. 
نتيجه مطلوب در دومين تست برای خود 
ما موفقيت بزرگی بود. همانطور كه عنوان 
شد توربين به يك تيپ خاصه نمی شود. 
افزايش دهيم و برای  بايد تاش خود را 
را  آن  ديگر  تيپ هاي  ديگر،  توربين های 
طراحی كنيم. ما راه اصلی در زمينه طراحی 
توربين را پيموده ايم، اما بايد كار تداوم يابد 
و پروژه های بزرگ را طراحی و به مرحله 
ساخت برسانيم. در خاتمه بايد عرض كنم 
كه اين كار با دلگرمي هاي مديريت  توبا و 
حمايت هاي بي دريغ مديريت فراب به ثمر 
رسيده است و ازم می دانم از طرف تيم، از 

اين حمايت ها قدردانی كنم. 

می توان كل 
فرايند طراحی 

را به سه مرحله 
تقسيم كرد. در 

مرحله نخست، 
هندسه اوليه آن را 
طراحی می كنيم 
و مدل آن را به 
صورت سه بعدی 

استخراج می كنيم. 
در بخش دوم 

مدل بدست آمده 
را با نرم افزارهاي 

مربوطه تحليل 
مي كنيم ابتدا 
تحليل سيااتي 
كرده و كليه 

موارد مربوط به 
عملكرد هيدروليک 

توربين بررسي 
مي شود
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اولين مناقصه اي 
كه فراب در 
آن شركت كرد 
به نام »اجا 
نوری و ِخرامی« 
يک مناقصه 
بازسازی در 
كشور آذربايجان 
و اولين مناقصه 
بين المللي  فراب 
طرح كارون 1 بود

: معاونت توسعه طرح ها در فراب چگونه و با چه 
هدفی متولد شد؟

شكل گيری فراب و تداوم كارهای آن با اجراي پروژه های 
كارون 1، كرخه، كارون 3 و مسجد سليمان بود؛ تا قبل از اين 
زمان پيمانكارهای خارجی عهده دار اجراي اين پروژه ها در 
ايران بودند. در آن برهه وزارت نيرو نيازهاي خود را در سرعت 
بخشيدن به پروژه ها، كاهش هزينه، بومي سازي صنعت برق و 
كاهش وابستگي به كشورهاي خارجي مي ديد و در نهايت 
 General( به اين نتيجه رسيد كه بايد پيمانكاران عمومي
Contractor( را ايجاد و سازماندهي كند و كار احداث 

نيروگاه ها به همراه تجهيزات جانبي آن را به آن ها واگذار كند. 
در راس اين شركت ها، فراب به عنوان پيمانكار عمومی احداث 
نيروگاه هاي برق آبي شكل گرفت. در ادامه راه و زماني كه 
شركت فراب در زمينه طراحي، ساخت، نصب و راه اندازي 
نيروگاه هاي برق آبي به تجربيات ارزشمندي دست يافته بود 
و سازماني منظم و متشكل از بهترين هاي صنعت نيروگاهي را 
گرد هم آورده بود، بر آن شد تا خود را در رقابت با ساير رقباي 
داخلي و خارجي در بوته آزمايش بگذارد. اولين مناقصه اي كه 
فراب در آن شركت كرد به نام »اجا نوری و ِخرامی« يك 
مناقصه بازسازی در كشور آذربايجان و اولين مناقصه بين المللي  

فراب طرح كارون 1 بود. در همين راستا  سيستمی در فراب 
چيده شد به نام »مديريت طرح پيشنهادی« كه مدير آن مسئول 
جمع آوری همه اسناد براي مناقصات می شد؛ وظيفه ارتباط 
با كارفرما، پيمانكاران و تامين كنندگان تجهيزات و هم چنين 
بخش هاي مختلف شركت بود و در نهايت اين مديريت 
كارفرما  برای  مالي  پيشنهاد  همراه  به  را  پيشنهادي  مدارك 
ارسال مي كرد. در مناقصه پروژه سياه بيشه، خوشبختانه با يك 
كار فشرده و تخصصي، فراب برنده شد. مناقصه بعدی پروژه 
سيمره بود كه در همين قالب برگزار و در آن مناقصه نيز فراب 
برنده شد. همينطور كه پروژه ها جلو می رفت، وجود يك تيم 

سيری در معاونت توسعه طرح ها در گفت وگو با »مجيد صمدی مجد«

استراتژی ها ی توسعه طرح های فراب 
اغراق نیست اگر بگوییم حیات فراب به فعالیت های معاونت توسعه 
طرح ها بسته است. معاونتی که اگرچه تیم گسترده ای ندارد، اما توانسته 
فراب را در نقاط مهم دنیا و بازارهای هدف از امریکای اتین تا آفریقا و 
ایجاد   ،84 اسفندماه  در  توسعه طرح ها  معاونت  کند.  معرفی  دور  شرق 
تا  را »بهزاد اصاحچی« بر عهده گرفته و  شده و هدایت و راهبری آن 
آن »مجید  از  است.  پس  بوده  این مسئولیت  نیز عهده دار  مردادماه 89 
 75 سال  از  او  گردید.  طرح ها  توسعه  معاونت  سکان دار  صمدی مجد«  

از  برق  مهندسی  رشته  در  کارشناسی اش  پروژه  از  دفاع  با  همزمان 
است.  شده  فراب  شرکت  وارد  طوسی،  نصیرالدین  خواجه  دانشگاه 
صمدی مجد معتقد است ژنرال های فراب در معاونت توسعه طرح ها جمع 
از موفقیت دست  این درجه  تا به  شده اند و به همین دلیل هم توانسته 
یابند. شعار »آموزش حین انجام کار« یکی از راهکارهای مهم او در تمام 
سال هایی ست که در فراب فعالیت داشته است. گفت وگوی ما را در ادامه 

می خوانید. 

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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در حالت كلی برای 
توسعه طرح ها 

خط مشی هايی را 
تعيين كرده ايم؛ 
ما براي هر سال 

هدف گذاري 
مي كنيم مثا اينكه 

امسال بايد چه 
پروژه هايی را 

با چه مبلغي در 
داخل و يا خارج 
از كشور برنده 

شويم و همينطور 
چند پروژه 

نيروگاه برق آبي 
و يا حرارتي بايد 

بگيريم، هر مدير 
در زير گروه هاي 

معاونت موظف به 
حركت در چارچوب 
اين سياستگذاري 
است و هر زمانی 
كه احساس كنيم 
اين استراتژی در 

جايي آنچنانكه بايد 
پيش نمي رود به 
سرعت تيم روي 

آن متمركز شده 
و ضمن بررسي 

مسائل مرتبط، كار 
را  پيش می بريم

منسجم و متمركز برای اجراي مناقصات بيشتر حس مي شد كه 
به اين ترتيب »معاونت طرح های جديد« شكل گرفت. آقای 
بهزاد اصاحچی كه سابقه اجراي پروژه كرخه را در كارنامه 
خود داشت براي تصدي اين پست انتخاب شدند. در آن زمان 
اين معاونت نوپا به طور سيستماتيك  هنوز شكل نگرفته بود، 
مكانيزم های تعريف شده ای براي اجرا نداشت، مدارك مدون 
نبودند و بسياری از دستورالعمل هاي داخلي براي تعامل با ساير 
بخش هاي شركت با معاونت جديد تهيه و يا هنوز مصوب 
نشده بودند. در واقع هسته مركزی توسعه طرح ها با حضور 
آقايان اصاحچی و فرحمند شكل گرفت و سپس  همكاران 

ديگر اضافه شدند و تيم گسترش يافت.
: در حال حاضر برای معاونت توسعه طرح ها چه 

زيرگروه هايی تعريف شده است؟
بطور كلي فعاليت معاونت توسعه طرح ها در دو زير گروه 
اصلي پروژه هاي داخل و خارج از كشور تقسيم بندي شده 
است. پروژهاي داخل كشور شامل كليه پروژه هاي غير نفتي 
است كه تا قبل از تاسيس شركت نارديس مناقصات پروژه هاي 
نفتي نيز در همين معاونت پي گيري مي شد. زيرگروه هايی كه 
برای توسعه طرح ها در خارج از كشور تعريف شده بر اساس 
مديريت بازاريابی در بازارهای هدف است كه شامل مديريت 
بازاريابی آفريقا و امريكای اتين، آسيای غربی و كشورهای 
مشترك المنافع و بازاريابی حوزه آسيا مي شود. همچنين  بخش 
برنامه ريزی و كنترل پروژه و سمت مشاور هم در اين ساختار 
وجود دارد. مديريت ديگري نيز در توسعه طرح ها تعريف شده  
كه مديريت طرح مطالعاتی نام دارد. در حال حاضر مديريت 
طرح مطالعاتي بسته های كوچك و متوسط و مديريت طرح 

مطالعاتي نيروگاه عينی در اين قالب مشغول فعاليت هستند. 
: اين طرح های مطالعاتی با چه هدفی بنا نهاده شده اند 

و چه فعاليت هايی را انجام می دهند.
قرار می گيرد  فراب  كارهای  فعاليت هايی كه در رديف 
مشخص است، مثل نيروگاه های آبی، حرارتی و ساير موارد 
مربوطه. در معاونت توسعه طرح ها يك سری پروژه هايی 
هستند مانند پروژه های سرمايه گذاریBOO  يا BOT  كه نياز 
به فعاليت های خاصی از جمله كارهاي مطالعاتي و ميداني و 
زمان و هزينه های خاص خود را دارند يا اينكه بنا بر درخواست 
كارفرما ازم است يك مجری طرح معرفي شود. در اين گونه 
موارد مديری برای طرح پيشنهادی تعيين مي شود. ضمن اينكه 
معموا براي اينگونه طرح ها مطالعات امكان سنجي صورت 
نگرفته و يا مطالعات بسيار اوليه اي وجود دارد. بدين ترتيب، 
برای چنين پروژه هايی كه قصد داريم در آن شركت كنيم و 
هنوز شرايط طرح به گونه اي نيست كه قرارداد اجرايي منعقد 

شود، مدير طرح مطالعاتی تعريف می كنيم. 
:  آيا روش و دستورالعمل مشخص و استانداردي 
براي شركت در مناقصات وجود دارد؟ چه تفاوت هاي 
در  و حضور  داخلي  مناقصات  در  بين حضور  كليدي 

مناقصات خارجي وجود دارد؟
در طی اين سال ها معاونت به استاندارهايی جهت شركت 
در مناقصات رسيده است و اين موارد در قالب روش ها و 
به  نياز،  به  توجه  با  كه  تهيه شده  داخلي  دستورالعمل هاي 
روزرساني نيز مي شود. بطور كلي سياست گذاری شركت در 
مناقصه ها در معاونت توسعه طرح ها انجام می شود كه البته در 

هر مورد در كميته مناقصات اين امر صحه گذاري مي شود. در 
مناقصات موارد فنی از معاونت مهندسی دريافت  شده  و نكات 
قراردادي و برآورد قيمت ها نيز از معاونت بازرگانی جمع آوری 
می شود. اين در حالي است كه با كمك معاونت هاي مالي و 
بازرگاني تامين كنندگان مالي پروژه ها شناسايي و با آنان مذاكره 

مي شود.
 اما درباره تفاوت های كليدی، مناقصات بنا بر خواسته هاي 
كارفرمايان، مختصات، مشخصات و ويژگی های پروژه ها با هم 
متفاوت اند. در پروژه هاي خارج از كشور شما با كارفرما و 
مشاوراني سر و كار داريد كه گاهی شناختي از آن ها نداريد 
و فرهنگ و آداب متفاوتي دارند. عاوه بر آن پيمانكاراني 
رقيب شما در اين مناقصات هستند كه شرايط و استراتژي هاي 
متفاوتي را جهت شركت و برنده شدن مي طلبد كه اين موارد 
سختي كار را دو چندان مي كند. اخذ ضمانتنامه شركت در 
مناقصه از بانك هاي خارجي و همچنين رساندن اسناد به مقصد 
در زمان مقرر از معضات و تفاوت هاي ديگر مناقصات داخل 
و خارج از كشور است كه مشكل اولي در چند ماه گذشته 

تشديد شده است.
پروژه ها  در  شما  استراتژی  يا  سياست گذاری   :

چيست؟
در حالت كلی برای توسعه طرح ها خط مشی هايی را تعيين 
كرده ايم؛ ما براي هر سال هدف گذاري مي كنيم مثا اينكه امسال 
بايد چه پروژه هايی را با چه مبلغي در داخل و يا خارج از 
كشور برنده شويم و همينطور چند پروژه نيروگاه برق آبي و 
يا حرارتي بايد بگيريم، هر مدير در زير گروه هاي معاونت 
موظف به حركت در چارچوب اين سياستگذاري است و 
هر زمانی كه احساس كنيم اين استراتژی در جايي آنچنانكه 
بايد پيش نمي رود به سرعت تيم روي آن متمركز شده و 
ضمن بررسي مسائل مرتبط، كار را  پيش می بريم. عاوه بر 
اين اخيرا پايش های شش ماهه نيز در اين معاونت داريم كه 
عملكرد شش ماهه گذشته را كنترل و مغايرت هاي احتمالي را 

با سياست گذاري هاي ساليانه معاونت مقايسه مي كند.
:  در حال حاضر تمركز معاونت توسعه طرح ها 
در حوزه هاي داخل كشور بر روي چه طرح هايي است؟ 

در حوزه خارج كشور چطور؟
بطور كلي اين معاونت نه تنها به پيشه اصلي فراب يعني 
احداث نيروگاه هاي برق آبي توجه مي كند بلكه به موازا ت 
آن در ساير زمينه ها نيز فعاليت خود را گسترش مي دهد، از 
جمله اين موارد مي توان به  سدسازي، شبكه های انتقال آب، 
نيروگاه های حرارتی )گازی، بخار و سيكل  تصفيه خانه ها، 
تركيبی(، انرژي هاي نو )نيروگاه هاي بادي، ژئوترمال( خطوط 

انتقال برق، پست های انتقال برق اشاره كرد.
: در پروژه های خارج از كشور چطور؟ محدوديت 

نداريد؟
و  كرده ايم  دريافت  مديره  هيات  از  كه  مجوزهايي  با 
در چارچوب هاي تعيين شده محدوديتي نداريم، اما برای 
طرح های خارج از كشور در مناقصاتی شركت می كنيم كه 
حجم كار با توجه به كشور هدف از مبلغ معينی كمتر نباشد، 
چون هزينه های سربار باعث مي شود از فضای رقابتی و 

سودآور خارج شويم. 
: معاونت توسعه طرح ها، به نوعي موتور جذب 

پروژه در شركت است، و نياز به حمايت و پشتيباني ساير 
معاونت و بخش  ها نيز دارد، اين ارتباطات به چه صورت 

است و آيا به نحو مناسبي برقرار شده اند؟
معاونت توسعه طرح ها به عنوان نوك پيكان فراب در 
مناقصات و مذاكرات براي گرفتن پروژه هاي جديد و تزريق 
آن به بدنه شركت است. در مناقصات، در مقوله فنی با معاونت 
مهندسی در ارتباط هستيم. بر اساس پيشنهاد فنی ارائه شده، 
ارائه  را  قيمت های خام  يا  مالی  پيشنهاد  بازرگانی  معاونت 
می دهد. ضمن اينكه معاونت بازرگانی در واحد قراردادها، متن 
قراردادی پيشنهادی را مطالعه می كند و نظرات شان را در متن 
ارائه می دهند. زمانی كه برنده مناقصه هم شناخته می شويم، 
همچنان قسمت بازرگانی در مذاكرات همراه ما هستند. با توجه 
به اين تعامات در دو معاونت مهندسی و بازرگانی افرادی را 
به عنوان نفرات هماهنگ كننده به اين معاونت معرفی كرده اند 
كه بطور مستمر و پيوسته با يكديگر در ارتباط هستيم. در حين 
مناقصه از بخش هاي ستادی فراب مي توان به معاونت مالی 
اشاره كرد كه عهده دار تهيه ضمانتنامه شركت در مناقصات 
است. از بخش های ديگر شركت مثل توسعه سيستم ها، كنترل 
هزينه، معاونت پشتيباني نيز بطور مقطعي در جريان مناقصات 
بهره مند مي شويم. به عبارتی می توان گفت كه همه بخش های 
فراب به طور مستقيم و غيرمستقيم ما را در امر شركت در 
مناقصات ياري مي كنند و در موفقيت توسعه طرح ها برای 

گرفتن پروژه ها سهيم هستند.
: با توجه به نوع خاص فعاليت هاي فراب، معاونت 
توسعه طرح ها بايد در حوزه بازاريابی و جذب مشتری و 
بازارهای هدف نيز فعاليت هايی صورت دهد. تبليغات و 

بازاريابی را به چه نحوی انجام می دهيد؟ 
كليه  در  بازاريابی  طرح ها،  توسعه  وظايف  از  يكی 
زمينه های گفته شده است. در طی اين سال ها منابع ارتباطی 
و لينك های بسيار زيادی يافته ايم. از جمله اين فعاليت ها در 
زمينه بازاريابی عضويت در سايت های مرتبط بين المللی و 
دريافت اخبار و آگهی مناقصات از اين طريق، برقراري و 
استمرار ارتباط با شركت ها و افرادی كه جهت شركت 
در مناقصات و  پروژه ها قابليت همكاري با فراب داشته 
طريق  از  را  پروژه ها  و  مناقصات  اخبار  گاهی  باشند. 
سفارتخانه های ايران در كشورهای مختلف نيز دريافت 
می كنيم. ازم است بگويم كه ما در طی اين سال ها به 
شبكه ا ی از افراد مطلع و اطاعات رسيده ايم كه منابع 
خبری مهمی هستند. برای تبليغات نيز، در مجات معتبر 
دنيا آگهی می دهيم. وجود لوگوی شركت فراب به همراه 
توضيحات مربوطه در سايت های معتبر بين المللی، نقشه ها، 
مجات و ...، حضور در نمايشگاه های مختلف بين المللی يا 
داخلی از اين گونه فعاليت ها است.برای اولين بار فراب در 
نمايشگاه Hydro 2006 در كشور يونان شركت كرد كه 

نتايج بسيار خوبی را به دنبال داشت. 
بعد از آن كميته  نمايشگاه ها در فراب سازماندهی شد كه 
در حال حاضر با همكاری معاونت های بازرگانی، پشتيبانی 
و توسعه طرح ها بسيار تاثيرگذارتر و فعال تر عمل می كند. 
مورد ديگر، حضور در مجامع بين المللی با ارائه مقاله توسط 

كارشناسان مجرب و كارآزموده شركت است. 
ادامه در صفحه19
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در حال حاضر 
شركت فراب 
تجربيات زيادي 
در خصوص اجراي 
پروژه ها اندوخته 
است، سازمانی 
بسيار مناسب و 
متناسب با اجراي 
پروژه ها دارد، 
از توان مديريتي 
و مهندسي باا 
كه حاصل وجود 
نيروهاي كارآمد 
و مجرب است 
بهره مي گيرد. 
همچنين در خال 
سال هاي گذشته 
فضاي مناسبي نيز 
براي فعاليت هاي 
خود ايجاد كرده 
است، در نتيجه 
با توجه به اين 
قابليت ها بايد با 
توان بيشتري در 
مناقصات و اجراي 
پروژه هاي مختلف 
در حوزه هاي 
گوناگون شركت 
كند

وزارت نيرو در دهه 70  به منظور تقويت صنعت برق ايران، كاهش هزينه هاي 
مهندسي  و  فني  قابليت هاي  و  توان  افزايش  پروژه ها،  اجراي  در  سرعت  توليد، 
تأسيس  به  اقدام  صنعت،  اين  بومي سازي  همه  از  مهم تر  و  ايراني  كارشناسان 
پوياي مديران  تفكر  اين  نمونه  موفق  شركت هايي در مجموعه خود كرد كه فراب 
و  خود  سازمان  تداوم  و  حفظ  براي  شركت ها  ساير  همانند  فراب  شركت  بود. 
از لحاظ فيزيكي  به بسط و گسترش دامنه  پروژه ها چه  نياز  استمرار فعاليت هايش 

توسعه  معاونت  بنابراين  داشت.  جغرافيايي  لحاظ  از  چه  و 
طرح ها در ساختار سازماني شركت قرار گرفت.

فراب در يك نگاه
نگاه  يك  برق آبی،  نيروگاه های  به  فراب  شركت  نگاه 
حرفه  را  برق آبی  نيروگاه های  احداث  يعنی  است.  استراتژيك 
اصلی )Core business ( خود می داند. اما با توجه به پتانسيل 
وجود  و  طرف  يك  از  ايران  در  برق آبی  نيروگاه های  محدود 
سازمان منسجم و تخصصی و قابليت های فراوان فنی و اجرايی 
از طرف ديگر و به منظور حفظ و بقای سازمان، فراب تصميم 
به بسط و توسعه بازار در داخل و خارج از كشور گرفت. بدين 
منظور و به جهت رفع اين نيازها، شركت فراب معاونت توسعه 
اوايل كار عاوه  نهاد. معاونت توسعه طرح ها در  بنا  طرح ها را 

گرم  بازار  به  ايران  در  كوچك  و  متوسط  بزرگ،  برق آبي  نيروگاه هاي  پروژه هاي  بر 
نيروگاه هاي حرارتي و پروژه هاي نفت و گاز و پتروشيمي نيز چشم دوخت و در ادامه  
راه، بازارهاي ديگري از جمله صنايع ريلي  و نيروگاه هاي بادي را نيز در زاويه  ديد 
خود قرار داد. در همين راستا با جسارت زيادی، حوزه  فعاليت هاي خود را از مرزهاي 
جغرافيايي ايران خارج كرده و فعاليت در كشورهايي در آسيا، آفريقا  و آمريكاي اتين 

را هدف قرا داد. 
يكی از نمودهای اين تاش  عظيم و گسترده، اعطاي عنوان صادركننده  نمونه خدمات 
فني و مهندسي در سال 89 است. در ادامه به دليل حجم فعاليت ها، تنوع پروژه ها و تعداد 
زياد كشورهاي هدف، پس از تأسيس شركت نارديس بخش بازاريابي پروژه هاي نفت 

و گاز و پتروشيمي فراب به نارديس واگذار شد. در تمام اين سال ها معاونت توسعه 
طرح ها در مناقصات و مذاكرات قراردادهای مختلفي شركت كرده است كه نمود عيني 
آن انعقاد قرارداد های احداث نيروگاه هاي برق آبي سيمره، سياه بيشه، قراردادهای داريان، 
نيروگاه هاي سنگ توده  و  ايران  در  و...  پارسيان  آبادان،  نيروگاه هاي گازي  و  گاوشان 
)تاجيكستان(، اومااويا )سريانكا(، تانا )كنيا( و صحرا )پاكستان( در خارج از كشور 
است. در اين مدت آنچنان شركت فراب بستر و فضايي را در ايران و خارج از كشور 
و  ايران  در  كارفرمايي  سازمان هاي  اغلب  كه  است  كرده  ايجاد 
كشورهاي هدف، شركت فراب را به  عنوان يك شركت معتبر و 
توانا و هم طراز با ساير رقباي بين المللي مي شناسند و ارزش و 
اعتبار خاص و ويژه اي براي فراب قائل هستند. معاونت توسعه 
به  مي تواند  شده  ايجاد  پتانسيل  به  توجه  با  دارد  اعتقاد  طرح ها 
اهداف  به  رسيدن  راستاي  در  وضعيت  اين  از  شايسته اي  نحو 
شركت بهره برداري كند و هم چنين بر اين باور است كه مي تواند 
در مناقصات و پروژه هاي بيشتري شركت كرده و سرمايه گذاران 
تمامي  مراقب  بايد  مي داند  چند  هر  كند.  جلب  را  بيشتري 
در  تجارت  اين  صحنه  در  موجود  ريسك هاي  و  حساسيت ها 

عرصه هاي داخلي و بين المللي باشد.
در خصوص  زيادي  تجربيات  فراب  در حال حاضر شركت 
اجراي پروژه ها اندوخته است، سازمانی بسيار مناسب و متناسب 
نيروهاي  باا كه حاصل وجود  توان مديريتي و مهندسي  از  دارد،  پروژه ها  اجراي  با 
كارآمد و مجرب است بهره مي گيرد. همچنين در خال سال هاي گذشته فضاي مناسبي 
نيز براي فعاليت هاي خود ايجاد كرده است، در نتيجه با توجه به اين قابليت ها بايد با 
توان بيشتري در مناقصات و اجراي پروژه هاي مختلف در حوزه هاي گوناگون شركت 
كند. معاونت توسعه طرح ها به عنوان پيشاني شركت همواره در راستاي اهداف متعالي 
شركت حركت كرده و براي سربلندي شركت از هيچ فعاليتي دريغ نكرده است. هر 
چند به نظر اين معاونت، صنايع ديگري از جمله صنايع فواد و صنايع جانبي معادن 
وجود دارند كه ازم است فراب در اين زمينه ها نيز حضور فعال پيدا كرده و بقاي خود 

را براي سال هاي آتي تضمين كند.

نقش توسعه طرح ها در حيات شركت
 محمد حسين رمضاني خوزستاني. حوزه معاونت توسعه طرح ها 
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اولين تجربه 
شركت فراب به 
عنوان پيمانكار 

نيروگاهي در قاره 
آفريقا به كشور 

كنيا برمي گردد. 
پروژه  تانا آغاز 

بسيار خوبي 
جهت حضور و 

توسعه فراب در 
بازار كنيا بود. 

همچنين با توجه به 
توسعه كشورهاي 

آفريقايي، 
بانک هاي جهاني 

نيز وام هاي آساني 
در اختيار اين 
كشورها قرار 

مي دهند

هدف  گذاری  و  فراب  شركت  مديريت  سياست  اساس  بر 
معاونت  فعاليت  خارج،  كشورهای  بازار  در  حضور  جهت 
من  و  شد  شروع   1382 سال  اسفندماه  از  جديد  طرح های 
معاونت  به  بازرگانی  معاونت  از  انتقال  با   83 سال  مهرماه  از 
در  من  مسئوليت  كردم.  شروع  را  فعاليتم  جديد  طرح های 
توسعه  معاونت  به   84 سال  در  كه  جديد  طرح های  معاونت 
حوزه های  تقسيم بندی  به  توجه  با  داد،  نام  تغيير  طرح ها 
و  غربی  آسيای  بازرايابی  مدير  عنوان  به  جغرافيايی،  مختلف 

شد. تعيين  مشترك المنافع  كشورهای 
و كشورهای  غربی  آسيای  انتخابی حوزه  كشورهای هدف 
مشترك المنافع كه شرايط مطلوب و روابط سياسی قابل قبولی 
عراق،  پاكستان،  از:  عبارتند  دارند  ايران  اسامی  جمهوری  با 

هرزگوين،  و  بوسنی  آذربايجان،  ارمنستان،  اكراين،  باروس،  گرجستان،  تركيه، 
بيشتر  البته  فراب  فعاليت  تمركز  منطقه.  كشورهای  از  ديگر  برخی  و  لبنان، سوريه 
بر كشورهای پاكستان، عراق و تركيه بود كه در دو كشور عراق و پاكستان نماينده 
مقيم دارد و در كشور تركيه، شعبه شركت فراب در شهر آنكارا ثبت و دفتری نيز  

احداث شده است. 
فراب در اين به عنوان يك شركت توانمند در زمينه احداث نيروگاه ها ارزيابی 

پروژه های  كشورهاست.  اين  برق  وزارت  تاييد  مورد  و  شده 
و  بوده   BOT روش  به  عمدتا  پاكستان  كشور  نيروگاهی 
مگاوات(   50 قدرت  )تا  تركيه  كشور  نيروگاهی  پروژه های 
پروژه های  عراق  كشور  در  می شود.  واگذار   BOO روش  به 
  BOT، EPC نيروگاهی كه عمدتا گازی هستند به روش های

و EPCF واگذار می شوند.
با  مرتبط  كشورها  اين  پروژه های  مناقصات  مسائل  عمدتا 
منابع  از  يا  و  بانكی  منابع  از  يا  كه  بوده  پروژه  مالی  تامين 
امكان  عدم  دليل  به  هم  بعضی  و  می شود  استفاده  خارجی 
تامين مالی پروژه حضور در آن ميسر نيست. اخيرا هم به دليل 
تركيه،  كشور  در  بانكی  حساب  افتتاح  با  بانكی،  تحريم های 
بانك  طريق  از  اعتبار  گشايش  و  موردنياز  اقام  تامين  امكان 

های تركيه ای نيز ميسر شده است.
اسناد  تهيه  بازاريابی،  بر  عاوه  طرح ها،  توسعه  معاونت  در  من  فعاليت 
عضويت  گواهی  دريافت  و  درخواست  فنی/مالی،  پيشنهاد  تهيه  پيش ارزيابی، 
معاونت  از  صاحيت  گواهی  دريافت  مختلف،  سازمان های  از  فراب  شركت 
از  رضايتنامه  دريافت  و  پيگيری  رئيس جمهور،  راهبردی  نظارت  و  برنامه ريزی 

كارفرمايان پروژه های اجرا شده و موارد مشابه است.

مسائل  از   يكي  بين المللي  شركت هاي  با  ارتباط  و  جهاني  بازارهاي  در  حضور 
بسيار مهم برای توسعه، ارتقا و تعالي شركت هاست. ماموريت معاونت توسعه طرح ها، 
شناخت پتانسل ها و طرح هاي موجود در كشورهاي مختلف است كه طي آن با بررسي 
كردن  اجرايي  برای  را  راه حل  بهترين  می توان  موجود،  پتانسيل هاي  تحليل  و  بازار 

طرح هاي مذكور ارائه داد.
 با چنين هدفی، اين معاونت عاوه بر شركت در مناقصات بين المللي كه از سوي 
نيز  دارند  اقتصادي  و  فني  توجيه پذيري  كه  طرح هايي  در  مي شود،  اعام  كارفرمايان 

شركت مي كند. يكي از نكات بسيار مهم در مسائل بازاريابي در 
خارج از كشور حضور مستمر و پيگيري هاي مداوم در كشورهاي 
هدف است كه اين امر بدون حمايت و پشتيباني هاي ازم و كافي 

مجموعه شركت ميسر نخواهد شد.
 لذا بايد نگاه شركت فراب به بازارهاي جهاني، عميق تر و با 

رويكرد توسعه حضور در آن بازارها باشد.
معاونت توسعه طرح ها،  نگاه ويژه اي به قاره آفريقا و امريكاي 
پتانسل هاي بسيار زياد در  اتين به دليل بكر بودن و دارا بودن 
زمينه توليد و انتقال برق دارد. در اين رابطه كشورهاي در حال 
توسعه همچون كنيا، الجزاير، تونس، اوگاندا، زامبيا، ليبي و... در 
قاره آفريقا و كشورهايي همچون اكوادور، كلمبيا، شيلي، ونزوئا 
و ... در حوزه امريكاي اتين، به عنوان كشورهاي هدف انتخاب 

و مطالعات بازاريابي بر روي آن ها به طور كامل انجام شده است.
اولين تجربه شركت فراب به عنوان پيمانكار نيروگاهي در قاره آفريقا به كشور 
در  فراب  توسعه  و  حضور  جهت  خوبي  بسيار  آغاز  تانا  پروژه   برمي گردد.  كنيا 
جهاني  بانك هاي  آفريقايي،  كشورهاي  توسعه  به  توجه  با  همچنين  بود.  كنيا  بازار 
شركت هايي  حضور  مي دهند.  قرار  كشورها  اين  اختيار  در  آساني  وام هاي  نيز 
در  نيروگاهي  ديگر سازندگان   و  ساينوهايدرو  آندريتز،  زيمنس،  آلستوم،  همچون 
همچون  كشورهايي  است.  قاره  اين  بااي  پتانسيل   بر  گواهي  آفريقا  قاره  سراسر 
و  دارند  قرار  آفريقا  قاره  در شمال  كه  ليبي  و  تونس  الجزاير، 
پتانسيل هاي  مي روند،  به شمار  نيز  آفريقا  قاره  بهترين هاي  از 
از شركت هاي  بسياري  دارند.  نيروگاهي  توسعه  برای  فراوانی 

ايراني در اين كشورها، نمايندگي فعال دارند.
برای ورود به حوزه امريكاي اتين با توجه به مسائل خاص 
خود، نياز به حضور مستمر وجود دارد. كشورهاي اين قاره از 
پرآب  رودهاي  وجود  دليل  به  آبي،  نيروگاه هاي  احداث  لحاظ 
و شرايط خاص آب و هوايي پتانسيل هاي زيادی برای فعاليت 
دارند. در اين راستا، معاونت توسعه طرح ها با شناخت كافي از 
كشورهاي هدف آن حوزه و با ايجاد نمايندگي قصد دارد تا در 
پروژه هاي نيروگاهي شركت كند و حضور پررنگ تري نسبت به 

سال هاي گذشته داشته باشد.

حضوری تاثيرگذار در كشورهای مشترک المنافع
 حسين علی صالحی، مديريت بازاريابی کشورهای مشترک المنافع و آسيای غربی 

گسترش نيروگاه های آبی در آفريقا و امريکای اتين
 عليرضا عطامنش. کارشناس حوزه آفريقا و امريکای اتين در معاونت توسعه طرح ها
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با توجه به محدوديت منابع سوخت هاي فسيلي و اثرات مخرب زيست محيطي آن ها 
تمايل به استفاده از انرژي هاي پاك در توليد برق افزايش يافته است. از سوي ديگر محدود 

بودن پتانسيل هاي احداث نيروگاه آبي بزرگ و مشكات مربوط به 
آن ها، نيروگاه هاي آبي كوچك را بيش از پيش در كانون توجه قرار 
داده است. عدم آايندگي محيط زيست، ايجاد فرصت هاي شغلي و 
امكان رشد و توسعه مناطق محروم و دورافتاده، كاهش تلفات توزيع 
و كاهش اثرات مخرب اكولوژيك ناشي از احداث سدهاي بزرگ 
از مزاياي اجراي طرح هاي نيروگاه آبي كوچك در مقايسه با نيروگاه 

آبي بزرگ و ساير انواع نيروگاه ها است.
در اين راستا شركت فراب با اتكا بر تجربه احداث نيروگاه هاي 
بزرگ برق آبي و همچنين نيروگاه هاي آبي كوچك و متوسط كه طي 
سال هاي گذشته به بهره برداري رسانده است، موافقت نامه احداث 
مجموعه اي از نيروگاه هاي كوچك و متوسط را در قالب 14 بسته 

استاني و شامل 120 نيروگاه به ظرفيت تقريبي 415 مگاوات به روش BOT با شركت 
توسعه منابع آب و نيروي ايران مبادله كرده است. به دليل كمبود اطاعات و قديمي بودن 
مطالعات انجام شده در مورد اين پروژه ها، كار بازنگري مطالعات و 
به روز رساني آن ها با استفاده از مشاوران خبره آغاز شد و در حال 
حاضر بازنگري مطالعات هيدرولوژي و هيدروانرژي 60 ساختگاه 
از مجموع 120 ساختگاه فوق به انجام رسيده است. عاوه بر اين، 
شركت فراب پيشنهاد عقد قرارداد BOT را در مورد ساختگاه هاي 
بسته كهگيلويه و بويراحمد به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
ارائه كرده است. طراحي تجهيزات اصلي نيروگاه آبي از ديگر اهداف 
اجراي پروژه هاي فوق محسوب می شود. ازم به ذكر است طراحي 
تجهيزات اصلي مكانيك پروژه مهريان 2 از مجموعه نيروگاه هاي 
بسته كهگيلويه و بوير احمد، قبا توسط كارشناسان و متخصصان 

شركت توبا به انجام رسيده است.

طرح های كوچك، دستاوردهای بزرگ
حسين ديبايی، مدير طرح های مطالعاتی نيروگاه های آبی کوچك و متوسط 

با اتكا بر تجربه 
احداث نيروگاه هاي 
بزرگ برق آبي 
و همچنين 
نيروگاه هاي 
آبي كوچک و 
متوسط كه طي 
سال هاي گذشته 
به بهره برداري 
رسانده است، 
موافقت نامه 
احداث مجموعه اي 
از نيروگاه هاي 
كوچک و متوسط 
را در قالب 14 بسته 
استاني و شامل 
1۲0 نيروگاه به 
ظرفيت تقريبي 415 
مگاوات به روش 
BOT با شركت 

توسعه منابع آب و 
نيروي ايران مبادله 
كرده است

بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه همانند واحد ستادي معاونت توسعه طرح ها عمل 
می كند و در شش حوزه اصلي فعاليت دارد. اين موارد عبارتند از:

1.  تهيه مدل مالي و ارائه گزارش توجيهي فني و اقتصادي درخصوص پروژه هاي 
سرمايه گذاري:  با توجه به اهميت و لزوم انجام بررسي اقتصادي و ارزيابي سود و زيان 
پروژه هاي سرمايه گذاري و براساس تجربه همكاران معاونت توسعه طرح ها، اين بخش 
اقدام به تهيه و طراحي مدل مالي در قالب يك بسته نرم افزاري منطبق با فعاليت هاي 
نيروگاهي شركت فراب نموده است. از ويژگي هاي اصلي اين مدل، ارائه انواع تحليل 

حساسيت به صورت عددي و گرافيكي بر روي پارامترها، ارائه 
پارامترهاي  آناليز  تفصيلی،  به صورت خاصه و  قيمتي  جداول 
گزارش  انواع  ارائه  در  انعطاف  و  پروژه   زيان  و  سود  با  مرتبط 

موردنياز سرمايه پذير و سرمايه گذار است.
۲. تهيه برنامه زمان بندي پروژه ها: به هنگام تهيه پيشنهاد فني 
برنامه  ارائه  مربوطه،  بازاريابي  مديريت  توسط  پروژه  مالي يك  و 
زمان بندي پيشنهادي اجراي پروژه منطبق با الزامات مشتري )مندرج 
در اسناد پروژه( و توانمندي هاي شركت فراب، بر عهده اين بخش 
است. ضمن اينكه همكاري با مديريت هاي بازاريابي در ساير مراحل 
تهيه پيشنهادهاي فني و مالي در دستور كار بخش برنامه ريزي و 

كنترل پروژه نيز قرار دارد.
3. بازنگري و به روز رساني روش اجرايي و دستورالعمل هاي 
معاونت توسعه طرح ها: اين بخش به عنوان نماينده سيستم مديريت 

يكپارچه در معاونت توسعه طرح ها، متصدي نظارت بر اجرا، بازنگري و به روز رساني روش 
اجرايي PCOO و دستورالعمل هاي مرتبط با آن است. اين در حالي صورت می گيرد كه 
مطابق دستورالعمل كددهي پروژه ها، اين بخش مسئول تخصيص كد به تمامي پروژه هاي 
شركت فراب است. از سوي ديگر به  روز  رساني دستورالعمل هاي داخلي معاونت توسعه 
طرح ها، تحت نظارت بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه انجام مي شود و همچنين پيگيري 
فعاليت هاي قبل و بعد از انجام مميزي ها، انجام اقدامات اصاحي و جاري سازي آن ها در 

معاونت بر عهده اين بخش است.
4. تدوين استراتژي معاونت توسعه طرح ها: اين بخش در ابتداي هر سال و با برگزاري 
جلسات داخلي، اقدام به تدوين استراتژي ساليانه معاونت توسعه طرح ها، به روز رساني 
اهداف و سنجه هاي مرتبط با سيستم كارت امتيازي متوازن و نيز تبيين فهرست كشورهاي 

هدف می كند.
5. تهيه و مستندسازي اسناد پيش ارزيابي شركت فراب: از آنجا كه ارائه توانمندي 
اجراي كار شركت در قالب ارسال اسناد پيش ارزيابي در يك فرمت يكسان از اهميت 
ويژه اي برخوردار است، تهيه و مستندسازي اين اسناد به اين بخش 
به دو زبان  اسناد پيش ارزيابي  فاز نخست،  واگذار شده است. در 
فارسي و انگليسي جمع آوري، به روز رساني و در شبكه كامپيوتري 

مستند می شوند.
به  گزارش  دو  بخش  اين  در  بازاريابي:  گزارش های  تهيه   .6
صورت دوره اي آماده و در اختيار مديريت ارشد شركت قرار داده 
مي شود. گزارش اول به ارائه آخرين وضعيت پروژه هاي بازاريابي شده 
به صورت اجمالي در جهت تكميل گزارش جلسه هيات مديره شركت 
اختصاص دارد. گزارش دوم، ثبت و مستندسازي سوابق اقدامات و 
فعاليت هاي بازاريابي مرتبط با تمامي پروژه هاي كاريابي شده در معاونت 
توسعه طرح ها از سال 1383 تا حال حاضر را شامل می شود. تهيه و ارائه 
ساير گزارش ها )به درخواست وزارت نيرو، شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران، انجمن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، معاونت هاي 
شركت فراب، همكاران معاونت توسعه طرح ها و...( از ديگر فعاليت هاي موردي اين بخش است. 
عاوه بر شش حوزه اصلي فعاليت مذكور، بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه معاونت توسعه 
طرح ها بر فرآيند مستندسازي اسناد پروژه ها در آرشيو فني معاونت و نيز تهيه و ثبت اخبار آب 
و انرژي در شبكه اينترانت شركت نظارت دارد. پايه ريزی سيستماتيك اجرای رويه ها در 
اين بخش كنترل پروژه و برنامه ريزی ، وام دار زحمات همكاران پيشين به ويژه راهنمايی های 

ارزنده آقای »محمد فرنودی« است كه بايد در اين مقال، از آن ها سپاسگزاری شود.

راهبری و هدايت طرح ها
عليرضا تاج بخش. کارشناس بخش کنترل پروژه و برنامه ريزی معاونت توسعه طرح ها
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دست آوردهاي 
مديريت بازاريابي 
طرح هاي غيرنفتي 

داخل كشور در 
شش ماهه اول 

سال 89، برنده 
شدن در مناقصه 

نيروگاه داريان 
و امضاء قرارداد 

نيروگاه مگري در 
كشور ارمنستان 
با طرف ارمني 
است. در شش 

ماهه دوم 89 نيز 
قرارداد نيروگاه 

سد تنظيمي دز، 
قرارداد نيروگاه 10 
مگاواتي سد آزاد 
و قرارداد نيروگاه 

سردشت امضاء 
خواهد شد

بازاريابی، تاش آگاهانه اي براي به دست آوردن  مديريت 
ارتباط  و  است  هدف  بازارهاي  با  مبادله  در  مثبت  نتايج 
به  توجه  با  امر  اين  دارد.  پيمانكاران  و  مشتريان  با  تنگاتنگي 
بيروني و دروني، همكاران داخل سازمان را  شرايط و عوامل 
فرا مي خواند كه به مشتريان فكر كرده و در راستاي درخواست  
با زمينه  ارتباط، طرح هاي منطبق  آن ها قدم بردارند. در همين 
اين  موارد  اكثر  در  و  مي شوند  شناسايي  شركت  فعاليت 
مطالعات  مرحله  در  طرح  كه  مي شود  انجام  زماني  شناسايي 
اوليه است و روند مطالعات پيگيري و رصد مي شود؛ زيرا اين 
عنوان  به  باشند.  شركت  بالقوه  پروژه هاي  مي توانند  طرح ها 
مثال، يكي از پروژه هايي كه اخيرا قرارداد آن با كارفرما امضاء 
و مبادله شده، نيروگاه سد داريان است. فراخوان و دعوت به 

فاز  مدارك  ولي  شد،  انجام  طرح  كارفرماي  جانب  از   88 سال  در  داريان  مناقصه 
و  گردآوري  مديريت  اين  در   87 سال  در  يعني  قبل  سال  يك  از  بيش  طرح  اول 

فعاليت بر روي آن شروع شده بود. اين امر باعث مي شود كه 
شود  هدايت  مناقصه  بهتري  برنامه ريزي  و  تسلط  و  آگاهي  با 
براي  آگاهانه  تاش  همان  يعني  شود،  حاصل  مثبت  نتايج  و 
در  ما  كوچك  تاش جمع  البته  مثبت.  نتايج  آوردن  دست  به 
همكاران  ساير  همياري  و  همدلي  با  طرح ها  توسعه  معاونت 
پشتيباني  و  بازرگاني  مهندسي،  بخش هاي  به خصوص  شركت 
نتيجه خواهد داد. دست آوردهاي مديريت بازاريابي طرح هاي 
غيرنفتي داخل كشور در شش ماهه اول سال 89، برنده شدن 
مگري  نيروگاه  قرارداد  امضاء  و  داريان  نيروگاه  مناقصه  در 
دوم  ماهه  در شش  است.  ارمني  طرف  با  ارمنستان  كشور  در 
 10 نيروگاه  قرارداد  دز،  تنظيمي  سد  نيروگاه  قرارداد  نيز   89
خواهد  امضاء  سردشت  نيروگاه  قرارداد  و  آزاد  سد  مگاواتي 
شد. چند طرح ديگر نيز در دست پيگيري است كه در صورت تأمين منابع مالي، 

امكان امضاء و مبادله قراردادهاي آن ها نيز وجود دارد.

تاش آگاهانه در بازارهای هدف
رامين بهزاد، مدير طرح های غيرنفتی داخل کشور در معاونت توسعه طرح ها 
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ادامه از صفحه 15
در حوزه بازاريابي يكي از فعاليت هاي عمده معاونت توسعه 
طرح ها شركت در مراحل شناسايي و پيش ارزيابي پيمانكار 
توسط دستگاه هاي كارفرمايي است. بنابر اينكه كارفرما كيست، 
نوع پروژه چيست، نيازهاي كارفرما چگونه است و حجم 
پروژه چقدر است، مدارك و مستندات شركت فراب دال بر 
صاحيت خود جهت حضور در مناقصه و پروژه مورد نظر 
تهيه و ارائه مي شود. به موازات آن با كارفرما و يا مشاور طرح نيز 
مذاكراتي برای وضوح بيشتر انجام مي شود. البته تهيه و ارسال 
مدارك ارزيابي فراب مي تواند پيرو مكاتبات، تماس ها و يا از 
طريق نمايندگان فراب در خارج از كشور و به منظور معرفي 
فراب به شركت هاي ديگر در داخل و يا خارج از كشور نيز 

باشد.
آن ها  با  معاونت شما  : چالش و مشكاتی كه   

روبه روست، چه مواردی است؟
ما هميشه با زمان در نبرد هستيم. كارفرمايان در مناقصات 
بازه های زمانی يك ماهه و يا حداكثر 45 روزه تا 2 ماهه تعريف 
می كنند و حتی براي پروژه هايي كه به صورت مذاكره اي هستند 
نيز با همين چالش زمانی مواجه هستيم. به همين دليل توسعه 
طرح ها بايد پيشنهادها و مطالعات را به سرعت و در عين حال 
صحيح انجام دهد. در انجام اين كارها فرصت جبران هيچ 
اشتباهی را نداريم. جبران اشتباهات بسيار مشكل و گاهی 
ناشدنی است. منابع ما محدود، تيم ما كوچك و فعاليت های 

گسترده ای كه بايد در پهنه جغرافياي بين المللي  انجام دهيم.
اما چالش ديگر، يافتن شريك، همكار و يا تامين كننده 
تجهيزات اصلي در بعضی از مناقصات است. در برخي از 
مناقصات به ويژه پروژه هايي كه بخش اعظمي از آن ها شامل 
كارهاي ساختماني مي شود و يا اينكه بايد براي تجهيزات اصلي 

نام و مشخصات ويژه مورد درخواست كارفرما را ارائه كرد ازم 
است شريك و يا همكار مربوط را در مرحله مناقصه پيدا كنيم. 
در شرايط فعلي و در مدت زمان كوتاه مناقصه، با اين مشكل 
چالش برانگيز و وقت گير مواجه مي شويم و گذر از آن، خود 
به منزله يك مناقصه در دل مناقصه اصلي است. اين امر در 

مناقصات خارج از كشور نمود بيشتري دارد. 
اخذ  مشكل  به  مي توان  رو  پيش  ديگر  چالش هاي  از 
ضمانتنامه شركت در مناقصات خارج از كشور اشاره كرد. 
در وضعيت عادی، به راحتی می توانيم ضمانت نامه شركت در 
مناقصه را تهيه و به كارفرما ارائه دهيم اما در وضعيت فعلی و 
با توجه به تحريم ها ارائه اين ضمانت نامه به مشكل برمی خورد. 
همانطور كه مي دانيد اين امر در فرصت محدودی بايد انجام 
شود و كار ما را به نوعی سخت تر می كند و گاهی ممكن 
است به همين دليل مناقصه را  نيز از دست بدهيم. معاونت 
توسعه طرح ها در راستاي اهداف شركت عاوه بر شركت در 
مناقصات EPC، در پروژه هايي كه نياز به تامين مالي دارند 
همانند پروژه هايي در قالب BOO،BOT نيز شركت مي كند. 
در شرايط فعلي شناسايي و مذاكره با تامين كنندگان مالي واقعي 
يكي از سخت ترين و شايد وقت گيرترين فعاليت هاي شركت 
شده است. اين در حالي است كه به دليل كمبود نقدينگي، اكثر 
پروژه ها در قالب پروژه هاي سرمايه گذاري و يا به همراه تامين 
مالي از سوي كارفرمايان ارائه مي شوند و هنر و برتري فراب 
نسبت به شركت هاي ديگر مي تواند در جذب سرمايه گذار و 

تامين منابع مالي موردنياز باشد.
:  استراتژي آينده معاونت توسعه طرح ها چيست؟

من از اوايل شكل گيری توسعه طرح ها، در اين مجموعه 
حضور داشته ام و هميشه در اين فكر بوده ام كه برای پيشبرد بهتر 
و بيشتر اهداف معاونت و در نتيجه شركت فراب، مي شود در 

بعضی قسمت ها به شكل ديگری عمل كرد يا در برخی جهات 
با دقت پيش رفت. در حال حاضر توسعه طرح ها، كشورهای 
هدف را به خوبی شناسايی كرده و به تجربيات ارزنده ای نيز 
رسيده است. تاش بر اين بوده كه اين تجربيات به نوعی 
جمع آوری شوند تا در كارهای آينده بهتر عمل كنيم، چون 
حيات يك شركت در گرو سيستم جذب پروژه هاي آن است. 
برای اينكه شركت هميشه برقرار، رو به توسعه و تكامل باشد، 
توسعه طرح ها بايد ضمن بهبود مستمر در روال موجود خود 
وارد حيطه های جديدی شود و گستره فعاليت هاي خود را به 

حيطه هاي ديگر نيز سوق دهد.
فعاليتی كه معاونت  تاثيرگذارترين  : مهم ترين و 
نظرتان  به  داده،  انجام  اخير  ماه های  در  طرح ها  توسعه 

چيست؟
قطعا انتخاب فراب به عنوان صادركننده نمونه كشوری در 
بخش خدمات فنی و مهندسی براي اولين بار حاصل به بار 
نشستن اين تاش ها بوده است. فعاليت ارزنده ديگر، برنده 
شدن فراب در مناقصه نيروگاه برق آبي 210 مگاواتي داريان 
بوده است. همچنين مي توان به امضاي قرارداد پروژه احداث 
سد و نيروگاه مگری در ارمنستان با وزارت نيروي آن كشور و 
نهايي شدن تفاهم نامه واگذاري قرارداد احداث نيروگاه قره  چيلر 

به فراب اشاره كرد.
: آيا در چند ماه اخير موردي كه معاونت توسعه 

طرح ها و شركت را متاثر كند وجود داشته است؟
زماني كه فكر مي كنيم تمام تاش هاي خود را به نحو 
مطلوبی انجام داده ايم ولی نتيجه آن برعكس مي شود واقعا 
شويم  برنده  نتوانيم  كه  پروژه اي  هر  است.  ناراحت كننده 
متاثركننده است. به طور مثال مي توان به مناقصه پروژه بخش 

بخار نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي اشاره كرد.

اونت
 در مع

 و کاو
کند

استراتژی ها ی توسعه طرح های فراب
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در امتداد
 کارون

موقعيت: استان خوزستان، 25 كيلومتري شمال 
شهرستان شوشتر، بر روي رودخانه كارون 

كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
مشاور: مهندسان مشاور مهاب قدس 

مشخصات نيروگاه   
   نوع نيروگاه: رو زميني 

ظرفيت: 1000 مگاوات )4 واحد 250 مگاواتي( 
متوسط توليد ساليانه انرژي: 4500 ميليون 

كيلووات ساعت 
مشخصات تجهيزات اصلي   

توربين: 4 واحد 254 مگاواتي،  187/5 دور 
در دقيقه فرانسيس عمودي با وزن تقريبي 

530 تن )هر واحد( 
 105  MVA ترانسفورماتور: 13 واحد تكفاز
)يك واحد يدكي(، با وزن تقريبي 100 تن 

)هر واحد( 
ژنراتور: 4 واحد ژنراتور با وزن تقريبي 

880 تن )هر واحد( 

شناسنامهطرحگتوندعليا  پرونده ای درباره پروژه گتوند عليا



.دی 89 . پیش شماره 3

در حال حاضر 
پيشرفت كل پروژه 
حدود 98 درصد 

است كه اين عدد 
شامل طراحي، 
ساخت، تامين و 
نصب مي شود 

و در بحث نصب 
هم ما تا پايان 

آبان ماه چيزي در 
حدود 73 درصد 

پيشرفت كار 
داشته ايم.

ما در اين مدت 
زمان كوتاه يعني 
از نيمه 87 تا به 
امروز  به طور 

جدي درگير اين 
پروژه هستيم

: از مراحل ابتدايی عقد قرارداد پروژه گتوند 
نهايی  سالی  چه  در  فراب  با  قرارداد  اينكه  بگوييد؛ 
زمانی  چه  از  طرح  اجرايی  فعاليت های  عما  و  شد 

آغاز شد؟
مناقصه پروژه گتوند در سال 75 برگزار و در همان 
زمان فراب به عنوان برنده اعام شد، اما به دايلي كه 
اساسا به شركت فراب ربطي پيدا نمي كرد، مراحل نهايي 
پايان سال  در  اينكه  تا  درازا كشيد  به  آن  قرارداد  شدن 
نهايي شد. طرح گتوند،  بااخره  پروژه  اين  قرارداد   79
رودخانه  روي  بر  كه  است  نيروگاهي  و  سد  آخرين 
و  سدها  ساير  به  نسبت  و  مي شود  احداث  كارون 
صورت  به  كه  دارد  مزايايي  رودخانه  اين  نيروگاه هاي 
مختصر بيان مي كنم. مزيت اول اين پروژه اين است كه 
بر روي  بزرگ ترين مخزني است كه  مخزن سد گتوند 
اين رودخانه عظيم قرار دارد و پس از آب گيري، چيزي 
در حدود 4/5 ميليارد مترمكعب آب در پشت آن قرار 
خواهد گرفت. مزيت دوم اين است كه پروژه قرار است 
را بدون احتساب  برق  4هزار و 250 گيگاوات ساعت 
طرح توسعه خود توليد نمايد كه اين عدد در بين تمامي 
نيروگاه هاي برق آبي كشور مقام نخست را دارد. مزيت 
سوم، سد گتوند مرتفع ترين سد خاكي كشور است. به 
تمام اين دايل پروژه گتوند چه برای كارفرما، چه برای 
مشاور و چه برای ما به عنوان پيمانكار از اهميت خاصی 
برخوردار است. به سوال تان برگردم؛ همانطور كه اشاره 
كردم قرارداد نهايي اين پروژه سال 79 منعقد شد و در 
از همان سال 80  حالي كه عمليات طراحي و ساخت 
شروع شد، فعاليت هاي نصب عما از سال 86 آغاز شد 
و در اين سال هم بعد از يك شروع براي نصب، مجددا كار 
تا حدي متوقف شد تا اينكه از آبان 87 تا به امروز اين پروژه با 

جديت بيشتر پي گرفته مي شود.
:آنطور كه از گفته های شما برمی آيد به ن ظر می رسد 
كه اين پروژه بيش از هر چيز، درگير تاخيرهای پی درپی بوده 

است. ارزيابی شما از علل اين تاخيرهای مداوم چيست؟
تاخيرهای اين پروژه را بايد به چند بخش تقسيم  كرد؛ 
همزمان با نهايي شدن قرارداد در سال 79 و آغاز عمليات 
اجرايي در سال 80، ناگهان ما با بازنگري در جانمايي ساختما 
ن نيروگاه و تونل هاي آب بر مواجه شديم كه همين امر تاخيري 
اساسي را موجب شد. تصور كنيد فرابي را كه شروع به طراحي 
كرده بود و مي بايست ظرف 36 ماه عمليات نصب را شروع 
مي كرد مواجه می شود با تعويض مشاور طرح و بررسي مجدد 

نقشه ها و تغيير پارامترهاي فني. هم چنين ما با تاخيرهايي از 
جهت گشايش اعتبار روبه رو بوديم كه اين عامل هم دليلي 
مضاعف بر تاخير اساسي و ابتدايي اين پروژه شد. از سال 86 
به بعد هم تاخير در آماده سازي به موقع ساختمان و فضا براي 
نصب قطعات منجر به تاخير در از سرگيري پروژه شد تا جايی 

كه كارفرما، 12 ماه فرصت جبران تاخير به ما داد.
در كنار تمامي اين تاخيرهاي ناخواسته، ما به عنوان فراب 
هم با يك مشكل روبه رو بوديم كه براي رفع آن تنها اندكي 
راه اندازي نهايي پروژه را به تاخير انداختيم. مشكل اينجا بود 
كه به دايلي، رانر ها را براي حصول اطمينان بيشتر، به شركت 
فويت فرستاديم تا پس از بازبيني و رفع اشكال، مجددا به ايران 
بازگردد. اين كار را ما در زماني انجام داديم كه اوج كار پروژه بود 
ولي نحوه مديريت ما منجر به حداقل تاخير و حصول اطمينان 
بيشتر از كيفيت رانر ها شد. موضوعی كه اگر درست مديريت 
نمی شد، شايد تاخيری طوانی را به ما تحميل می كرد. براي 
جلوگيري از تاخيري ديگر، فعاليت هايمان را با ژنراتور آغاز 
كرديم و تمام كارها را موازي جلو برديم. مي دانيد كه فاصله 
نصب هر روتور بين 3 تا 3 ماه و نيم است ولي ما عما اين 
زمان را به 17 روز رسانديم. هم چنين عمليات نصب مجموعه 
توربين به همراه رانر حدود 3 ماه طول مي كشيد، اما واحد اول 
را 24 روزه نصب كرديم و واحد بعدي را هم 13 روزه و تمامي 
اينها براي پروژه اي از اين دست يك ركورد به حساب می آمد. 
به اين ترتيب ما با مديريت زمان توانستيم شكاف ناشي از عدم 
حضور رانرها در كارگاه را به بهترين وجه مديريت كرده و 

حداقل تاخيرمان را هم به اين وسيله جبران كنيم.
: تا به امروز درصد پيشرفت كل پروژه چه ميزان 

بوده است؟ اين عدد درباره نصب 
چه وضعيتی دارد؟ پيش بينی خود 
اين  نهايی  تحويل  زمان  از  را 

پروژه به كارفرما اعام كنيد.
كل  پيشرفت  حاضر  حال  در 
پروژه حدود 98 درصد است كه 
طراحي، ساخت،  شامل  عدد  اين 
تامين و نصب مي شود و در بحث 
نصب هم ما تا پايان آبان ماه چيزي 
در حدود 73 درصد پيشرفت كار 
زمان  مدت  اين  در  ما  داشته ايم. 
كوتاه يعني از نيمه 87 تا به امروز 
كه به طور جدي درگير اين پروژه 
هستيم، تقريبا بيشتر عمليات مرتبط 

با سيستم هاي كمكي مكانيكي، سيستم هاي كمكي برقي، 
سيستم ژنراتور و ترانسفورماتورهاي اصلي را به پايان برده ايم و 
پيش بيني مي كنيم با ادامه اين روش، موفق خواهيم شد تا پايان 
سال جاري 2 واحد نيروگاه را آماده راه اندازي كنيم. درباره كل 
پروژه هم پيش بيني من اين است كه تا پايان سال 90، كل پروژه 
را با احتساب دوره آزمايشي يك ماهه به كارفرما تحويل داده 

و آماده ورود به مرحله دوره يك ساله تضمين خواهيم بود.
: در اين پروژه سطح تعامل فراب با كارفرما و 
تعامل  نوع  از  قرار داشت؟آيا  مشاور در چه وضعيتی 
مجموعه خود با كارفرما و مشاور رضايت داشتيد؟آن ها 

از اين روند راضی بودند؟
من فكر مي كنم اساسا سطح تعامات فراب با كارفرما 
به عنوان شركتي كه  بسيار خوب است. فراب  و مشاور 
به دوش  اهداف ملي دارد و يك تجربه 15 ساله را هم 
مي كشد، اساسا نمي تواند تعاماتي غير از اين داشته باشد. 
در مورد خاص اين پروژه هم بايد بگويم هم كارفرما و هم 
مشاور تا جايي كه مي توانستند ما را پشتيباني كردند؛ نه تنها 
در بحث هاي مالي كه حتي در بحث هاي فني و قراردادي و 
ساير مباحث مرتبط. درك متقابل اين سه مجموعه به نظر من 
مهم ترين دليل اين سطح بااي تعامات بود. تعاماتي كه فراتر 

از تعارفات معمول و بسيار واقعي رخ مي نمود.
: يعنی فكر می كنيد باور به فراب به عنوان شركتی كه 

ديد ملی دارد منجر به سطح باای تعامات بود؟
بله! چه كارفرما و چه مشاور با توجه به باوري كه به 
توان تخصصي فراب داشتند و فراب را شركتي براي تربيت 
و پرورش نيروي انساني باتجربه و مجرب  مي دانستند، تمام 
تاش خود را براي برقراري 
انجام  آن  با  تعامل  بهترين 
همان  درست  مي دادند؛ 
آن ها  برابر  در  ما  كه  كاري 
انجام مي داديم. امروز ديگر 
مديران اجرايي آب و نيرو 
بهترين تعامل را با ما دارند 
كه  مي دانند  نيكي  به  زيرا 
براي  را  مشكل  حداقل  ما 
ما  می كنيم؛  ايجاد  آن ها 
كرده ايم  تاش  همواره 
جلو  زمان بندي  برنامه  از 
را  زمان  حداقل  و  باشيم 
نصب  برنامه هاي  تمام  در 

در گفت وگو با »خسرو همت پور« مدير اجرايی طرح نيروگاه گتوند عليا مطرح شد:

پروژه ای با رکوردزنی های بسیار
شاید دست تقدیر بود که درست 14 سال پس از روزی که فعالیتش را در فراب 
آغاز کرده بود، روبه رویش بنشینیم و از او درباره کم و کیف پروژه گتوند 
علیا بپرسیم. از اویی که تمام این 14 سال را در محیط های کارگاهی سپری 
کرده و اینک به خوبی زیر و بم های کار را می شناسد. »خسرو همت پور« 

که سابقه مدیریت کارگاه پروژه کرخه را هم در کارنامه خود دارد، در این 
گفت وگو از جزئیات پروژه گتوند علیا  و آینده فراب می گوید، از سطح تعامل 
با کارفرما و مشاور تا مزیت های این پروژه در مقایسه با پروژه های دیگر. 

گفت وگوی ما را در ادامه می خوانید. 
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تاخيرهاي  از  به غير  اين  البته  كنيم.  تجهيزات مان صرف 
ناخواسته اي ست كه گاهي در پروژه ها پيش مي آيد.

: عملكرد پيمانكارانی كه فراب در اين پروژه با 
آن ها كار می كند را چگونه می بينيد؟ آيا از عملكرد آن ها 

رضايت داريد؟
اتفاقا يكي از بزرگ ترين مزيت هاي فراب در اين پروژه 
اين پروژه نكرد.  پيمانكاران زيادي را درگير  اين بود كه 
فراب بيشتر كارها را در اين پروژه به شركت نوتاش كه 
به نوعي زيرمجموعه خودش است سپرد و با اين اقدام، نه 
تنها از اعتراض ها كاست كه توانست مديريت نصب را هم 
همچنان در دست خودش نگه دارد. اينكه فراب خودش را 
درگير پيمانكارها نكند به نظر من بزرگ ترين عاملي است 
كه به تعامات باا با كارفرما و مشاور منجر می شود. در 
واقع ما با مديريت واحد توانستيم زمان هاي تاخير را جبران 
كرده و از بوجود آمدن تاخيرهاي جديد هم جلوگيري كنيم.

به خدمت  پروژه  اين  در  فراب  كه  نيروهايی   :
گرفته است، تا چه حد از توان علمی  و اجرايی برخوردار 
است؟ آيا متخصصان اين پروژه پيش از اين هم سابقه 

فعاليت در نيروگاه های برق آبی را داشته اند؟
من فراب را يك شركت متخصص و متعهد مي  بينم؛ 
شركتي كه به عنوان بزرگترين پيمانكار نيروگاه هاي برق آبي 
در ايران، بزرگترين سرمايه اش كادر و نيروي انساني اش 
است. در بررسي موردي پروژه گتوند هم ازم است بگويم 
كه ما در اين پروژه به صورتي كاما حداقلي از كارشناسان 
باتجربه استفاده كرديم و در كنار آن كوشيديم تا با توجه به 

هدف شركت نوتاش مبني بر كسب دانش 
فني، يك سري كارشناس را به  سطح باايي 
تا  برسانيم  حرفه اي  و  تخصصي  توان  از 
حدي كه مي توانيم ادعا كنيم اين كارشناسان 
هم اكنون در سطوح بسيار عالي كارشناسي 
زبده  كلمه  واقعي  معناي  به  و  داشته  قرار 
هستند. اين را هم بگويم كه در كل و در 
جمع نيروهاي كارشناسي و كارگري حدود 
150 نفر همكار فراب در طرح گتوند هستند.

اين پروژه جنابعالی هم زمان  : در 
هم مديريت اجرايی طرح و هم مديريت 
كارگاه را بر عهده داريد. از چرايی اين 
موضوع برای ما بگوييد و اينكه اين عامل 

تا چه اندازه توانسته است در تسهيل و يا سخت شدن 
فرايند كارها تاثيرگذار باشد؟

من در سال 87 با حفظ سمت مديريت كارگاه، مدير 
اجرايي طرح هم شدم. علت اصلي اين انتخاب در آن زمان 
اين بود كه در آن سال عما بحث هاي مربوط به طراحي 
و ساخت و تامين انجام شده بود و نقطه ثقل كل كار در 
كارگاه بود. من هم كه اشراف خوبي بر كار داشتم، در آن 
زمان با صاحديد مديران عالي فراب همزمان مديريت 
اجرايي طرح را نيز بر عهده گرفتم و به جرات مي توانم 
كارگاه  و  تهران  بين  هماهنگي ها  اقدام  اين  كه  بگويم 
را بسيار باا برد و منجر به تسريع در عمليات نصب 
و  كارفرما  رضايت خاطر  اقدام  اين  هم چنين  شد. 
آن  از  پس  كه  حدي  تا  آورد  دنبال  به  هم  را  مشاور 
تعامات ما با اين دو مجموعه به بااترين سطح خود 

كيفيت رسيد. بهترين  و 
با  متفاوت  بسيار  كارگاه  در  كار  شرايط   :
دفاتر اداری است، جنابعالی به عنوان مدير كارگاه 
محيطی  كردن  فراهم  برای  را  اقداماتی  چه  گتوند 
در  طرح  اين  كارگران  و  كارشناسان  برای  مناسب 

دستور كار قرار داده ايد؟
افرادي كه در محيط هاي دور از شهر و كارگاهي كار 
مي كنند، مسائلي دارند كه شايد همكارانشان اساسا با آن ها 
روبه رو نباشند. ما هم براي كم كردن از مشكات احتمالي 
و حاكميت يك محيط كاري مطلوب بيشترين تاش مان را 
مصروف كرده ايم تا كاركنان نه تنها با محيط كارشان غريبه 

نباشند، كه آن را از خود احساس كرده و سرنوشت آن را 
سرنوشت خودشان بدانند. بيشترين تاش من در اين مدت 
ايجاد فضای دوستی و صميميت و صداقت بوده است و اينكه 
هر فردي در نحوه اداره كردن كارگاه ديدگاه هايش را به نحوي 
مطرح كند. ما همچنين پيگير مسائل مالي همكاران هم هستيم 
و تاش مي كنيم تا به طور روزانه بتوانيم انگيزه هاي بيشتري 
را براي بچه ها فراهم كنيم. در اين زمينه ازم است اين را 
هم بگويم كه ما براي پر كردن اوقات فراغت نيروهايمان 
يك مجموعه ورزشي، يك استخر كوچك و يك سالن 
واليبال را هم تجهيز كرده ايم تا همكاران در ساعات غير 
اين  از  استفاده كرده و كمبودي را  از آن ها  بتوانند  كاري 

جهت احساس نكنند.
  شما به عنوان فردی كه سال هاست با مجموعه فراب 
كار می كند، آينده حرفه ای فراب را چگونه می بينيد؟ آيا 
فكر می كنيد فراب بايد حوزه های كاری اش را گسترش 

داده و به ساير بخش ها هم بپردازد يا خير؟
اشاره  آن ها  به  كه  دايلي  به  كه  است  شركتي  فراب 
مي كنم، در آينده نقشي مهم را در كشور بازي خواهد كرد. 
اول اينكه توانسته است يك كادر فني خوب و حرفه اي را 
در درون خودش ايجاد كند. دوم اينكه فراب تنها تاكنون 
توانسته 6 هزار مگاوات برق را وارد شبكه توزيع سراسري 
راه اندازي  در دست  را هم  ديگر  مگاوات  كرده و 5000 
دارد. اين عدد بخش عمده اي از انرژي كشور مي شود كه 
اينكه فراب  نمي توان به آساني از كنار آن گذشت. سوم 
يك سري تجربه فني در ساخت نيروگاه هاي آبي را وارد 
كشور كرده و حتي تجربياتش را به خارج 
از كشور هم منتقل كرده است. در نهايت 
كه  شده  اين  به  منجر  اقداماتش  با  فراب 
شركتي مثل آذرآب، ابزارهايي خاص را به 
كشور وارد كرده و به حوزه هايي ورود پيدا 
نبود اساسا به آن  كند كه شايد اگر فراب 
حوزه ها ورود پيدا نمي كرد. در نتيجه به نظر 
من، فراب توانسته است دانش فني احداث 
نيروگاه هاي آبي را به نوعي بومي كرده و با 
قدرت در آن مسير حركت كند. از همين رو 
نه تنها در اين حوزه كه در حوزه هاي نفت و 
گاز و صنعت ريلی هم آيند ه اي بسيار خوب 

در انتظار فراب خواهد بود.
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: شركت مهاب قدس كه شما نماينده اش در طرح گتوند 
هستيد، از چه زمانی مشاوره اين طرح را پذيرفت؟ همانطور كه 
می دانيد از ابتدا مهاب قدس مشاور اين طرح نبود و پس از 
مدتی اين مسئوليت را پذيرفت؛ به دنبال پذيرش مسئوليت مهاب 

قدس چه اقداماتی را در دستور كار قرار داد؟
مطالعات طراحي  و عمليات اجرايي طرح گتوند را در ابتدا 
شركت مشانير انجام داده بود اما از اواخر سال 80 اين طرح 
براي بازنگري مطالعات و نظارت بر اجرا به مهاب قدس واگذار 
شد و من هم از همان زمان به عنوان مدير پروژه تجهيزات 
نيروگاه كارم را شروع كردم. فراب البته از زمان مشاوره مشانير 
برنده اين طرح اعام شده بود و حتي مطالعات ابتدايي و 
طراحي ها را هم انجام داده بود و شكل كار هم به اين صورت 
بود كه به جاي اينكه كل طرح را يكجا به فراب بدهند، اين 
طرح را به صورت بخش هاي جداگانه واگذار كردند و به جز 
يك بخش كوچك، كليه بخش ها به فراب واگذار شد. ضمن 
اينكه فراب مديريت كل اين پروژه و نظارت بر هماهنگي و 

نصب را هم بر عهده گرفت.
: از قرار اين طرح با تاخيرهای مختلفی روبه رو بوده 
است؟ به عنوان مشاور اين طرح تا چه اندازه فراب را در 

تاخيرهای به وجود آمده مقصر می دانيد؟
اجراي پروژه و عمليات نصب و اجرا در پروژه گتوند، به 
دايلي كه اساسا به فراب ارتباطي پيدا نمي كرد به تعويق افتاد و 
طرحي كه تا به امروز حتما مي بايست تمام شده باشد، تازه از 

سال 87 عمليات اجرايي آن به طور جدي آغاز شد.
: به طور مختصر فضايی از فعاليت های كاری مشاور 
در اين طرح را بازگو كنيد؛مشاور در اين طرح دقيقا چه 

وظايفی بر عهده داشت؟
بر  نظارت  با  مرتبط  مراحل  كليه  طرح  اين  در  مشاور 
فعاليت هاي كارخانه اي ساخت، تاييد نقشه هاي جزئي ساخت، 
نظارت بر عملكرد پيمانكار، نظارت بر انجام مراحل مختلف كار 
با بااترين كيفيت و بيشترين سرعت، آزمايش هاي كارخانه اي و 
نظارت بر حمل و نصب قطعات را انجام داده و مي دهد. در اين 
پروژه ما به عنوان مشاور در پروژه حضور دائم داشته و با كمك 
همكاران مقيم خود در كارگاه، بر كليه عمليات مونتاژ و نصب 
و آزمايش هاي حين نصب و راه اندازي نظارت كامل داريم. 
در واقع بايد گفت كه نظارت ما در كارگاه دائم و پا په پاي 
پيمانكار است ولي در كارخانه در چارچوب دستورات كاري و 

به صورت موردي نظارت انجام مي شود.
: تا چه حد از تعامل مجموعه فراب با مهاب قدس به 
عنوان مشاور طرح رضايت داشتيد؟ آيا فراب به كامنت های شما 
به موقع پاسخ می داد؟ در كل سطح تعامات را چگونه ديديد؟
ببينيد فراب امروز با فراب قديم تفاوت هاي بسياری دارد. آن 
موقع ها مثل خود ما فراب شايد كم تجربه تر بود و كارهايش با 
سعي و خطاي بيشتري پيش مي رفت، ولي همانطور كه مهاب 
قدس رشد كرد، فراب هم همپاي ما رشد كرد تا حدي كه 
اكنون فراب به نظر من پيمانكاري قدر با نيروهايي بسيار توانا 
و مجرب است؛ فراب اكنون وضعيتي دارد كه من فكر مي كنم 
با هر سازنده و پيمانكار قدر ديگري از هر كشوري مي تواند 
رقابت كند. اين وضعيت شايد محصول نگاهي كه به فراب 
شده هم باشد زيرا هيچ گاه به فراب به عنوان پيمانكاري كه تنها 
به فكر سود خود است نگاه نشده است و همواره آن را در زمره 
يك پيمانكار صرف خصوصي نديده اند. من فكر مي كنم فراب 
حتي به صورت نانوشته يك رسالت مهم براي خود داشته كه 
آن رسالت چيزي نبوده جز تربيت نيروها و متخصصان مجرب. 
از همين رو، من فكر می كنم همين كارخانه انسان سازي و 
متخصص سازي سود جمعي همه ما از شركت در پروژه هاي 
مختلف بوده است. در مورد اين پروژه هم فكر مي كنم شايد 
در اوايل رفت و آمدها بيشتر بوده است، ولي به مرور ديگر هر 
چيز سر جاي خود قرار گرفته است و امروز ديگر تمام مسير 
با جزئياتش مشخص است و ما هيچ نگراني خاصي را درباره 

آينده اين پروژه احساس نمي كنيم.
: يعنی با هيچ مشكلی درباره نوع تعامات مجموعه 

فراب با خود روبه رو نبوديد؟
ما در بحث تعامل هيچ مشكل خاصي با فراب نداشتيم. 
همه چيز مشخص بود و ترتيب خود را طي مي كرد. در 
به  به تجارب گرانبهايي رسيده و  افراد بسياري  اين پروژه 
متخصصاني مجرب تبديل شدند تا حدي كه به باور من همين 
امروز هر كدام از نيروهاي متخصص اين پروژه بخواهد در هر 
پروژه اي در هر كجاي دنيا كار كند، اين راه برايش ميسر است 
و به سرعت جذب كار مي شود. زيرا اكنون به متخصص هايي 
بين المللي تبديل شده اند كه در بزرگ ترين پروژه هاي مشابه 

بين المللي مي توانند به نقش آفريني بپردازند.
: عملكرد پيمانكارانی را كه فراب در اين پروژه به 
خدمت گرفته بود را چطور ديديد؟ آيا از عملكرد آن ها هم 

رضايت داشتيد؟
فراب در اين پروژه با دو دسته پيمانكار كار مي كرد: يكي 
پيمانكاران خارجي مثل فويت كه هيچ مشكلي با آن ها نداشتيم 
و كارشان در بهترين كيفيت خود بود و يكي با پيمانكاران 
داخلي كه آن ها را عمدتا براي سيستم هاي جزئي و فرعي به كار 
گرفته بود. البته ما با پيمانكاران نوع دوم هم مثل نوع اول زياد 
طرف نبوديم اما به هر حال طبيعي بود كه در بعضي موارد مثل 
تامين قطعات و كيفيت خدمات با مشكاتي روبه رو باشيم ولي 

آن مشكات در حدي نبودند كه روي آن تاكيد كنيم. 
باورند كه فراب در يك چنين  اين  بر  : بسياری 
پروژه هايی نقشی فراتر از وظايف معمول را هم بر عهده 

داشته است؛شما در اين خصوص چگونه فكر می كنيد؟
فراب كار خوبي انجام داد و زمينه ساز ساخت و مونتاژ داخل 
برخي قطعات شد. قبا در يك پروژه شايد تمامي تجهيزات از 
خارج وارد كشور مي شد اما فراب توانست سازنده خارجي را 
مجاب كند كه بخش زيادي از قطعات توربين و ژنراتور را در 
داخل ايران بسازد. اين كار فراب هم به كيفيت كار آسيبي وارد 
نكرد و هم منجر به فعال شدن ظرفيت هاي غير فعال بسياري از 

كارخانه هاي ايراني شد. 
: اگر بخواهيد يك انتقاد به عملكرد شركت فراب 
وارد كنيد، چه موضوعی را با مديران آن در ميان می گذاريد؟ 
در واقع پرسش اين است كه انتقاد اساسی تان به فراب در 

چه موضوعی خاصه می شود؟
اين را كه مي گويم احساس شخصي من است و شايد 
فرد ديگري اين احساس را نداشته باشد. من فكر مي كنم اين 
تلقي كه مشاور چشم و بازوي همراه در اجراي يك پروژه 
است، در فراب كم رنگ شده است. در گذشته من به عنوان 
مشاور اين حس و تلقي را بيشتر داشتم تا امروز. در واقع 
من در گذشته بيشتر حس مي كردم كه به مشاور به عنوان 
زمان  آن  در  شايد  مي شود،  نگاه  يك همكار كمك رسان 
فراب بيشتر به من مشاور احساس نياز مي كرد تا امروز. 
در واقع درست است كه شركت فراب امروز بزرگ تر و با 
تجربه تر شده است و شايد از اين رهگذر ديگر نيازي به آن 
نگاه سابق نداشته باشد؛ اما همگام با فراب، من مشاور هم 
بزرگ شده ام و بر تجاربم افزوده شده است. اگر آن موقع ما 
معلم بوديم و فراب دانشجو، اگر امروز دانشجو استاد شده 

است يقين بدانيد استاد استادتر شده است. 

سطح تعامل فراب با مشاور در گفت وگو با »خسرو باختری« مشاور طرح گتوند:

فراب می تواند
با هر پیمانکار قدری رقابت کند

شروع کارش در ایران با دو طرح کوچک دو تا سه مگاواتي سد قشاق یا وحدت در سنندج بود. کارشناس جوانی 
که بعد از 10 سال تحصیل در خارج از کشور به ایران بازگشته بود تا با نیرویی افزون در خدمت کشورش کار کند. 
»خسرو باختري« که دکتراي مکانیک  را از انگلستان دریافت کرده و سال هاست به عنوان مدیر تجهیزات در شرکت 
مهاب قدس به فعالیت مشغول است؛ در این گفت وگو از فراب می گوید و تعاماتش با مشاور. باختری در میان صحبت هایش 
نتوانست خوشحالی اش را از یکی شدن پست مدیریت اجرایی و مدیریت کارگاه گتوند پنهان کند و بارها از این رخداد با 

نگاهی مثبت یاد کرد. با او درباره ویژگی های خاص پروژه گتوند گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید:
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 من فكر مي كنم 
فراب حتي به 

صورت نانوشته يک 
رسالت مهم براي 
خود داشته كه آن 
رسالت چيزي نبوده 
جز تربيت نيروها و 

متخصصان مجرب. 
از همين رو، من 

فكر می كنم 
همين كارخانه 
انسان سازي و 
متخصص سازي 

سود جمعي همه 
ما از شركت در 

پروژه هاي مختلف 
بوده است

رونده
پ

رونده
پ
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رانرهاي  كه خبر مشكل طراحي و ساخت  هنگامی 
با توجه  نيروگاه مسجدسليمان را شنيديم  طرح توسعه 
مسجد  طرح  با  گتوند  طرح  توربين  بودن  مشابه  به 
گتوند(  نيروگاه  طرح  )مجري  همت پور  آقاي  سليمان، 
و  بررسي  را   )Sequence( نصب  توالي  كه  گفتند 
نسبت به بازنگري برنامه زمان بندي تفصيلي اقدام كنيم 
كارخانه سازنده، نصب  به  رانرها  ارسال  تا در صورت 
تجهيزات نيروگاه متوقف نشود. از طرفي نصب رانر نيز 
قطعات  از  قطعه  اولين  رانر  است.  بحراني  فعاليت  يك 
با  بود.  واحد  فعاليت هاي  ساير  پيش نياز  و  مدفون  غير 
توجه به مشابه بودن ژنراتور طرح گتوند با طرح كارون 
3 و همچنين توربين اين طرح با طرح توسعه نيروگاه 
پروژه  دو  آن  در  كه  مفيدي  تجارب  و  سليمان  مسجد 
كسب كرده بودم، مراحل نصب را بدون در نظر گرفتن 
رانر در حالت هاي مختلف بررسي و موفق به تهيه دو 

برنامه زمان بندي با دو توالي تقريبا متفاوت شدم. 
با  فراب  سوي  از  متعدد  جلسات  برگزاري  از  پس 
نقطه نظرات  اعمال  و  طرح  مشاور  و  كارفرما  همكاران 
در  گرفت.  قرار  تصويب  مورد  برنامه ها  از  يكي  آن ها، 
اين برنامه شروع نصب قطعات غير مدفون، با تجهيزات 
ژنراتور آغاز و فعاليتهاي توربين بطور موازي با ژنراتور 
انجام مي شد و چنانچه بر اساس اين برنامه پيش مي رفتيم، 
بدون وجود رانر به مدت  9 ماه مي توانستيم بدون وقفه، 

فعاليت هاي نصب تجهيزات واحدها را ادامه دهيم. اين 
زمان براي رفع مشكل ساخت رانرها تقريبا كافي بود. 
نيز  پيش نيازهايي  برنامه  اين  اهداف  تحقق  جهت  البته 
وجود داشت كه مي بايست تمهيدات ازم براي آن ها در 
نظر گرفته شود. از جمله اين محدوديت ها كمبود فضاي 
واحد نصب جهت پيش مونتاژ قطعات و اختصاص يك 
محل در نقشه هاي جانمايي براي مونتاژ روتور با توجه 
به ميزان باربري سقف طبقات زيرين واحد نصب بود. 
مونتاژ  روتور  اولين  انتقال  براي  محلي  كه  صورتي  در 
شده تعيين نمي شد، جبهه كاري  روتور بعدي با توقف 
مواجه مي شد. جلساتي در اين خصوص برگزار و نتيجه 
درون يكي  به  مونتاژ شده  روتور  اولين  كه  اين شد  بر 
از واحدها منتقل شود. طي جلسه اي كه با آقاي همت پور 
داشتيم از من خواستند برنامه زمان بندي را بررسي كنم تا 
تصميم بگيريم كه انتقال به كدام واحد كمترين تاخير در 
پروژه را ايجاد مي كند. پس از بررسي برنامه، به اين نتيجه 
رسيديم كه بهترين حالت انتقال روتور واحد 4  به درون 
استاتور واحد 1 است. با توجه به وزن روتور )حدود 500 
تن( و قطر آن )حدود 12 متر( و گپ 2 سانتي متري آن با 
استاتور استك شده و همچنين ليفت و انتقال مجدد آن 
در زمان مقرر به محل اصلي )واحد4(، انجام كار ريسك 
سوپروايزرهاي  با  جلسه  تشكيل  از  پس  بود.  بزرگي 
مقرر  احتمالي  صدمات  كاهش  براي  آندريتس،  شركت 

عنوان  به  براكت  اور  از 2  براكت  اور   1 جاي  به  شد 
برخورد  هرگونه  از  تا  استفاده  روتور  زيرين  ساپورت 
روتور با استاتور جلوگيري و خطر انجام كار كمتر شود. 
اين موضوع از سوي فراب با همكاران مشاور و كارفرما 
مطرح شد و پس از ارائه نقطه نظرات طرفين و به منظور 
جلوگيري از توقف كار، مديران ريسك كار را پذيرفتند 
و در نهايت اورينگ موقت روتور با موفقيت انجام شد. 
البته پس از اتمام ورق چيني دومين روتور و آماده سازي 
جهت اورينگ به علت نرسيدن رانرها به كارگاه مجددا 
در صورتي كه موقعيتي براي انتقال دومين روتور مشخص 
نمي شد جبهه كاري روتور واحد دوم )سومين روتور( با 
توقف مواجه مي شد. پس از بررسي و مطرح كردن موضوع 
از سوي فراب با بخش طراحي ساختمان نيروگاه مشاور 
وكارشناسان مربوطه، محل ديگري براي دومين روتور در 
واحد نصب مشخص شد ولي دسترسي به جرثقيل هاي 
محل  آن  به  روتور  انتقال  جهت  كامل  طور  به  سقفي 
و  نقشه ها  بررسي  از  پس  نبود.  ميسر  شرايط  آن  در  و 
طراحي و اجراي ساپورت در انتهاي تيرهاي زير ريلي 
جرثقيل هاي   )Stopper( استوپرهاي  كردن  جابه جا  و 
محل  به  دسترسي  اجرايي،  تيم  توسط  نيروگاه  سقفي 
آماده سازي  بيس پليت هايي جهت  و  ممكن  شده  تعيين 
و  نصب  ساخته،   )Stacking( استكينگ  محل  دومين 
توسط پيمانكاري ساختماني بتن ريزي شد. بدين ترتيب 

از جمله اين 
محدوديت ها 
كمبود فضاي 
واحد نصب 
جهت پيش مونتاژ 
قطعات و اختصاص 
يک محل در 
نقشه هاي جانمايي 
براي مونتاژ روتور 
با توجه به ميزان 
باربري سقف 
طبقات زيرين واحد 
نصب بود

شهرام داودي*

دستیابي به اهداف پروژه در کم ترین زمان
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مانع توقف جبهه كاري سومين روتور و در هنگام ورود اولين رانر به كارگاه 2 روتور 
آماده اورينگ و يك روتور آماده قطب گذاري بود. پس از گذشت از اين بحران ها و 
اصاح و عودت اولين رانر به كارگاه در مهرماه 89 بنا به نظر آقاي همت پور اقدام به 
تهيه برنامه زمان بندي سريعي با اهداف كليدي اتمام نصب واحد 3 و شروع راه اندازي 
واحد 4 در اسفند ماه سال جاري كردم. خوشبختانه اهداف اوليه برنامه )انجام شفت 
مديريت  و  پشتيباني  و  همكاران  كليه  بي وقفه  تاش  با  روتورها(  اورينگ  و  فري 
راهبردي آقاي همت پور به نتيجه رسيد، به طوريكه نصب قطعات غيرمدفون توربين 
واحد 4 تا شفت فري به مدت 24 روزكاري و در واحد سوم 15 روز كاري و فاصله 
زماني بين اورينگ روتور اين دو واحد 17 روز طول كشيد كه طبق برنامه تفصيلي 
اوليه حدود 3 ماه و نيم بود. اين ركورد خيلي خوبي بود كه در ابتدا دست نيافتني به 
نظر مي رسيد اما با همت همكاران محقق شد. اگر به توالي و نحوه انجام كار مسلط 
از شناوري ساير  استفاده  ترتيب درجه بحراني و  به  فعاليت ها  ترتيب بندي  با  باشيد، 
فعاليت ها و بررسي مدل هاي ممكن برنامه ريزي، مديريت خوب و تيم اجرايي مجرب 
و هماهنگ، هميشه راهي براي دستيابي به اهداف پروژه در كم ترين زمان وجود دارد.

*مسئول برنامه ريزي و كنترل پروژه طرح نيروگاه گتوند 

کمال الدین
جعفري*

ماميتوانيم
سال گذشته در همين روزها بود كه به كارگاه گتوند 
شركت  به  رانرها  انتقال  با  شد  همزمان  ورودم  آمدم. 
از  آن ها.  روي  اصاحي  عمليات  انجام  جهت  سازنده 

مدت ها قبل از اتمام فرايند نصب  روتور واحد چهار، به دنبال راه حلي بوديم 
اين  به  رسيدن  براي  كنيم.  كمتر  را  رانر  نبود  دليل  به  پروژه  تاخيرهای  كه 
اينجا  مشكل  اما  مي داديم،  انجام  وقفه  بدون  را  روتورها  نصب  بايد  هدف 
براي هسته چيني روتور وجود  تنها يك موقعيت  بود كه در محوطه نصب، 
نگهداري  مستلزم  جديد  روتور  چيني  هسته  شروع  ديگر  طرف  از  داشت. 
سناريوهاي  بررسي  از  پس  بود.  مناسبي  موقعيت  در  شده  تكميل  روتور 
واحد  پيت  در  هم  روي  بر  را  سوم  و  دوم  واحدهاي  براكت  اور  مختلف، 
روتور  و  گذاشته  بود-  شده  انجام  آن  استاتور  چيني  هسته  تنها  كه  اول- 
تكميل شده واحد چهارم را روي آن قرار داديم. يعني، روتور واحد چهارم 
بر روي اور براكت هاي واحد دوم و سوم در پيت ژنراتور واحد اول مستقر 
شد. روتور واحد سوم مدت ها پيش از رسيدن رانر به كارگاه آماده شده بود.
رانر واحد سوم، روز شنبه- دو روز قبل از روتور اورينگ واحد چهار- وارد 
جلسه  وارد  اورينگ،  روتور  عمليات  از  خوشحال  سه شنبه  روز  شد.  كارگاه 
تبريك  از  بعد  كارفرما  شديم.  كارگاهي  مشترك 
اورينگ  روتور  امكان  موضوع  قبل،  روز  موفقيت 
واحد سوم قبل از تعطيات كريسمس سوپروايزرها 
را مطرح كرد. يعني تنها سه هفته براي انجام اين كار 
بود  دست نيافتني  هدف  اول  نگاه  در  داشتيم.  وقت 
بسيار  برنامه  كنيم.  را عملي  آن  گرفتيم  تصميم  ولي 
فشرده اي آماده كرديم و مصمم شديم به برنامه وفادار 
بمانيم. در يك تاش كم نظير شبانه روزي و با اتحاد 
و همدلي كليه اجزاي پروژه، 18 روز پس از ورود 
رانر واحد سوم به كارگاه، روتور اورينگ اين واحد 

انجام شد. آري، ما مي توانيم.
* رئيس بخش تجهيزات برق

 و ابزار دقيق طرح نيروگاه گتوند 
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خوشبختانه اهداف 
اوليه برنامه )انجام 

شفت فري و 
اورينگ روتورها( 
با تاش بي وقفه 

كليه همكاران 
و پشتيباني و 

مديريت راهبردي 
آقاي همت پور به 
نتيجه رسيد، به 
طوريكه نصب 

قطعات غيرمدفون 
توربين واحد 4 

تا شفت فري به 
مدت ۲4 روزكاري 

و در واحد سوم 15 
روز كاري و فاصله 
زماني بين اورينگ 

روتور اين دو 
واحد 17 روز طول 

كشيد كه طبق 
برنامه تفصيلي 

اوليه حدود 3 ماه 
و نيم بود
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روی رودخانه 
كارون، سد 
گتوند با 5 ميليارد 
مترمكعب در تراز 
نرمال بيشترين 
حجم را به عنوان 
آخرين سد دارد. 
نيروگاهي كه براي 
سد گتوند در نظر 
گرفته شده، فاز 
يک و دو آن جمعا 
دو هزار مگاوات 
است. فاز يک 4 
واحد ۲50 مگاواتي 
است كه مراحل 
نصب را طي 
مي كند. براي فاز 
دوم نيز عمده كار 
ساختمانی انجام 
شده است

26

فرامرز ساماني*

تازه  كه  زماني  قبل،  ده سال  مردادماه 
طرح  در  را  فرآب  شركت  با  همكاري 
موضوع  بودم،  كرده  آغاز  كرخه  نيروگاه 
انجام آزمايش القايي هسته ژنراتور مطرح 
بود. گرچه بررسي همه جوانب كار اين 
اطمينان خاطر را برايمان به وجود آورده 
بود كه مي توانيم آزمايش مهم را توسط 
انجام  فراب  امكانات  و  فني  نيروهاي 
نصب  پيمانكار  پروژه  آن  در  اما  دهيم، 
ژنراتور تصميم گرفت آزمايش را شركت 
اين  و  دهد  انجام   )KPER( ديگري 
يك  به  فراب  ديگر  طرح هاي  در  روش 

رويه تبديل شد. 
سازماندهي  كه  زماني  بعد،  سال ها 
نيروهاي فراب در كارگاه گتوند عليا در 
و  گرفت  صورت  نوتاش  شركت  قالب 
مسئوليت اجراي نصب تجهيزات نيروگاه 
مناسب  موقعيت  شد،  سپرده  نوتاش  به 
دوران  مهم  آزمايش های  انجام  براي 
امكانات  و  متخصصان  توسط  نصب 
براي  موضوع  وقتي  آمد.  فراهم  فراب 
مديران محترم مجموعه مطرح شد، مورد 
استقبال و حمايت جدي قرار گرفت. بر 
ازم  مطالعات  انجام  از  بعد  اساس،  اين 
هسته،  القايي  آزمايش  طراحي مدار  و 

تجهيزات و امكانات ازم تهيه شد. 
عمليات  اين  انجام  اينكه  به  توجه  با 
مهم توسط فراب، خرق عادت و خاف 
ترديد  ژنراتور  طراح  شركت  بود،  رويه 
اما عزم و حمايت جدي  زيادي داشت، 
مديران ارشد مجموعه فراب اين مشكل 
هسته  القايي  آزمايش  و  كرد  حل  را 
چهارمين  و  سومين  و  دومين  ژنراتور 
گرفت.  انجام  عليا  گتوند  نيروگاه  واحد 
بعدها مدير پروژه شركت طراح ژنراتور، 
انجام  از  تشكر  ضمن  رسمي  نامه  طي 
اين آزمايش توسط فراب، اعام كرد كه 
آزمايش در شرايطي ايمن و بسيار سريع 
خوشحالي  جاي  است.  پذيرفته  انجام 
مجموعه  در  هم اكنون  كه  است 
كليه  انجام  براي  ازم  امكانات  فراب 
تدارك  فشار قوي در حال  آزمايش های 

و تهيه است.
*كارشناس فنی برق و ابزار دقيق طرح 
نيروگاه گتوند

نيروگاه گتوند كمی توضيح  : ابتدا درباره سد و 
دهيد.

سد گتوند با 180 متر ارتفاع بلندترين سد خاكی كشور 
كارون  رودخانه  روی  بر  كه  است  سدی  آخرين  و  است 
را  بيشترين حجم  گتوند  مخزن  چند  هر  می شود.  احداث 
روی رودخانه كارون دارد، اما در كل، مخزن سد كرخه با 
7 ميليارد مترمكعب، بااترين حجم را دارد. روی رودخانه 
نرمال  تراز  در  مترمكعب  ميليارد   5 با  گتوند  سد  كارون، 
بيشترين حجم را به عنوان آخرين سد دارد. نيروگاهي كه 
براي سد گتوند در نظر گرفته شده، فاز يك و دو آن جمعا 
دو هزار مگاوات است. فاز يك 4 واحد 250 مگاواتي است 
كه مراحل نصب را طي مي كند. براي فاز دوم نيز عمده كار 

ساختمانی انجام شده است.
به عنوان كارفرما  پروژه گتوند شما چگونه  : در 

وارد پروژه شديد؟
با توجه به وضعيت و موقعيت شركت آب و نيرو، به 
طور كلی احداث سد و نيروگاه هاي بزرگ برق آبی به اين 
در سال  گتوند،  نيروگاه  مناقصات  شركت محول مي شود. 
تقسيم بندي  بخش  چند  به  مناقصه  اسناد  شد،  انجام   75
و  پروژه  مديريت  بحث  به  مربوط  سوم  بخش  بود.  شده 
گاورنر،  توربين،  شامل   4 بخش  است.  تجهيزات  نصب 
كليد  و  باسداكت  ژنراتور،   5 بخش  است.  شيرپروانه اي 
است  كنترل  سيستم  كه   6 بخش  در  تنها  است.  ژنراتور 
نيز   7 بخش  است،  برنده شده  مناقصه  در  آلستوم  شركت 
كه ترانس ها را شامل می شود، به فراب واگذار شده است. 
: در حال حاضر نيروگاه  گتوند در چه مرحله اي قرار 
دارد، آيا شما از زمان بندي در پيشبرد كارها رضايت داريد؟
در خصوص اين مساله بايد به اين نكته توجه شود كه 
در پروژه ها مسائل و عوامل زيادي دخيل هستند. تا زماني 
كار  عملي  صورت  به  نباشد،  آماده  نيروگاه  ساختمان  كه 

نصب تجهيزات شروع نمي شود. هنگامي كه كار ساختمان 
حال  در  می شود.  آغاز  نصب  كار  برسد  پايان  به  نيروگاه 
بر  داريم. در كل  تامين و ساخت روند خوبي  حاضر، در 
اساس برنامه زمان بندي، عمليات نصب در پروژه گتوند در 
حال انجام است و روند مناسبي در نصب تجهيزات گتوند 

وجود دارد.
: با اين توضيح هات هيچ مانعی در روند زمان بندی 
مراحل مختلف گتوند تاثيرگذار نبوده است. آيا پروژه به 

موقع تحويل داده خواهد شد؟
 رانرهاي گتوند هم دقيقا شبيه نيروگاه مسجد سليمان 
فويت  شركت  با  كه  جلسه هايي  اساس  بر  بنابراين  است. 
گذاشته شد، مديريت فراب و فويت بسيار خوب در زمينه 
رانرهای گتوند وارد عمل شدند. اين رانرها پس از اصاح 
موردنظر دوباره به ايران برگردانده شدند و در حال حاضر 
در ايران است. اين مساله باعث شد تا حدودي در برنامه 
چندان  تاخير  اين  چند  هر  شود.  ايجاد  تاخير  زمان بندي 
محسوس نبود و در جبهه هاي ديگر، ساير فعاليت ها انجام 
می شد. در نهايت پس از دريافت رانرها با تاش زياد كار 
پيش رفت. حاا مي توان ادعا كرد بر اساس زمان بندي كار 

نصب نيروگاه به اتمام برسد.
فراب،  شركت  تجارب  و  پتانسيل  به  توجه  با   :
آيا اين شركت توانسته است در حد انتظار شما در اين 

پروژه ظاهر شود؟
نمی توان فراب را با شركت های تجهيزاتی ديگر مقايسه 
اين  از  ما  انتظار  و  توقع  دارد.  بهتری  پتانسيل  فراب  كرد. 
از  بهتر  شركت خيلی بااست و معتقدم می تواند عملكرد 

اين هم داشته باشد.
چه  در  شود،  ظاهر  بهتر  آنكه  برای  فراب   :
بخش هايی بايد خود را تقويت كند تا عملكرد و راندمان 

آن افزايش يابد؟ 

ریسکپذیری
شرطموفقيت

رونده
در گفت وگو با کارفرمای طرح گتوند مطرح شد:پ

پیشرفت پروژه گتوند
 بر اساس برنامه زمان بندی بود

پروژه گتوند تنها پروژه مشترک شرکت فراب و آب و نیرو نیست، اما یکی از پروژه هایی است که براساس 
تجربه های مشترک این دو شرکت، توانسته است بر اساس یک برنامه زمان بندی به طور مناسبی پیشرفت 
داشته باشد. این مساله موجب شکل گیری یک زبان مشترک بین این دو شرکت شده است. اما در کنار آن و 
با افزایش تجارب، به نوعی انتظارات نیز روند افزایشی به خود گرفته است. در گفت وگو با »غامحسین 

سمندگانی«، به برخی از انتظارها و پیشنهادها برای عملکرد بهتر در فعالیت های آتی اشاره شده است.
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شركت فراب در 
بحث طراحی، 
افراد خبره و 

متخصصی دارد. 
اما در بحث 

تجهيزات مثل 
طراحی توربين، 

شيرپروانه ای و 
ژنراتور شايد 

می توانست بهتر 
از اين عمل كند.  

بحث طراحی 
تجهيزات تاكنون 

كمی مغفول 
مانده است

رونده
پ

و  خبره  افراد  طراحی،  بحث  در  فراب  شركت 
طراحی  مثل  تجهيزات  بحث  در  اما  دارد.  متخصصی 
توربين، شيرپروانه ای و ژنراتور شايد می توانست بهتر از 
اين عمل كند. بحث طراحی برخی از تجهيزات تاكنون 

كمی مغفول مانده است. 
در بحث ساخت نيز فراب به عنوان مدير پروژه عمل 
برای  را  مپنا  می كند و می تواند رويه ای همانند شركت 
خود تعريف كند. يعنی به صورتی وارد عمل شود، كه 
نه به عنوان مدير پروژه، بلكه به عنوان صاحب كار آن 

را انجام دهد. اين مساله خيلی تاثيرگذار خواهد بود.
بحث ديگر اين است كه بعد از راه اندازی و تحويل 
وارد  و  بنويسد  مدونی  فراب دستورالعمل های  واحد، 
همه  اين  با  كه  را  آنچه  يعنی  بهره برداری شود.  زمينه 
تعميرات  و  نگهداری  بحث  در  است؛  ساخته  هزينه 
داشته  مناسب تری  عملكرد  و  بهتر  سرمايه گذاری  هم 
مناسبی  برنامه ريزی  بايد  فراب  باره  اين  در  باشد. 

انجام دهد.
عنوان  كه  پيشنهادهايی  به  توجه  با  كل  در   :
و  انتظارات چيست؟  اين  تحقق  موانع  كرديد، عمده 

چرا تا كنون اين انتظارات برآورده نشده است؟
البته  پرسيد.  فراب  از مديرعامل شركت  بايد  را  اين 
پيشرفت  نيز  تاكنون  و  دارد  خوبی  مديرعامل  فراب 
بااست.  خيلی  آن ها  از  توقع  اما  است.  داشته  خوبی 
طراحی  زمينه  در  هنوز  ما  ديد.  را  كار  خروجی  بايد 
انجام نداده ايم.  شيرپروانه ای و گاورنر و ژنراتور كاری 
نشده  انجام  نيز  كاری  قطعات  برخی  ساخت  بحث  در 
است و در بهره برداری هم فراب زياد وارد موضوع نشده 
است. شايد به اين دليل باشد كه فضای رقابت در بحث 
بهره برداری چندان صحيح نيست. البته دليل خوبی است 

ولی بايد درست شود. 
كرديد،  اشاره  آن  به  شما  كه  مورد  يك   :
يكی  عنوان  به  توبا  شركت  بود.  طراحی  موضوع 

طراحی  كار  اخيرا  فراب،  تابعه  شركت های  از 
نتايج  نيز  تست  مدل  در  و  داده  انجام  را  توربين 
موفقيت آميزی به دست آورده است. شما چشم انداز 
طراحی توربين را چگونه می بينيد؟ آيا می تواند گام 

باشد؟ موثری 
خودم  كه  شد  انجام  آزاد  پروژه  برای  طراحی  اين 

هم در اين كار حضور دارم. 
طراحی  اين  نيروگاه،  بودن  كوچك  به  توجه  با 
فراب  برای  خوبی  جلوی  به   رو  حركت  می تواند 
بسيار  كه  كردم  مشاهده  هم  را  تست  نتايج  باشد. 
آن  ساخت  بحث  در  اميدوارم  بود.  رضايت بخش 
صورت  اين  در  ببرند.  پيش  را  كار  موفقيت  با  هم 
می توان اميدوار بود توربينی را كه برای اولين بار در 
باشد.  مناسبی  و  خوب  توربين  می شود  ساخته  ايران 
فراب اين پتانسيل را دارد و انجام آن دور از دسترس 

بود. نخواهد 

: پيشرفت فيزيكی پروژه گتوند به چه صورت 
است؟

تمام تجهيزاتی كه مورد نياز پروژه است، خريداری 
شده و در كارگاه در حال نصب است. تاكنون بيش از 60 
درصد كار نصب پروژه به اتمام رسيده و اكنون در دو 
واحد هم، اورينگ روتور نيز انجام شده است. روتور 
فكر  شد.  نصب  كم  بسيار  زمان  يك  در  نيز  سه  واحد 

می كنم اين نصب، ركورد كم نظيری باشد.
: زبان مشترک ميان شما و فراب چقدر حاكم 

بوده است؟
نيرو،  فراب و آب و  پروژه های مشترك  برخی  در 
در  خوشبختانه  ولی  بود.  ناشناخته  پارامترها  برخی 
به  توجه  با  شد.  حل  مسائل  اين  از  بسياری  گتوند 
تعامات  اين  ما،  تيم  و  فراب  تيم  خوب  تجربه های 
حال  در  كه  هم  پروژه ای  در  است.  شده  نيز  بيشتر 
پيمانكاران  نيرو  از فراب و آب و  به غير  انجام است 
ميان  تعامل  كه  دارند  حضور  گتوند  در  هم  ديگری 
گتوند  در  به خصوص  پيمانكاران  و  فراب  شركت 
قدردانی  جای  اين  كه  است  مناسب  و  خوب  بسيار 

دارد. 
نكات  چه  داريد  كه  تجربه هايی  اساس  بر   :

مثبتی شما را به همكاری های آينده اميدوار می كند؟
همت و اراده ای كه برای اجرای پروژه گتوند هست، 
برای من خوشحال كننده است. همكاران در اين پروژه 
مناسب  بسيار  كار  و  هستند  پايبند  زمان بندی  به  نسبت 
جلو می رود. و اگر كاری هم انجام نشود دايل خاص 
برنامه  كه  می شود  تاش  حال  هر  به  اما  دارد.  را  خود 
تجربه های  نتيجه  مساله  اين  شايد  شود.  انجام  زمانی 
سليمان،  مسجد  كرخه،  مانند  قبلی  نيروگاه های  خوب 
زمينه  در  باتجربه ای  افراد  فراب  باشد.   ... و  كارون سه 
نصب را متمركز كرد و اين باعث شد كه افراد پراكنده 

نشوند و در يك واحد جمع شوند.
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در ماشين كاري 
قطعات سنگين 
Disc و Case شير 

پروانه اي به دليل 
وزن و قطر زياد، 
دقت ابعادي آن 
و همچنين نبودن 
منبع ماشين كاري 
مطمئن كار با 
مشكات عديده اي 
روبه رو شد، 
پروسه ماشينكاري 
Case نيز  با 

توجه به ابعاد 
و وزن بااي 
قطعه و تجهيزات 
ماشين كاري 
شركت آذرآب 
انجام شد

شير پروانه اي، يكي از مهم ترين بخش هاي يك نيروگاه آبي است كه در شرايط مختلف 
جريان ورودي آب به توربين را قطع يا وصل مي كند. فشار طراحي آن بر اساس فشار ضربه قوچ 
باادست تعيين مي شود. در شرايطي كه پره هاي راهنما در حالت بسته هستند و جرياني به توربين 
وارد نمي شود، شيرپروانه اي مي تواند باز و يا بسته بماند. در شرايط اضطراري فرمان از گاورنر به 
شيرپروانه اي برای بستن ارسال مي شود، معموا اين نوع شيرها توسط سروموتور باز شده و با 

نيروي وزنه متقابل )Counter Weight( بسته مي شوند.
مهم ترين اجزای شير پروانه اي عبارتند از:

Valve Case -1
Valve Disc -2

Upstream Pipe -3
dismantling( Downstream Pipe( -4

Operating Mechanism -5
By pass Pipe -6

كه به ترتيب آماده سازي، جوشكاري و ماشين كاري مي شوند.

آماده سازي و جوشکاري
ريخته گري و عمليات حرارتي قطعات ترنيون هر يك به وزن حدود 16 تن، آماده سازي 
قطعات شامل برشكاري ورق هاي ضخيم، خم كاري ورق هاي با ضخامت 130ميليمتر، تهيه 
PQR و WPS و جوشكاري ورق هاي با ضخامت باا و در نهايت آماده كردن مجموعه هاي 

valve case & valve disc شيرپروانه اي هر يك به وزن حدود 80 تن از ويژ گي هاي ساخت 

شيرپروانه اي محسوب مي شود.
- ماشين كاري: ماشين كاري قطعات شير پروانه اي به دو بخش سبك و سنگين تقسيم مي شود. 
در بخش سبك به علت وجود منابع مختلف ماشين كاري كاليبره و امكان اندازه گيري با تجهيزات 
كاليبره، مشكل خاصي در توليد اين نوع قطعات وجود نداشت. در ارتباط با ماشين كاري قطعات 
 Up Stream Pipe، Down ساير قطعات همچون Case و  Disk سنگين به استثناء
 Seat و Stream Pipe، Dismantling Pipe، Forcing Ring ، Clamping Ring

Ring منابع ماشينكاري آن ها فراهم و بدون مشكل خاصي ماشين كاري شدند.

در ماشين كاري قطعات سنگين Disc و Case شير پروانه اي به دليل وزن و قطر زياد، دقت 
ابعادي آن و همچنين نبودن منبع ماشين كاري مطمئن، كار با مشكات عديده اي روبه رو شد، 
پروسه ماشينكاري Case نيز  با توجه به ابعاد و وزن بااي قطعه و تجهيزات ماشين كاري شركت 
آذرآب انجام شد. در ماشين كاري سنگين آنچه كه بسيار حائز اهميت بوده بحث ماشين كاري 

ديسك است كه در ادامه به آن پرداخته مي شود.
- ماشين كاري ديسك شيرپروانه اي: در پروژه هاي قبلي )به عنوان مثال نيروگاه مسجد 
سليمان( شفت ترنيون شيرپروانه اي به صورت جداگانه ساخته و ماشين كاري و در نهايت روي 
ديسك با پيچ و مهره بسته مي شد. اما در شير پروانه اي با طراحي شركت Litostroj ، شفت 
ترنيون به صورت يك تكه به ديسك جوشكاري و در نهايت ماشينكاري مي شود. به همين 
دليل ماشين كاري شفت هاي آن به دليل بزرگي قطعه، وزين بودن آن و همچنين دقت بااي 
 Litostroj ماشينكاري از اهميت فوق العاده اي برخوردارند. ماشين كاري شفت ترنيون در شركت
به وسيله يك ماشين بورينگ Heavy Duty با حركت ستون به سمت ميز به ميزان 1/5 متر 
جهت جلوگيري از افتادگي ابزار و با استفاده از ابزار لنگ تراش انجام مي شد. قابل ذكر است كه 
ماشينكاري سطح  Lower Plate در تمامي روش ها بوسيله كاروسل انجام مي شود. براي انجام 

اين كار در داخل كشور به موارد زير نياز بود:
الف- ماشين بورينگHeavy Duty  با حركت ستون به سمت قطعه به ميزان حدود 1/5 

تست شير پروانه اي:
 تصاوير مقابل تست شير پروانه اي واحد ششم توسعه مسجد سليمان در آذرآب را 
نشان مي دهد كه در پاييز سال 85 با موفقيت به پايان رسيد و پس از مونتاژ به سمت 
سايت توسعه مسجد سليمان حمل شد. 

سا خت
علي رشیدي*

 شیرپروانه اي
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متر با دقت و قطر اسپيندل مناسب.
ب- يك ميز گردان CNC با حركت تحت كنترل به سمت ستون ماشين بورينگ.

هيچ يك از موارد فوق در كشور مهيا نبود و با آنكه شركت آذرآب حدود يك سال قبل از 
شروع ماشين كاري اقدام به سفارش يك ميز گردان CNC به شركت Schiess  كرده بود )مراحل 
گشايش اعتبار از طريق شركت فراب انجام شد( و ساخت آن شروع شد، ولي پس از ساخت 
كامل به دليل امكان استفاده دوگانه تحويل آذرآب نشد. لذا به صورت موازي عاوه بر مطالعه و 
انجام آزمايشي شيوه هاي جديد ماشين كاري در شركت هاي داخلي، به جست وجوي منابع ديگر 
در خارج كشور پرداخته شد. به دليل وزن باای قطعه، بحث هاي حمل و نقل، هزينه هاي سنگين 
و زمان طواني ماشينكاري به استثناي شركت Litostroj هيچ يك از شركت هاي خارجي تركيه، 
هندوستان و روماني  پاسخي به استعام ماشين كاري ديسك ندادند. شركت Litostroj نيز به 

دليل پر بودن ظرفيت ماشين آات خود زمان انجام كار را بسيار طواني اعام كرد.

شيوه هاي مختلف ماشين کاري ديسك
1. ماشين كاري توسط ماشين بورينگ به وسيله ابزار و قابليت فرزكاري ماشين

اين روش نوعي فرزكاري روي استوانه است كه باعث خشونت سطح مي شود و افتادگي ابزار 
نيز منجر به مخروطي شدن شفت مي شود؛ هر چند با تغيير در برنامه CNC تا حدي مي توان 
از افتادگي ابزار جلوگيري كرد. در اين روش مختصات خارج از محوري و هم راستايي دو شفت 
از طريق نقاط مرجع مشخص شده روي قطعه در مراحل قبلي تعيين مي شود. حتي در صورت 
كاليبره بودن دستگاه ماشينكاري به دليل تعدد Set up، ، اين روش دقت ازم را ندارد و فقط 

براي خشن تراشي مناسب است.
2. ماشين كاري توسط بورينگ و استفاده از لنگ تراش

در اين روش كيفيت سطحي نسبتا مناسب تر ولي بحث افتادگي ابزار همچنان مشكل ايجاد 
مي كند )وزن ابزار حدود 1/5 تن و طول ماشين كاري حدود 1200 ميليمتر است(، تعيين مختصات 
محور شفت و هم راستايي  نيز مشابه روش قبلي است. لنگ تراش مورد استفاده هم از نوع بازويي 
و هم از نوع لوله اي مورد آزمايش قرار گرفت كه در نوع لوله اي ارتعاشات به مراتب كمتر و 
كيفيت سطحي بهتري به دست آمد. اين شيوه ماشين كاري در شركت هاي آذرآب و نيرپارس 

مورد آزمايش قرار گرفت.
3. ماشين كاري توسط بورينگ با  استفاده از لنگ تراش و ميز گردان معمولي

در اين روش نيز به دليل عدم كنترل در حركت ميز در جهت محور Z مجبور به استفاده از 
حركت اسپيندل است كه همچنان باعث افتادگي ابزار مي شود. در ارتباط با هم راستايي قطعه به 
دليل دقيق نبودن ميز پاسخ مناسبي گرفته نشد. اين روش در شركت نيرپارس آزمايش شد. به 
منظور اصاح اين روش شركت نيرپارس درصدد CNC كردن ميزگردان است كه در صورت 
انجام آن مي توان حركت ميز را در جهت محور Z تحت كنترل درآورد و باردهي را در اين جهت 

انجام داد. ساير تنظيمات در اين روش قابل كنترل است.
4. ماشين كاري توسط بورينگ با استفاده از Angle head  و لنگ تراش

در اين شيوه ديسك شيرپروانه اي به صورت عمودي در مقابل بورينگ قرار مي گيرد و با 
استفاده از Angle head  با زاويه 90 درجه يكي از ترنيون ها با بارگذاري و حركت ستون در 

جهت محور x ماشينكاري مي شود. پس از اتمام آن، Angle head  را به مقدار 180 درجه 
چرخش داده و ترنيون ديگر را  بارگذاري و حركت ستون در جهت محور –x ماشين كاري 
مي شود. در اين روش به دليل حركت ستون ماشين بورينگ، افتادگي ابزار اتفاق نمي افتد. دقت در 

انتخاب لنگ تراش مناسب براي جلوگيري از ارتعاش ابزار بسيار با اهميت است.
 5. ماشين كاري با شيوه هاي ابتكاري و تركيب دو ماشين

هريك از روش هاي پيشين به دايلي چون افتادگي ابزار و هم راستا كردن دو محور، 
ماشين كاري شفت هاي ترنيون ديسك را دچار مشكل مي كرد. با توجه به اينكه ماشين 
مناسبي هم براي ماشين كاري مذكور در كشور وجود نداشت، بر آن شديم روي شيوه هاي 
ابتكاري غير معمول متمركز شويم. با چند متخصص ماشين كاري مشاوره شد، از ماشين آات 
Double Column در كارخانجات شهيد كاهدوز و صنايع دفاع درود بازديد به عمل 

آمد و شيوه هاي مختلف و ابتكاري از تركيب دو ماشين مورد بررسي قرار گرفت. جهت 
جلوگيري از افتادگي ابزار استفاده از امكان حركت Spindle منتفي شد. حركت ستون 
ماشين مي توانست اين نقيصه را برطرف كند. بنابراين ماشيني خاص با سه نظام قوي 
)Heavy Duty( كه استحكام ازم براي به گردش درآوردن ابزار لنگ سنگيني به قطر 
حدود 900 ميليمتر و طول حدود 1200 ميليمتر و وزن تقريبي 1500 كيلوگرم را داشته باشد 
و ستون آن بتواند روي ريل به سمت قطعه حركت كند، در تركيب با يك ماشين كاليبره 

ديگر مي توانست مشكل ماشين كاري ديسك را حل كند.
1-5 (  استفاده از تركيب دو ماشين بورينگ و ماشين مخصوص T1 و استقرار افقي قطعه 

روي ميز بورينگ

در اين تركيب از بورينگ به عنوان يك ماشين اندازه گيري جهت تنظيم كردن قطعه و از ماشين 
مخصوص T1 براي تراشكاري استفاده مي شود. اين روش به دليل عدم امكان leveling قطعه 
با توجه به كوتاه بودن اسپيندل ماشين بورينگ روش موفقي نبود. اين آزمايش در شركت آذرآب 

صورت گرفت.
2-5- استفاده از تركيب فوق و استقرار عمودي قطعه روي ميز بورينگ

اين روش برای رفع مشكل leveling صورت پذيرفت و با جايگزيني لنگ تراش لوله اي به 
جاي بازويي نسبتا موفق بود، ولي تغيير ماشين T1 از ترنيون سمت چپ به ترنيون سمت راست 
و Set up جديد ماشين ، خطاهايي در هم راستايي دو محور ايجاد مي كرد. استقرار ماشين در 
ارتفاع حدود 3 متري از روي ميز بورينگ عاوه بر ايجاد ارتعاش روي ابزار، خطراتي را به دنبال 

داشت كه استفاده از اين روش منتفي شد. اين روش نيز، در شركت آذرآب انجام شد.
T1 و ماشين مخصوص A12 3-5-  استفاده از تركيب دو ماشين كاروسل

در اين روش تنظيمات ازم شامل leveling و positioning و خارج از مركزي  قطعه 
روي ماشين كاروسل A12 انجام مي گيرد و پس از تراشكاري ترنيون راست توسط تراش افقي 
T1 مجددا از قابليت Index ماشين كاروسل A12، موقعيت ترنيون چپ مشخص و توسط 
ماشين T1 تراشكاري مي شود. ماشينكاري ديسك شيرپروانه اي توسعه مسجد سليمان واحد 6 با 

شيوه فوق انجام و ماشين كاري واحد 7 آن در شركت آذرآب در حال انجام است.
* مدير امور پروژه ها، شركت توبا
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مهم ترين  از  كيفيت  و  قيمت  امروزه 
شمار  به  صنايع  در  رقابتي  مزيت هاي 
بين  رابطه  بررسي  رو  اين  از  مي آيند. 
اخير  سال هاي  در  رقابتي  مزيت  دو  اين 
كشورهاي  و  پيشرو  صنايع  در  به ويژه 
و  است  بوده  بحث  مورد  بسيار  صنعتي 
را  كيفي  اقدامات  موفق  موسسات  تمام 
سرتاسر  در  خود  فعاليت هاي  لوحه  سر 
پوشيده  كسي  بر  داد ه اند.  قرار  سازمان 
نيست كه انجام اين فعاليت ها در جهت 
موسسات  براي  اگرچه  كيفيت  بهبود 
بنگاه هاي  براي  منافع بسياري دارد، ولي 
مي شود  هم سبب  را  هزينه هايي  تجاري 
بر  تاثيري  چه  كيفيت  بدي  اينكه   .)1(
شركت  درآمد  متعاقبا  و  محصول  قيمت 
به  رسيدن  براي  نيز  و  داشت  خواهد 
كنيم،  هزينه  چقدر  بايد  مطلوب  كيفيت 
ويژه  جايگاهي  را  كيفيت  هزينه  بحث 

بخشيده است )2(.
هزينه كيفيت، متدلوژي شناخته شده اي 
است كه در اوايل دهه 50 ميادي شكل 
به  گذشته،  دهه  پنج  طول  در  و  گرفته 
عاوه  ساختارمند،  روش  يك  صورت 
به  توانسته  خويش،  مستقل  ماهيت  بر 
كيفيت  مديريت  عملكرد  مقياس  عنوان 
فراگير نيز مورد استفاده قرار گيرد. هزينه 
كيفيت  مساله  اهميت  و  بزرگي  كيفيت، 
را با بهترين زبان شناخته شده براي يك 
اين  و  مي كند  بيان  پول  يعني  سازمان، 

به  نسبت  آن  قابليت  مهم ترين  بي ترديد 
هزينه  است.  عملكرد  مقياس هاي  ديگر 
كيفيت، جنبه هاي زيادي دارد و مسائلي 
ساختار،  سازماني،  فرهنگ  قبيل  از 

آموزش، فناوري و... را در بر مي گيرد.
تحقيقات نوين مديريتي نشان مي دهد 
سازماني  درون  ضعيف  ارتباطات  كه 
هزينه  ايجاد  عوامل  بزرگترين  از  يكي 
توجهي  قابل  درصد  كه  مي آيد  شمار  به 
غيرمستقيم  هزينه هاي  صورت  به  آن  از 
صحيح  استفاده  عدم  است.  پنهان  و 
ميان  موثر  ارتباط  فقدان  و  اطاعات  از 
تصميم گيرندگان و مجريان در واحدهاي 
علل  موثرترين  از  كوچك  و  بزرگ 
كيفيت  هزينه  كنترل  در  واحدها  ناكامي 
است. ارتباطات سازماني مناسب به ارائه 
اطاعات مناسب، صحيح، كامل، سريع و 
سازماني  هر  در  مي شود.  منجر  به هنگام 
و  هماهنگي  به  بستگي  آن،  موفقيت  كه 
تاش همه كاركنان دارد مديران بايد بر 
كيفيت، هزينه هاي كيفيت، مقدار و ميزان 
راستاي  در  اطاعات  آوردن  دست  به 
تكيه  نتيجه گيري،  و  تصميم گيري ها 

كنند )3(. 
موضوع  داريم  قصد  تحقيق  اين  در 
موقعيت  به  توجه  با  را  كيفيت  هزينه 
جغرافيايي كشور، در يكي از بخش هاي 
كليدي يعني نيروگاه هاي آبي و در يكي 
از مهم ترين و تاثيرگذارترين شركت هاي 

مورد  فراب،  شركت  يعني  حوزه  اين 
بررسي قرار دهيم.

هزينه کيفيت
اعم  تمامی مخارجي كه كليه عوامل، 
از توليدكننده، مصرف كننده و يا جامعه از 
بابت كيفيت محصول يا خدمات متحمل 
مي شوند را هزينه كيفيت می گويند )3(. 
در واقع تفاوت ميان هزينه واقعي انجام 
يك خدمت، ساخت يا فروش، با هزينه 
عدم  صورت  در  فعاليت ها  اين  انجام 
وجود هرگونه نقص كيفي در قسمت هاي 

مختلف انجام كار است )4(.

انواع مدل هاي هزينه کيفيت
هزينه هاي  مفاهيم  پيدايش  زمان  از 
توسط  به حال  تا  دهه 1950  در  كيفيت 
مدل هاي  و  تعاريف  مختلف،  افراد 
گوناگوني از هزينه هاي كيفيت ارائه شده 
است. اصوا هزينه هاي كيفيت تا حدود 
زيادي مشخص و بدون ابهام است. هدف 
نهايي آن عبارت ست از تعيين سطح بهينه 
شود.  حداقل  هزينه ها  آن  در  كه  كيفيت 
آنچه از اهميت بيشتري برخوردار است 
تكاپو  به  را  عرصه  اين  محققان  اكثر  و 
به  بايد  كه  است  اقامي  تعيين  واداشته، 
عنوان هزينه هاي كيفيت لحاظ شوند. بر 
اين اساس تاكنون مدل هاي مختلفي ارائه 
شده است كه آن ها را مي توان در چهار 

 1 شماره  جدول  مطابق  زير  كلي  دسته 
طبقه بندي كرد )5(.

اين  شد،  گفته  كه  همانطور  البته 
تفاوت  دارند.  يكساني  اساس  مدل ها 
غالبا  و  بوده  جزئيات  در  بيشتر  آن ها 
در  هستند.  قبلي  مدل هاي  مكمل 
مدل هاي  ناقض  مدلي  هيچ  حقيقت 
مختصر  اشاره اي  اينجا  در  نيست.  قبلي 

به هر يك از اين مدل ها مي شود )9(.

 PAF مدل
ارائه شده درباره هزينه هاي  مدل هاي 
تغييراتي  دستخوش  تاكنون  كيفيت 
شد ه اند، اما مطالعات انجام شده در مورد 
ماهيت هم ساني است كه  نمايانگر  آن ها 
همه در ارزيابي هزينه هاي كيفيت دارند 
.البته اين بدين معنا نيست كه روش هاي 
موجود ارائه شده همگي در اجرا، نتايج 
اولين  حال  هر  به  داشته اند.  يكساني 
روشي كه در هزينه يابي كيفيت ارائه شده 
است همان روش جوران است كه امروزه 
در  است.  شده  معروف  سنتي  روش  به 
چهار  به  كيفيت  هزينه هاي  روش  اين 
بخش كه به اختصار در زير آورده شده 

است، تقسيم مي شوند:  
هزينه هاي   دروني:  شكست  الف- 
محصول  جايگزيني  و  تصحيح  ارزيابي، 

قبل از ارسال به مشتري. 
هزينه هاي   خارجي:  شكست  ب- 

 تاثیر ارتباطات  سازماني
بر هزینه کیفیت

محمد شفیعي*

تحقيقات نوين 
مديريتي نشان 
مي دهد كه 
ارتباطات ضعيف 
درون سازماني 
يكي از بزرگترين 
عوامل ايجاد 
هزينه به شمار 
مي آيد كه 
درصد قابل 
توجهي از آن به 
صورت هزينه هاي 
غيرمستقيم و 
پنهان است
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از  بعد  يا جايگزيني  ارزيابي، تصحيح و 
ارسال به مشتري.

پ- ارزيابي: هزينه مربوط به سنجش 
به  خدمات  يا  محصوات  مميزي  يا 

منظور اطمينان از استانداردهاي كيفي. 
براي  كه  هزينه اي  پيشگيري:  ت- 
يا  و  كااها  وقوع ضايعات  از  پيشگيري 
جلوگيري از توليد محصوات با كيفيت 

بد پرداخت شود )10(.

مدل هاي هزينه فرصت
يا هزينه پنهان 

دست  از  فرصت  هزينه  مدل  اين  در 
لحاظ  كيفيت  هزينه هاي  ساير  به  رفته 
به  مي شود.  اضافه   PAF مدل  در  شده 
تخمين  امكان  تنها  نبودن،  عيني  دليل 
اين  دارد.  ناآشكار وجود  هزينه هاي  اين 
توجه  مورد  بسيار  اخيرا  كه  هزينه ها  
قبيل  از  مواردي  شامل  گرفته اند،  قرار 
سود كسب نشده به دليل از دست دادن 
تطبيق  دليل  به  درآمد  كاهش  يا  مشتري 
كيفيت  هزينه هاي  اساس  اين  بر  است. 
شامل هزينه پيشگيري، ارزيابي، شكست 
و فرصت از دست رفته خواهد بود )10(.

مدل هزينه يابي فرايندي  
توسط   1979 سال  در  مدل  اين 
كرازبي پيشنهاد شد. اين مدل در حقيقت 
هزينه هاي كيفيت را ناشي از فعاليت هاي 

كيفي می داند. منظور از فعاليت هاي كيفي 
تمام فعاليت هايي است كه در جهت بهبود 
فرآيند ها  و  خدمات  محصوات،  كيفيت 
انجام می شود. كرازبي فعاليت هاي كيفي 

را به دو دسته تقسيم بندي كرده است:
انجام  اول  بار  براي  كه  فعاليت هايي 
محصوات،  كيفي  سطح  تا  مي شوند 
كيفيت  سطح  به  فرايندها  و  خدمات 
در  كه  فعاليت هايي  و  برسد  موردنظر 
بعد  دوباره كاري ها  نقص ها،  رفع  جهت 
در  و  ضعيف  كيفيت  سطح  حصول  از 
كرازبي  مي شود.  انجام  بهبود  جهت 
هزينه هاي ناشي از اقدامات دسته اول را   
هزينه هاي  و  انطباق  هزينه هاي  يا    coc

 conc را   دوم  دسته  اقدامات  از  ناشي 
يا هزينه هاي عدم انطباق نامگذاري كرد.

ABC مدل
از اصلي ترين مشكات در هزينه يابي 
سيستم هاي  مطابقت  عدم  كيفيت، 
اين  است.  آن  با  سنتي  حسابداري 
سيستم ها غالبا داده هاي موردنياز مربوط 
سود  مثا  نمي دهند،  ارائه  را  كيفيت  به 
نمي كنند.  ثبت  را  كيفيت  ارتقا  از  ناشي 
ريشه مشكل در اينجاست كه بيشتر اقام 
مبناي  بر  كيفيت  هزينه يابي  در  موجود 
كه  حالي  در  هستند،  فرآيند  يا  فعاليت 
حساب ها  سنتي  حسابداري  سيستم هاي 
را بر اساس اقام هزينه ها و نه فعاليت ها 

ثبت مي كنند. اين روش در حقيقت يك 
روش حسابداري است كه كوپر و كاپان  

براي حل اين مشكل ارائه دادند )10(.

هزينه کيفيت به مثابه کوه يخ
همان گونه كه وقتي در دل اقيانوس به 
اول  برخورد مي كنيم، در وهله  كوه يخي 
متوجه قسمتي از آن مي شويم كه بيرون آب 
است و بخش عظيمي از آن را كه در درون 
آب قرار گرفته نمي بينيم، هزينه هاي كيفيت 
نيز به همين منوال است. بخش هاي كمي از 
هزينه كيفيت قابل مشاهده است و آنچه كه 
اهميت آن را دو چندان مي كند، هزينه هايي 
است كه در وهله نخست قابل رويت نيست 
)4(، مانند هزينه  فرصت هاي از دست رفته، 
هزينه كاهش وفاداري مشتري، هزينه كنترل 
تجزيه  آن ها و  به  توجه  اما  و...،  فرآيندها 
و تحليل شان در اجراي موفق تكنيك هاي 
كيفي، نقش به سزايي دارد. اصوا آنچه در 
نگرش به مقوله هزينه كيفيت مهم است، 
پنهان  هزينه هاي  همين  نكردن  فراموش 
است كه گاهي بخش اعظمي از كل هزينه 

كيفيت را شامل مي شود.

تعاريف ارتباطات سازماني 
ارتباطات  تعريف  ارائه  از  قبل 
سازماني، ابتدا تعاريفي از ارتباطات ارائه 
شده و سپس تعاريف ارتباطات سازماني 
نويسندگان  پذيرش  مورد  بيشتر  كه 

كليه  مي شود.  مطرح  است،  مديريت 
فعاليت هاي گفتاري، نوشتاري و حركتي 
كه براي انتقال معني و مفهوم از فردي به 
فرد ديگر يا اثرگذاري و نفوذ بر ديگران 
می گويند  ارتباطات  را  مي رود  كار  به 
افراد  كه  است  فرآيندي  واقع  در   .)10(
از طريق آن مفاهيم را با استفاده از عايم 
در  غيركامي  و  كامي  سمبل هاي  و 
يك زمينه مشخص ايجاد، حفظ و اداره 
نيز،  سازمانی  ارتباطات   .)12( مي كنند 
فرآيندي است كه مي توان با آن سيستمي 
معاني  تبادل  براي گرفتن اطاعات و  را 
و  داخل  فراوان  سازمان هاي  و  افراد  با 
يك  در   .)7( كرد  برقرار  سازمان  خارج 
جمله  از  مولفه هايي  ارتباطات  سازمان 
اطاعات به هنگام، مناسب، صحيح، كامل 
و سريع دارد )3(. وجود ارتباطات موثر 
از اجزاي مهم  در سازمان، همواره يكي 
است.  آمده  شمار  به  مديريت  توفيق  در 
ارتباطات  اگر  كه  شده  ثابت  تجربه  به 
مناسب در سازمان برقرار نباشد، گردش 
امور مختل شده و كارها آشفته مي شوند. 
هماهنگي، برنامه ريزي، ساماندهي، كنترل 
و ساير وظايف مدير بدون وجود سيستم 
تحقق  قابل  سازمان،  در  موثر  ارتباطي 

نيست )6(.
حصول  تضمين  كمك  با  ارتباطات 
باورها، نگرش ها و ارزش هاي مشترك و 
سازمان،  اهداف  از  مشتركي  درك  ايجاد 

از  یکي  به عنوان   کیفیت در سازمان ها،  آن است که هزینه  از  شواهد حاکي 
پراهمیت ترین حوزه های بحث در دو دهه اخیر مطرح شده است و به نظر مي رسد 
این مبحث به گونه اي پرشتاب تر در دهه هاي آتي همچنان ادامه خواهد داشت. با 
این وجود، رابطه آن با دیگر عوامل موثر، آن طور که باید و شاید مورد مطالعه 

تاثیر  بررسي  به  شده  تاش  حاضر،  مطالعه  در  است.  نشده  واقع  بررسی  و 
هزینه کیفیت بر یکي از عوامل موثر در سازمان، یعني ارتباطات با توجه به جنبه 
اختصاصي نیروگاه آبي پرداخته شود. در این راستا، ابتدا با توجه به اسناد و 
مدارک به فضاسازي در این خصوص پرداخته و تاش شد ضمن اشاره اجمالي به 
انواع مدل هاي هزینه کیفیت و جمع آوري اطاعات، اسناد و شواهد مرتبط، به بیان 

تاثیر ارتباطات سازماني بر هزینه کیفیت در حوزه نیروگاه آبي پرداخته شود. در 
این تحقیق سعي شده به جاي کپي برداري صرف، با تحقیق توصیفي پیمایشي و 
تنظیم پرسشنامه و تحلیل داده ها در شرکت فراب به اهمیت این موضوع پرداخته 
شود. این پژوهش با توجه به داده هاي جمع آوري شده در اواسط سال 1389، از 

نمونه اي متشکل از 80 نفر از مدیران و کارشناسان این شرکت انجام شده است. 
پشتوانه اعتبار این تحقیق، نظرات صاحب نظران و روابط منطقي ایجاد شده و 
تحلیل هاي آماري است. نتایج تحقیق نشان مي دهد که بین شاخص هاي ارتباطات 
سازماني )اطاعات به موقع، صحیح، مناسب، کامل و سریع( و هزینه کیفیت رابطه 

معني داري وجود دارد.

ارتباطات سازمانی 
نيز، فرآيندي 

است كه مي توان 
با آن سيستمي 
را براي گرفتن 

اطاعات و تبادل 
معاني با افراد 
و سازمان هاي 
فراوان داخل 

و خارج سازمان 
برقرار كرد 

)7(. در يک 
سازمان ارتباطات 

مولفه هايي از 
جمله اطاعات 

به هنگام، مناسب، 
صحيح، كامل و 

سريع دارد
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بين گروه هاي مختلف پيوند و همبستگي 
درست  ارتباطات  مي آورد.  وجود  به 
كاركنان مي تواند هم براي مديران صف 
در  انساني  منابع  مديران  براي  هم  و 
توانمندسازي، پيشبرد و حمايت اهداف 
به  مهمي  ابزار  كار،  و  آرمان ها كسب  و 

حساب آيد )8(. 
چارچوب نظري تحقيق

ارتباطات سازماني، كيفيت، هزينه هاي 
مفاهيمي  نيستند.  نويني  ايده هاي  كيفيت 
مورد  نظري  لحاظ  از  سال ها  كه  هستند 
در  اندكي  سازمان هاي  بوده اند.  بحث 
كشور با موفقيت اين رويكردها را به طور 
بسته اند.  كار  به  خود  كارهاي  در  مجزا 
مقاله حاضر به بررسي و تجزيه و تحليل 
هزينه هاي  بر  سازماني  ارتباطات  تاثير 
در  مي پردازد.  فراب  شركت  در  كيفيت 
محدوديت هاي  به  توجه  با  تحقيق  اين 
ارتباطات  مولفه هاي  همه  مختلف، 
سازماني را تحت بررسي قرار نمي دهيم 
و با بررسي و مرور تحقيقات انجام شده 
چند  در  سازماني  ارتباطات  زمينه  در 
مطالعه  آن ها  از  تعدادي  تنها  اخير  سال 
سازماني  ارتباطات  مولفه هاي  می شود. 
مولفه  پنج  از  عبارتند  پژوهش  اين  در 
مناسب،  اطاعات  انواع  ارائه  به  مربوط 
كامل،  اطاعات  صحيح،  اطاعات 
از  به هنگام و اطاعات سريع.  اطاعات 
بين مدل هاي مختلف هزينه هاي كيفيت، 
مدل جوران به علت جامع بودن استفاده 

شده است.

فرضيات تحقيق
به منظور اثبات تاثير ارتباطات سازماني 
بر هزينه كيفيت در اين پژوهش يك فرضيه 
اصلي و پنج فرضيه فرعي در نظر گرفته 
شده است. فرضيه هاي اصلي تحقيق: بين 
ارتباطات سازماني و هزينه كيفيت ارتباط 

معني داري وجود دارد.
فرضيه هاي فرعي تحقيق:

  بين ارائه اطاعات به هنگام و هزينه هاي 
كيفيت، ارتباط معني داري وجود دارد.

 بين ارائه اطاعات مناسب و هزينه هاي 
كيفيت، ارتباط معني داري وجود دارد.

 بين ارائه اطاعات صحيح و هزينه هاي 
كيفيت، ارتباط معني داري وجود دارد.

 بين ارائه اطاعات كامل و هزينه هاي 
كيفيت، ارتباط معني داري وجود دارد.

و  سريع  اطاعات  ارائه  بين   
معني داري  ارتباط  كيفيت،  هزينه هاي 

وجود دارد.

روش و فرايند تحقيق
اين مقاله، روش تحقيق بكاررفته  در 
با  سپس  است،  توصيفي  تحقيق  روش 
تحت  را  مطالعه  مورد  جامعه  پيمايش 
بررسي قرار داديم. در واقع روش تحقيق 
ما روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي 
برخي  بررسي  به  تحقيق  اين  است. 
جمله  از  سازماني  ارتباطات  متغيرهاي 
اطاعات  يعني  اطاعات  انواع  ارائه 
به هنگام، صحيح، مناسب، كامل و سريع 
مي پردازد. اين تحقيق با گردآوري داده ها 
و اطاعات در اواسط سال 89 انجام شد.
اطاعات  گردآوري  منظور  به 
ليكرت  مقياس  اساس  بر  پرسشنامه اي 
شد.  طراحي  سوال   25 با  گزينه اي  پنج 
سواات يك تا 5، مربوط به فرضيه اول، 
سواات  نگام،  به ه  اطاعات  ارائه  يعني 
ارائه  دوم،  فرضيه  به  مربوط   10 تا   6
 15 تا   11 سواات  مناسب،  اطاعات 
اطاعات  ارائه  سوم،  فرضيه  به  مربوط 
به  مربوط   20 تا   16 سواات  صحيح، 
كامل،  اطاعات  ارائه  چهارم،  فرضيه 
فرضيه  به  مربوط   25 تا   20 سواات 

پنجم، ارائه اطاعات سريع است.
مديران  از  تحقيق  آماري  جامعه 
از  كه  فراب  شركت  كارشناسان  و 
در كشور  آبي  نيروگاه  اصلي  پيمانكاران 
است انتخاب شد و از بين اين افراد 80 
نسبت  به  تصادفي  انتخاب  روش  با  نفر 
تحقيق  آماري  نمونه  عنوان  به  مساوي 
كه  اختياراتي  و  مسوليت  به  توجه  با 
اجراي  چگونگي  بر  نظارت  زمينه  در 
پروژه هاي نيروگاه آبي در كشور داشتند، 
با  شد  خواسته  افراد  اين  از  و  انتخاب 
توجه به سوابق علمي و تجربي خود به 
سواات پاسخ دهند. در اين تحقيق براي 
افزايش اعتبار پرسشنامه پس از مشورت 
اوليه  پرسشنامه  شركت،  كارشناسان  با 
در  بررسي  براي  نفر   30 از  و   طراحي 
مورد سواات و پي بردن به نقاط ضعف 
از  پس  و  پذيرفت  صورت  نظرسنجي 
دخالت دادن نظرات اصاحي پرسشنامه 
قرار  كاركنان  اختيار  در  و  تدوين  نهايي 
طريق  از  نيز  سواات  پايايي  و  گرفت 
سنجش  مورد  كرونباخ  آلفاي  آزمون 
 75 از  بيش  عدد  اين  است.  گرفته  قرار 
مناسب  پايايي  بيانگر  كه  بود،  درصد 
به  توجه  با  پايان  در  و  است  سواات 
نتايج  داده ها  تحليل  تجزيه  و  بررسي ها 
ارائه شد. براي تجزيه و تحليل داده ها، از 

اطاعات تعدادسطح تحصيات
بهنگام

اطاعات 
مناسب

اطاعات 
صحيح

اطاعات 
كامل

اطاعات 
سريع

24/54/33/83/63زير ديپلم
63/863/663/63/563/53ديپلم

2243/783/773/783/48فوق ديپلم
364/033/93/973/923/58كارشناسي

143/3823/653/743/63/37كارشناسي ارشد و بااتر

جدول4: مقايسه ميانگين هر يك از مولفه هاي ارتباطات سازماني

جدول2: مشخصات جامعه آماري

جنسيت پاسخ دهندگان

درصد فراوانيفراوانيجنسيت
6378,8مرد
1721/3زن

سن پاسخ دهندگان
355062/5-25 سال
451822/5-35 سال
5556/25-45 سال

78/75بااتر از 55 سال
سابقه خدمت پاسخ دهندگان

65 درصد1052-1 سال
10 درصد158-10 سال
10 درصد208-15 سال

15 درصد12بااتر از 20 سال
سطح تحصيات پاسخ دهندگان

2/5 درصد2زير ديپلم
7/5 درصد6ديپلم

27/5 درصد22كارداني
45 درصد36كارشناسي

17/5 درصد14كارشناسي ارشد و دكتري

انواع هزينه هانام مدل

P-A-F پيشگيري+ ارزيابي+ شكستمدل
پيشگيري+ ارزيابي+ شكست+ فرصتمدل هزينه فرصت يا هزينه پنهان

تطبيق+ عدم تطبيقمدل هزينه فرآيند
ABC ارزش افزوده+ فاقد ارزش افزودهمدل

جدول ا: طبقه بندي مدل هاي ارائه شده براي هزينه هاي کيفيت

تجزيه و تحليل داده ها
در مقاله، داده هاي جمعيت شناسي جمع آوري شده از نمونه آماري با استفاده از ابزارهاي 
تجزيه و تحليل توصيفي مناسب بررسي شده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل 
بصورت جداول زير است. در جدول شماره 2  مشخصات جامعه آماري آورده شده است.

سطح تحصيات 
در اينجا براي نشان دادن ميانگين پاسخ افراد جامعه به هر فرضيه در مقايسه با سطح 

تحصيات، از تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج در جدول 4 آورده شده است.
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مولفه هاي 
ارتباطات 
سازماني در اين 
پژوهش عبارتند از 
پنج مولفه مربوط 
به ارائه انواع 
اطاعات مناسب، 
اطاعات صحيح، 
اطاعات كامل، 
اطاعات به هنگام 
و اطاعات سريع



فنون آمار توصيفي شامل جداول فراواني و 
نمودار ميله اي و از آزمون هاي آماري شامل 
آزمون كلوموگروف – اسميرنوف، آزمون    
براي  جمله اي  دو  آزمون  و  T1نمونه اي 

بررسي فرضيات تحقيق استفاده شده است.

تحليل واريانس
مقايسه  منظور  به  واريانس  تحليل  از 
تفاوت ميانگين بين چند گروه مختلف در 
نتايج تحليل  يك جامعه استفاده مي شود. 
آيا  كه  داد  خواهد  نشان  ما  به  واريانس 
ميانگين گروه هاي مختلف نسبت به هم، 
همين  به  خير.  يا  دارند  معني دار  تفاوت 
اينجا نيز براي مقايسه ميانگين  منظور در 
و انحراف معيار گروه هاي مختلف جامعه 
شده  استفاده  واريانس  تحليل  از  آماري 

است.

نتيجه گيري
به  سازماني  ارتباطات  كه  همانگونه 
سازمان هاي  در  انكارناپذير  ضرورتي 
عصر حاضر تبديل شده است، هزينه هاي 
مديريت  در  مهم  جايگاهي  نيز  كيفيت 
در  مديريت  تصميم گيري هاي  و  كيفيت 
حوزه ارتقا سازماني برخوردار است. در 
ارتباطات  تاثير  بررسي  برای  مقاله  اين 
از  استفاده  با  كيفيت  هزينه  بر  سازماني 
فرضيه  يك  مجموعا  فرضيه ها،  آزمون 
استفاده  با  فرعي  فرضيه  پنج  و  اصلي 
استنباطي  و  توصيفي  آمار  روش هاي  از 
به  گرفت.  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد 
 T آزمون  از  فرضيه  اين  سنجش  منظور 
يك نمونه اي و آزمون دوجمله اي استفاده 
شد و نتايج به دست آمده از هر دو روش، 
يعني  بود.  فرضيه ها  اين  تاييد  از  حاكي 
با احتمال 95 درصد فرضيه ها تاييد شد. 
جامعه  افراد  كه  گفت  مي توان  بنابراين 
آماري موافق هستند كه ارتباطات سازماني 
بر هزينه كيفيت اين شركت موثر است. 
مساله  اين  از  حاكي  تحقيق  اين  نتايج 
است كه در بين متغيرهاي بررسي شده، 
به اطاعات مهم ترين  به موقع  دسترسي 
عامل در هزينه كيفيت است. دسترسي به 
موقع به اطاعات تصميم گيري در مورد 
را  كيفيت  هزينه هاي  از  پيشگيري  نحوه 

تسهيل مي كند.
نشان  تحقيق  نتايج  كه  همانگونه 
در  كليدي  نقش  اطاعات  مي دهد، 
بنابراين  دارد.  كيفيت  هزينه هاي  كنترل 
طراحي،  به  را  پژوهش  پيشنهادات  ما 
از  كارآمد  استفاده  و  بروزرساني 

راهكارهاي  و  اطاعاتي  سيستم هاي 
شركت  در  سازماني  ارتباطات  گسترش 

فراب اختصاص مي دهيم. 
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* كارشناس بازرسي نصب  در پروژه كارون4

اطاعات 
سريع

اطاعات 
كامل

اطاعات 
صحيح

اطاعات 
مناسب

اطاعات 
به هنگام

سنوات تعداد
خدمت

3/523/853/863/874/0252 10-1

3/623/553/653/723/978 15-10

3/223/73/853/573/98 20-15

20 و بااتر3/513/763/863/83/9112

جدول5: مقايسه ميانگين هر يك از مولفه هاي ارتباطات سازماني

سنوات خدمت
در اينجا براي اينكه بتوان گروه هاي مختلفي كه سنوات كاري مختلف دارند را با 
ميانگين هر فرضيه مقايسه كنيم از جدول تحليل واريانس استفاده شده است. نتايج در 

جدول شماره 5 آورده شده است.

جدول 3: فراواني پاسخ ها به شاخصه هاي هر مولفه
ميانگينخيلي زيادزيادمتوسطكمخيلي كمسوالمولفه

1121640842,7

202434404,4
3021234324,2
402636364,3
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6214422203,1
7041840183,9
8041640204
9021042264,2
10021246204,1
11412481603
1204638324,2
13061036284,1
14001050204,1
15261634223,9
16620421202,8
17021246204,1
180101630243,9
19001432344,3
20041042244,1
21422341283
22242438123,7
23061844123,7
2428224083,6
2542244283,6
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فراواني پاسخ ها  به شاخصه هاي هر مولفه 
با توجه به نتايج جمع آوري شده از پرسشنامه، فراواني پاسخ به شاخصه هاي 

تشكيل دهنده هر مولفه ارتباطات سازماني، در جدول شماره 3 آورده شده است.

مي توان گفت كه 
افراد جامعه آماري 
موافق هستند كه 
ارتباطات سازماني 

بر هزينه كيفيت 
اين شركت موثر 
است. نتايج اين 

تحقيق حاكي 
از اين مساله 

است كه در بين 
متغيرهاي بررسي 
شده، دسترسي 

به موقع به 
اطاعات مهم ترين 

عامل در هزينه 
كيفيت است
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چاه هاي  اصلي  منبع  چهار  از  عموما  كه  طبيعي  گاز 
ذخاير  و  ميعانات  چاه هاي  گازي،  چاه هاي  خام،  نفت 
متان در رگه هاي معادن زغال سنگ استخراج مي شود، 
عمدتا از متان )CH4( يعني ساده ترين نوع هيدروكربن 
اتان  چون  سنگين تري  و  پيچيده تر  هيدروكربن هاي  و 
 )C4H10( بوتان  و   )C3H8( پروپان   ،)C2H6(
تشكيل شده  است. حال آنكه تركيبات سنگين تر، اجزاي 
بسيار كوچكي را در تركيب گاز طبيعي شامل مي شوند. 
همچنين عناصري از قبيل N2 ,H2S, CO2 نيز همراه 
گاز طبيعي يافت مي شوند و بااخره آب كه هميشه با 
گاز طبيعي استخراج شده از مخازن همراه است. سولفيد 
هيدروژن )H2S( بسيار سمي است و مقادير بسيار ناچيز 
آن نيز مي تواند كشنده و مهلك باشد و از آنجا كه بسيار 
خورنده و فرساينده است مي تواند به لوله ها، اتصاات 
و شيرهاي چاه آسيب و خسارت وارد كند. بنابراين قبل 
از انتقال گاز طبيعي به خطوط لوله، سولفيد هيدروژن به 
كمك فرآيند شيرين سازي ْ،   جدا شده و دي اكسيدكربن 
گرفته  نمك زدايي  يا  آب زدايي  طريق  از  نيز  آن  آب  و 
متنوعي  طيف  طبيعي،  گاز  فرآوري  با  امروزه  مي شود. 
از محصوات آن در صنايع و زندگي روزمره ما مورد 
استفاده قرار مي گيرند. در اينجا، به طور گذرا به معرفي 

برخي از اين محصوات مي پردازيم.

CNG (Compressed Natural Gas)
CNG گاز طبيعي تحت فشار بوده كه بي رنگ، بي بو 

تركيب  با   CNG تركيب  است. عموما  غير خورنده  و 
اما  است؛  يكي  لوله ها  درون خط  طبيعي  گاز  شيميايي 
پيش از آنكه اين گاز قابل استفاده در خودروها يا منازل 
باشد مي بايست يك مرحله فرآيند پاكسازي را پشت سر 
بگذارد. به عبارت ديگر گاز بايد رطوبت زدايي شده )آب 
موجود در آن جدا شود( و ميزان ساير عناصر موجود نيز 

تا حد امكان تقليل يابد تا از خوردگي پيشگيري شود.
با  فشار  تحت  مخازن  از   CNG ذخيره سازي  براي 

فشار تا psig 3600 استفاده مي شود.
آزاد شدن  گاز طبيعي فشرده )CNG(، در صورت 
با هوا مخلوط مي شود. مخلوط حاصل تنها در صورتي 
قابل اشتعال است كه درصد گاز طبيعي در آن بين 5 تا 
15 درصد باشد. در صورتي كه درصد گاز در مخلوط 
كمتر از 5 درصد باشد قابليت اشتعال ندارد و در صورتي 
كه بيش از 15 درصد باشد به دليل كمبود اكسيژن غير 

قابل اشتعال خواهد بود.
خودروها  سوخت  عنوان  به  اغلب   CNG امروزه 
مي توانند  اگرچه خودروها  مي گيرد.  قرار  استفاده  مورد 
گاز طبيعي را به هر دو صورت مايع و گاز مصرف كنند 
فشار حدود  300   با  و  گاز  به صورت  را  آن  اكثرا  اما 
مصرف مي كنند. اين سوخت با هزينه نسبتا كمي توليد 
شده و سوخت پاك تري نسبت به بنزين يا سوخت ديزل 

محسوب می شود.

LNG (Liqueied Natural Gas)
بي بو،  كه  بوده  مايع  حالت  در  طبيعي  گاز   LNG

در   LNG است.  سمي  غير  و  خورنده  غير  بي رنگ، 
فرآيندي كه »مايع سازي« نام دارد توليد مي شود. در اين 
تا دماي منفي 160 درجه سانتيگراد  فرآيند گاز طبيعي 
سرد مي شود، بنابراين گاز طبيعي كه بخش اعظم آن را 
متان تشكيل مي دهد تا كمتر از نقطه جوش سرد شده و به 
تبع آن دي اكسيدكربن، آب، اكسيژن و تركيبات گوگردي 
جدا مي گردند و نسبت برخي تركيبات هيدروكربني نيز 
تركيب  از  درصد   95 نهايت حدود  در  مي يابد.  كاهش 
حمل  هزينه  مي دهد.  تشكيل  متان  را   LNG شيميايي 
گاز طبيعي چهار برابر بيش از نفت است. بنابراين تبديل 
گاز طبيعي به حالت مايع پيش از حمل، مقرون به صرفه 

خواهد بود زيرا با مايع سازي، حجم گاز تا حدود 600 
برابر كاهش مي يابد.

LNG توسط كشتي هاي ويژه با مخازن دوجداره اي 

كه براي حمل LNG در دماهاي پايين طراحي شده اند 
انتقال داده مي شود. ذخيره LNG در پايانه هاي نفتي در 
مخازني كه به طور ويژه عايق شده اند انجام مي گيرد تا 
نشود.  تبخير  و  شده  نگهداري  پايين  دماي  در   LNG

وقتي LNG سرد در تماس با هواي گرم قرار گيرد به 
صورت بخار قابل رؤيت درمي آيد اما مشابه CNG تنها 
در صورتي قابل اشتعال خواهد بود كه مخلوط حاصل 

داراي 5 تا 15 درصد گاز باشد.
به دليل اينكه LNG ذخيره شده در مخزن سوخت 
خودروها از چگالي بيشتري نسبت به CNG برخوردار 
در  ديزل  موتورهاي  براي  مناسب تري  جايگزين  است، 
لوكوموتيوها  و  كشتي ها  سنگين،  كار  با  خودروهايي 

مي تواند  باشد.

 
LPG (Liqueied Petroleum Gas)

LPG كه گاهي به اشتباه پروپان نيز ناميده مي شود 

از  يكي  و  است  بوتان  و  پروپان  از  تركيبي  واقع  در 
گاز  فرآوري  و  خام  نفت  پاايش  فرآورده هاي 
طبيعي  گاز  فرآوري  در  می آيد.  حساب  به  طبيعي 
پنتان  و  اتان   ،LPG مانند  سنگين تر  هيدروكربن هاي 
پيش  هستند  طبيعي  گاز  از  جزئي  طبيعي  طور  به  كه 
از ورود گاز طبيعي به خطوط لوله توزيع، جداسازي 
نخستين   LPG خام،  نفت  پاايش  در  مي شوند. 
مي شود  جدا  پاايش  فرآيند  طي  كه  است  محصولي 
و بنابراين هميشه يكي از فرآورده هاي پاايش است.

LPG گازي است كه تحت فشار متوسط )كمتر از 

و  بوده  مايع  به  تبديل  قابل  اتاق،  دماي  و   )psi  200

فرآورده هاي گاز طبیعيفرآورده هاي گاز طبیعيفرآورده هاي گاز طبیعي
به  )نسبت  بااتر  انرژي  با  و  پاک تر  سوخت هایي  عنوان  به  طبیعي  گازهاي  از  مشتق شده  سوخت هاي  از  استفاده  لزوم  امروزه 
سوخت هاي فسیلي( بیش از پیش احساس مي  شود. در ایران، که از لحاظ ذخیره مخازن گازي، جایگاه دومي جهاني را به خود اختصاص 
داده است و داراي مخازن غني نفت و گازي است، این موضوع از اهمیت فوق العاده اي برخوردار است. از آنجا که شرکت ناردیس به 
عنوان پیمانکار عمومي نفت و گاز، در حال حاضر در حال فعالیت بر پروژه هاي احداث واحدهاي یوتیلیتي مجتمع تولید NGL خارک و 
پروژه واحد شیرین سازي گاز مجتمع Iran LNG و هم چنین پروژه هاي ایستگاه تقویت فشار گاز وراوي و واحدهاي یوتیلیتي طرح 
توسعه فاز 22 تا 24 پارس جنوبي است، بر آن شدیم تا در این مبحث توضیحاتی پیرامون فرآورده هاي مختلف گاز طبیعي ارائه دهیم.

بابک جوادي*

فرآورده هاي گاز طبیعي
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psi 200 و دماي  در مخازن تحت فشار در فشار 
پس  مي شود.  ذخيره سازي  فارنهايت  درجه   100
در  احتراق  از  پيش  و  مخازن  از   LPG مكش  از 

خودرو، LPG به گاز تبديل مي شود.
در  بايد  و  است  احتراق  قابل  شدت  به   LPG

مكان هاي با تهويه مناسب و به دور از منابع ايجاد جرقه 
نگهداري شود. يك ماده شيميايي خاص به نام مركاپتان 
به LPG افزوده مي شود تا داراي بوي ناخوشايند شود و 
در نتيجه در صورت نشت از مخازن، بتوان آن را رديابي 
كرد. ميزان غلظت اين ماده افزودني به اندازه اي است 
كه در غلظت هاي بسيار كمتر از محدوده احتراق نيز 

قابل استشمام باشد. اين سوخت در دنيا به طور گسترده 
در مصارف خانگي مانند پخت و پز و گرمايش آب 
مورد استفاده قرار مي گيرد و همچنين سومين سوخت 
مورد استفاده در خودروها پس از بنزين و ديزل است. 
LPG سوختي اقتصادي، با آايندگي كم محيط زيست 

و به راحتي قابل استفاده است. بنابراين در آينده نقش 
مهمي به عنوان سوخت جايگزين در خودروها بر عهده 

خواهد داشت.

NGL (Natural Gas Liquids)
را   NGL شيميايي  تركيب  از  درصد   95 حدود 

مولكو ل هاي سنگين تر از متان تشكيل می دهند. اين 
تعداد  افزايش  با  و  شده  شروع  اتان  از  مولكو ل ها 
مولكول ها  اين  مي شوند.  بزرگ تر  كربن،  اتم هاي 

آسان تر از متان، مايع مي شوند. 
طبيعي  گاز  فرآوري  عمليات  در   NGL عموما 
با  گاز  انطباق  عمليات  و  صنعتي  مصارف  براي 
لوله،  خطوط  در  انتقال  براي  نياز  مورد  ويژگی هاي 
به دست مي آيد. عموما كارخانجات فرآوري گاز از 
 )Crygenic( پايين  بسيار  دماي  در  تقطير  فرآيند 

براي تهيه NGL بهره مي برند.
GTL (Gas to Liquid)

GTL سوختي ا ست كه در يك واكنش شيميايي 

 )BioMass( از گاز طبيعي، زغال سنگ و بيوماس
نفتا،  شامل  حاصل  مايعات  می آيد.  دست  به 
ديزل  )شامل  مياني  ميعانات  و  ويژه  روان سازهاي 
فرآورده هاي  بين  از  می شود.  جت(  سوخت  و 
بازار  داراي  ديزل  مانند  مياني  ميعانات  فقط  فوق 
مانند  محصوات  ساير  و  است  گسترده  فروش 
ديزل  دارند.  محدودي  كاربرد  ويژه  روان سازهاي 
حاصل، موسوم به ديزل GTL، مي تواند به عنوان 
عنوان  به  معمولي  ديزل  با  مخلوط  يا  خالص 
سوخت در موتورهاي ديزل موجود، مورد استفاده 
از  بودن  عاري  به   GTL ديزل  مزيت  گيرد.  قرار 
گوگرد و تركيبات آروماتيك باز مي گردد، بنابراين 
جديد  استانداردهاي  با  و  پاكتر  حاصل  سوخت 

موتورهاي ديزل سازگار خواهد بود.
*كارشناس مهندسي شركت نارديس

 LNG
CNG
LPG
 GTL
 LNG
CNG
LPG
 GTL
 LNG
 CNG
 LNG
CNG
LPG
 GTL
 LNG
CNG
LPG
 GTL
 LNG
CNG
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مديريت 
ريسک  مانند 
ساير رشته هاي 
ديگر دانش، از 
ضابطه ها، اصول 
و قاعده هاي ويژه 
براي دستيابي 
به پيش بيني ها و 
هدف هاي از پيش 
تعيين شده بهره 
مي گيرد كه 
هدف آن، افزايش 
احتمال و اثر وقايع 
مثبت و كاهش 
احتمال و اثر وقايع 
ناخوشايند بر 
پروژه است

رضا ریاحي**

كليدی  نقشی  پروژه ها  در  اطاعات 
بيان می شود كه  نيز  دليل  به  همين  دارند. 
مراتب  به  پروژه ها،  در  صحيح  اطاعات 
نقش مهم تري در موفقيت به دستيابي اهداف 
پروژه دارد. در نتيجه همواره يكي از دايل 
عمده شكست در پروژه ها، عدم برنامه ريزي 
صحيح به منظور مقابله با وقايع پيش بيني 

نشده يا همان ريسك ها است.
عدم  با  همواره  پروژه ها  در  اطاعات 
قطعيت همراه هستند و به جرات، مي توان 
ادعا كرد كه هيچ پروژه اي را نمي توان يافت 
كه در آن كليه اطاعات به صورت قطعي 
از ابتداي پروژه در دسترس بوده باشند. لذا 
امروزه نقش مديريت ريسك در پروژه و 
بوده و مورد  بسيار چشم گير  مديريت آن 
ريسك  مديريت  است.  گرفته  قرار  توجه 
كه كاربرد آن از سال هاي نخستين دهه 60 
ميادي به طرز گسترده اي رواج يافته، در 
ده سال اخير به يكي از مهم ترين حوزه هاي 
مديريت پروژه تبديل شده است. آرمان اين 
رشته از دانش مديريت، كمك به انسان ها 
براي حفاظت مستمر از خود، دارايي ها و 
فعاليت هايشان در برابر حادثه هايي است كه 
در طول تاريخ زندگي انسان، همواره او را با 
مخاطره روبه رو مي كنند و همچنين افزايش 
دارايي ها كه از طريق استفاده از فرصت هاي 

قابل پيش بيني به دست می آيد.
اهميت و  يافته،  اقتصادهاي توسعه  در 
نقش مديريت ريسك در تحقق هدف هاي 
سازماني به خوبي شناخته شده و به درستي 
از دستاوردهاي آن بهره گرفته مي شود. در 
حالي كه در بيشتر كشورهاي در حال توسعه 
اين شناخت هنوز بدست نيامده است و به 
رغم خسارت هاي چشم گيري كه در نتيجه 
نبود سيستم هاي مديريت ريسك بر اموال 
و دارايي ها، امكانات و نيروي انساني اين 
جوامع وارد آمده است، كوشش هاي درخور 
توجهي جهت بيشينه كردن سود ناشي از 
و  خسارت ها  كردن  كمينه  و  فرصت ها 
تامين مالي مناسب براي جبران  زيان ها و 

است؛  نشده  انجام  آن ها 
واقعيتي كه كم و بيش در مورد 

ايران نيز صادق است.
مجزا  بخشي  اختصاص 
بين المللي  استاندارد  در 
مديريت  به    PMBOK

يكي  عنوان  تحت  ريسك 
دانش  گانه   12 حوزه هاي  از 
هم رديف  و  پروژه  مديريت 
مديريت  منابع،  مديريت  با 

در  پروژه  كيفيت  مديريت  و  محدوده 
اين  اهميت  بيانگر  خود  استاندارد،  اين 
است.  پروژه  مديريت  امر  در  موضوع 
 )  PMI( آمريكا  پروژه  مديريت  انجمن 
كه تدوين كننده استاندارد مذكور است، از 
مديريت ريسك به عنوان فرايندي اجباري 
و نه فرايندي اختياري در مديريت پروژه 
نام برده است. اين انجمن، استاندارد عملي 
مديريت ريسك پروژه  را به عنوان راهنمايي 
براي ارائه توضيحات بيشتر نيز منتشر كرده 

است.
نگرش  پروژه،  ريسك  مديريت 
فرايندهاي  ساير  خروجي  به  را  ريسك 
مديريت  زمان،  مديريت  جمله  از  پروژه 
از  مواردي  و  ارتباطات  مديريت  هزينه، 
افزايش  باعث  و  كرده  اضافه  دست  اين 
كيفيت فرايندهاي فوق مي شود. به عنوان 

نمونه در برخي قراردادها مواردي همچون 
سيني كابل، نردبان كابل، شبكه مربوط به 
شامل:  روشنايي  تجهيزات  زمين،  سيستم 
امپ، سوكت، پريز، ديزل ژنراتور، سيستم 
برق گير، ديتكتورهاي سيستم اعام حريق، 
ريسك  لذا  و  نمي شوند  تعديل  مشمول 
بايد در نظر  افزايش قيمت اين تجهيزات 
مديريت  با  موضوع  اين  كه  شود  گرفته 
بديهي است  هزينه پروژه مرتبط می شود. 
در صورت عدم برنامه ريزي براي مواجهه 
با  با چنين ريسكي، مديريت هزينه طرح 
انجام نمي شود. بر اساس  كيفيت مطلوب 
توضيحات فوق، مشخص است كه مديريت 
دامنه  پروژه  يك  در  ريسك ها  مناسب 
وسيعي از فعاليت ها را دربر گرفته و نيازمند 
همكاري كليه ذي نفعان داخل سازماني و 
برون سازماني است. فصل اول از استاندارد 

عملي مديريت ريسك پروژه تصريح مي كند 
كه »افراد حاضر در پروژه و ذي نفعان، بايد 
همگي مسئوليت اقدامات مرتبط با ريسك 
كليدي  عوامل  ساير  بگيرند«.  عهده  بر  را 
را  پروژه  ريسك  مديريت  براي  موفقيت 

مي توان در شكل صفحه بعد مشاهده كرد.
مديريت ريسك  مانند ساير رشته هاي 
ديگر دانش، از ضابطه ها، اصول و قاعده هاي 
و  پيش بيني ها  به  دستيابي  براي  ويژه 
هدف هاي از پيش تعيين شده بهره مي گيرد 
كه هدف آن، افزايش احتمال و اثر وقايع 
وقايع  اثر  و  احتمال  كاهش  و  مثبت 

ناخوشايند بر پروژه است. 
مديريت ريسك ضابطه ها و روش هايي 
اشخاص،  كه  است  آورده  فراهم  را 
موسسه هاي اقتصادي )صنعتي و تجاري( 
و دولت ها با استفاده از آن مي توانند وظيفه 
آينده نگري را در ارزيابي، كنترل و تامين مالي 
خسارت ها انجام دهند. بر اين پايه، مديريت 
ريسك برخوردي نظام يافته با ريسك ها را 
سامان مي دهد. بدين منظور، همواره در حال 
درباره  اساسي  پرسش  دو  به  گفتن  پاسخ 
پيشامدهاي احتمالي آينده است؛ نخستين 
پرسش اينكه »چه خواهد شد؟« و دوم اينكه 
»چه بايد كرد؟«. مديريت ريسك همواره در 
كار پيش بيني و برنامه ريزي براي رويارويي 
با رويدادهاي احتمالي مثبت يا منفي آينده 
است. چرا مديريت ريسك در هر پروژه اي 
دليل وجود  نمي شود؟ چندين  برده  به كار 
دخيل  افراد  است  ممكن  اينكه  اول  دارد، 
بنابراين  و  نبوده  آشنا  ريسك  مديريت  با 
از منافع مديريت ريسك آگاه نباشند. دوم 
وجود  ندارند  دوست  افراد  بعضي  اينكه، 
تحليل  افراد  اين  كنند.  تاييد  را  ريسك 
قضاوت  وسيله  يك  عنوان  به  را  ريسك 
»اگر  مي دانند:  اشخاص  عملكرد  مورد  در 
ريسك در كار من رخ دهد، بديهي است 
نتوانسته ام  كه من مدير خوبي نيستم زيرا 
به درستي پيش بيني كنم«. دليل سومي كه 
ريسك  مديريت  ندادن  انجام  براي  اغلب 
كه  است  اين  مي شود،  بيان 
هزينه بر است. واضح است كه 
مديريت ريسك و پياده سازي 
اقدامات كنترلي هزينه هايي را 
در بر خواهد داشت. بيمه سفر 
را در نظر بگيريد، فرض كنيد 
هيچ  و  بوده ايد  تعطيات  در 
چيز بدي اتفاق نيفتاده است. 
آيا بيمه  نامه سفر را براي هيچ 
براي  بيمه  نامه  اين  گرفته ايد؟ 

سال ارائه مدلارائه دهنده مدلنام مدل
SHAMPU1997وارد / چپ من
ALARM سه موسسه انگليسي مرتبط با

پژوهش در زمينه مديريت ريسك
2002

PRMA---2004
PMBOKآمريكا PMI 1994موسسه
PRAM------

G.smith 2002اسميتالگوي
Leach 2000ليچالگوي

Prit Chard پريت چاردالگوي---
Bohem بوهمالگوي---
Fairley فيرليالگوي---

---SEI موسسه مهندسي نرم افزارالگوي موسسه مهندسي نرم افزار
Kilem و Ludin لودين و كليمالگوي---

RBS 2002هيلسونالگوي

موفقیت 
مدیریت ریسک

درک ارزش
مدیریت ریسک

هماهنگي
با مدیریت پروژه

مسئولیت / تعهد فرديتعهد سازماني

تاش هاي متناسب
با پروژه

ارتباطات
باز وصادقانه

الگوهاي مطرح در زمينه مديريت ريسك

آشنايي با مديريت ريسك 
EPC در پروژه هاي سعید شهمیري*

یریت
مد
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شما اين اطمينان خاطر را ايجاد مي كند كه 
اگر اتفاقي رخ دهد، هر هزينه اي كه شما در 
نتيجه آن متحمل مي شويد، جبران خواهد 
شد. اما به طور كلي مي توان گفت در يك 
تحليل سود و زيان  در يك مديريت ريسك 
آن  پياده سازي  از  ناشي  هزينه هاي  موفق، 
آن  اجراي  از  حاصل  درآمدهاي  از  كمتر 

خواهد بود. 
منابع  به  اتكا  با  كه  بزرگي  پروژه هاي 
محل  از  شده  تامين  سرمايه اي  و  مالي 
پا شده اند  بر  ايران  در  عمومي  درآمدهاي 
در معرض ريسك هاي گوناگون قرار دارند 
كه حفاظت از آن ها و پيش بيني تامين مالي 
آن ها  سريع  بازسازي  يا  جايگزيني  براي 
در صورت بروز خطر و خسارت مستلزم 
برنامه ريزي ها و اقدام هاي گسترده اي است، 
وظايف  از  كه  اقدام هايي  و  برنامه ريزي ها 
امين  عنوان  به  آن ها  مسئوليت  و  مديران 
سهامداران و اموال عمومي به شمار مي آيد. 
افزون بر اين، وابستگي شديد اقتصاد كشور 
ما به كشورهاي صنعتي در زمينه تامين مواد 
اوليه، ابزار و ماشين آات، تكنولوژي و ساير 
نيازمندي ها هشدار مي دهد كه خسارت ها 
و ضايعات وارد بر اموال و دارايي ها سبب 
خروج ارز و از دست رفتن بخشي از منابع 

محدود ارزي كشور خواهد شد.
بي گمان  شده  ياد  واقعيت هاي  درك 
رهنمودهاي  از  استفاده  به  را  ما  توجه 
سطح هاي  تمامي  در  ريسك  مديريت 
لزوم  و  مي كند  جامعه جلب  در  مديريت 
توجه به آن به عنوان جزئي تفكيك ناپذير 
از زمينه هاي مورد توجه مديريت، سازمان ها 
كه  ضابطه هايي  بنابر  مي كند.  گوشزد  را 
ايمن  است،  داده  بدست  ريسك  مديريت 
كردن سازمان ها و سرمايه گذاري ها در برابر 
شكل گيري  نيازمند  خسارت ها  و  خطرها 
نظامي فكري و عملي است كه به وسيله آن 
سياست گذاري در برابر ريسك ها يكپارچه 
در  مستمر  شكل  به  نظامي  چنين  شود. 
و  استفاده  قابل  فرصت هاي  شناسايي  كار 
مشكل  موسسات در معرض خطر و يافتن 
راه حل های  مناسب و موثر براي آن هاست. 
بر اين پايه، نظام ياد شده بايد فرصت ها و 
مشكات موجود را تشخيص دهد، تعريف 
كند و تحليل ساختاري از آن ها بدست دهد 
و با گردآوردن اطاعات مربوط و طبقه بندي 
پيشگيري،  شيوه هاي  مناسب ترين  شده، 

كنترل و تامين مالي ريسك ها را ارائه دهد.
مورد  موضوع  ادبيات  با  آشنايي  برای 
خواهيم  مرتبط  تعاريف  بيان  به  بحث، 

پرداخت:
ريسك:  تعريف 
رخداد  هرگونه  اگر 
به  نامطمئن  شرايط  يا 
اثري  بپيوندد،  وقوع 
بر  منفي  يا  مثبت 
حداقل يكي از اهداف 
چهارگانه پروژه شامل 
كيفيت، زمان، هزينه و 
دامنه دارد. هر ريسكي 
صورت  در  و  علتي 
دارد.  نتيجه اي  وقوع، 
اگر نتيجه يك ريسك 
مطلوب باشد، مي توان 
مثبت  ريسك  آن  به 
كرد  اطاق  فرصت  يا 
اين صورت  غير  در  و 
ريسك منفي يا تهديد 

است.
مديريت  تعريف 
مجموعه  به  ريسك:  
فرآيندهايي كه با هدايت، 
شناسايي،  برنامه ريزي، 
پاسخگويي،  تحليل، 
نظارت و كنترل ريسك 
كار  و  سر  پروژه  در 
دارند و اغلب در طول 
پروژه به روز مي شوند، 
اطاق مي شود. اهداف 
مديريت ريسك پروژه، 
اثر  و  احتمال  افزايش 
كاهش  و  مثبت  وقايع 
وقايع  اثر  و  احتمال 
پروژه  بر  ناخوشايند 

است.
ريسك:  شناسايي 
و  تعيين  فرايند  به 

پروژه  بر  موثر  ريسك هاي  هويت  احراز 
و همچنين مستندسازي ويژگي هاي آن ها 
اطاق مي شود. هدف از اين مرحله به دست 
آوردن تصويري كامل و دقيق از عوامل و 
منابع ايجاد ريسك هر پروژه است. در واقع 
در اين مرحله عامل يا عامل هايي كه سبب 
ريسك هاي  معرض  در  پروژه ها  مي شوند 
خسارت آفرين و يا مفيد قرار گيرند، شناخته 
زنجيره  به  مي توان  نتيجه  در  و  مي شوند 
علت- ريسك- آثار ريسك )معلول( دست 
يافت. شناخت ريسك ها مستلزم شناخت 
هر يك از نقاط اين زنجيره است كه عوامل 
ريسك )مثبت و منفي(، منابع تحت تاثير 

ريسك )پرسنل، اموال، 
مسئوليت ها و درآمدها( 
و نوع تاثير عامل اول بر 
عامل دوم )انواع مزايا و 
رخ  از  حاصل  معايب 
دادن ريسك( را به طور 

دقيق در بر مي گيرد.
كيفي  تحليل 
اولويت بندي  ريسك: 
منظور  به  ريسك ها 
تحليل يا اقدام متعاقب 
بعدي با در نظر گرفتن 
تركيب  و  ارزيابي 
آن ها  وقوع  احتمال 
تحليل  اثرات شان.  و 
معموا  ريسك  كيفي 
ابزار يا شيوه اي موثر و 
سريع در اولويت بندي 
براي استفاده در فرآيند 
به  پاسخ  برنامه ريزي 
ريسك و ايجاد مبنايي 
كمي  تحليل  براي 
صورت  در  ريسك 
نياز محسوب مي شود. 
ريسك:  كمي  تحليل 
اثر  عددي  تحليل 
شناسايي  ريسك هاي 
پروژه.  اهداف  بر  شده 
اين تحليل در مواقعي 
كه  مي گيرد  صورت 
فرآيند  جريان  در 
ريسك،  كيفي  تحليل 
به  كه  ريسك هايي 
پروژه  بر  بالقوه  شكل 
در  مي گذارند  تاثير 
اولويت قرار گرفته اند. 
در فرآيند تحليل كمي 
اينگونه رخدادهاي مر بوط  تاثير  ريسك 
به ريسك مورد تحليل قرار گرفته و براي 
گرفته  نظر  در  عددي  درجه بندي  آن ها 
ريسك:  به  پاسخ  برنامه ريزي  مي شود. 
افزايش  براي  اقدامات  و  توسعه گزينه ها 
تهديدكننده  فرصت ها و كاهش خطرات 
شامل  فرآيند  اين  پروژه.  اهداف 
به  فرد  چند  يا  يك  انتصاب  و  شناسايي 
مسئوليت پذيري هر يك و سرمايه گذاري 
برنامه ريزي  مي شود.  ريسك  به  پاسخ 
توجه  با  را  ريسك ها  ريسك،  به  پاسخ 
و  داده  قرار  توجه  مورد  اولويت شان  به 
منابع و فعاليت ها را به زمان بندي، بودجه 

نياز  در صورت  پروژه  مديريت  برنامه  و 
تزريق مي كند.

پيگيري  ريسك:  بر  نظارت  و  كنترل 
بر  نظارت  شده،  شناسايي  ريسك هاي 
ريسك هاي باقيمانده، شناسايي ريسك هاي 
جديد، اجراي برنامه هاي پاسخ به ريسك و 
ارزيابي اثربخشي آن ها در دوره عمر پروژه. 
بر ريسك،  ديگر مقاصد كنترل و نظارت 

تعيين موارد زير است:
• آيا فرضيات پروژه هنوز معتبرند؟

• آيا ريسك  همان گونه كه ارزيابي شده 
داده  وضعيت  تغيير  خود،  قبلي  حالت  از 

است؟
• تعيين رويه ها و سياست هاي مناسب 

مديريت ريسك كه بايد تبعيت شوند.
• تعيين اندوخته هاي احتياطي هزينه و 
زمان كه بايد در راستاي ريسك هاي پروژه 

اصاح شوند.
الگوهاي مطرح

در زمينه مديريت ريسك
ريسك  مديريت  اهميت  تشريح  برای 
در فرايند اجراي پروژه ها، مدل هاي 13 گانه 
مهم ارائه شده در زمينه مديريت ريسك را 

به صورت فهرست وار عبارتند از:
مراحل مديريت ريسك

از:  عبارتند  ريسك  مديريت  مراحل 
شناسايي  ريسك،  مديريت  برنامه ريزي 
ريسك، ارزيابي ريسك، واكنش به ريسك 
صورت  به  مراحل  اين  ريسك.  كنترل  و 
داده  نمايش   1 شماره  شكل  در  شماتيك 
شده است. در شماره بعد به ارائه توضيحات 
تفصيلي درمورد مراحل گفته شده مديريت 

ريسك خواهيم پرداخت.
فهرست منابع:

- نجفي، اسداله؛ كريمي پور، مهدي. الگوي 
بهينه مديريت ريسك در اجراي پروژه هاي 

.1388 ، EPC

ريسك  مديريت  همكاران؛  و  ليندنار   -
پروژه، ترجمه حميده هفت لنگ، 1388.

- استاندارد عملي مديريت ريسك پروژه؛ 
جدا،  خديجه  و  روزبهي  صادق  ترجمه 

انتشارات پندار پارس، 1388.
- مظلومي، نادر، مديريت ريسك، 1386.

 Project Management Body«  -
 Of Knowledge« ,PMI, Fourth

.2008 ,Edition

مستندسازي  و  برنامه ريزي  * كارشناس 
شركت فراب

** كارشناس برنامه ريزي و مستندسازي 
شركت فراب

برنامه ريزي مديريت ريسك:
 تصميم گيري در رابطه با 

چگونگي اجراي فعاليت هاي 
مديريت ريسك يك پروژه.

شناسايي ريسك:
 تعيين و احراز هويت ريسك هاي 
موث��ر ب��ر پ��روژه و همچني��ن 

مستندسازي ويژگي هاي آن ها.

ارزيابي ريسك:
 فراين��د تحلي��ل و ارزيابي كيفي 
و كمي ريس��ك هاي شناس��ايي 
شده مرتبط با فرايندهاي پروژه و 

محصول پروژه.

واكنش به ريسك:
به توس��عه گزينه ه��ا و اقدامات 
براي افزايش فرصت ها و كاهش 
خطرات تهديدكننده اهداف پروژه 
ناش��ي از ريس��ك هاي شناسايي 
شده مي پردازد. واكنش به ريسك 
شامل چهار روش حذف، انتقال، 
تسهيم يا پذيرش ريسك مي باشد.

كنترل ريسك: 
پيگيري ريس��ك هاي شناس��ايي 
ش��ده، نظ��ارت بر ريس��ك هاي 
باقيمانده، شناس��ايي ريسك هاي 
جديد، اجراي برنامه هاي پاسخ به 
ريسك و ارزيابي اثربخشي آن ها 

در دوره عمر پروژه. 

بازخور

مراحل مديريت ريسك پروژه
 اگر  هرگونه 

رخداد يا شرايط 
نامطمئن به وقوع 

بپيوندد، اثري مثبت 
يا منفي بر حداقل 

يكي از اهداف 
چهارگانه پروژه 

شامل كيفيت، 
زمان، هزينه و 

دامنه دارد. هر 
ريسكي علتي و 

در صورت وقوع، 
نتيجه اي دارد

یریت
مد
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هوای  آلودگی  ميزان  افزايش  بی شك 
تهران ريشه در عوامل متعددی چون جمعيت 
و خودروی زياد، واحدهای آاينده صنعتی 
اطراف تهران و مصرف بی رويه سوخت در 
پايتخت دارد كه تحت تاثير پايداری جوی و 
توده های پرفشار هوای سرد اثری مضاعف 
به جای گذاشتند. اما بدون اينكه در موضع 
قضاوت در مورد عملكرد صنعت نفت و 
كيفيت بنزين توليد داخلی قرار بگيريم، تنها 
می توانيم از اين گفته وام بگيريم كه ابر و باد 
و مه و خورشيد و فلك دست به دست هم 
دادند تا بنزين توليد داخل در جايگاه متهم 

قرار گيرد.

بنزين سه نرخی دستاورد جديد 
کارشناسان

بنزين سهميه ای و سهميه بندی بنزين چند 
سالی به طور مداوم به خبرسازی مشغول 
است، در يك ماهه گذشته نيز با پا فشاری 
بر جايگاه خود، همچنان مورد توجه محافل 
خبری قرار داشت. با اين تفاوت كه اين بار 
قالب مطالب نظرهای كارشناسی بودند كه 
برای تصميم گيری در خصوص آينده اين 
جالب  نكته  شدند.  مطرح  اساسی  كاای 
برخی تناقضات بود از جمله اينكه برخی 
مقامات دولتی از توقف سهميه بندی پس از 
هدفمند شدن يارانه ها خبر می دادند و برخی 
تداوم سهميه بندی حداقل تا يكی دو سال 
آينده را گزينه انتخابی دولت اعام كردند. از 
جمله اظهارنظرهايی كه شايد تازگی داشت، 
عرضه بنزين سه نرخی بود. چنانكه برخی 
كارشناسان به دولت پيشنهاد كردند كه برای 
هر خودرو سهميه اندكی بنزين يارانه ای در 
نظر بگيرد و بنزين 400 تومانی كه چندی 
است به نيمه يارانه ای شهرت يافته نيز به 
ميزان مشخص و محدودی عرضه شود و 
در نهايت بنزين آزاد با قيمتی بين 600 تا 
يك هزار تومان بدون محدوديت مصرف 

تبعيضی  روش  برخی  البته  شود.  عرضه 
را برای تكامل اين طرح پيشنهاد دادند، به 
صورتی كه با افزايش ميزان مصرف بهای 
پرداختی نيز افزايش يابد. موضوع داغ ديگر 
به  باز هم  ماه گذشته  نفت در يك  حوزه 
بازار يكی از محصوات اين بخش مربوط 
می شد. در حاليكه از چندی پيش قير وارد 
سبد بورس شد و خريد و فروش اين كاا از 
اين مسير ممكن شد، به دليل افزايش قيمت 
به اندازه  ای كه مورد تاييد سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان نبود، موجب 
شد تا عرضه اين محصول در بورس متوقف 
شود كه متعاقبا تشديد افزايش قيمت اين 
كاا در بازار آزاد را به دنبال داشت. در واقع 
عرضه كنندگان قير مدعی بودند كه به دليلی 
افزايش قيمت مواد اوليه بايد بهای قير نيز 
با افزايش همراه شود، اما سازمان حمايت 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان با رد اين 
ادعا، افزايش بهای مواد اوليه را نپذيرفته و 
ناگزير گران شدن محصول نهايی نيز پذيرفته 
به  متهم  كه  توليدكنندگان  سويی  از  نشد. 
گران فروشی شده اند، در مقام دفاع از خود 
شركت پاايش و پخش فرآورده هاي نفتي را 
مقصر دانسته اند كه از مهرماه بهای مواد اوليه 
را افزايش داده و حاضر به كاهش مجدد آن 
نيست. اين موضوع موجب شده تا فعاان 
بازار قير از سازمان حمايت بخواهند به جای 
تحت فشار قرار دادن آن ها، شركت پاايش 
و پخش فراورده هاي نفتي كه علت اصلی 
برهم خوردن بازار قير است را مواخذه كند، 
كه البته اين اتفاق افتاد و پرونده اين شركت 
برای رسيدگی به سازمان تعزيرات حكومتی 

ارسال شد.

رويکرد صنعت نفت به فعاليت پاک
در روزهای پايانی آبان ماه طرح مطالعاتی 
جمع آوری گازهاي همراه نفت ميدان هاي 
غرب كشور تحت عنوان كارخانه ان.جي.ال 

3100 دهلران نهايی شد.
با عملياتی شدن اين طرح كه از جمله 
سوختن  از  است،  پاك  توسعه  برنامه های 
گاز  مكعب  فوت  ميليون   270 روزانه 
جای  به  پس  اين  از  تا  شده  جلوگيری 
آلوده كردن بی هدف محيط سبز، بخشی از 
گاز مورد نياز برای تزريق به چاه های نفت 
تامين شود و همچنين فرصتی معادل افزون 
شدن روزانه 46 هزار بشكه ميعانات گازی 

به عنوان خوراك پتروشيمی ها فراهم شود.
در حال حاضر در ميان كشورهای عضو 
اوپك، ايران پس از نيجريه و عراق سومين 
كشوری است كه بيشتر حجم گاز همراه نفت 
را برای سوزاندن به مشعل ارسال می كند. اين 
در حالی است كه مجامع بين المللی و قريب 
به اتفاق كشورها توسعه اقتصادی – صنعتی 
منظور  به  را  پاك  يا  توسعه سبز  مبنای  بر 
توقف تخريب محيط زيست مورد توجه 
قرارداده اند و عملياتی شدن چنين طرح هايی 
زمينه  اين  در  ايران  جايگاه  بهبود  موجب 

خواهد شد.

نفتی ها عاقه ای به 
خصوصی سازی ندارند

قانون   44 اصل  سايه  حالی كه  در 
بيشتری  تعداد  بر سر  روز  به  روز  اساسی 
از شركت های دولتی گسترده می شود، در 
مقابل برخی از دستگاه های دولتی نيز تاش 
می كنند حداقلی از فعاليت های اقتصادی شان 
را برای خود حفظ كنند. صنعت نفت نيز از 
اين جريان مستثنی نبوده و در آينده ای نه 
چندان دور بايد تعداد زيادی از شركت های 
خود را با مالكان خصوصی شان بشناسد. از 
آبان، موضوع  اين رو در واپسين روزهای 
ايجاد هلدينگ شركت ملی گاز برای حفظ 
گويا  كه  گازی  شركت های  برخی  تملك 
بخشی از وظايف شان حاكميتی و توسعه ای 
گازی  بخش  واقع  در  شد.  مطرح  است، 

با  تا  است  درصدد  كشور  نفت  صنعت 
مصوب نمودن اين پيشنهاد، تمام يا بخشی از 
سهام شركت هايی كه در زمينه توسعه، ذخيره 
و انتقال گاز فعاليت می كنند را در تملك خود 

نگه دارد. 

خبر خوش برای خصوصی ها
آخرين روزهای آبان برای فعاان بخش 
خصوصی عاقمند به مشاركت در طرح های 

نفتی كشور، با خبری خوش همراه شد. 
آن  در  كه  ملت  خانه  در  مردم  وكای 
روزها برای چهارمين هفته متوالی سرگرم 
بررسي جزئيات ايحه برنامه پنجم توسعه 
بودند، يكی از بندهای اين ايحه كه به اعطاء 
تسهيات به بخش خصوصی و تعاونی برای 
مشاركت در تكميل پاايشگاه ها اختصاص 
بخش  ورود  كردند.  تصويب  را  داشت 
خصوصی و تعاونی به صنعت پاايشگاهی 
دغدغه های  كاهش  موجب  سو  يك  از 
وزارت نفت در بخش تصدی گری شده و 
از سويی اين فرصت را مهيا می كند تا كشور 
بتواند از پتانسيل های بخش خصوصی در 
اين زمينه بهره مند شود. چراكه در بسياری 

بنزین در جایگاه  متهمان

آلوده کننده هوا
در یک ماهی که پشت سر گذاشتیم، همچون چند ماه پیش از این بحث 
سهمیه بندی و قیمت بنزین پس از هدفمندشدن یارانه ها بیشترین سهم اخبار 
را در حوزه صنعت نفت به خود اختصاص داده بود. البته بنزین این بار 

دردسرهایی هم برای وزارت نفت ایجاد کرد و در حالی که شرایط جوی موجب 
شد تا نزدیک به دو هفته تهران در راس شهرهای آلوده جهان قرار بگیرد، بنزین 

تولید داخل به عنوان یکی از مسببان این آلودگی در جمع متهمان قرار گرفت.

 در واپسين 
روزهای آبان، 
موضوع ايجاد 
هلدينگ شركت 
ملی گاز برای 
حفظ تملک برخی 
شركت های گازی 
كه گويا بخشی 
از وظايف شان 
حاكميتی و 
توسعه ای است، 
مطرح شد

علی شفائی
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موارد محدوديت های قانونی در داخل كشور 
اثر  كشور  از  خارج  احتمالی  مشكات  و 
كم رنگ تری بر بخش خصوصی و تعاونی 
می گذارد، مضاف بر اينكه خصوصی شدن 
برای  آغازی  پاايشگاهی می تواند  صنعت 
تحول جدی و رقابتی شدن اين بخش از 

ابرصنعت نفت باشد.

زمستان 86 تکرار نخواهد شد
اگرچه سه سال از زمستان 86 می گذرد، 
اما هنوز بسياری از ساكنان شهرهای شمال و 
شمال شرق كشور، روزهای سخت دی ماه 

آن سال را فراموش نكرده اند.
در حالی كه برودت هوا در برخی نقاط 
نشان می داد،  را  زير صفر  كشور 26درجه 
لوله های خالی از گاز موجب شد تا بسياری 
از شهروندان ايرانی روزهايی را تجربه كنند 
روزهای  گرم ترين  در  آن حتی  كه خاطره 
سال لرزه به اندامشان می اندازد. درحالی كه 
كه  بود  شده  مقرر  سه جانبه  توافقی  طی 
به  گاز  مترمكعب  ميليون  روزانه 20  ايران 
تركيه صادر و تا سقف روزانه 23 ميليون 
كند.  وارد  تركمنستان  از  گاز  مترمكعب 

علی رغم اين توافق، در روزهايی كه سرمای 
تركمن  طرف  بود،  كم سابقه  ايران  در  آن 
خلف وعده كرد و به دليل اختاف نظر بر 
سر قيمت شير لوله گازی كه از مرزهای ايران 
می گذشت را بست. اتفاقی كه كيلومترها آن 
طرف تر در مرزهای غربی تكرار شد و ايران 
نيز جلوی صادرات گاز به تركيه را گرفت. 
پس از گذشت سه سال از آن تجربه سخت، 
در روزهای ابتدايی آذرماه فاز دوم خط انتقال 
فاز  شمال شرق و همچنين   – گاز شمال 
دوم خط لوله گاز وارداتی تركمنستان افتتاح 
شد و در مجموع 103 ميليون متر مكعب به 
ظرفيت خطوط انتقال گاز كشور افزوده شد. 
با افتتاح اين فاز ميزان واردات گاز ايران از 
تركمنستان به روزانه 40 ميليون متر مكعب 
رسيد، كه البته در روزهای سرد می تواند به 
580 تا 600 ميليون مترمكعب افزايش يابد. 
اگرچه تركمن ها در سال 86 حسابگرانه در 
حساس ترين و سخت ترين روزها، صادرات 
گاز به ايران را متوقف كردند اما همسايگی 
از  يكی  با  دوستی  كه  متعددی  منافع  و 
بزرگ ترين كشورهای منطقه برايشان دارد، 
تا همكاری های خود  آن ها را مجاب كرد 

دولتمردان  گويا  دهند.  افزايش  را  ايران  با 
تركمنستان به اين باور رسيده اند كه نزديك 
ايجاد  و  ايران  اسامی  جمهوری  به  شدن 
منافع مشترك بيش از اينكه ايران را منتفع 
كند، برايشان مزايايی غيرقابل انكار به همراه 
خواهد داشت.  كشور تركمنستان در قبال 
همكاری در صدور گاز به ايران عاوه بر 
اينكه می تواند ، با همسويی دو كشور منافع 
بيشتری در دريای خزر برای هر دو طرف 
فرصت  اين  آن ها  به  همچنين  كند،  تامين 
را می دهد كه از مسير خاك ايران خود را 
به آب های بين المللی برسانند؛ گزينه ای كه 
برای كشورهای محصور در خشكی آرزويی 

بزرگ محسوب می شود.

توليد صيانتی، نگرانی که هنوز رفع نشده
آذرماه  اول  دهه  از  روز  آخرين  در 
حقوقي  امور  مدير  سوی  از  موضوعی 
چندان  كه  شد  مطرح  نفت  ملي  شركت 
بازتاب رسانه ای نداشت و بسياری از كنار 
آن بی تفاوت گذشتند. می توان مدعی شد 
علی رغم اتفاقات خوش و ناخوش متعددی 
كه در اين ماه پيش روی صنعت نفت قرار 

گرفت، بازنگري و اصاح قراردادهاي نفتي 
اهميتی دوچندان داشت. 

شد،  مطرح  خصوص  اين  در  آنچه 
اجرای  بر  موكد  تاكيد  مفهوم  به  اگرچه 
قانون در قراردادهای نفتی بود، اما به اين 
موضوع كه پيمانكاران در قراردادهاي بيع  
صيانتي  توليد  رعايت  به  ملزم  متقابل 
و  بهينه سازي  نگهداشت،  مخازن،  از 
افزايش ضريب بازيافت مخازن شده اند، 
اشاره  مسوان  خاطر  دغدغه  عنوان  به 
شد. اين مهم هميشه و از سوی مديران 
بوده  تاكيد  و  توجه  مورد  دولت ها  همه 
اندازه  چه  تا  كه  شود  بررسی  بايد  اما 
در پروژه های مختلف نفتی به آن توجه 
انجام  تاكنون  آنچه  بی شك  است.  شده 
همراه  به  خود  با  را  مشكاتی  گرفته 
دغدغه  عنوان  به  آن  از  امروز  كه  داشته 
مسوان ياد می شود و از سويی بايد ديد 
مطرح شدن اين موضوع  تا چه اندازه در 
قراردادهای بعدی مورد عنايت قرار خواهد 
باز هم  اين  از  آيا يك دهه پس  گرفت و 
مديری در مجموعه وزارت نفت از توليد 
صيانتی به عنوان يك نگرانی ياد خواهد كرد. 
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يكی از اتفاقات مهم و حائز اهميت برای فعاان حوزه آب و برق در ماه 
گذشته، تصويب نقشه راه ترسيم شده برای 5 سال آتی اين صنايع كليدی است كه 

در قالب برنامه پنجم توسعه، از سوی پارلمان به تصويب رسيد.  در واقع، مجلس با 
تصويب ماده 122 پيش نويس قانون برنامه پنجم، شركت توانير و شركت های وابسته 

و تابعه وزارت نيرو را موظف كرد تا با استفاده از منابع حاصل از فروش نيروگاه های 
موجود يا در دست اجرا با رعايت قانون نحوه اجرای سياست های كلی اصل 44، نسبت به 

پرداخت يارانه خريد برق از توليدكنندگان برق پراكنده با مقياس كوچك و ظرفيت های توليد برق 
مشتركين از طريق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنين تبديل تا دوازده هزار مگاوات نيروگاه گازی 

به سيكل تركيبی اقدام كند. به موجب تبصره ای از اين ماده،  در صورت تمايل بخش های غيردولتی به 
تبديل نيروگاه های گازی موجود خود به سيكل تركيبی، شركت توانير و شركت های وابسته و تابعه وزارت 

نيرو می توانند از محل منابع موضوع بند )الف( اين ماده نسبت به پرداخت تسهيات در قالب وجوه اداره 
شده به آن ها اقدام كند. هم چنين در ادامه به شركت توانير و شركت های وابسته و تابعه وزارت نيرو اجازه داده 

می شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلندمدت خريد تضمينی برق توليدی از منابع انرژی های نو و انرژی های پاك 
با اولويت خريد از بخش های خصوصی و تعاونی اقدام كند. براساس اين ماده، قيمت خريد برق اين نيروگاه ها عاوه 

بر هزينه های تبديل انرژی، با لحاظ متوسط ساانه ارزش وارداتی يا صادراتی سوخت مصرف نشده، بازدهی، عدم انتشار 
آاينده ها و ساير موارد به تصويب شورای اقتصاد می رسد. همچنين وزارت نيرو مجاز است با رعايت سياست های كلی 

اصل 44، منابع موردنياز اين جزء  را از محل منابع حاصل از فروش نيروگاه ها و ساير دارايی ها از جمله اموال منقول و غيرمنقول، 
سهام و سهم الشركه خود و ساير شركت های تابعه و وابسته و بنگاه ها تامين و تمهيدات ازم را برای اين نيروگاه ها جهت استفاده در 

شبكه سراسری برق فراهم كند. از سوی ديگر، براساس بند ديگری وزارت نيرو موظف شده از توسعه نيروگاه های با مقياس كوچك 
توليد برق توسط بخش های خصوصی و تعاونی حمايت كند. در بند ديگری وزارت نيرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت 

به افزايش توان توليدی برق تا 25 هزار مگاوات از طريق سرمايه گذاری بخش های خصوصی )داخلی- خارجی( عمومی، تعاونی و يا منابع 
داخلی شركت های تابعه و يا به صورت روش های متداول سرمايه گذاری از جمله )BOT, BOO( اقدام كند. اين موارد، فرصت هايی است كه 

برنامه پنجم توسعه پيش روی بخش خصوصی قرار می دهد تا بيش از گذشته وارد عرصه شده و با تكيه بر توانمندی های خود، راه را برای نقش آفرينی 
هرچه بيشتر در فضای اقتصادی كشور باز كند.از سوی ديگر، نمايندگان مجلس اين وزارتخانه را مكلف كردند تا در صورت نياز با حفظ مسئوليت تامين 

برق، به منظور ترغيب ساير موسسات داخلی به توليد هرچه بيشتر نيروی برق از نيروگاه های خارج از مديريت آن وزارتخانه، بر اساس دستورالعملی كه 
به تاييد شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خريد برق اين نيروگاه ها اقدام كند. در اين ميان، چنانچه بخش خصوصی با سرمايه خود تلفات انرژی برق را در 
شبكه انتقال و توزيع كاهش دهد، وزارت نيرو موظف است نسبت به خريد انرژی بازيافت شده با قيمت و شرايط در دوره زمانی كه به تصويب شورای 
اقتصاد می رسد، اقدام و يا مجوز صادرات به همان ميزان را صادر كند. دستورالعمل مربوط به اين بند   بايد ظرف سه ماه پس از تصويب برنامه توسط وزارت 

نيرو تدوين و به تائيد معاونت برسد.
در بند ديگری تصريح شده است، قيمت انرژی برای واحدهايی كه مصرف ساانه سوخت آن ها بيش از دو هزار متر مكعب معادل نفت كوره و يا 
قدرت مورد استفاده آنها بيش از دو مگاوات است. البته عاوه بر زمينه هايی كه مجلس با تصويب برنامه پنجم پيش روی پيمانكاران برای حضور در توليد 
و ترانزيت برق قرار داده است، مصوباتی نيز در قالب همين برنامه توسعه ای در بخش صرفه جويی و بهينه سازی مصرف داشته است كه خود می تواند 
دريچه ای جديد برای توليد تجهيزات با كيفيت و قيمت مناسب داشته باشد. بر اين اساس، به  منظور اعمال صرفه جويی، تشويق و حمايت از مصرف كنندگان 
در راستای منطقی كردن و اصاح الگوی مصرف انرژی و برق،  حفظ ذخاير انرژی كشور و حفاظت از محيط زيست به وزارتخانه های نيرو، نفت و صنايع 

و معادن اجازه داده شد تا بر اساس دستورالعملی كه حداكثر تا پايان سال اول برنامه به  تصويب شورای اقتصاد می رسد، نسبت به اعمال مشوق های مالی 
جهت رعايت الگوی مصرف و بهينه سازی مصرف انرژی، توليد محصوات كم مصرف و با استاندارد باا اقدام كند. بر اساس اين مصوبه، تمامی 
محصوات و تجهيزات انرژی بر وارداتی مشمول رعايت استاندارد اجباری مصوب هستند. وزارت بازرگانی و گمرك جمهوری اسامی ايران، 

موظف به رعايت مفاد اين ماده هستند. به دستگاههای اجرائی اجازه داده شد، برای صرفه جويی در مصرف انرژی با حفظ و عدم كاهش ميزان 
بهره مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخش های خصوصی و تعاونی اقدام كند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه جويی ناشی از كاهش 
مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقت نامه متبادله با معاونت قابل تأمين و پرداخت است. نمايندگان مجلس شورای اسامی وزارت نيرو 

را مجاز كردند برای مديريت بار شبكه برق كشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشتركين كشور را به كنتور هوشمند مجهز نمايد. اما اين 
تنها مصوبات بخش برق برنامه پنجم بود كه فرصت های زياد سرمايه گذاری و كار و تاش مضاعف را پيش روی تاشگران صنعت 

برق قرار می داد، در حاليكه صنعتگران بخش آب نيز مصوبات خوبی را در برنامه پنجم پيش روی خود می بينند كه می تواند آينده 
روشنی برای كار مضاعف را پيش روی آن ها قرار دهد. نمايندگان در بررسی پيش نويس قانون و تصويب آن، با تصويب تكاليف 
دولت در زمينه توسعه پايدار منابع آبی در كشور، قوه مجريه را مكلف كردند كه به منظور مديريت جامع و توسعه پايدار منابع 
آبی در كشور در راستای ايجاد تعادل بين تغذيه و برداشت سفره های آب زيرزمينی در تمامی دشت های كشور، وزارت نيرو 

نسبت به اجرای پروژه های سازه ای و غير سازه ای در سطح تمام دشت های كشور با اولويت دشت های ممنوعه آبی كشور 
اقدام كند. بر اساس تصميم نمايندگان مجلس واردات و صادرات آب به كشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترك آبی با 
كشورهای همجوار با رعايت منافع ملی و توجيه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زيست محيطی با تاييد شورای اقتصاد مجاز است. 

به نظر می رسد نقشه راه آب و برق در 5 سال آتی، فرصت زيادی را پيش روی بخش خصوصی قرار می دهد تا با ورود به اين 
عرصه های پربازده كه خصوصا بعد از اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها، جذابيت بيشتری برای سرمايه گذاری می يابند، عاوه 

بر آبادانی ايران اسامی، سودهای معقولی را طلب كنند.

محبوبه فكوري
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مریم بصیری *

در حال حاضر 
كتابخانه شركت 

فراب، 3000 
عنوان كتب فني 
و مديريتي به 

زبان هاي فارسي 
و انگليسي، بيش 

از 500 عنوان كتب 
ديجيتالي فني و 
مهندسي )به 

زبان انگليسي(، 
استانداردهاي 

فني و مهندسي، 
نشريات، 

گزارش هاي 
ماموريت همكاران 

به خارج كشور، 
جزوات آموزشي، 

پايان نامه هاي 
كارشناسي و 

كارشناسي ارشد، 
مدياهاي صوتي و 

تصويري دارد

رهنگ
ف

محلی برای

افزایش آگاهی

كتابخانه شركت فراب از سال 1374 با عنوان كتابخانه و 
مركز اسناد تاسيس شد. ابتدا تعدادي كتب فني، استاندارد و 
بتوانند  تا همكاران شاغل در شركت  مجات خريداري شد 
نيز  منابع  اين  از  شركت،  فني  اسناد  از  استفاده  بر  عاوه 
بهره مند شوند. در سال 1377 مركز اسناد از كتابخانه جدا و 
به مجموعه معاونت مهندسي پيوست و كتابخانه نيز با خريد 
امانت دهي  از  جديدي  مرحله  وارد  آذرخش  پارس  نرم افزار 
كتب، استانداردها و نشريات به همكاران شاغل در تهران و 

كارگاه هاي طرح هاي اجرايي شد.
همكاران،  تعداد  افزايش  فعاليت ها،  توسعه  با  تدريج  به 
به  نياز  طرح ها  اجرايي  كارگاه هاي  و  دفاتر  تعداد  افزايش 
سيستم   1381 سال  در  و  احساس  كتابخانه  مكانيزه  سيستم 
سفارش دهي كتب و نشريات طراحي و اجرا شد. با استفاده از 
اين سيستم كليه همكاران شركت )مستقر در تهران، كارگاه ها 
ليست  مي توانند  كشور(  خارج  و  داخل  نمايندگي  دفاتر  و 
و  سفارش  جهت  و  مشاهده  را  كتابخانه  در  موجود  مدارك 
امانت آن اقدام كنند. در حال حاضر كتابخانه شركت فراب، 
و  فارسي  زبان هاي  به  مديريتي  و  فني  كتب  عنوان   3000
انگليسي، بيش از 500 عنوان كتب ديجيتالي فني و مهندسي 
استانداردهاي فني و مهندسي، نشريات،  انگليسي(،  )به زبان 
جزوات  كشور،  خارج  به  همكاران  ماموريت  گزارش هاي 
ارشد،  كارشناسي  و  كارشناسي  پايان نامه هاي  آموزشي، 
دارد.  تصويري  و  صوتي  مدياهاي 
به  توجه  با  از سال 1382  اينكه  ضمن 
نياز بخش هاي مختلف شركت به امانت 
كتابخانه هاي  مدارك،  طواني مدت 
شد.  ايجاد  معاونت ها  در  نيز  فرعي 
با  مي توانند  معاونت ها  دفاتر  مسئوان 
امانت گيري  به  معاونت،  كتابدار  عنوان 

مدارك در مدت طواني اقدام كنند.
برای ارتقاي آگاهي همكاران شاغل 
تعدادي   ،1386 سال  از  كارگاه ها  در 
كارگاه ها  به  همكاران(  نظر  )با  نشريه 
بتوانند  نيز  آن ها  تا  مي شود  ارسال 
كنند.  استفاده  مختلف  نشريات  از 
طرح هاي  در  شاغل  همكاران  خانواده 
تعدادي مجله  ماهيانه  نيز  خارج كشور 
كتابخانه  طريق  از  خانوادگي  نشريه  و 
حاضر  حال  در  می كنند.  دريافت 
همكاران می توانند هم از طريق سيستم 
به  را  نشريه ای  يا  كتاب  سفارش دهي، 
امانت بگيرند، و هم در ساعات اداري 
به صورت حضوری به كتابخانه مراجعه 

كنند.
* مسئول كتابخانه فراب

کتابخانه فراب در يك نگاه
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ويليام هادس��ون را عمدتا 
به خاطر رياستش بر طرح 
برق آبی،  و  برفی  كوه های 
-1968 س��ال های  در 
 1949 در انجمن هيدروالكتريسيته كوه های برفی
 Snowy Mountains Hydro-Electric(

Authority: SMHEA ( می شناسند.

هادسون در سال 1896 در نلسون زاندنو متولد 
ش��د و تحصياتش را در كالج نلسون و دانشگاه 
لندن آغاز كرد. زمانی كه هادسون جوان با پدرش 
درباره انتخاب رشته مهندسی برای ادامه تحصيل 
مشورت كرد، پاسخ پدر به او تنها يك جمله بود: 
»مهندس��ی تنها كاری ست كه تو برای آن ساخته 
ش��ده ای«. يك پيش بينی دقيق از آينده مردی كه 
يكی از بزرگترين ش��اهكارهای مهندسی دنيا را 
رهبری كرد. هادس��ون پس از پايان تحصيات، 
حدود 3 سال با ارتش بريتانيا در فرانسه همكاری 
می ك��رد؛ بعد از آن به عنوان مهندس دس��تيار و 
س��پس مهندس ارشد بر روی طرح های برق آبی 
متع��ددی در زاندن��و كار ك��رد. او در فاصل��ه 
س��ال های 1928 ت��ا 1930 در س��اخت بيش��تر 
سدهای كشورش زاندنو مشاركت داشت. عاوه 
  Galloway بر اين، همكاری با ط��رح برق آبی
در اس��كاتلند، س��اخت س��د Woronoa  در 
سيدنی استراليا و انتصاب به عنوان مهندس ارشد 
انجمن آب و فاضاب ش��هری سيدنی از ديگر 
فعاليت های اجرايی قابل توجه او در اين سال ها 

به شمار می آيد.

هادس��ون در س��ال 1948، پس از سال ها كسب 
تجرب��ه در حوزه های مهندس��ی س��د و انرژی 
برق آب��ی، خود را برای به عهده گرفتن رياس��ت 
برف��ی  كوه ه��ای  هيدروالكتريس��يته  انجم��ن 
)SMHEA ( كانديد كرد. نكته جالب توجه در 
تاييد شايستگی های حرفه ای هادسون اين است 
 SMHEA كه هنگامی كه اعضای هيات مديره
درصدد بودند تا با ماقات و مصاحبه از بين سه 
كانديدای مطرح، ش��خص مناس��ب را انتخاب 
كنند، يكی از نمايندگان مس��ئول طرح، نلس��ون 
لمون، برای مس��ئول ارش��د خود يادداشتی را با 
مضمون »هادسون، هادسون، هادسون« فرستاد كه 
به ساده ترين ش��كل ممكن نظر قطعی او را بيان 

می كرد. 
طرح كوه ه��ای برفی از آنجايی كه در اس��تراليا 
به عنوان يك طرح جهانی، مهاجران 32 كش��ور 
مختلف و به خصوص اروپا را به كار می گرفت 
بس��يار پراهميت بود. طی 25 سال بيش از 100 
ه��زار كارگر آواره بعد از جن��گ جهانی دوم در 
انج��ام اين طرح همكاری داش��تند كه اين ميزان 
تنوع فرهنگی، تحول عظيمی در فرهنگ استراليا 
ايج��اد كرد. ويژگی بارز هادس��ون روش خاص 
مديريت وی و منش روبه رو شدن با زيردستانش 
ب��ود. در ابتدای طرح، او به تمام كارگران مهاجر 
اين اطمينان را داد كه آن ها در همه چيز، از محل 
زندگ��ی و نوع غذا گرفته ت��ا موقعيت و منزلت 
اجتماعی هيچ تفاوتی با كارگران بومی استراليايی 
نخواهند داشت. هدف اصلی هادسون جلوگيری 

از بروز هر گونه دغدغه ای بود كه امكان داش��ت 
مانع از انجام صحيح و به موقع پروژه از س��وی 
كارگ��ران ش��ود. او در عي��ن ارتب��اط نزديك با 
سياستمداران بس��يار تاش می كرد تا از دخالت 
آن ها در پروژه و اختافات سياسی كه سبب وقفه 
در كار می شد جلوگيری كند. از ديگر ويژگی های 
مثب��ت ش��خصيت او انعطاف پذي��ری و اصاح 
به موقع اش��تباهاتش بود. در پ��ی يك اعتصاب 
كوچ��ك كه به اعتراف خودش به خاطر اش��تباه 
مديريتی خ��ود او رخ داده بود، به جای جنجالی 
كردن موضوع، تصميم گرفت هر ماه جلسه ای با 
حضور تمام مهندس��ان ناظر طرح برگزار كند و 
مسائل آن ها را از نزديك بشنود و رسيدگی كند.

س��ال ها قبل از بيان اصط��اح »دهكده جهانی« 
توس��ط مارش��ال مك لوه��ان، جماعت��ی را كه 
هادس��ون در طرح كوه های برف��ی كنار هم گرد 
آورده ب��ود، نم��اد يك دهك��ده جهانی كوچك 
محسوب می شد. تنوع نيروی كار كه می توانست 
ي��ك نقطه ضعف در طرح به ش��مار رود، با تدبير 
هادسون به يك قدرت متحد اجتماعی برای توسعه 
اس��تراليا تبديل شد. به عنوان نمونه اين تمهيدات، 
اس��تفاده از لباس های يكسان در ساعات انجام كار 
و برگزاری كاس های اجباری زبان انگليسی برای 
تمام كارگران و خانواده های غير انگليسی زبان بود. 

طرح كوه های برفی يك مجموعه  عظيم برق آبی 
در جنوب شرقی استراليا است، كه شامل 16 سد 
اصلی، 7 ايستگاه برق، يك ايستگاه پمپاژ و 215 
كيلومتر تونل، خطوط لوله و قنات است كه بين 

سال های 1949 تا 1974 ساخته شد. هدف اصلی 
طرح اول مهار برف های ذوب ش��ده از كوه های 
آلپ استراليا و استفاده از آن برای آبياری زمين های 
باير برای توليد محصوات كش��اورزی بود و در 
مرحل��ه بع��د، از جريان آب ب��رای توليد انرژی 
برق آبی اس��تفاده می ش��د. اين طرح بزرگ ترين 
پروژه مهندس��ی اجرا شده در استرالياست كه به 
زعم بس��ياری نقطه عطفی در تاريخ س��اخت و 
س��از و مهندسی در استراليا بود و سمبل مهمی 
از هويت اس��تراليا به عنوان كش��وری مستقل، 
چندفرهنگ��ی و موف��ق محس��وب می ش��ود. 
ش��ركتی كه در اس��تراليا ط��رح كوه های برفی 
به مديريت هادس��ون اجرا و مديريت می كند، 
به طور متوسط س��اانه 4500 گيگاوات ساعت 
انرژی پاك و تجديدپذي��ر توليد می كند كه اين 
ميزان حدود 67 درصد از كل انرژی تجديدپذير 

توليد شده دنيا در سال 2009 بوده است. 
ويليام هادسون در سال 1964 به خاطر فعاليت های 
بارز و موفقش در SMHEA به عضويت انجمن 
پادشاهی بريتانيا درآمد. پس از موفقيت های هادسون 
بود كه بنيادی به نام او تاسيس شد تا به پروژه های 
مهندس��ی موفق و مهندسان برجس��ته در استراليا 
جوايزی اهدا كند. جايزه سر ويليام هادسون مهم ترين 
جايزه مهندسی در استرالياست كه به خاطر تاثير اين 
طرح در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم استراليا 
و موفقيت های تحسين برانگيز و شهرت سراسری 
اولين رئيس انجمن SMHEA به مهندسان استراليا 

و سراسر جهان اهدا می شود.

ی
ی برف

کوه ها
ن در 

جها

غزال بیبک آبادی
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مديريت دانش ايده جدي��دي در عرصه مديريت 
است و فعاليت هايي را دربرمی گيرد كه تضمين كننده 
حف��ظ دانش آش��كار و ضمني موجود در س��ازمان 
است. اين امر به صورت سازماندهي شده بوده و آن 
را قادر مي كند تا به سرعت و به آساني قابل دسترسي 
باشد. به بيان ديگر مديريت دانش، به دنبال قابل فهم 
ساختن اطاعات و دستيابي سريع به دانش سازماني 
است. منابع انساني در هر سازماني مي تواند با استفاده 
از دان��ش و اطاعات تخصص��ي باعث ايجاد ارزش 
افزوده سازماني گردد. بخش��ي از ارزشي كه توسط 
منابع انساني قابل شكل گيري بوده و در اين كتاب به 
چالش كشيده مي شود، بررسي فرضيات و روش هاي 

موجود درباره روش كسب و كار است. 
در اي��ن كتاب ايوانز، به دنب��ال گردآوري مطالب 
نانوشته مديريت دانش و تجارب سازمان ها در زمينه 
مديري��ت دانش اس��ت. او به نقش منابع انس��اني در 
ايجاد فرهن��گ دانش محور پرداخته و مديريت دانش 

را از جنبه هاي س��اخت فرهنگ دانش محور، طراحي 
نقشه جامع براي س��ازمان دانش محور، نقش رهبران 
كسب و كار در مديريت دانش، رويكردهاي مديريت 
دانش و همراستاس��ازي رويه ه��اي مديريت دانش با 

استراتژي هاي منابع انساني بررسي مي كند.
ايوانز، در مقدمه كتاب به تغيير مديريت منابع انسانی 
در س��ال های اخير اشاره می كند و به نمونه هايی اشاره 
می كند كه متخصصان منابع انسانی بايد در كجا همانند 
شريك كس��ب و كار عمل كنند. وی ادامه می دهد كه 
»اي��ن امر به معنای آن نيس��ت كه منابع انس��انی نقش 
اجرايی خ��ود را رها كرده اند، بلكه در عوض آن ها در 
حال يافتن روش های عرضه كارآمدتر كارشان هستند و 
در اين راس��تا، در حال ايجاد محيط ازم برای فعاليتی 
استراتژيك تر هستند. او به تجربه آی بی ام اشاره می كند 
ك��ه در آن، »عملكرد منابع انس��انی به طور كامل از نو 
الگوسازی شد تا منابع به استراتژی منابع انسانی رهنمون 
شود، نه صرفا وظايف اجرايی؛ تا بدين ترتيب از تحول 

كسب و كار آی بی ام در دهه 1990 حمايت شود«. مدل 
جديد عرضه منابع انسانی، بر مبنای روش های مديريت 
ارتباط با مشتری معرفی شد. اين امر منعكس كننده انواع 
مختلف مشتريان است كه منابع انسانی با آن ها در تماس 
هستند مانند مديران، كاركنان، متقاضيان و انواع مختلف 

افراد مرتبط با آن ها مانند مشاوران و معامله گران.
كتاب »مديريت دانش«، نمايانگر ايده ها، پرسش ها 
و ابزارهايي است كه منابع انساني را قادر مي سازد تا 
س��ازمان را به سمت مديريت دانش سوق دهد. يكي 
از بزرگ تري��ن چالش هاي پيش روي منابع انس��اني، 
تعيين جايگاه خود به عنوان يك مدل براي س��ازمان 
دانش مح��ور بوده كه در مس��ير توس��عه ظرفيت هاي 
س��ازماني حرك��ت كند. ب��ا يك نگ��رش صحيح و 
مديريت منابع انس��اني دانش محور، اين هدف محقق 

خواهد شد.

* دبير گروه آموزش و منابع انسانی

مهدی علیزاده*

عملكرد منابع 
انسانی به 

طور كامل از 
نو الگوسازی 

شد تا منابع به 
استراتژی منابع 

انسانی رهنمون 
شود، نه صرفا 
وظايف اجرايی؛ 

تا بدين ترتيب از 
تحول كسب و كار 
آی بی ام در دهه 
1990 حمايت شود

مدیریت دانش
نقش استراتژیك  منابع انساني

نویسنده: کریستینا ایوانز
مترجم�ان: ابوذر زنگویي نژاد، مهدی علیزاده و نیما 

نوراللهي
 انتشارات: تسنیم نگار.  1389. قیمت: 65000 ریال
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فرشید ابراهیمی

جشن تيرگان از كهن ترين جشن هاي ايرانيان است كه در دوره فرمانروايی 
گاه شماری  با  برابر  مي شد.  برگزار  زمين  ايران  سراسر  در  تمام  شكوه  با  مادها 
ايرانيان باستان سيزدهمين روز هر ماه تير نام داشت. در روز سيزدهم تيرماه )روز 
تير در ماه تير( جشن تيرگان برپا می شد. در اين روز مردم به پاشيدن آب بر روی 
يكديگر می پرداختند. كهن ترين سندي كه در آن به برگزاري جشن تيرگان در 
دوره ماد اشاره شده است، تلمود بابل و تلمود اورشليم است. تقي زاده در بيست 
مقاله درباره برگزاري اين عيد كهن ايراني در دوره ماد توضيح كافي داده است.

بسياری از نويسندگان سده چهارم هجري به بعد، هم چنين مؤلفان فرهنگ هاي 
ساسانيان  زمان  در  واقعه اي  به  مربوط  را  تيرگان  برگزاري جشن  آغاز  فارسي، 
مي دانند و اين امر به سبب اهميت جشن تيرگان در روزگار ساسانيان و توجه و 

عاقه   عموم مردم آن عصر به برگزاري جشن تيرگان است.
مطالبي  تيرگان  درباره  كه  است  نويسندگاني  جمله  از  بيروني  ابوريحان 
منوچهر  و  توراني  افراسياب  را جنگ  تيرگان  برگزاري جشن  نوشته و علت 
خارج  و  توران  و  ايران  مرز  تعيين  براي  آرش  به وسيله  تير  پرتاب  و  ايراني 
ديگر  جايي  در  بيروني  ابوريحان  است.  دانسته  حصار  از  ايرانيان  ساختن 
آب  يكديگر  به  مردم  روز  اين  »در  مي نويسد:  آب پاشان  جشن  درباره 
علت  كه  گفته اند  برخي  و  است.  اغفال  سبب  همان  كار  اين  و  مي پاشيدند 
اين است كه در كشور ايران ديرگاهي باران نباريد و ناگهان به ايران سخت 
بباريد و مردم به اين باران تبرك جستند و از اين آب به يكديگر پاشيدند و 

اين كار همين طور در ايران مرسوم بماند«.
همانند  را  تيرگان  جشن  برگزاري  انگيزه  ه.ق،  پنجم  سده  مورخ  گرديزي، 
تيرگان  »و  مي نويسد:  و  مي داند  آرش  تيراندازي  و  قهرماني  بيروني  ابوريحان 
آن  انداخت،  تير  بود كه آرش  اين روز آن  ماه است و  تير موافق  ماه  سيزدهم 
وقت ميان منوچهر و افراسياب صلح افتاد و منوچهر را گفت هر جا تير تو برسد. 
پس آرش تير بينداخت از كوه رويان و آن تير اندر كوهي افتاد ميان فرغانه و 

طخارستان و آن تير روز ديگر بدين كوه رسيد و اندر تيرگان غسل كنند«.
در دوره صفويه، جشن آب پاشان در اكثر نقاط ايران زمين برگزار مي شد. شاه  
عباس به برگزاري اين جشن توجه زيادي داشت. عاقه شاه عباس به اين جشن 

به حدي بود كه گاهي شخصا در مراسم آن شركت مي كرد. 
اسكندر پيك تركان منشي مخصوص شاه عباس در ضمن وقايع سال بيست  
و پنجم جلوس شاه صفوي مي نويسد: »در اول تحويل سرطان كه به عرف عجم 
و شگون كسرا و جم روز آب پاشان است به اتفاق در چهارباغ صفاهان تماشاي 

آب پاشان فرمودند«.
پس از صفويه و فتنه افغان در برگزاري جشن تيرگان در بعضي نقاط كشور 
از  پس  تيرگان  جشن  مازندران،  و  گيان  استان هاي  در  آمد.  پديد  تغييراتي 
طبري  واژه نامه   در  كيا  صادق  دكتر  شد.  شناخته  عيد  مهم ترين  به عنوان  نوروز 

درباره جشن آبريزان در گاه شماري و جشن هاي طبري چنين نوشته است: »از 
جشن هاي باستاني كه در اين گاه شماري بازمانده، پس از جشن نوروز از همه 
نامه تر، تيرماه سيزه )سيزدهم تيرماه( در ماه تير در سراسر ايران گرفته مي  شود. 
از رسم هاي شب پيش از آن )تيرماسز شو( اين است، »ال زن شيش« كسي كه 
به  صورت شناخته نشود به خانه اي مي رود و شيشي )تركه اي( در دست دارد 
و چنان مي نمايد كه ال است و اهل خانه را با آن مي زند تا آن كه چيزي به او 
بدهند. اين زدن را شگون براي تندرستي مي دانند«. شال انگيني »شال افكندن« 
كسي چنان كه ديده نشود از روزن بام تا بااي در اتاق، شال يا پارچه بلندي 
و  بگذارد  چيزي  آن  در  صاحب خانه  تا  مي ايستد  و  مي اندازد  درون  به  را 
ببندد. پس آهسته آن را بيرون مي كشد و می برد. اين بيشتر كار كودكان است.
ديگر از رسم هاي آن، فال گرفتن است )بيشتر از ديوان خواجه حافظ( و 
به طبري گوشداري و گوشياري و گوشاري و  را  هم چنين فال گوش كه آن 
گوش كشي مي خوانند، و نيز در اين شب شمع مي افروزند و در سراسر خانه 
مي گذارند، و در برخي نقاط، هنگامي كه از خانه خارج مي شوند، شمعي در 
دست دارند و راه مي روند، در آن شب سيزده گونه خوراك و ميوه بايد خورد 
و هر كه نامزدي دارد براي او چيزي مي فرستد كه آن را »سيزده« مي خوانند و 
در نقاط ديگر به »شونشير« يا »شونشستن« )شب نشيني( مي روند. در دهكده 

سما هر چند خانواده در خانه اي به شب نشيني جمع  مي شوند و فال 
حافظ مي گيرند. سمايي ها چند روز پيش از رسيدن شب 

مي شوند  تولد  جشن  مهياي  سيزده،  تيرماه 
و  كلوچه ها  همه   شب،  آن  در  تا 

جشن فراوانی آب
درآمدی بر مر دم شناسی آب در فرهنگ ایرانی
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پلو و  باشد كه در مجموع  فراهم  حلواها و آجيل و خوراكي هاي ديگر 
خانواده  هرچند  شام،  از  بعد  بشود.  خوراكي  جور  سيزده  بايد  خورش 
نام  به  مي شوند.  جمع  شب نشيني  به  دارند  حافظ  ديوان  كه  خانه اي  در 
هر يك از آن هايي كه در شب نشيني حاضر هستند، مهره اي مشخص در 
خواندن  به  شروع  و  مي كنند  باز  را  حافظ  ديوان  بعد  و  مي ريزند  كوزه 
شود  معلوم  تا  درمي آورند  كوزه  از  مهره اي  غزل،  هر  در  مي كنند.  غزل 
برگزاري  نقاطي كه  از  بوده است. يكي ديگر  فال كدام شان  آن غزل  كه 
مراسم  است:  يوش  دهكده   است،  مشاهده شده  آن جا  در  تيرگان  جشن 
جشن يوش و سما همانند هم است. با اين تفاوت كه جشن تيرگان در 
بودند  آن  برگزاري  نزديك شاهد  از  پژوهشگران  كه  سالي  آن  در  يوش 

در بيستم آبان ماه برگزار مي شده است.
و  مي شد  حساب  اضافي  كسر  بدون  و  تمام  روز   360 ايراني  سال 
چون سال شمسي حقيقي كسري عاوه دارد و با كسور اعشاري قريب 
365/6422 روز است، لذا سال ايراني در هر چهار سال، يك روز و به 
و  مي كند  فرق  حقيقي  سال  به  نسبت  روز   31 سال   128 در  دقيق  طور 
جشن  براي  مازندراني  اشعار  ديوان  روجا،  در  يوشيج  نيما  است.  كم تر 

تيرماه سيزه چنين سروده است:
تيرمو سيزه بيه و من جويا بيرم         سيزده تيرماه بيايد من چوب بگيرم
ال از زبون شي چشو خوبا يرم         زبانم ال اگر در چشم خواب بگيرم
بيمو كيجاي و رونو بايرم                بيايم كنار دختر او را به رقص بگيرم
و سمال هادمو هر وبريايرم             دستمال بدهم و خوراكي موراكي بگيرم

جشن »تيرماه سيزده شو« هم اكنون نيز در بيشتربخش ها و روستاهاي 
در  مي شود.  برگزار  مازندران  سوادكوه  و  گيان  وشرق  مازندران  غرب 
بر سفره مي نهند  ميوه  نوع خوراكي و  اين شب سيزده  نور و علمده در 
و هنگام غروب آفتاب، كليه درختان ميوه را تبر مي زنند )البته به طوري 
دارند،  باور  منطقه  اين  مردم  نرساند(  آسيب  درخت  به  تبر  ضربه  كه 
محصول  شوند  زده  تبر  اين جشن  روز  غروب  در  كه  درخت هايي 
بيش تري خواهند داد، شب هنگام نيز 
وانمود  با  جوانان  از  عده اي 
با  هستند،  ال  كه  اين  كردن 
آنان  مي  زنند،  آرامي  به  تركه 

حفظ  بيماري  به  ابتا  از  را  آن ها  شب  اين  در  زدن  تركه  كه  معتقدند 
خواهد كرد.

در پاره اي از آبادي هاي خاور ديلمستان همانند اشكور، جشن تيرماه 
)تيرماه سيزه( با ويژگي هاي دلپذير ديگري همراه است. در سفره، انواع 
خوردني  سيزده گونه  شب  آن  در  مي چينند،  را  فصل  آن  خوردني هاي 
مي خورند. بروبچه هاي ظريف آبادي كه با همگان آشنايي ديرينه دارند، 
تركه يا چوب باريكي را به نام )ال شوش- شوش، تركه، چوب باريك( 
سخن  بي آن كه  و  مي شوند  خانه ها  اتاق هاي  وارد  و  مي گيرند  دست  به 
بگويند به خوابيدگان چند تركه )شوش( مي زنند و آنان را بيدار مي كنند 

تا شركت در برگزاري آيين تيرماه سيزه را از ياد نبرند.
گرم  جلگه هاي  در  آبريزگان  آيين  بزرگداشت  تاريخ،  روايت  به  اما 
يكديگر،  بر روي  آب  پاشيدن  با  تير  ماه  در  گيان  و سرسبز  و گسترده 
و  سرگرم كننده  بازي هاي  تماشاي  و  شادماني ها  و  پايكوبي ها  با  همراه 
بستر  بر  بندبازها(   - )افندبازان  تحسين برانگيز  نمايش هاي  از  ديدار 

كرانه  درياي خزر پايان مي گرفت.
مي شود.  برگزار  نيز  يزد  و  كرمان  خراسان،  در  تيرگان  جشن 
مراسم  با  را  تيرگان  جشن  آن،  اطراف  روستاهاي  و  يزد  زرتشتيان 
در  تيرماه  اول  شب  يزد،  ندوشن  در  مي كنند.  برگزار  خود  خاص 
مردم  مي خورند،  كرده اند  تهيه  گوشت  با  كه  را  غذاهايي  خانه ها  همه 
به  آب  بي خبر  كسي  اگر  تيرماه  اول  روز  كه  دارند  عقيده  ندوشن 
مي كند  سعي  كس  هر  روز  اين  در  است.  خوش يمن  بپاشد،  ديگري 

اقوام و آشنايان خود را با پاشيدن آب خيس كند.
جشن آب پاشان در سال 1332 در كنار درياي چمخاله لنگرود و رودسر 
كه  است  محلي  همان  اين جا  شد.  برگزار  نفر  پنج  هزار  تا  چهار  با شركت 
در جشن  تن  بيست هزار  از  بيش  تاريخ  آن  از  پيش  سال   400 به  نزديك 
جشن  اين  درباره  لنگرودي  پاينده  محمود  بودند.  كرده  شركت  آب پاشان 
بهار سال 1332 شمسي، بزرگ ترين  پايان  ياد داريم كه در  »به  مي نويسد: 
ما احزاب و دسته هاي سياسي  پيران و جوانان  فستيوال سياسي كه در آن 
مردم شمال را بسيج كرده و نگارنده نيز در آن فستيوال )كنار درياي چمخاله 
لنگرود و رودسر( محل برگزاري آيين آب پاشان در سال 1000 ه.ق. حضور 
داشت. شمار همه شركت كنندگان و حاضران شايد بين چهار تا پنج هزار 
و  امكانات  از  بسياري  از  برخورداري  با  بزرگ ترين جشن  اين  و  بود  نفر 
ياري هاي همگاني در سال هاي اخير بود. اما شمار بيست هزار نفر در جشن 
آب پاشان حدود چهارصد سال پيش، كنار درياي رودسر، لنگرود، از سوي 
عبدالفتاح فومني، شگفت انگيز است و اين همه آدم در كنار درياي گيان 
شكوه و شور و عشق و عظمت و همگاني بودن )جشن آب پاشان( گيان 

را مي رساند«. 
مانند  آريايي  اقوام  از  برخي  كه  است  جشن هايي  از  تيرگان  جشن 
جشن  اين  به  ارمنيان  مي كنند.  برگزار  را  آن  هم  هندي ها  و  ارمنيان 
را  وارتاوار  جشن  مسيحيت،  پذيرفتن  از  پس  و  مي گويند  »وارتاوار« 
تجلي حضرت عيسي مسيح  نام جشن  به  و  درآوردند  دين  اين  درقالب 
)ع( برگزار مي كنند. در سال 1384 جشن وارتاوار در روز 12 تيرماه و 
جشن تيرگان در روز 13 تيرماه برگزار گرديد. چه خوب است در زنده 

كردن و برگزاري جشن هاي ايران باستان پيش قدم شويم.
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اولين تصويری كه پس از ش��نيدن ن��ام تهران در ذهن هر 
شهروند ايرانی شكل می گيرد، بی شك برج آزادی است. برج 
آزادی در ايران، نمونه ای از نماد و نشانه های شهری است كه 
معماری شاخص آن تلفيق طاق های معماری قبل و بعد از اسام 
و تبديل آن به نمادی زيبا به لحاظ معماری است. در اين طرح، 
معمار حتی به جزئيات اجرای بنا و نحوه چيدمان سنگ های 
نماد دقت فراوانی داشته است تا در نهايت اجزا به كل واحدی 
بدل شوند و در اين ميان هماهنگی و زيبايی آن نيز حفظ شود. 
برج آزادی در سال 1349 توسط معمار ايرانی، »حسين امانت« 
طراحی و س��اخته  ش��د. اين برج تا قبل از انقاب به نام برج 
شهياد شناخته می شد. عمليات بنای برج آزادی در يازدهم آبان 
1348 خورشيدی آغاز شد و پس از بيست و هشت ماه كار ، 
در 24 دی ماه 1350 با نام برج شهياد به بهره برداری  رسيد. بعد 
از انقاب اس��امی به دليل حضور ميليونی مردم در روزهای 
انقاب در بهمن 57 اين ميدان به نام ميدان »آزادی« نام گذاری 
شد. معماری برج آزادی تلفيقی از معماری دوران هخامنشی، 
ساس��انی و اسامی است. اين بنای سه طبقه چهار آسانسور، 
دو راه پله و 286 پلكان دارد. در محوطه زيرين آزادی چندين 
سالن نمايش، نگارخانه، كتابخانه، موزه و... قرار دارد. طول اين 
بنا 63 متر، ارتفاع آن از سطح زمين 45 و ارتفاع از كف موزه 
5 متر است. گفته می شود در ساخت برج آزادی چهل و شش 
هزار قطعه سنگ بريده و پرداخت شده، به كار رفته  است. در 
اين بنا، قوس اصلی وسط برج، نمادی از طاق كسری مربوط 
به دوره پيش از اسام )دوره ساسانی( است و قوس باايی كه 
يك قوس شكس��ته است از دوران بعد از اسام و نفوذ آن در 
ايران حرف می زند. رس��می سازی هايی كه بين اين دو قوس 
را پر می كند، از گنبد مس��اجد ايران الهام گرفته است. در اين 
گنبدها كه نشانه نبوغ ايرانی ست، معماران قديم از قاعده مربع 
بنا وارد دايره گنبد شده اند و اين كار را با كمك رسمی بندی ها و 
مقرنس كاری های بسيار زيبا انجام داده اند. ميدان بزرگ و بيضی 
ش��كل آزادی با قطرهای 500 و 450 متر و وسعت 50 هزار 
مترمربع در تقاطع مهم ترين معبر و مدخل غربی شهر تهران قرار 
گرفته است. فضای سبز آن پوشيده از بهترين گونه های گياهی، 
توسط 4 تپه سرسبز و باغ گونه وسعت يافته است. پيش بينی 
آب نمايی ممتد و پلكانی در داخل و اطراف ميدان و حوضی 
بزرگ در ضلع غربی برج و درختكاری در بلندی های اطراف 

همگی با الهام از باغ سازی ايرانی و نقش آب و آب نما در آن 
طراحی شده است. چمن كاری ميدان آزادی و راه های اطراف 
آن، در نگاه از باا ش��بيه سقف درونی مسجد شيخ لطف اه 
اصفهان و طرح حوض های ميدان هم برگرفته از حوض های 
باغ فين كاشان است. سطح ميدان توسط گذرگاهی زيرزمينی 
كه در ضلع ش��رقی برج پيش بينی شده است به معابر اطراف 
راه می ياب��د. اين فضا با الهام از معماری س��نتی و با توجه به 
شكستگی های ديواره و سقف، هندسه و طاق بازارهای ايرانی 
را تداعی می كند. در نمای اين برج حدود 25 هزار قطعه سنگ 
با نزديك به 15 هزار شكل متفاوت با سطوح پيچيده و قوس دار 
به كار رفته، سنگ ها به كمك الگوهای مخصوص از قطعاتی 
بزرگ كه گاهی طول آن ها به 6 متر می رس��يد، تراشيده شده 
و تا 40 س��انتی متر ضخامت دارن��د و از آن ها به عنوان قالب 

دائمی بتن اس��تفاده شده است. اس��تخوان بندی اصلی از بتن 
مسلح است و سنگ های سفيد معدن جوشقان اصفهان آن را 
می پوشاند. درهای ورودی اصلی از انواع سنگ گرانيت همدان 
»سنگ خارا« ساخته شده و حدود هفت تن وزن دارد، همچنين 
سنگ های كف و آب نماها و ... از كردستان استخراج شده كه 
نشان دهنده غنای معادن ايران است. پايه های اصلی بنا مستطيل 
پايه به ابعاد 42× 62 متر استوار شده اند و با هندسه ای بديع به 
ترتيبی پيچ می خورند كه استواری قوس طاق اصلی را در محور 
اصلی بر پايه ها ممكن می سازند. نمای ضلع شرقی و غربی طاق 
بزرگی است با الهام از طاق كسری و منحنی قوس طاق های 
ساسانی كه معماری ايران باستان را تداعی می كند. بر فراز قوس 
ساسانی، قوس شكسته محراب گونه ای كه سطح آن با طرح 

»پر طاووسی و كاشی كاری معرق« شكل گرفته، تعبيه شده كه 
با هندسه مخصوص، به طاق باستانی منتهی می شود، كه اين 
طرح و نمای ضلع ش��مالی و جنوبی ياد آور معماری دوران 
اسامی نيز است. پيشانی بنا با سر برجی های دوران سلجوقی 
و غزن��وی و برج و باروهای بناهای ايرانی اس��ت و در چهار 
سوی نمای برج شيارهای آبی معرق كه به طرز عمودی قرار 
گرفته، كش��يدگی قامت و زيبايی آن را دو چندان كرده است. 
برج سه طبقه دارد؛ طبقه اول در ارتفاع 23 متر و طبقه دوم در 
33 متر واقع شده كه چگونگی معماری داخل برج، فضاسازی 
و طرح هايی زيبا از ديواره ها و س��قف با سبك های معماری 
س��نتی و مدرن را به تماشا می گذارند و در مواقعی از فضای 
طبقات به عنوان نمايشگاه استفاده می شود. در طبقه سوم كه به 
بام برج منتهی می شود، شيار و دريچه هايی با طرح انه زنبوری 
برای نظاره بازديدكنندگان از دورنمای شهر تهران پيش بينی شده 
است. وجود گنبدی با كاشی كاری معرق، معرف ذوق و هنر 
كاش��ی كاران ايرانی است. ارتفاع اين بنای سه طبقه، از سطح 
ميدان 45 متر، طول بنا 63 متر، عرض بنا 42 متر و ارتفاع قوس 
اصلی 21 متر اس��ت. در قسمت تشريفات اين بنا، نگارگری 
نقوش تاريخی به صورت برجس��ته ب��ر روی ديواره های آن 
صورت گرفته كه اين نوع تصويرنگاری با بتن س��فيد در اين 
سالن و در ديواره های طبقه دوم برج برای اولين بار در كشور 
اجرا شده است. ميدان آزادی از نمای قائم )تصوير ماهواره ای( 
نمايی مستطيل شكل دارد و در تصوير افقی از روبه رو، همانند 

يك سرباز هخامنشی تصور می شود.
طراح برج آزادی چه کسی بود؟ 

در س��ال 1966 حسين امانت دانشجوی 24 ساله دانشگاه 
تهران با شركت در يك رقابت ملی شروع زندگی حرفه ای خود 
را پايه ريزی كرد. قرار بود در اين رقابت طراحان يك نماد ملی 
ايرانی و اسامی را كه نشان از ايرانی مدرن داشته باشد طراحی 
كنند. طرح های برجسته حسين امانت در ديگر كشورها نظير 
چين، امريكا، كانادا مورد استقبال قرار گرفته و به مرحله اجرا 
رسيده اند. طرح های او را بيشتر به دليل پيوند معماری كاسيك 
غربی با روح معماری ش��رقی می شناسند. تزئين ساختمان با 
استفاده از سنگ از ديگر مشخصه های معماری اوست. او از 
س��ال 1980 به عنوان يك شهروند كانادايی در ونكوور كانادا 

زندگی می كند.         

برج آزادی؛ سامی دوباره به معماری ایران زمین
معرفی شاهکارهای معماری ايران

برآنی�م،  ش�ماره  ای�ن  از 
ب�ه مطالع�ه م�وردی یک�ی 
معم�اری  ش�اهکارهای   از 
ایران زمین بپردازیم. در این 
ش�ماره با ابعاد ش�ناخته و 
ناش�ناخته برج آزادی آشنا 

شوید. 

در نمای اين برج 
حدود ۲5 هزار 
قطعه سنگ با 
نزديک به 15 هزار 
شكل متفاوت با 
سطوح پيچيده و 
قوس دار به كار 
رفته، سنگ ها به 
كمک الگوهای 
مخصوص از 
قطعاتی بزرگ 
كه گاهی طول 
آن ها به ۶ متر 
می رسيد، 
تراشيده شده و 
تا 40 سانتی متر 
ضخامت دارند و 
از آن ها به عنوان 
قالب دائمی بتن 
استفاده شده 
است

مهرداد شاکری
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اپرای عروسکی عاشورا
»اپرای عروسكی عاشورا«  به كارگردانی بهروز 
غريب پور ت��ا 1۲ دی ماه در تاار فردوس��ی بنياد 
رودكی اجرا می ش��ود. اين اثر پيش از اين نيز در 
تهران و ايتاليا اجرا شده بود كه با استقبال تماشاگران 

مواجه شد.

يك دامان ماه و ستاره
نمايش »يك دامان ماه و ستاره« به كارگردانی 
امي��ر دژاكام، از 5 دی ماه در تاار وحدت به روی 
صحنه می رود. اين نمايش، همه روزه به جز شنبه ها 
س��اعت 19 در تاار وحدت ميزبان تماش��اگران 

است.

کافه مك آدم
نمايش »كافه مك آدم«، به عنوان تازه ترين اثر 
نمايشی محمود استاد محمد، از هفتم آذر به مدت 
30 شب در تاار چهارسو اجرا می شود و عاوه بر 
اجرای ساعت 18:30، در روزهای پنجشنبه و جمعه 

نيز ساعت 17 اجرا خواهد داشت.
 

شمشيرهای ژنرال 
نمايش »شمش��يرهای ژنرال«، با كارگردانی 
مسعود موسوی تا 10 دی ماه در كارگاه نمايش 
مجموع��ه تئاتر ش��هر، ه��ر روز س��اعت 18 و 
پنجشنبه ها و جمعه ها س��اعت 19:45، به مدت 

50 دقيقه اجرا می شود.
 

آنفوانزای خوکی 
نمايش »آنفوان��زای خوكی«، به كارگردانی 
نيما دهقان تا 1۲ دی ماه در تاار سايه مجموعه 
تئاترشهر هر روز به غير از روزهای شنبه ساعت 

19:45 اجرا می شود.

ديگری
»ديگری« ب��ه كارگردانی مه��دی رحمانی، 
داس��تان پسری اس��ت كه همراه مردی كه قرار 
اس��ت ناپدری اش باش��د به تهران سفر می كند. 
اين فيل��م، محصول مركز گس��ترش س��ينمای 

مستند و تجربی است.

هرچی خدا بخواد
 كارگردان: نويد ميهن دوست

به ونداد طاه��ري اطاع مي دهند كه پدرش 
در جزي��ره كيش فوت كرده اس��ت. همزمان به 
پارميدا نصيري ه��م اطاع مي دهند كه مادرش 
در جزيره كيش دچار سانحه شده و مرده است. 
حال اين دو براي شناس��ايي و بردن اجساد پدر 
و مادرش��ان به جزيره كي��ش آمده اند. در كيش 
متوجه مي ش��وند كه اصا اجسادي براي ديدن 
و ب��ردن وجود ندارد، چون آن ها در دريا دچار 
سانحه شده اند و هنوز اجسادشان در آب است 

و اين باعث حوادث تازه اي مي شود. 

خواب هاي دنباله دار
 كارگردان: پوران درخشنده

خواب هاي دنباله دار ريحانه 8 س��اله موجب 
پيدا ش��دن معلم گم شده اش مي شود و حوادثي 

را به دنبال مي آورد.

لطفا مزاحم نشويد
 كارگردان: محسن عبدالوهاب

داس��تان فيلم در قالب س��ه قصه تودرتو با 
نگاهی طنزآل��ود، روايت هايی از وقايع مختلف 
مرتب��ط با زندگی جوانان امروز اس��ت. طنز در 
فيلم س��اختگی نيست، بلكه طنزی است كه در 
خال مش��كات زندگی روزانه در كانش��هر 

تهران به طور واقعی در جريان است. 

پوسترهاي عاشورايي
پنجمي��ن نمايش��گاه س��وگواره پوس��ترهاي 
عاشورايي از ۲9 آذر تا نهم دي در خانه هنرمندان 
ايران برپاست. آثار اين دوره از نمايشگاه از ميان 
1۲0۲ اثر انتخاب ش��ده و در قال��ب 580 اثر به 

نمايش گذاشته شده است.

نمايشگاه نقاشی در نگارخانه ماه مهر 
نمايش��گاه نقاشی هادی هزاوه ای در نگارخانه 
ماه مهر، از يكشنبه ۲8 آذر تا 13 دی در نگارخانه 
ماه مهر واقع در خيابان آفريقا، كوچه نيلوفر، پاک 
هفت برپاس��ت. هزاوه ای، فارغ التحصيل دانشگاه 
كلمبيا اس��ت كه عاوه  ب��ر زندگی در نيويورک، 

سفرهای متعدد به تهران هم داشته است.

گوش کن
اولين نمايشگاه انفرادي عكس  و ويدئو »نيوشا 
توكليان«  با عنوان »گوش كن« از س��وم دي ماه، 
در گال��ري »آران« برپ��ا مي ش��ود. »گ��وش كن« 
مجموعه جديدي تشكيل شده از 1۲ عكس رنگي 
130×105 همراه با شش ويدئو است، كه توكليان 

دو سال مستمر روي آن كار كرده است.

شاید بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهید در خیابان های تهران قدمی بزنید و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشید.
کافه هنر در این صفحه تاش کرده ایم، به رویدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشیم.  



. دی 89 . پیش شماره 3 

  بهداشت برای خانواده
هر روزه 8 هزار كودک به علت انجام ندادن واكسيناسيون، 7 هزار كودک به علت 
كم آبي بدن ناشي از اسهال و 6 هزار كودک به دليل عفونت هاي تنفسي در جهان مي ميرند 
و چنانچه اين وضع ادامه پيدا كند در سال هاي آينده صدها ميليون كودک جان خود را 
از دست مي دهند. كودكاني هم كه از چنگال اين بيماري ها نجات پيدا مي كنند، مبتا به 
سوء تغذيه و رشد ناكامي جسمي و رواني مي شوند در حاليكه مي توان از مرگ  و مير 

كودكان و خسارت هاي ناشي از اين بيماري ها با روش هاي بسيار ساده جلوگيری كرد.
واكسيناسيون عليه 6 بيماري مهم، نظارت بر رشد و نمو كودكان برای پيشگيري 
از سوء تغذيه آن ها، تغذيه كافي كودک با شير مادر، استفاده از مايع درماني خوراكي 
ORS براي جلوگيري از كم آبي بدن در مواقع ابتا به اسهال، از روش هاي ساده و ارزان 

پيشگيري از مرگ و مير كودكان و تأمين و حفظ و   آن هاست. توجه به نكات زير براي 
رسيدن به بهداشت همگانی ضروري است:

1. گسترش ايمن سازي عليه 6 بيماري قابل پيشگيري )فلج اطفال، سل، دفتري، كزاز، سياه 
سرفه، سرخك( با واكسن

۲. بهداشت مادر و كودک )مراقبت از زنان باردار، تنظيم خانواده، نظارت بر رشد و نمو 
كودک(

3. بهسازي محيط و تأمين آب آشاميدني سالم
4. بهبود تغذيه و تأمين غذاي كافي

5. كنترل و پيشگيري از بيماري هاي واگير و غيرواگير
6. دسترسي به دارو، درمان به موقع بيماري ها از طريق بيماريابي و ارجاع به موقع بيماران

7. فراهم شدن شرايط بهداشت رواني و اجتماعي به نحوي كه هركس از داشتن حداقل 
وسايل زندگي كه تضمين كننده بقاء و سامت اوست برخوردار باشد.

8. آموزش بهداشت براي همه و كسب اطاعات كافي درباره چگونگي استفاده صحيح، 
از عواملي است كه بر سامتي هر فرد اثر مي گذارد مانند محيط، آب، غذا، آداب و رسوم، 

سواد، وضعيت اقتصادي و سطح درآمد و...

بهـداشـت روانـي در محيط کـار
بيماري رواني به دليل تعارض بين نوع و ماهيت شخصيت افراد و موقعيت كلي زندگي 
آن ها به وجود مي آيد. گاه مديران اجرايي سازمان ها به اين نتيجه مي رسند كه اگر كاركنان 
مشكل ساز، ناراضي و دشوار را نزد روانشناس، مشاور يا روان  درمانگر بفرستند، سطح 
كيفيت روابط انساني سازمان محل كارشان بااتر مي رود. اما اكنون مي دانيم كه بعضي از 
كاركنان يك سازمان به آن دليل گرفتار پريشانی مب شوند كه روابط بين افراد در محيط 
كار ناسالم است و كاركنان مشكل دار نيز به دليل جو سازمانی بيمارگونه گذفتار پريشانی 
روانی می شوند. در برنامه هايي كه روانشناسان صنعتي و پزشكان سازمان ها جهت ارتقاي 
سطح بهداشت رواني سازمان طراحي و اجرا مي كنند، به سرپرستان آموزش داده مي شود 
كه چگونه و با كمك چه معيارهايي، مشكات شناختي، هيجاني و حركتي كاركنان 
تحت نظارت شان را شناسايي و آن ها را جهت ماقات با پزشك يا روانشناس و مشاور 
ترغيب كنند. نقش مديريت پايه با سرپرستان در تشخيص مشكات روانشناختي افراد 
و ارائه خدمات اوليه به آن ها با اهميت است. براي نمونه سرپرستان مي توانند نشانه هاي 
اضطراب و فشار رواني يا فرسودگي شغلي طواني مدت را به سادگي نزد بعضي از 
كاركنان مشاهده كنند. ممكن است در رفتار اين افراد تغييراتي حاصل شده باشد، يعني 
به سادگي خشمگين شوند يا در رفتارشان افراط و تفريط هايي مشاهده شود. ممكن 
است كارمندي كه هميشه ساكت بوده، اخيرا گوشه گير نيز شده باشد. وقتي رفتار عادي 
شخص باعث نشود در برقراري ارتباط اثربخش با همكاران يا اطرافيان خود موفق باشد، 
ممكن است عصبي، شكننده و آسيب پذير شود، قادر به تمركز فكري نباشد و دستپاچه 
و سراسيمه به نظر آيد. در شرايطي كه مشكات فرد مزمن مي شوند ممكن است پر سر 
و صدا، پرخاشگر و حتي غيرمنطقي شود. در اين شرايط، سرپرست بايد رفتار حمايتي 
در پيش گيرد و همانند يك مددكار يا مشاور، به سخنان او گوش دهد و با او به مشاوره 
بپردازد. براي اين منظور بايد به سرپرستان آموزش داد كه چگونه با مرئوسان خود به 

مشاوره بپردازند.
* بورد تخصصي بيماري هاي اعصاب و روان

سرپرستان 
مي توانند 
نشانه هاي اضطراب 
و فشار رواني يا 
فرسودگي شغلي 
طواني مدت را 
به سادگي نزد 
بعضي از كاركنان 
مشاهده كنند. 
ممكن است در 
رفتار اين افراد 
تغييراتي حاصل 
شده باشد، 
يعني به سادگي 
خشمگين شوند يا 
در رفتارشان افراط 
و تفريط هايي 
مشاهده شود

با بهسازی محیط،  به زندگی آیندگان کمک کنیم
دکتر منوچهر 

سرحدی *
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