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معاون اول رئيس جمهور در سفر به استان کرمانشاه از سد و نيروگاه آزاد و تونل 
انتقال آب آن در استان کردستان و سد و نيروگاه داریان در استان کرمانشاه بازدید کرد.  
به همراه وزیران  به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، دکتر اسحاق جهانگيری 
نيرو و جهاد کشاورزی، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، استانداران کرمانشاه و 
کردستان و معاون امور آب و آبفاي وزارت نيرو، صبح روز دوشنبه سيزدهم مردادماه، 

در بازدید از این پروژه ها با ارائه توضيحات مجریان و مسئوالن آنها در جریان پيشرفت 
فيزیکی، مشکالت و موانع پيش رو و اعتبارات مورد نياز برای تکميل این طرح ها قرار 
گرفت. تونل انتقال آب آزاد و نيروگاه 10 مگاواتي آزاد در استان کردستان و نيروگاه 
210 مگاواتي داریان در استان کرمانشاه، از پروژه هاي در دست اجراي شرکت فراب در 

حوزه آب و انرژي است.

اخبارداخلی
در استان هاي كردستان و كرمانشاه انجام شد

بازديدمعاوناولرييسجمهور
ازپروژههايآبوانرژيشركتفراب



اخبار گروه فراب

اخبار شركت سرمایه گذاري گروه فراب

قراردادهاي طراحي و ساخت 20 رام 
بين شرکت هاي  واگن،  قطار شامل 100 
فراب، واگن سازي تهران و نورینکو چين 
با پرداخت پيش پرداخت به سازنده ناوگان 
از طریق اعتبار اسنادي 98 ميليون یورویي، 

آغاز شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
معاون اجرایي طرح هاي صنایع ریلي شرکت 
با اعالم این خبر افزود: به یاري خداوند متعال 

و تالش همکاران، همزمان با ایام والدت 
حضرت ثامن الحجج علي ابن موسي الرضا 
)ع(، روز دوشنبه دهم شهریور ماه امسال 
ميليون   98 اسنادي  اعتبار  پيش پرداخت 
یورویي به سازنده ناوگان پرداخت شد و 
به این ترتيب اجراي قراردادهاي طراحي 
و ساخت 20 رام قطار، معادل 100 واگن، 
آغاز شد. »سعيد قنبري« افزود: این دستاورد 
مهم با وجود پيچيدگي هاي اعتبار اسنادي 

مربوطه و موضوع ضمانت نامه ها، با تالش 
بي وقفه کليه همکاران به ویژه امور قراردادها 
اعتبارات معاونت  )خارجي و داخلي( و 
مالي و شرکت فراب  بازرگاني، معاونت 
نتيجه رسيده است. سعيد  به  اینترنشنال، 
قنبري ابراز اميدواري کرد: با تالش همه 
همکاران در واحدهاي مهندسي و کنترل 
کيفي در طراحي، نظارت و تحویل گيري 
قطارها، شاهد حضور مؤثر گروه فراب در 

عرصه پروژه هاي صنایع ریلي باشيم. 
گفتني است در این قرارداد 36 ماهه، 
مجموعه 3 رام قطار )هر رام متشکل از 5 
واگن( به صورت کامل )CBU( در کشور 
 CNRCRC چين و در کارخانه شرکت
توليد و آزمایش هاي نوعي روي اولين قطار 

انجام خواهد شد. 
بقيه قطارها که 17 رام است، به صورت 
در  ایران،  در   )PLB( گسسته  قطعات 
کارخانه شرکت واگن سازي تهران، به دست 
کارشناسان و صنعتگران ایراني ساخته شده 
و به صورت قطارهاي کامل به شهر مشهد 

ارسال خواهند شد.

شرکت پمپ برکه که در سال 93 توانسته 
بود چندین برابر سال گذشته سفارش توليد 
دریافت کند، این بار نيز در مناقصه بزرگ 
سه  ساخت  سفارش  شد  موفق  دیگري 
دستگاه پمپ را دریافت کند. شرکت پمپ 
برکه در مناقصه ساخت 3 دستگاه پمپ 2 
مکشه شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي 
براي پروژه »خط انتقال آب از سد دوستي به 

سد طرق«، شرکت نمود و در بين 6 شرکت 
داخلي و خارجي حائز رتبه اول فني و مالي 
شد.  در این پروژه عظيم ملي پمپ هاي 
پمپ  شرکت   BDSH-300-700 مدل 
برکه به الکتروموتورهاي 1250 کيلو وات 
کوپل شده و آب سد دوستي را با دبي 
1800 متر مکعب در ساعت و با هد 163 
متر به سد طرق پمپاژ خواهد کرد. الزم 

به ذکر است شرکت پمپ برکه در دیگر 
براي  نيز  خود  جاري  سال  مناقصه هاي 
توليد 6 دستگاه الکتروپمپ 900 کيلوواتي 
و  آب   2 شماره  تصفيه خانه  نياز  مورد 
فاضالب اهواز و 9 دستگاه الکتروپمپ 
500 کيلوواتي پروژه ايستگاه پمپاژ شبکه 
آبياري ویس، برنده قطعي مناقصه معرفي 

شد.

عمليات خاکبرداري، تسطيح و احداث جاده سایت اداري 
نيروگاه سردشت توسط شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب 
به اتمام رسيد. عمليات اجرایي این قرارداد از ابتداي سال جاري 
آغاز و در نيمه دوم تيرماه در موعد مقرر به اتمام رسيد. همچنين 

با توجه به رضایت کارفرما عمليات مرحله دوم شامل فنس کشي 
محدوده سایت، احداث کانال عبور آب، محوطه سازي و احداث 
فوندانسيون ساختمان هاي سایت نيز در دستور کار شرکت قرار 

گرفت.

روي خط خبر

قراردادتأمينتجهيزات
ناوگانخط2قطارشهريمشهدعملياتيشد

حمايتازساختميکرو
نيروگاههايآبیدردستوركار

اجرايطرحسپردهپذيري
ازهمکارانگروهفراب

با حضور قائم مقام وزیر نيرو از نخستين 
سه  در  آبی  نيروگاه های  ميکرو  مجموعه 
گزارش  به  شد.  رونمایی  مختلف  تيپ 
شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران،  
روز شنبه 15 شهریور ماه طی مراسمی با 
حضور قائم مقام وزیر نيرو به همراه اعضای 
شورای آموزش، پژوهش و فناوری وزارت 
مدیرعامل  و  مدیره  هيات  رئيس  نيرو، 
شرکت توسعه منابع آب و نيروی ایران، از 
نخستين مجموعه ميکرو نيروگاه های آبی 

در سه تيپ مختلف رونمایی شد. 
مدیرعامل  رضازاده  محمدرضا  سيد 
ایران  نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شرکت 
با اشاره به اهداف توليد ميکرو نيروگاه ها 
گفت: با توجه به اجرای الیحه هدفمندی 
واقعی شدن  به سوی  و حرکت  یارانه ها 
و وجود سه  از یک طرف  انرژی  قيمت 
هزار نقطه با پتانسيل توليد برق در مقياس 
مناسبی  فرصت  دیگر،  طرف  از  ميکرو 
جهت بکارگيری ميکرو نيروگاه های آبی 
برای استحصال انرژی پاک پيشرو خواهيم 

داشت.
 وی ادامه داد: بر اساس پتانسيل یابی 
انجام شده در مرحله اول در کشور 368 
نقطه مورد پایش قرار گرفته و بر اساس این 
جامعه آماری تيپ بندی ميکرو نيروگاه های 
آبی در دستور کار قرار گرفته است.  در 
هر  )از  نيروگاه  دستگاه  سه  دوم  مرحله 
تيپ یک نيروگاه( با ظرفيت 8، 22 و 50 
کيلووات توسط مهندسان داخلی طراحی و 

در مدت یک سال توليد شده است.  

با برنده شدن در مناقصه آب منطقه اي خراسان رضوي صورت گرفت

موفقيتيديگربرايپمپبركه

اتمامعملياتتسطيحوخاكبرداريسايتادارينيروگاهسردشت

سرمایه  طرح هاي  تعریف  دنبال  به 
فعاليت هاي  توسعه  و  جدید  گذاري 
و  پذیري  سپرده  موضوع  شرکت، 
مشارکت همکاران در سرمایه گذاري هاي 
فراب  گروه  سرمایه  و  تجارت  شرکت 
طراحي و عمليات اجرایي آن آغاز شد. 
این  جزیيات  از  اطالع  جهت  همکاران 
اینترنتي سایتهاي  به  مي توانند   طرح 

 www.farab-invst.com یا اینترانتي 
www.farabinvest.ws شرکت مراجعه 

نمایند. 



پروژه سد مخزني هراز در هر دوجبهه 
دریچه ها و لوله هاي آب شرب در شرکت 
تاکنون  و  بوده  پيگيري  حال  در  توبا 
نيز داشته است. بدليل  پيشرفت مناسبي 
اضطرار کارفرماي محترم طرح در انجام 
انحراف آب رودخانه، کليه قطعات مدفون 
 Working( کاري  فاز  در  دریچه ها  و 
خشک  تست  و  شده  نصب    )Zone
انجام  موفقيت  با  ماه  خرداد  در  نيز  ان 
پذیرفت و بزودي عمليات نصب قطعات 

کاري غير  ناحيه  در  باقيمانده   مدفون 
Un-Working Zone مجراي انحراف 

آغاز خواهد شد.
انتقال  سيستم  بخش  در  هراز  پروژه 
چشمگيري  پيشرفت  نيز  شرب  آب 
داشته است. با تکميل ساخت 67 شاخه 
لوله  1024*12 ميليمتري و رنگ آميزي 
داخلي آنها در شرکت پيمانکار ساخت 
و همچنين اخذ تایيد بازرسي و نماینده 
مهندسي  شرکت   ( نظارت  دستگاه 

مشاور مهاب قدس( براي تمامي مراحل 
داخلي  پوشش هاي  و  جوش  ساخت، 
طبق معيارهاي قابل قبول در حوزه آب 
شرب، در مرداد ماه سال جاري تمامي 
و  یافت  انتقال  سایت  محل  به  لوله ها 
عمليات نصب لوله ها در تونل آب رسان 
و همچنين تامين، ساخت و نصب مابقي 
ملحقات شامل ورودي هاي زنگوله اي، 
گاه ها  تکيه  و  ترنزیشن ها  زانویي ها، 

بزودي آغاز خواهد شد.

عمليات طراحي و ساخت تابلوهاي 
اصلي  شيرهاي  و  توربين ها  کنترلي 
ورودي نيروگاه آزاد در شرکت توبا به 

اتمام رسيد.
تست هاي رده B و همچنين مرحله 
ماه  آن در مرداد   C بازرسي رده اول 
سال جاري  با موفقيت به انجام رسيد 

و این تجهيزات هم اکنون آماده انجام 
سایت  به  ارسال  و  نهایي  بازرسي 
کنترل  وظيفه  تابلو ها  این  مي باشند.  
عملکرد توربين، شير پروانه اي اصلي 
و سيستم خنک کننده روغن روانکار 
یاتاقان توربين ها را بر عهده خواهد 

داشت. 

مورد  کپ هاي  واردات  خصوص  در  موجود  بين المللي  محدودیت هاي 
تا  گردید  موجب  سيمره  نيروگاه  فشار  تحت  مخازن  ساخت  نيازجهت 
مسئله  این  و  گردد  کشور  وارد  زیادي  بسيار  تاخير  با  نظر  مورد  کپ هاي 
باعث تحميل تاخيراتي به پروژه تامين مخازن گردید. با تالش شرکت توبا 
و پيمانکار سازنده عمليات تامين مخازن در مرداد ماه سال جاري با موفقيت 
خاتمه یافت و این تجهيزات در تاریخ 93/05/22  به سایت نيروگاه سيمره 

ارسال گردید.

 

اخبارداخلی

گزارش تصویري- نوتاش

اخبار گروه فراب

پيشرفتپروژهسدمخزنيهراز
دردوجبههدريچههاولولههايآبشرب

پايانعملياتطراحيوساختتابلوهاي
كنترلتوربينهادرنيروگاهآزاد

خاتمهعملياتساختوارسالمخازنتحتفشارپروژهسيمره

 Nitrogen اجراي عمليات نصب مخازن
یونيت 11  به  مربوط   Plant Package

پاالیشگاه نفت ستاره خليج فارس

ادامه اجراي عمليات لوله کشي A/G در بخش 
Field پاالیشگاه نفت ستاره خليج فارس

توربين  کنترلي  تابلوهاي  راه اندازي 
نيروگاه گازي پاالیشگاه پارسيان

  2 و   1 واحد   HMI سيستم  راه اندازی 
نيروگاه گازي پاالیشگاه پارسيان

پاالیشگاهنفتستارهخلیجفارس:
 Piping U/G ابالغ باقيمانده فعاليت هاي -

پروژه به شرکت نوتاش
پاالیشگاهفاز22-24:

زمان  به عنوان   94 سال  خرداد  تعيين   -
نهایي توليد گاز در این پاالیشگاه و پيگيري 

فعاليت ها بر این اساس 



گزارش تصویري- نوتاش اخبار گروه فراب

 Primary Reformer ادامه عمليات نصب
Package پتروشيمي پردیس

شروع عمليات نصب استک فلر پتروشيمي 
پردیس

پاالیشگاه   132 یونيت  ایرکولر  نصب 
فاز22-24

  3 واحد   Rotor Lowering عمليات 
نيروگاه آبي سيمره

پمپ هاي   MCC تابلوي  راه اندازي 
کولينگ نيروگاه آبي سيمره

صنعت  تخصصي  نمایشگاه  اولين 
گاز،  و  نفت  برق،  و  آب  ساختمان، 
جمهوري  مهندسي  و  فني  خدمات 
تا  چهارشنبه  روزهاي  ایران  اسالمي 
در   )93/5/31 الي   93/5/29( جمعه 
شهر عشق آباد کشور ترکمنستان برگزار 
شد. شرکت ناردیس  در این نمایشگاه 
حضور داشته و توانمندي هاي مجموعه 

را به بازدیدکنندگان عرضه نمود.
قربانقلي بردي  محمداف، ریيس جمهور 
ترکمنستان، این نمایشگاه را عامل مهمي در 
توسعه و گسترش روابط و همکاري هاي 
اقتصادي و تقویت روابط دوستانه و برادرانه 

ملت ترکمنستان و ایران قلمداد کرد.
همچنين  ترکمنستان  ریيس جمهور 
و  اقتصادي  تعامالت  که  کرد  اعالم 
متقاباًل  ایران  و  ترکمنستان  بين  تجاري 
مفيد بوده و ایران در مبادالت بازرگاني 
خارجي ترکمنستان، جایگاه باالیي را به 

خود اختصاص داده است.
همچنين  محمداف  بردي  قربانقلي 

همکاري  هاي  تهران  و  عشق آباد  گفت 
برق،  گاز،  و  نفت  زمينه  در  ثمر بخشي 
کشاورزي،  ماشين سازي،  سبک،  صنایع 
حمل و نقل، ارتباطات و بازرگاني برقرار 

کرده اند.
در اولين نمایشگاه تخصصي صنعت 
گاز،  و  نفت  برق،  و  آب  ساختمان، 
جمهوري  مهندسي  و  فني  خدمات 
در  شرکت   125 حدود  ایران،  اسالمي 
مساحت  در  غرفه   100 حدود  قالب 
مربع در محل قصر  متر  از 1600  بيش 
نمایشگاهي عشق آباد حضور داشتند و به 
مدت 3 روز آخرین محصوالت توليدي 

خود را به معرض نمایش گذاردند.
نمایشگاه  بازگشایي  مراسم  در 
معاونين ریيس جمهور، اعضاي کابينه و 
ریيس مجلس کشور ترکمنستان حضور 
داشته و یکي از معاونان ریيس جمهور، 
حضار  براي  را  محمداف  بردي  پيام 

قرائت نمود. 
جمهوري  دولت  طرف  از  همچنين 

ستاري  دکتر  آقاي  ایران  اسالمي 
ریيس جمهور،  فناوري  و  علمي  معاون 
در  ایران  سفير  گلپایگاني  آقاي هاشمي 
خسروتاج  مهندس  آقاي  ترکمنستان، 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
مراسم  در  مقامات  از  دیگر  برخي  و 

بازگشایي نمایشگاه حضور داشتند.
نام بعضي از دیگر شرکت هاي حاضر 

در نمایشگاه در زیر آورده شده است:
حفاري شمال، پيدک، جندي شاپور، 
و  طراحي  فراسان،  کمپرسور،  پارس 
ساختمان نفت )ODCC(،  زالل ایران،  

آذراب، ميراب، گازسوزان.
و  مسئوالن  خوب  استقبال  باوجود 
بازدید  و  ترکمنستان  کشور  مقامات 
بازار،  پتانسيل  و  مختلف  غرفه هاي  از 
این  متخصصين  و  کارشناسان  حضور 
نمایشگاه خيلي  از  بازدید  براي  کشور  
روز  هر  متوسط  به طور  نبود.  چشم گير 
غرفه  از  کارشناسي  هيات   25 حدود 

ناردیس بازدید کردند.

حضور شركت نارديس در نمايشگاه نفت و گاز , برق و ساختمان تركمنستان 

نمايشتوانمنديهاينارديسدركشوردوستوهمسايه

نیروگاهسیکلترکیبيیزد:
-اتمامفعالیتهايشرکتنوتاشدراین
پروژهوتحویلموقتجبهههايکاريبه

فراب



تخصيص وام توسط بانك EIB براي بازسازي نيروگاه 
آبي Warsak )پاكستان( 

بانک اروپایي )EIB( وامي به ارزش 50 ميليون یورو براي بازسازي 
نيروگاه 243 مگاواتي Warsak تخصيص داده است. هزینه اجراي 
شامل  که  است  شده  برآورد  یورو  ميليون   150 بازسازي،  فرآیند 
بازسازي و به روز رساني نيروگاه مي شود. این نيروگاه توسط شش 
واحد فرانسيس تجهيز شده است. چهار واحد آن داراي ظرفيت 40 
مگاوات بوده که در سال 1960 راه اندازي شده اند. دو واحد دیگر 
نيز داراي ظرفيت 41.5 مگاوات هستند که در سال 1980 راه اندازي 

شده اند.

اتمام مراحل ساخت نيروگاه سيكل تركيبي
 Chana )تايلند( 

مراحل اجراي پروژه توسعه نيروگاه سيکل ترکيبي Chana به ظرفيت 
800 مگاوات به اتمام رسيد. نيروگاه Chana با ظرفيت 731 مگاوات 
راه اندازي شده بود که با اجراي این پروژه افزایش ظرفيت، در مجموع  
با ظرفيت 1531 مگاوات آغاز به کار کرد. دو واحد گازي به همراه یک 
واحد بخار و یک ژنراتور توسط شرکت زیمنس تامين گردیده است. 
توربين هاي گازي از نوع SGT5-4000F، توربين هاي بخار از نوع 
SST5-3000 و ژنراتور از نوع Sgen5-2000H هستند. الزم به 

ذکر است کارآیي این نيروگاه 57.3 درصد است. 

 Alsons سرمايه گذاري شركت
در اجراي پروژه هاي برق آبي )فيليپين( 

شرکت فيليپيني Alsons اعالم کرد که در نظر دارد سرمایه گذاري 
 100 برق آبي  نيروگاه  ساخت  براي  دالر  ميليون   300 ارزش  به 
مگاواتي انجام دهد. ساخت این نيروگاه در راستاي تحقق اهداف 
این شرکت در دستيابي به ظرفيت 1000 مگاواتي تا سال 2020 
اتمام مراحل ساخت  از  نيروگاه پس  این  ميالدي است. ساخت 
نيروگاه 16.7 مگاواتي Siguil آغاز خواهد شد و حدوداً سه سال 

به طول خواهد انجاميد. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

راه اندازي نيروگاه آبي Parbati III )كشور هند( 
شرکت NHPC اعالم کرد که مراحل راه اندازي نيروگاه 530 
با  چهارم  واحد  نهایي  راه اندازي  از  پس   Parbati III مگاواتي 

موفقيت انجام شد.
 این نيروگاه توسط چهار واحد فرانسيس با ظرفيت 130 مگاواتي 
تجهيز و تامين آنها توسط شرکت BHEL انجام شده است. این 
تامين سيستم هاي کنترلي و تجهيزات  شرکت همچنين مسووليت 
کمکي مکانيکال و الکتریکال را بر عهده داشته و هزینه ساخت این 

نيروگاه 414.6 ميليون دالر برآورد شده است. 

امضاي توافقنامه اجراي پروژه هاي برق آبي
 به ظرفيت 2 گيگاوات )پادشاهي بوتان( 

نخست وزیر هند در اواخر ماه مي سال جاري توافقنامه اي براي اجراي 
بيش از 2 گيگاوات پروژه هاي برق آبي با نخست وزیر کشور پادشاهي 
بوتان امضا کرد. قرار است ظرفيت ذکر شده در قالب 4 پروژه برق آبي 
 600( Kholongchu ،)770 مگاوات( Chamkarchu نام هاي با 
مگاوات( ، Wangchu )570 مگاوات( و Bunakha )180 مگاوات( 
اجرایي شود. از مشخصات نيروگاه Chamkarchu که بزرگ ترین 
نيروگاه این قرارداد است، مي توان به سد با ارتفاع 95 متر، یک تونل به 

طول 1.5 کيلومتر و تجهيز توسط 4 واحد اشاره کرد. 

شروع به ساخت نيروگاه آبي Dordi Kha )نپال( 
براي ساخت  نپال  تایيدیه دولت  اعالم کرد که   PHC شرکت 
کرده  اخذ  را  مگاوات   49.6 ظرفيت  به   Dordi Kha نيروگاه 
است. همچنين مجوز فروش برق توليدي این نيروگاه براي مدت 
35 سال به این شرکت واگذار شده است. این نيروگاه توسط سه 
واحد عمودي پلتون تجهيز خواهد شد و طبق برآورد صورت گرفته 

مراحل ساخت این نيروگاه در سال 2018 به پایان خواهد رسيد.
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 Yungli ساخت نيروگاه خورشيدي توسط شركت
green Energy )لهستان( 

 AMB شرکت  و   Yungli Green Energy شرکت 
به  نيروگاه خورشيدي  براي ساخت  توافقنامه اي   Energia
ظرفيت 30 مگاوات امضا کردند. طبق این توافقنامه، شرکت 
AMB به عنوان شریک محلي، مسووليت اجراي این پروژه 
مسووليت   Yungli شرکت  و  داشت  خواهد  عهده  به  را 
پشتيباني در تمامي مراحل اجراي پروژه را بر عهده دارد. این 
دو شرکت در نظر دارند پس از اتمام ساخت این نيروگاه، آن 

را به سرمایه گذاران واگذار کنند. 

واگذاري قرارداد ساخت نيروگاه بادي
 به شركت زيمنس )آلمان( 

قرارداد ساخت نيروگاه بادي Sandback به ظرفيت 288 
زیمنس  شرکت  به   Vattenfall شرکت  سوي  از  مگاوات 
واگذار شد. بر طبق مفاد این قرارداد، تامين 72 توربين بادي 
از نوع SWT-4.0-130 به همراه نصب، راه اندازي، تعميرات 
و نگهداري براي بازه پنج ساله بر عهده شرکت زیمنس خواهد 
بود. توربين هاي بادي مورد استفاده در این نيروگاه، آخرین نسل 
از توربين هاي G4 زیمنس هستند. ساخت این نيروگاه در سال 
2015 شروع خواهد شد و اواخر سال 2016 به پایان مي  رسد. 

نصب تمامي توربين هاي بادي
نيروگاه DanTysk )آلمان( 

شرکت Vetenfall اعالم کرد که مراحل نصب تمامي 80 
با   DanTysk مگاواتي نيروگاه 288  نياز  مورد  بادي  توربين 
موفقيت به پایان رسيده است. ظرفيت توربين هاي نصب شده 
3.6 مگاوات است و برق توليدي این نيروگاه براي مصارف بيش 
از 400 هزار خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. شرکت 
Vetenfall و شرکت Stadtwerke Munchen در قالب 
قراداد همکاري JV )به ترتيب با سهم 51 درصد و 49 درصد( 

  اجراي این پروژه را بر عهده دارند. 

بهبود ژنراتور هاي نيروگاه آبي
 Harjavalta plant )فنالند( 

شرکت Lansi-Suomen به عنوان مالک نيروگاه 72 مگاواتي 
Harjavalta اعالم کرد که قرارداد بهبود ژنراتورهاي این نيروگاه را 
به شرکت آلستوم واگذار کرده است. ارزش این قرارداد 10 ميليون دالر 
برآورد شده است و مقرر گردیده مراحل نصب یک ژنراتور جدید به 
همراه بازسازي و بهبود دو ژنراتور قبلي توسط این شرکت انجام گيرد. 
مراحل اجراي این پروژه تا سال 2016 به طول خواهد انجاميد. قرار 
است ظرفيت فعلي نيروگاه در قالب یک پروژه افزایش ظرفيت به عدد 
110 مگاوات برسد که پروژه بهبود فعلي نيز بخشي از آن خواهد بود. 

راه اندازي نيروگاه آبي Kavsak Bendi )تركيه( 
شرکت ترکيه اي Enerjisa اعالم کرد که مراحل راه اندازي نهایي 
نيروگاه تلمبه ذخيره اي 186 مگاواتي Kavsak Bendi با موفقيت 
 GES به پایان رسيد. کنسرسيومي متشکل از شرکت هاي آلستوم و
در قالب قراردادي به ارزش 100 ميليون یورو مسئوليت طراحي، 
تامين و راه اندازي نيروگاه را بر عهده داشتند. شرکت آلستوم تامين 
داده  انجام  را  با ظرفيت 61 مگاوات  فرانسيس  سه واحد عمودي 
نصب  و  کمکي  تجهيزات  نصب  و  تامين   GES شرکت  و  است 
تجهيزات اصلي را انجام داده است. همچنين انجام کارهاي سيویل 
این نيروگاه به شرکت ترکيه اي AGE واگذار شده بود. این نيروگاه 

توانایي توليد 741 گيگاوات برق را در سال دارد. 

راه اندازي نيروگاه بادي 
به ارزش 300 ميليون دالر )شيلي( 

کاهش  بر  مبني  شيلي  دولت  سياست گذاري هاي  راستاي  در 
وابستگي به سوخت هاي فسيلي و استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر، 
نيروگاه بادي به ظرفيت 115 مگاوات و به ارزش 300 ميليون دالر 
در 250 کيلومتري شهر سانتياگو راه اندازي گردید. این نيروگاه توسط 
50 توربين بادي تجهيز شده و به عنوان بزرگ ترین نيروگاه بادي در 
جنوب آمریکا مطرح است. 70 درصد برق توليدي این نيروگاه در 
معدن مس Pelambres مورد استفاده قرار خواهد گرفت و مابقي آن 

براي مصارف عمومي استفاده خواهد شد. 
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اخبار صنعت نفت، گاز  و انرژي

اجراي طرح توسعه پاالیشگاه ایالم در آینده نزدیك

آغاز توسعه فاز دوم ميدان نصر امارات از سوي شرکت هيوندایي

ساخت همزمان شش پاالیشگاه بزرگ نفت در جزیره قشم

1

2

3

ظرفيت فرآورش شرکت پاالیش گاز ایالم با اعتبار 160 ميليون دالر و با اجرای 
طرح توسعه این پاالیشگاه به 10.5 ميليون متر مکعب افزایش می یابد. مسئول کميته 
تخصصی سرمایه گذاری شرکت ملی گاز ایران در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در 
حال حاضر ظرفيت روزانه پاالیشگاه ایالم 6.5 ميليون متر مکعب است و با توجه 
به طرح توسعه این پاالیشگاه، این ميزان به 10.5 ميليون متر مکعب افزایش می یابد. 
اصغر سهيلی پور افزود: طرح توسعه شرکت پاالیش گاز ایالم به 160 ميليون دالر 
اعتبار نياز دارد و عمليات طراحی آن در حال انجام است. مشاور عالی مدیرعامل 
شرکت ملی گاز ایران با بيان اینکه خوراک این پاالیشگاه از مخزن تنگه بيجار تامين 
می شود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر مذاکراتی با شرکت های سرمایه گذاری انجام 

شده تا بتوانيم هرچه زودتر این طرح را به نتيجه برسانيم.
پاالیشگاه گاز ایالم از جمله پاالیشگاه های جوان کشور است که در 25 کيلومتری 
شمال غرب شهرستان ایالم و 12 کيلومتری بخش چوار قرار دارد. بر پایه این گزارش، 
پاالیشگاه گاز ایالم در 2 فاز طراحی شده و از 6 ميليون و 800 هزار متر مکعب گاز 
ترش که روزانه وارد آن می شود، پنج ميليون و 800 هزار مترمکعب آن برای استانهای 
ایالم و کرمانشاه شيرین سازی و به خطوط انتقال گاز تزریق می شود. بر همين اساس، 
توليد اتان این پاالیشگاه با ظرفيت توليد روزانه 370 هزار متر مکعب، پروپان با توليد 
روزانه بيش از یک هزار و 300 متر مکعب و گوگرد نيز با ظرفيت توليد 340 تن در 

روز، محصوالت این پاالیشگاه در فاز نخست است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم گفت: با صدور مجوز احداث یک پاالیشگاه 
بزرگ نفت با ظرفيت توليد 200هزار بشکه نفت در روز از سوی وزارت نفت در 
ماه گذشته، تعداد پاالیشگاه های در دست ساخت بخش خصوصی در جزیره قشم 
به شش پاالیشگاه رسيد. علی اکبر شعبانی فرد در دیدار سفير فيليپين در ایران افزود: 
با بهره برداری از این پاالیشگاهها که از نفت مافوق سنگين، سنگين و سبک استفاده 
می کنند، جزیره قشم به قطب صادرات محصوالت پتروشيمی و نفتی منطقه تبدیل 

خواهد شد.
 وی که ظرفيت ها و استعدادهای توسعه جزیره قشم را برای ادواردو مارتين 
آزاد  منطقه  اقتصادی در  فعاليت های  اینکه همه  به  اشاره  با  منز  تشریح می کرد 
قشم توسط بخش خصوصی انجام می شود، تصریح کرد: سازمان منطقه آزاد قشم 
به عنوان نماینده دولت صرفا زیرساخت ها و تسهيالت موردنياز بخش خصوصی 
را تامين می کند. سرپرست سازمان منطقه آزاد قشم با استثنایی خواندن موقعيت 
جغرافيایی، سوق الجيشی و استراتژیک جزیره قشم در خليج فارس به هدف گذاری 
مدیریت اقتصاد جهانی در خصوص تعيين قشم به عنوان بارانداز جهانی در سال 
1974ميالدی)1353هجری شمسی( اشاره کرد و گفت: با وقوع انقالب اسالمی 

ایران در سال 1979ميالدی )1357هجری شمسی( این هدف به شمال خليج فارس 
تغيير مکان یافت و در سال 2005 نيز این هدف تحقق یافت. به گفته وی با این تغيير 
هدف، دنيا متحمل دو ضرر بزرگ شد، اول اینکه شناورها افزون بر 220مایل مسير 
اضافی را از قشم تا دوبی باید طی بکنند، در صورتی که اگر قشم به جای دوبی 
بارانداز جهانی می شد، هزینه های این مسير اضافی از سرجمع هزینه های حمل و 
نقل جهانی که امروزه بر سر یک سنت رقابت می کنند، کاسته می شد. وی ضرر دوم 
دنيا را در این رابطه محروميت شناورهای دنيا از خدمات ارزان صنعت حمل ونقل 
ترکيبی)دریایی، زمينی و هوایی( دانست و گفت: قشم مجموعه ای از این خدمات 
بخصوص بانکرینگ )سوخت رسانی دریایی( را با قيمت های ارزان می تواند در 
اختيار کشتی های بين المللی قرار دهد. شعبانی فرد با تاکيد بر عزم راسخ دولت تدبير 
و اميد بر پيگيری تبدیل قشم به بارانداز جهانی در برنامه پنج ساله ششم توسعه 
پاکستان  مانند عراق،  ایران  اطراف  امروز شرایط داخلی کشورهای  تصریح کرد: 
و اوکراین باعث شده که همه شرکت های حمل ونقل جهانی بخصوص خطوط 
هواپيمایی بين المللی به سوی ایران گرایش پيدا بکنند و قشم نيز با افزایش ظرفيت 

پروازهای فرودگاه بين المللی خود آماده استفاده بهينه از این فرصت طالیی است.

شرکت Hyundai کره جنوبی از برنده شدن در مناقصه فاز دوم برنامه جامع 
توسعه ميدان نصر به ارزش 1.94 ميليارد دالر خبر داده است و به زودی عمليات 
توسعه در فاز دوم این ميدان آغاز می شود. برنامه ریزی تلفيقی شرکت ملی نفت 
ایران با اعالم این خبر افزوده است: فاز دوم برنامه جامع توسعه ميدان نصر امارات 
شامل ساخت سکوهای ثابت )Fixed Platforms(، عمليات مهندسی و خرید 
و ساخت و نصب و در نهایت راه اندازی مجموعه سکوی فرآورش گاز، سکوی 
جداسازی، سکوی مسکونی و نصب حدود 200 کيلومتر کابل زیردریایی است.  
پایگاه اطالع رسانی Rigzoneدر این زمينه اعالم کرده است: با تکميل فاز دوم توسعه 

ميدان نفتی نصر در نيمه دوم سال 2019 و استفاده از تاسيسات جدید، ظرفيت توليد 
ميدان از 22 هزار بشکه در روز به روزانه 65 هزار بشکه افزایش خواهد یافت. بر پایه 
این گزارش، فاز نخست توسعه این ميدان شامل حفر 33 حلقه چاه و نصب تاسيسات 
فرآورشی بوده است.  شرکت عمليات دریایی امارات که متولی توسعه نهایی ميادین 
دریایی در این کشور است، در برنامه افزایش توليد نفت خام این شيخ نشين، افزایش 
روزانه حدود 300 هزاربشکه نفت از مجموع سه ميدان مهم شامل نصر، ام لولو و 
سارب را در نظرگرفته است.  ميدان نصر در 120 کيلومتری شمال غربی ابوظبی قرار 

دارد و با ميدان سليم در ایران مشترک است. 

مرداد-شهريور  1393



احتمال تجدیدنظر دولت پاکستان در اجرای خط لوله صلح

آمادگی آذربایجان برای مذاکره سوآپ نفت با ایران و روسيه

هزینه احداث پاالیشگاه  در ایران 3 برابر ميانگين جهاني

6

5

4

وزیر نفت و منابع طبيعی پاکستان گفت: دولت پاکستان یک طرح جایگزین به 
جای پروژه خط لوله آی پی را مورد بررسی قرار داده است.به گزارش دیلی تایمز، 
دولت نواز شریف تصميم گرفته است تا خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان را 
با بررسی یک طرح جایگزین واردات گاز برای پر کردن شکاف ميان عرضه و 
تقاضا در این کشور، کنار بگذارد.این طرح برای تصویب در نشست بعدی کميته 

هماهنگی اقتصادی کابينه دولت پاکستان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
شاهد خاقان عباسی وزیر نفت و منابع طبيعی پاکستان گفت، دولت پاکستان  
یک طرح جایگزین به جای پروژه خط لوله آی پی را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود، این طرح جایگزین، پيش از نشست کميته هماهنگی اقتصادی کابينه 
ارائه خواهد شد.عباسی خاطرنشان کرد، اگر عرضه جایگزین گاز صورت نگيرد، 

جایگاه های عرضه گاز طبيعی فشرده )سی ان جی( و صنایع در طول زمستان عرضه 
پيوسته گاز نخواهند داشت.قيمت گاز مصرفی در پاکستان نيز تغيير خواهد کرد 
اما اطمينان داده شده است که نرخ جدید با توان شهروندان معمولی همخوانی 
داشته باشد. ایران و پاکستان آغاز انتقال گاز طبيعی پروژه انتقال گاز ایران موسوم 
به خط لوله صلح را برای پایان سال 2014 نهایی کردند. بر این اساس قرار شد تا 
پاکستان حدود 750 فوت مکعب در روز گاز از ایران وارد کند و پيش بينی شده 
بود که این ميزان تا یک ميليارد فوت مکعب افزایش یابد. انتظار می رفت که حجم 
گاز وارداتی از این طریق از ایران، حدود 20 درصد توليد گاز پاکستان را تشکيل 
دهد و این توافق برای بازه 25 ساله منعقد شد و امکان افزایش این مدت تا 5 

سال دیگر وجود دارد.

یک  امکان  بررسی  برای  کشور  این  آمادگی  از  روسيه  در  آذربایجان  سفير 
به  داد.  ایران و روسيه در بخش نفت خبر  ميان کشورش و  سوآپ سه جانبه 
گزارش ایتارتاس، فوالد بلبل اوغلو سفير آذربایجان در روسيه گفت: این کشور 
آماده است تا احتمال مشارکت در تشکيالت تامين نفت روسيه از سوی ایران از 

طریق یک مدل سوآپ سه جانبه را بررسی کند. این دیپلمات آذربایجانی افزود: 
جانبه(  )سوآپ سه  امر  این  داده ایم.  انجام  اقداماتی  برق  بخش  در  نيز  قبال  ما 
امکان پذیر است اما هنوز قطعی نشده است. در حال حاضر، آذربایجان در قالب 

سوآپ به ایران گاز تحویل می دهد تا گاز مورد نياز نخجوان را تامين کند.

هزینه کالن احداث پاالیشگاه های جدید نفت خام و ميعانات گازی در ایران که 
گاهی تا 3 برابر نرم جهانی نيز می رسد سرمایه گذاران را با تردید های جدی برای 
ورود به این عرصه مواجه کرده است.به گزارش خبرگزاري ها،  اصلی ترین راهبرد 
پرهيز از خام فروشی نفت و ميعانات گازی ایران در راستای سياست های اقتصاد 
مقاومتی توسعه صنعت پاالیش کشور است. با این وجود، توسعه ظرفيت پاالیشی 
ایران با چالش های متعددی روبه رو است که بخشی از آن به سياست گذاری و ذهنيت 
و نوع نگاه مسئوالن و بخش دیگر به چالش های حوزه اجرا باز می گردد. در این 
ميان، به جز ابهامات موجود در روابط مالی نهادهای حاکميتی نفت با پاالیشگاه ها، 
پاالیشگاه های  احداث  هزینه  و  زمان  به  اجرا  مشکالت حوزه  مهم ترین  از  یکی 
جدید یا طرح های توسعه ظرفيت پاالیشگاه های موجود باز می گردد. کارشناسان 
می گویند هزینه و زمان احداث پاالیشگاه های جدید در ایران نسبت به بقيه نقاط 
جهان به شکل سرسام آوری باالتر است و همين مساله روی نرخ بازگشت سرمایه 
این پاالیشگاه ها تاثير منفی قابل توجهی دارد. به همين دليل سرمایه گذاران خصوصی 
و عمومی از جمله صندوق های بازنشستگی که بخش اعظم سهام پاالیشگاه های 
موجود را در اختيار دارند تمایل کمتری به سرمایه گذاری های جدید یا افزایش ظرفيت 
پاالیشگاه های موجود از خود نشان می دهند. کما اینکه پاالیشگاه های خصوصی شده 
در مجامع عمومی ساالنه سهامداران خود می گویند تاخير در بهره برداری از پروژه های 
افزایش ظرفيت و بهبود کيفيت فرآورده و همچنين هزینه باالتر از معمول اجرای این 
پروژه ها توسط دولت باعث کاهش سودآوری و ایجاد مشکالت مهمی برای آنها شده 
است. اما چرا کارشناسان و شرکت های پاالیشی معتقدند پروژه های پاالیشی در ایران 

هزینه هایی بيش از معمول را برای افزایش ظرفيت پاالیشی متحمل می شوند؟ جواب 
ساده است. تجربه کشورهایی مانند هند، آمریکا، قطر و عربستان راه را برای مقایسه 
باز گذاشته است. در مقام مقایسه حتی در شرایط بدون تحریم نيز سرعت و هزینه 
اجرای پروژه های پاالیشی در ایران با هيچ یک از کشورهای یاد شده قابل مقایسه 
نيست. به عنوان نمونه بد نيست ابتدا نگاهی به تجربه هندوستان در اجرای پروژه های 
بزرگ پاالیشی به خصوص دو پروژه اخير و مشهور اجرا شده در این کشور در 
مقایسه با پروژه های اجرا شده یا در حال اجرا در ایران بيندازیم. بر اساس این گزارش، 
هندوستان باوجود آنکه بهره قابل مالحظه ای از ذخایر متعارف نفت و گاز نبرده است 
و یکی از بزرگ ترین واردکنندگان نفت جهان محسوب می شود، سياست واردات 
نفت خام، پاالیش آن و صادرات فرآورده های با ارزشی چون بنزین و گازوئيل را در 
پيش گرفته است. این در حالی است که در کشور نفت خيز ایران، سال های سال بر 
اساس استدالل غلط سودآور نبودن فعاليت های پاالیشی، ساخت پاالیشگاه های جدید 
و توسعه ظرفيت پاالیشی کشور کامال متوقف شد. در مقایسه، هندی ها باید نفت را 
وارد کنند و هزینه های حمل آن را هم بپردازند و پس از سرمایه گذاری کالن برای 
پاالیش این نفت فراورده های آن را صادر کنند و این فرآیند باز هم برای آنها سودآور 
است. بر این اساس و عليرغم نداشتن بازار داخلی، توسعه ظرفيت پاالیش نفت خام 
در هند به سرعت دنبال می شود. جدیدترین پروژه های پاالیشی در هند که به تازگی 
در سال های اخير به بهره برداری رسيده اند و سر و صدای زیادی نيز در جهان ایجاد 
کرده اند، دو طرح عظيم افزایش ظرفيت در ایاالت گجرات در کنار دریا و مجاورت 

مرز پاکستان واقع مي باشند.
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معاون وزیر نيرو با اشاره به ایجاد اولين منطقه 
خواف  منطقه  در  تجدید پذیر  انرژی های  ویژه 
خراسان، اعالم کرد: قيمت تضمينی خرید برق 
تجدید پذیر ساالنه متناسب با نرخ تورم افزایش  
یا کاهش می یابد. هوشنگ فالحتيان با بيان اینکه 
صنعت  کالن  سياست  اميد  و  تدبير  دولت  در 
برق و وزارت نيرو مبتنی بر توسعه انرژی های 
و  خورشيدی  انرژی های  به ویژه  تجدیدپذیر 
بادی است، گفت: یکی از مناطق بسيار مستعد 
و دارای پتانسيل برای نصب نيروگاه های بادی 
همين  بر  که  است  خراسان  در  خواف  منطقه 
نيروگاه  اصولی  موافقت  زیادی  تعداد  اساس 
صادر  بخش خصوصی  سرمایه گذاری  با  بادی 
این موافقت های اصولی در  از  تعدادی  شده و 
شرف اجرا قرار گرفته است. معاون وزیر نيرو 

در امور برق و انرژی از احداث دست  کم 200 
منطقه خواف  بادی جدید در  نيروگاه  مگاوات 
خراسان در طول سال جاری و سال آینده خبر 
که  است  شده  مطرح  پيشنهادی  افزود:  و  داد 
منطقه خواف را با عنوان منطقه ویژه انرژی های 
تجدیدپذیر نام گذاری کنيم و وزارت نيرو با این 
پيشنهاد مخالفتی ندارد و از سرمایه گذاری بخش 
خصوصی در این زمينه حمایت می کند . این مقام 
مسئول اعالم نمود بر اساس بررسی هاي به عمل 
آمده و آمارهایی که از نصب نخستين توربين یک 
بهره برداری  ضریب  داریم،  منطقه  در  مگاواتی 
خواف باالی 50 درصد است که بر این اساس 
نصب نيروگاه در آن منطقه کامال دارای صرفه 
تمام  از  کرد:  تاکيد  فالحتيان  است.  اقتصادی 
صاحبان سرمایه درخواست می کنيم برای نصب 
نيروگاه های بادی در منطقه خواف و سایر نقاط 
مستعد کشور اقدام کنند که وزارت نيرو از نظر 
ارایه تسهيالت ارزی و ریالی هماهنگی های الزم 
را با صندوق توسعه ملی و بانک های عامل به 

عمل آورده است.

منابع آب و  توسعه  مدیرعامل شرکت 
نيروی ایران گفت: طرح داریان در مطالعات 
اوليه سدی بزرگ با حجم مخزن یک ميليارد 
مترمکعب پيشنهاد شده بود که شرکت آب 
و نيرو با توجه به جميع جهات و احترام به 
عقاید دینی مردم و حفظ آثار تاریخی منطقه 
)کوسه هجيج(  عبيداهلل  امام زاده  ویژه  به 
است.  داده  کاهش  را  سد  ارتفاع  متر   50
به گزارش روابط عمومي شرکت توسعه 
منابع آب و نيروی ایران، سيد محمدرضا 
رضازاده با بيان اینکه مجوزهای قانونی سد 
داریان اخذ شده است ادامه داد: طرح سد 
طرح های  سایر  همانند  داریان  نيروگاه  و 
نياز به  توسعه ای کشور برای آغاز به کار 
اخذ مجوزهای قانونی از ميراث فرهنگی 
و محيط زیست داشت که شرکت توسعه 
سایر  همانند  ایران  نيروی  و  آب  منابع 
طرح های توسعه ای کشور مجوزهای مورد 
نياز را برای ساخت سد داریان اخذ کرد. 
وی تصریح کرد: از طرفی این شرکت با 
فرهنگی،  ميراث  حفظ  اهميت  به  توجه 
محيط زیست و توسعه صنعت گردشگری 
محل  یعنی  هجيج  روستای  محدوده  در 
را  سد  مخزن  حجم  داریان؛  سد  احداث 
که در مطالعات اوليه یک ميليارد مترمکعب 
به مالحظات  با توجه  بود  پيش بينی شده 
به منظور حفظ  فنی و زیست محيطی و 
زیارتگاه منطقه،  امام زاده عبيدا... با کاهش 
به 180  متر  از 230  ارتفاع سد  متری   50
متر به حجم مخزن 330 ميليون مترمکعبی 
کاهش داد. این امامزاده در بيست کيلومتری 
غرب شهر پاوه در روستای هجيج، منطقه ای 
صعب العبور قرار دارد.  با توجه به اینکه 
روستای هجيج یکی از روستاهای پلکانی 
کشور است و پس از ساخت سد داریان و 
آبگيری آن یک روستای ساحلی نيز خواهد 
از  این روستا یکی  شد پيش بينی می شود 
زیبا ترین روستا های گردشگری کشور شود.

همسایه  کشورهای  به  ایران  برق  صادرات 
از  بيش  تاکنون  حالی  در  سال جاری  ابتدای  از 
سه درصد درمقایسه با زمان مشابه سال گذشته 
از 7  بيش  از رشد  آمارها حاکی  یافته  افزایش 
درصدی توليد برق در نيروگاه های کشور است. 
سال  ابتدای  از  ایران  خبرگزاری ها،  گزارش  به 
به  برق  گيگاوات ساعت  تاکنون 5164  جاری 
این  که  است  کرده  صادر  همسایه  کشورهای 
ميزان 3.37 درصد درمقایسه با زمان مشابه سال 

گذشته افزایش نشان می دهد.
 ایران در مدت مشابه سال گذشته 4995/5 
همسایه  کشورهای  به  برق  ساعت  گيگاوات 
ارمنستان،  کشورهای  با  ایران  بود.  کرده  صادر 
جمهوری  ترکيه،  ترکمنستان،  پاکستان، 
انرژی  افغانستان  و  عراق  نخجوان،  آذربایجان، 
گزارش  این  بر  بنا  همچنين  می کند.  مبادله 
تاکنون  سال جاری  ابتدای  از  ایران  برق  توليد 
با زمان مشابه پارسال بيش از هفت  درمقایسه 
برق  توليد  ميزان  است.  یافته  افزایش  درصد 
ابتدای امسال تاکنون به 142 هزار و  کشور از 
 7.19 ميزان  این  که  رسيده  گيگاوات   323.9
زمان  در  کشور  توليدی  انرژی  از  بيش  درصد 
مشابه پارسال است. از مجموع انرژی توليدی 
داخل کشور از ابتدای سال جاری تاکنون، 133 
واحدهای  به  ساعت  گيگاوات   163.8 و  هزار 
ساعت  گيگاوات   160.1 و  هزار   9 و  حرارتی 
به واحدهای برق آبی اختصاص داشته است. در 
این مدت، توليد نيروگاه های حرارتی درمقایسه 
و  افزایش  درصد   7.18 پارسال  مشابه  دوره  با 
رشد  درصد   7.27 آبی  برق  نيروگاه های  توليد 
یافته است. ميزان انرژی تامين شده نيز امسال در 
دوره مورد بررسی 143 هزار و 915.8 گيگاوات 
ساعت گزارش شده است که این ميزان هفت 
درصد درمقایسه با زمان مشابه پارسال افزایش 

نشان می دهد.

10

ان
ير

ق ا
بر

 و 
آب

راهاندازیاولين
هاببرقبادیايران كاهش50متریارتفاع

سدداريانبراياحترامبه
ميراثمعنويمردم

رشد۷درصدی
توليدبرقدركشور
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رودبار  نيروگاه  و  سد  طرح  مجری 
لرستان گفت: طرح تلمبه ذخيره ای رودبار 
لرستان کد اجرایی گرفته و برای آن در 
شده  بودجه  درخواست  نيز  سال جاری 
است. به گزارش شرکت توسعه منابع آب 
و نيروی ایران، محسن طرزطلب ادامه داد: 
یکی از موارد مهم در این طرح این است 
تلمبه  طرح  اجرایی  عمليات  بتوانيم  که 
ذخيره ای این پروژه که ظرفيت آن 1000 
مگاوات است را آغاز و همين روند پرسنل 
کاری را در پروژه حفظ کنيم. وی افزود: 
مناقصه این طرح نيز انجام و پيمانکاران 
آن انتخاب شده است که با تامين بودجه، 
سال جاری  دوم  نيمه  در  داریم  درنظر 
وارد فاز اجرایی پروژه شویم. وی درباره 
 450 ظرفيت  به  که  اصلی  سد  نيروگاه 
مگاوات مراحل پایانی ساختمانی خود را 
سپری می کند، اظهار داشت: برنامه ریزی 
شده است تا هر دو واحد نيروگاه خود 
سد نيز طی سال آینده به شبکه سراسری 
برق تحویل شوند. سد و نيروگاه رودبار 
لرستان به عنوان نخستين سازه بزرگ آبی 
بر روی رودخانه رودبار از سر شاخه های 
کيلومتری جنوب شهرستان  دز در 100 
اليگودرز در استان لرستان در حال ساخت 

است.

با سخنان اخير معاون وزیر نفت در خصوص 
لزوم یکپارچه شدن وزارت نفت و نيرو، بار دیگر 
پرونده ادغام دو وزارتخانه روی ميز قرار گرفت؛ 
هر چند به نظر می رسد برای تشکيل وزارت انرژی 
باید شرایط و پيش نيازها را فراهم کرد. به گزارش 
خبرگزاري ها، ماه گذشته معاون برنامه ریزی و 
نظارت برمنابع هيدروکربوری وزیر نفت در یک 
نشست خبری و در حضور خبرنگاران با تاکيد بر 
اینکه باید سبد انرژی داخلی را متنوع کنيم،اعالم 
و  نفت  وزارت  به  کشور  انرژی  بخش  کرد 
نيرو تقسيم شده است اما ما معتقدیم مدیریت 
کالن حوزه انرژی کشور باید یکپارچه باشد تا 
بتوانيم برای رساندن انواع انرژی و بهينه سازی 
آن برنامه ریزی کنيم. از این گفته منصور معظمی 
بار دیگر بوی آشنای تشکيل وزارت انرژی به 
مشام رسيد. موضوع ادغام وزارت نيرو با وزارت 
نفت و حتی سازمان انرژی اتمی و تشکيل وزارت 
انرژی به سبک برخی کشورها سابقه ای چند ده 
ساله دارد و می تواند با اقدامات کارشناسی و تهيه 
قانون نتایج مناسبی هم به همراه داشته باشد. پيش 
از این بحث ادغام وزارت نفت و نيرو در دولت 
دهم نيز یک بار به طور جدی مطرح شده بود و 
رئيس دولت دهم نيز با استناد به اصل 53 برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه کشور آن را توجيه پذیر 
قلمداد کرد. اگرچه کارشناسان و صاحبنظران 
به طور کلی با تشکيل وزارت انرژی در ایران 
موافق هستند اما عمده این افراد می گویند وزارت 
انرژی باید با محوریت وزارت نفت تشکيل شود 
مزیت  نفت صاحب  حوزه  در  ما  کشور  زیرا 
از کنار  بنابراین نمی توانيم ساده  خاصی است 
آن عبور کرده تشکيالت آن را یک تشکيالت 
قوی و منسجم نبينيم، چراکه ساختارها در اداره 
مجموعه ها اثرگذار هستند. در بعضی از کشورها 
وزارت انرژی وجود دارد و همه مجموعه های 
مرتبط با انرژی کشور و همه انواع انرژی اعم 
از انرژی های نو، انرژی هسته ای، نيروی برق و 
حامل های انرژی در این وزارتخانه اداره می شود 
اما همانطور که گفته شد ایران مزیت خاصی 
در حوزه نفت و گاز دارد که هم تأمين کننده 
درآمدهای مورد نياز برای اداره کشور است و 
هم مالکيت نفت یک مزیت در دنيا محسوب 
تشکيل  در  دیگر  اهميت  حائز  نکته  می شود. 
وزارت انرژی سبک کردن دو وزارتخانه نفت و 
نيرو است به این مفهوم که تا زمانی که وزارت 
نيرو را سبک نکنيم و مأموریت هایی را که ممکن 
است به جاهای دیگر منتقل نکنيم تشکيل وزارت 

انرژی مطلوب نيست. 

با حضور وزیر نيرو دو طرح در شهرستان 
نخستين  احداث  کلنگ  و  بهره برداری  زرند 
مقياس  در  کشور  ترکيبی  سيکل  نيروگاه 
گزارش  به  شد.  زده  زمين  به  کوچک 
کلنگ  نيرو  وزیر  حضور  با  خبرگزاري ها، 
احداث نخستين نيروگاه سيکل ترکيبی کشور 
در مقياس کوچک در شهرستان زرند به زمين 
خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  با  شد.  زده 
توسط شرکت مدیریت پروژه های نيروگاهی 
ایران، نيروگاه 34 مگاواتی سيکل ترکيبی از 
مگاوات  و 9  گازی  مگاواتی  واحد 25  یک 
برنامه ریزی  با  که  می شود  احداث  بخاری 
و  ماهه   15 آن  گازی  واحد  گرفته  صورت 
واحد بخار آن 22 ماهه به بهره برداری می رسد. 
همچنين با حضور وزیر نيرو طرح آبرسانی 
به مجتمع روستایی حاشيه شرقی شهرستان 
ميليارد   23 از  بيش  سرمایه گذاری  با  زرند 
 180 ماده  و  استانی  اعتبارات  محل  از  ریال 
گرفت.  قرار  بهره برداری  مورد  و  شد  افتتاح 
انتقال  خط  کيلومتر   12 اجرای  با  طرح  این 
سه  احداث  و  توزیع  شبکه  کيلومتر   134 و 
ایستگاه پمپاژ اجرا و 12 روستای شهرستان 
زرند با 9240 نفر جمعيت از آب آشاميدنی 
بهره مند شدند. از سوي دیگر با حضور وزیر 
محور  روشنایی  طرح  اجرایی  عمليات  نيرو 
ورودی شهر زرند به طول چهار کيلومتر آغاز 
شد. این طرح با استفاده از انرژی خورشيدی 
اجرا می شود و ساالنه 240 مگاوات ساعت 
صرفه جویی انرژی، 73 هزار ليتر صرفه جویی 
گازوئيل و 400 هزار ميلی گرم کاهش ميزان 

آالیندگی را در پی دارد.

دريافتكداجراييطرح
نيروگاهتلمبهذخيرهایرودبار

تشکيلوزارتانرژی
درهالهايازابهام

آغازساختنخستيننيروگاهسيکل
تركيبیكشوردرمقياسكوچک
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 سد سنگ توده 2 
با دارا بودن مخزني 
به حجم 66 میلیون 

و 500 هزار متر 
مکعب، 31 متر 

ارتفاع دارد. نیروگاه 
این سد نیز از نوع 

سطحي جریاني 
است و با دارا بودن 

دو واحد 110 
مگاواتي و در مجموع 
220 مگاوات، ساالنه 
هزار گیگاوات ساعت 

انرژي تولید مي كند

1513

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

سنگ  نيروگاه  و  سد  از  رسمي  بهره برداری 
توده2 به عنوان »نخستين سد و نيروگاه ایراني در 
شهریورماه  نوزدهم  چهارشنبه  روز  تاجيکستان«، 
1393 با حضور روسای جمهور ایران و تاجيکستان 
شهر  ملت  کاخ  در  کنفرانس  ویدیو  صورت  به 

دوشنبه پایتخت تاجيکستان آغاز شد.
دکتر  فراب،  عمومي شرکت  روابط  گزارش  به 
چهاردهمين  در  شرکت  براي  که  روحاني  حسن 
به  شانگ هاي  همکاري  سران سازمان  نشست 
ویدیو  صورت  به  بود،  کرده  سفر  تاجيکستان 
از  رسمي«  »بهره برداري  آغاز  دستور  کنفرانس 
و  دانش  با  که  را  توده 2«  سنگ  نيروگاه  و  »سد 
صادر  شده،  ساخته  ایرانی  متخصصان  تالش 
کرد. ریيس جمهوري اسالمي ایران در این مراسم 
آغاز  معناي  به  طرح،  این  از  بهره برداري  گفت: 
راه همکاري هاي دو کشور در زمينه هاي مختلف 

اقتصادي خواهد بود. 
فرصت هاي  در  اميدواریم  گفت:  روحاني 
مشترک  تالش هاي  رسيدن  ثمر  به  شاهد  آینده، 
اقتصادي  به ویژه در زمينه  در زمينه هاي مختلف، 
باشيم. همچنين »امام علي رحمان«، ریيس جمهور 
من  براي  گفت:  مراسم  این  در  نيز  تاجيکستان، 
مایه افتخار است که در اینجا و در پایتخت کشور 
نيروگاه  از  کامل  بهره برداري  مراسم  تاجيکستان، 

برق آبي سنگ توده 2 را آغاز کنم.
وي در ادامه بهره برداري از این طرح را نمادي 

براي همکاري هاي مشترک دو کشور دانست.

سنگ توده 2؛ نمونه موفقي از صادرات 
خدمات فني و مهندسي فراب

شرکت  مدیر عامل  لطفي«،  »مهران  مهندس 
فراب، نيز که در این مراسم حضور داشت، درباره 
ویژگي هاي طرح سد و نيروگاه سنگ توده 2 گفت: 
سد و نيروگاه 220 مگاواتی سنگ توده 2 با توجه 
به مشکالت ناشی از کمبود شدید برق تاجيکستان 
انرژي  تأمين  براي  مطمئني  منبع  سرما،  فصل  در 
برق در این کشور است و از این رو از این طرح 
فني  خدمات  صادرات  از  موفقي  نمونه  عنوان  به 

و مهندسي متخصصان توانمند ایراني یاد می شود.
برق  آبي  نيروگاه  اول  »واحد  اینکه  بيان  با  وي 

وارد   1390 ماه  دی  دهم  تاریخ  در   2 سنگ توده 
گفت:  شده«،  تاجيکستان  جمهوری  برق  شبکه 
تاکنون،  نيروگاه  این  در  شده  توليد  برق  مجموع 
بوده  ساعت  کيلووات  ميليارد  نيم  و  یک  از  بيش 

است.
با  گفت:  سپس  فراب  شرکت  مدیر عامل 
راه اندازي طرح سد و نيروگاه سنگ توده 2، توليد 
ميزان  به  تاجيکستان  جمهوري  برق آبي  انرژي 
یافته  افزایش  سال  در  ساعت  گيگاوات  یک هزار 

است. 
گفت:  طرح  این  تاریخچه  درباره  سپس  لطفي 
 1383 ماه  دي  که  تفاهمي  یادداشت  براساس 
و  ایران  انرژي  و  نيرو  وزراي  بين  امضاي  به 
تاجيکستان رسيد، احداث سد و نيروگاه سنگ توده 
)ساخت،   B.O.T شيوه  به  تاجيکستان  در   2
سال  پنج  زمان  مدت  در  و  انتقال(  و  بهره برداري 
شرکت  نيز  نيرو  وزارت  که  شد  واگذار  ایران  به 
فراب را به عنوان تنها شرکت ایراني داراي تجربه 
نيروگاه هاي برق آبي  و تخصص در زمينه احداث 
بزرگ به عنوان متولي تاسيس شرکت پروژه سد و 

نيروگاه سنگ توده 2 )سنگاب( انتخاب کرد. 
وي افزود: هيات وزیران جمهوري اسالمي ایران 
نيز بانک توسعه صادرات ایران را به عنوان بانک 
عامل در اعطاي تسهيالت مورد نياز براي اجراي 
طرح تعيين کرد و در اسفند ماه سال 1384، مراسم 
ریيس جمهور  با حضور  طرح  احداث  کلنگ زني 

تاجيکستان و وزیر نيروي جمهوري اسالمي ایران 
برگزار شد. 

مدیر عامل شرکت فراب در ادامه گفت: پس از 
58 ماه کار فشرده و شبانه روزی دست اندرکاران 
اجرای این طرح بزرگ، واحد اول نيروگاه برق  آبي 
برق  شبکه  وارد   1390 ماه  دی  در   2 سنگ توده 
جمهوری تاجيکستان شده و توليد انرژی در این 

نيروگاه آغاز شد.
و  سد  این  ساخت  هزینه هاي  درباره  لطفي 
نيروگاه گفت: هزینه هاي ساخت این سد و نيروگاه 
از سوي بانک توسعه صادرات ایران به نمایندگي 
و  تاجيکستان  دولت  ایران،  اسالمی  جمهوری  از 
شرکت پروژه »سنگاب« )وابسته به شرکت فراب(، 
تامين شده است. این گزارش مي افزاید: ساختگاه 
کيلومتري   180 در   2 توده  سنگ  نيروگاه  و  سد 
جنوب شرقي دوشنبه و در استان ختالن واقع شده 
است. سد سنگ توده 2 از نوع خاکي با هسته رسي 
مرکزي بوده و طول تاج آن 305 متر و عرض تاج 

آن 12 متر است.
 این سد با دارا بودن مخزني به حجم 66 ميليون 
دارد.  ارتفاع  متر   31 مکعب،  متر  هزار   500 و 
نيروگاه این سد نيز از نوع سطحي جریاني است و 
با دارا بودن دو واحد 110 مگاواتي و در مجموع 
220 مگاوات، ساالنه هزار گيگاوات ساعت انرژي 

توليد مي کند.

با پيام ويديويي روساي جمهور ايران و تاجيكستان انجام شد

بهرهبرداريرسميازنخستين
سدونيروگاهايرانيدرتاجيکستان
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رییس  جمهوری 
افتتاح سد و نیروگاه 
220 مگاواتی سنگ 
توده 2 را كه با 
استفاده از توان و 
ظرفیت متخصصان 
ایرانی، طراحی و 
ساخته شده است، 
باعث افتخار ایران 
دانست و گفت: 
امروزه مهندسان 
ایرانی در خارج از 
كشور، می توانند 
خدمات ارزنده ای 
به كل منطقه ارائه 
دهند و همه مسئوالن 
تاجیکی نیز می گفتند 
كه ایرانی ها در 
مقایسه با سایر 
كشورها، پروژه ها را 
بهتر انجام می دهند

ي
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 خ
ش
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گ

مهندسان ايراني پروژه ها را 
بهتر انجام مي دهند

جمهوری  ریيس  مي افزاید:  گزارش  این 
روزه  پنج  سفر  از  پس  که  دیداري  در  اسالمي 
با  تاجيکستان  و  قزاقستان  کشورهاي  به  خود 
گزارشي  ارائه  از  پس  داشت،  رهبري  معظم  مقام 
جداگانه  دیدارهای  به  سفر،  این  دستاوردهاي  از 
استادان  همچنين  و  ایرانی  تجار  و  بازرگانان  با 

دانشگاه در قزاقستان اشاره کرد.
گفت وگوی  یادآوری  با  روحانی  حسن  دکتر 
افزود:  تاجيکستان،  جمهور  ریيس   با  دوجانبه 
همزمان با این سفر، نيروگاه سنگ توده 2، توسط 

دو ریيس  جمهور به بهره برداری رسيد.
 220 نيروگاه  و  سد  افتتاح  جمهوری  ریيس  
مگاواتی سنگ توده 2 را که با استفاده از توان و 
ظرفيت متخصصان ایرانی، طراحی و ساخته شده 
است، باعث افتخار ایران دانست و گفت: امروزه 
می توانند  کشور،  از  خارج  در  ایرانی  مهندسان 
خدمات ارزنده ای به کل منطقه ارائه دهند و همه 
در  ایرانی ها  که  می گفتند  نيز  تاجيکی  مسئوالن 
انجام  بهتر  را  پروژه ها  کشورها،  سایر  با  مقایسه 

ریيس   همچنين  افزود:  روحانی  دکتر  می دهند. 
ایرانی  مهندسان  می گفت  ترکمنستان  جمهوری 
بهتر  دیگر  از همه کشورهای  زمينه ها  بسياری  در 
عمل می کنند؛ این افتخاری برای جمهوری اسالمی 
در  می تواند  مختلف  زمينه های  در  که  است  ایران 

کشورهای منطقه فعال باشد.

درباره پروژه سد 
و نيروگاه سنگ توده 2

با  است  کشوري  تاجيکستان،  جمهوري 
کشورهاي  با  که  مربع  کيلومتر   143.100 وسعت 
همسایه  چين  و  افغانستان  ازبکستان،  قرقيزستان، 
 7.029.000 در حدود  کشور  این  است. جمعيت 

نفر و از نژاد آریایي و پارسي زبان هستند.
فراوان  آب  منابع  داراي  تاجيکستان  جمهوري 
است. از مهمترین رودهاي تاجيکستان مي توان به 
سيردریا و آمودریا اشاره کرد که رود وخش شاخه 
آمودریا مي باشد. رودخانه وخش که  از رود  مهم 
شده  بنا  آن  روي  بر   2 سنگ توده  نيروگاه  و  سد 
 32150 مساحت  به  آبریزي  حوزه  داراي  است، 
رودخانه  سرشاخه هاي  مي باشد؛  مربع  کيلومتر 

ذوب  از  حاصل  که  ِخنگا  آب  رود  شامل  وخش 
رود  و  تاجيکستان   شمال  در  نکو  فِچِّ یخچال 
سرخاب که منشا آن در کشور قرقيزستان قراردارد 
جمهوري  داخل  در  وخش  رودخانه  طول  است. 
تاجيکستان 524 کيلومتر و متوسط آورد ساالنه این 

رودخانه حدود 631 مترمکعب در ثانيه مي باشد. 
وجود منابع آب فراوان و نيز ذخایر کم نفت و 
گاز طبيعي در جمهوري تاجيکستان موجب شده 
احداث  کشور،  این  انرژي  بخش  اول  اولویت  تا 
به طوري  که  باشد؛  بيشتر  برق آبي  نيروگاه هاي 
در  نيروگاهي  طرح   9 از  بهره برداري  و  احداث 
این  مجموع  از  بود.  شده  پيش بيني  رودخانه  این 
طرح ها  مجموعه سد و نيروگاه هاي : نارک )3000 
مگاوات(، باي پازین )600 مگاوات(، سنگ توده1 
)670 مگاوات(، سنگ توده2 )220 مگاوات(، سربند 
)210 مگاوات(، پریپادنيا )29/6 مگاوات( و سنترال 
قرار  بهره برداري  مورد  و  احداث  مگاوات(   18(
گرفته، سد و نيروگاه راغون )3600 مگاوات( در حال 
احداث و سد و نيروگاه  شورآب )850 مگاوات( 
از جمله طرح هاي در دست مطالعه وزارت انرژي 
و ذخایر آب جمهوري تاجيکستان است.  در تاریخ 
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 واحد اول نیروگاه 
برق  آبي سنگ توده 2 
در تاریخ 10 دیماه 
1390 )31 دسامبر 
2011( وارد شبکه 

برق جمهوری 

تاجیکستان شد. 
مجموع برق تولید 

شده در این نیروگاه 
تا امروز بیش از 

1/5 میلیارد كیلووات 
ساعت می باشد.  

احداث سد و نیروگاه 
برق  آبي سنگ توده 
2 به عنوان دومین 

طرح نیروگاه  برق آبي 
در خارج از كشور 

ایران و برگ زریني 
بر صادرات خدمات 

فني و مهندسي 
متخصصان توانمند 

شركت فراب 
مي باشد

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

10/23 /83،، احداث سد و نيروگاه سنگ توده 2 در 
تاجيکستان به شيوه B.O.T )ساخت،بهره برداري و 
ایران واگذار  انتقال( و در مدت زمان پنج سال به 
کشور  دو  ميان  موجود  تفاهمنامه  به  توجه  با  شد. 
شرکت سنگاب به عنوان مرکز کليه ارتباطات بين 
ذینفعان پروژه، با طرف هاي تاجيک و ارائه کنندگان 
در  پروژه  اجراي  مدت  طول  در  مالي  تسهيالت 
ارتباط بود. هيات وزیران جمهوري اسالمي ایران، 
بانک توسعه صادرات ایران را به عنوان بانک عامل 
طرح  اجراي  براي  نياز  مورد  تسهيالت  اعطاي  در 
ماه سال 1384،  اسفند  اول  تاریخ  در  نمود.  تعيين 
مراسم کلنگ زني احداث طرح برگزار شد. در سال 
با شرکت مهاب  1385، شرکت سنگاب قراردادي 
و  طراحي  مطالعه،  انجام خدمات  منظور  به  قدس 
به  فراب  شرکت  با  قراردادي  و  اجرا  بر  نظارت 
نياز براي احداث  منظور انجام کليه عمليات مورد 
و راه اندازي سد و نيروگاه سنگ توده 2 به صورت 
کليد در دست امضا نمود.  در 85/11/21، با دریافت 
ایران،  صادرات  توسعه  بانک  از  پرداخت  پيش 
تعهدات شرکت سنگاب به عنوان متولي احداث سد 
و نيروگاه سنگ توده 2 به صورت رسمي آغاز شد. 

 واحد اول نيروگاه برق  آبي سنگ توده 2 در تاریخ 
10 دیماه 1390 )31 دسامبر 2011( وارد شبکه برق 
جمهوری تاجيکستان شد. مجموع برق توليد شده 
در این نيروگاه تا امروز بيش از 1/5 ميليارد کيلووات 
برق  آبي  نيروگاه  و  سد  احداث  می باشد.   ساعت 
سنگ توده 2 به عنوان دومين طرح نيروگاه  برق آبي 
در خارج از کشور ایران و برگ زریني بر صادرات 
خدمات فني و مهندسي متخصصان توانمند شرکت 
نيروگاه  و  سد  طرح  راه اندازي  با  مي باشد.   فراب 
جمهوري  برق آبي  انرژي  توليد   ،2 سنگ توده 
تاجيکستان به ميزان حدودا 1000 گيگاوات ساعت 

در سال افزایش یافته است.
سد این طرح، سد جریاني از نوع خاکي با هسته 
رسي و ارتفاع آن از پي 31/5 متر و نيروگاه سنگ توده 
 110 واحد  دو  داراي  و  روزميني  نيروگاه  یک   ،2
مگاواتي است. از تجهيزات اصلي نيروگاه مي توان به 
دو واحد توربين کاپالن و دو واحد ژنراتور هر یک 

به ظرفيت 110 مگاوات، دو واحد ترانسفورماتور 
اصلي نيروگاه به ظرفيت هر یک 125 مگاولت آمپر 
و تجهيرات هيدرومکانيک آبراهه سرریز و نيروگاه 
در مجموع در حدود 2500 تن اشاره کرد. تجهيزات 
نيروگاه به دليل دبي باالي آب )516 مترمکعب بر 
حفاري  ميزان  برخوردارند.  بزرگي  ابعاد  از  ثانيه( 
به  این طرح  احداث  براي  انجام شده  بتن ریزي  و 
ترتيب 1،332،000 و 380،000 مترمکعب مي باشد. 
ساخت،  طراحي،  فعاليت هاي  از  عمده اي  بخش 
نصب و راه اندازي سد و نيروگاه سنگ توده 2 توسط 
متخصصان ایراني در ایران و تاجيکستان انجام شده 
است که در این راستا از تعامل و همکاري مثبت 
و سازنده طرف تاجيک براي اجراي هرچه بهتر کار 

برخوردار بوده اند. 
و  سد  از  بهره برداری  که  است  ذکر  به  الزم 
و  ایراني  متخصصان  توسط   2 سنگ توده  نيروگاه 

مرداد-شهريور  1393تاجيکي در حال اجراست.
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گزارشتصويري
بهرهبرداريرسميازنخستين

سدونيروگاهايراني

درتاجيکستان
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میدان مشترک 
گازی پارس جنوبی، 
بزرگترین میدان 
گازی جهان به 
حساب می آید كه 
ایران 14 تریلیون 
متر مکعب از گاز 
آن را در اختیار 
دارد. ذخایر میدان 
پارس جنوبی تقریبا 
40 درصد كل 
ذخایر گازی ایران 
را تشکیل می دهد 
و تقریبا 40 درصد 
گاز صنعتی كشور را 
تولید می كند. 
میدان پارس جنوبی 
به طور مشترک به 
ایران و قطر تعلق 
دارد كه بخش 
ایرانی این میدان به 
24 فاز تقسیم شده 
است

وزیرنفت درحالی می گوید که ظرفيت توليد گاز 
کشور ظرف دو سال آینده حدود 200 ميليون متر 
مکعب افزایش خواهد یافت که این موضوع مورد 

توجه ویژه رسانه های خارجی قرار گرفته است. 
نفت  وزیر  زنگنه  بيژن  نيوز،  اویل  گزارش  به 
می رود  انتظار  که  کرد  اعالم  گذشته  ماه  کشورمان 
تا  پارس جنوبی  گازی  عظيم  ميدان  توسعه  طرح 
پایان سال 1396 تکميل شود، در همان روز یکی 
زیادی »خوشبين«  را  زنگنه  انگليسی  از رسانه های 

توصيف کرده بود. 
به نقل از پایگاه خبری ترند، طرح توسعه ميدان 
گازی پارس جنوبی در سال 1997 همزمان با شروع 
دوران تصدی دولت اصالحات آغاز شد. پنج فاز این 
ميدان در آن زمان به بهره برداری رسيد و پيشرفت 
فيزیکی فازهای شش تا 10 نيز در سال 2005 از 60 
درصد گذشت. اما در دو دوره دولت های نهم و دهم 
تنها 10 فاز این ميدان به بهره برداری رسيد و توليد 
ناخالص گاز از فازهای یک تا 10 به 285 ميليون متر 

مکعب در روز رسيد. 
در  پارس جنوبی   12 فاز  دهم،  دولت  از  پس 
توليد  و  کرد  آغاز  را  اوليه  توليد   2014 فوریه 
متر  ميليون   25 به  امسال  ژوئيه  در13  آن  روزانه 

مکعب در روز رسيد. 
بزرگترین  پارس جنوبی،  گازی  مشترک  ميدان 
ایران 14  به حساب می آید که  ميدان گازی جهان 
دارد.  اختيار  در  را  آن  گاز  از  مکعب  متر  تریليون 
کل  درصد   40 تقریبا  پارس جنوبی  ميدان  ذخایر 
تقریبا 40  ایران را تشکيل می دهد و  ذخایر گازی 

درصد گاز صنعتی کشور را توليد می کند. 
و  ایران  به  مشترک  طور  به  پارس جنوبی  ميدان 
قطر تعلق دارد که بخش ایرانی این ميدان به 24 فاز 

تقسيم شده است. 
توليد ناخالص گاز قطر در این ميدان حدود دو 
برابر توليد ایران است. قطر بزرگترین توليدکننده گاز 
طبيعی مایع )ال ان جی( در جهان به حساب می آید 
و ساالنه 155 ميليارد متر مکعب گاز از بخش خود 

توليد می کند. 
آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  گزارش  براساس 
این آمار دقيقا پنج برابر 10 سال قبل است. این در 
حالی است که توليد ایران در این ميدان در 10 سال 

گذشته تنها دو برابر شده است. 
از سوی دیگر در حالی که قطر روزانه 450 هزار 
استخراج  ميدان  این  نفتی  الیه  از  خام  نفت  بشکه 
این  نفتی  الیه های  به  نتوانسته  هنوز  ایران  می کند 

ميدان دسترسی پيدا کند. 
وزارت  اولویت  اولين  این که  به  اشاره  با  زنگنه 
نفت توسعه فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 ميدان 
پارس جنوبی است، افزوده: زمانی که این فازها به 
نيز شروع  دیگر  فازهای  توسعه  رسيد  بهره برداری 

خواهد شد. 
حسن  دولت  زمانی که  در  شده  اعالم  فاز  پنج 
روحانی سال گذشته روی کار آمد 82 درصد تکميل 
شده بودند. انتظار می رود این پنج فاز پارس جنوبی 

روزانه 182 ميليون متر مکعب گاز توليد کند. 
به  پارس جنوبی  ميدان  فاز   24 تمام  زمانی که 
انتظار مي رود ظرفيت کل توليد  بهره برداری برسد 

گاز این ميدان به یک ميليارد متر مکعب برسد. 
از سوی دیگر ایران روزانه 400 هزار متر مکعب 
ميعانات گازی توليد می کند و پارس جنوبی بخش 

عمده ای از این رقم را تامين می کند. 
زمانی که این ميدان گازی به ظرفيت حداکثری 
انتظار  آن  در  گازی  ميعانات  توليد  برسد،  توليد 

می رود از یک ميليون بشکه در روز فراتر رود. 
ميدان  این  که  است  گفته  همچنين  نفت  وزیر 
گازی تا پایان سال 96 به بهره برداری کامل می رسد. 
زنگنه تشریح کرد: با افزایش توليد گاز ایران به ویژه 

جزييات كامل توسعه پارس جنوبی،»جدول زمان بندی« و »تغيير پيمانكاران«

ارزيابیادارهاطالعاتانرژیآمريکا
ازتوسعهپروژهپارسجنوبی
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از ميادین مشترک، مصرف سوخت مایع در کشور 
خواهد  کاهش  نيروگاه ها  و  صنعتی  واحدهای  در 

یافت. 
شد  باعث  گذشته  سال  کشور  در  گاز  کمبود 
ایران 28 ميليارد ليتر سوخت دیزل و مازوت را در 
نيروگاه ها بسوزاند. براساس آمار رسمی شرکت ملی 

گاز ایران، ایران سال گذشته 36 ميليارد متر مکعب 
به  روز(  در  مکعب  متر  ميليون  گاز)حدود 100 
می شود  پيش بينی  است.  داده  تحویل  نيروگاه ها 
این رقم در سال جاری به 42 ميليارد متر مکعب 

برسد. 

پيشرفت ٧٥ درصدی ستاره خليج فارس
ستاره  پاالیشگاه  وضعيت  درباره  نفت  وزیر 
دليل  به  که  پاالیشگاه  این  گفت:  فارس  خليج 
گذشته  سال  از  بوده  متوقف  مشکالت  برخی 

عمليات توسعه آن آغاز شده است.
وی با بيان اینکه این پاالیشگاه باید چند سال 
پيش وارد مدار توليد می شد، افزود: ستاره خليج 
فارس برای کشور از دو جنبه بسيار مهم است. 
برای  پاالیشگاه  این  شدن  مدار  وارد  با  نخست 
سال های طوالنی )بيش از 12 سال( ایران از نظر 
کمی در توليد بنزین به خودکفایی دست می یابد 
و دوم، بنزین با کيفيت یورو 5 در کشور توليد 

می شود.
این  بنزین  توليد  ظرفيت  اینکه  بيان  با  زنگنه 
گفت:  است،  روز  در  ليتر  ميليون   36 پاالیشگاه 
مصرف بنزین در ایران هم اکنون 70 ميليون ليتر 
در روز است که 63 ميليون ليتر توليد داخلی و 

بقيه از واردات تامين می شود.

وی افزود: با تکميل پاالیشگاه ستاره خليج فارس 
60 درصد توليد فعلی به ظرفيت کشور و آن هم با 

کيفيت عالی افزوده می شود.
دارای سه  پاالیشگاه  این  اینکه  یادآوری  با  زنگنه 
ردیف 120 هزار بشکه ای است، گفت: ميزان پيشرفت 

فيزیکی پاالیشگاه خليج فارس 75 درصد است.

و  مدیریتی  تغيير  با  اینکه  بيان  با  نفت  وزیر 
برگزاري جلسه های متعدد و حل مشکالت حقوقی، 
هدف  گفت:  شد،  حل  پاالیشگاه  این  مشکالت 
کوتاه مدت برای راه اندازی واحد نخست البته نه به 
صورت کامل )توليد نفت گاز، نفت سفيد، گاز مایع 
و نفت( برای نيمه اول سال 94 است و ردیف های 
بعدی هم پس از آن با فاصله زمانی مشخص وارد 

مدار می شوند.
این  مدیریتی  ساختار  اینکه  به  اشاره  با  زنگنه 
پاالیشگاه مشکل دارد، گفت: چاره ای در این زمينه 
وجود ندارد. باید رفوگری در این پاالیشگاه انجام 
شود و نمی توان تغييرپایه داد. باید در همان ریلی که 

افتاد به جلو برد تا به نتيجه برسد.
وزیر نفت افزود: پس از پارس جنوبی مهمترین 
طرح استراتژیک کشور در صنعت نفت پاالیشگاه 
ستاره خليج فارس است.  زنگنه با بيان اینکه سال 
آینده بيش از 12 ميليون ليتر بنزین از این پاالیشگاه 
توليد می شود، افزود: تالش می شود راه اندازی »ترین 
سال  شود،  آغاز  آینده  سال  نيز  پاالیشگاه  این   »2
95 پاالیشگاه خليج فارس به طور کامل وارد مدار 
می شود و ایران صادر کننده بنزین، گازویيل، نفت 

سفيد و نفت کوره خواهد بود.
 به گفته وزیر نفت بنزین توليدی این پاالیشگاه با 
بقيه بنزین توليدی کشور برای ارتقاي کيفيت بنزین 
داخلی مخلوط و با اتکا به بنزین پاالیشگاه ستاره 
خليج فارس، بنزین یورو 4 در سراسر کشور توزیع 

می شود. 

ظرفیتگازطبیعیفاز
)میلیاردفوتمکعبدرروز(

ظرفیتمیعانات
گاز)میلیاردبشکهدرروز(

شرکتهای
مشارکتکننده

سالشروعیاتاریخ
احتمالیشروع

2004پتروپارس، پتروناس1140000

پتروناس، 2280000 و 3 توتال، 
گازپروم

2002

2004انی، پتروپارس،نفتيران4280000 و 5

2009استات اویل، پتروپارس63.9156000، 7 و 8

2001پتروپارس9280000 و 10

2020پتروپارس11280000

123120000POGC، NIOC . 
PDVSA

2014

2020مپنا، صدرا، پدرو پيدار13280000

14277000IEOCC، NIDC2017ایدرو

15280000POGC، ISOICO2015 و 16

2016پتروپارس، 17280000OIEC  IOEC و 18

19277000IOEC ،2018پتروپارس

20275000OIEC2017 و 21

2016پترو سينا آریان، صدرا222، 23 و 24

جدولارزیابیادارهاطالعاتانرژیآمریکاازتوسعهپروژهپارسجنوبی

ي
بر

 خ
ش

زار
گ

كمبود گاز در كشور 
سال گذشته باعث 

شد ایران 28 
میلیارد لیتر سوخت 

دیزل و مازوت را در 
نیروگاه ها بسوزاند. 

براساس آمار 
رسمی شركت ملی 

گاز ایران، ایران 
سال گذشته 36 

میلیارد متر مکعب 
گاز)حدود 100 

میلیون متر مکعب 
در روز( به نیروگاه ها 

تحویل داده است. 
پیش بینی می شود 
این رقم در سال 

جاری به 42 میلیارد 
متر مکعب برسد
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ده
رون

پ

مي دانیم كه به عهده 
گرفتن مسئولیت 

انجام كل یک 
پروژه یا بخش 

اعظم مستقل و به 
ویژه اجرایی آن از 

مطالعات مقدماتی 
و توجیه پذیری تا 

برنامه ریزی، طراحی، 
تداركات و تأمین،  

احداث ابنیه و 
تأسیسات، ساخت و 

آزمون ماشین  آالت 
و تجهیزات، 

تداركات، حمل،  
نصب، راه اندازی 

و آزمون های 
بهره برداری و 

تحویل به كارفرما 
توسط یک پیمانکار 

واحد جزو وظایف 
پیمانکاری عمومی 

است

تفکر  ایجاد  به  منجر  بار چه ضرورتي  نخستين 
این  شد؟  عمومي  پيمانکاري  شرکت هاي  تشکيل 
شرکت ها و برآیند فعاليت هایشان، چه نقاط ضعف 
و قوتي دارد و در آسيب شناسي آنها مي بایست چه 
یا  عمومي  پيمانکاران  داد؟  قرار  نظر  مد  را  نکاتي 

همان GC ها در ایران چه وضعيتي دارند؟
گرفتن  عهده  به  که  مي دانيم  کلي،  نگاه  در یک 
اعظم  بخش  یا  پروژه  یک  کل  انجام  مسئوليت 
مستقل و به ویژه اجرایی آن از مطالعات مقدماتی 
و توجيه پذیری تا برنامه ریزی، طراحی، تدارکات و 
تأمين،  احداث ابنيه و تأسيسات، ساخت و آزمون 
نصب،  حمل،   تدارکات،  تجهيزات،  و  ماشين  آالت 
به  تحویل  و  بهره برداری  آزمون های  و  راه اندازی 
وظایف  جزو  واحد  پيمانکار  یک  توسط  کارفرما 
است  الزامی  بنابراین  است.  عمومی  پيمانکاری 
کامل  مسئوليت  پذیرش  توان  عمومی  پيمانکار 
کار مورد تعهد خود و انجام مدیریت فعاليت های 
باشد، مهم  بر عهده داشته  تنهایی  به  مختلف آن را 
نيست که کار کوچک، متوسط یا بزرگ باشد. آنچه 
مهم است آن است اینکه پيمانکار عمومی قادر باشد 
انجام کل کار را با مسئوليت مستقيم و بدون واسطه 
خود به عهده گيرد. یک مؤسسه پيمانکار عمومی 
مدیریت  و  امکانات سازماندهی  از  حداقل  باید 
برنامه ریزی،  سياست گذاری،  )هدف گذاری- 

هماهنگی،  کنترل و نظارت( برخوردار باشد.
در حقيقت، پيمانکاران عمومی گره انتهایی شبکه 
هستند.  ساخت  و  تأمين  مهندسی،  از  گوناگونی 
می شود  بزرگ  بسيار  پروژه  یک  ابعاد  که  هنگامی 
انحراف  سبب  ميانی  مقاطع  در  انحراف  نوع  هر 
فاحش در پایان طرح خواهد شد و در نتيجه ریسک 

اینگونه پروژه ها باال خواهد رفت. با توجه به ذات 
شرکت های پيمانکاری عمومی و به دليل فرآیندهای 
کارآ  و  منسجم  به سازماندهی  آنها  بر  حاکم  کالن 
برای رسيدن به مدیریتی اثربخش نياز خواهد بود. 
چنين سيستمی می تواند از پس حجم، گستردگی، 
پيچيدگی و نظم طلبی موردنياز پروژه ها برآید.براین 
دانش مدار  GC سازمان های  شرکت های  اساس، 
هستند که برای بقا و ماندگاری در بازار جهانی باید 
به سوی تبدیل شدن به سازمان دانش آفرین حرکت 
جدید،  آگاهی  و  دانش  خلق  آن  در  که  چرا  کنند 
ابداع و ابتکار یک کار تخصصی نيست بلکه نوعی 
رفتار همگانی است تا به این وسيله شرکت بتواند 
تجربيات  و  دانش  خویش،  برنده  سالح  به درستی 
حاصل از اجراي پروژه ها را نگهداری کند، توسعه 
دهد و در سطح شرکت فراگير کند. از سوي دیگر و 
بر اساس مطالعات انجام شده، هر پيمانکار عمومی 
می بایست فقط در یک رشته تخصصی فعاليت کند تا 
موجب انباشت تجربه و تخصص شود و تخصصی 
شدن و استفاده از انباشت تجربه موجب می شود که 
قيمت تمام شده پروژه با توجه به انجام پروژه های 
و  طراحی  به  تجربه  انباشت  یابد.  کاهش  مشابه 
بهينه سازی آن کمک خواهد کرد. زمان اجرای طرح، 
کوتاه خواهد شد. مشکالت پيش آمده در طرح اول 
در طرحهای بعدی تکرار نمی شود.اجرای پروژه با 
کمبود نيروی متخصص مواجه نمی شود و از خرید 
ماشين آالت متنوع جلوگيری و تنها به ماشين آالت 
و تجهيزات مورد استفاده تخصصی بسنده می شود.
توانایی های بالقوه شناسایی و از آن در اجرای پروژه 

استفاده خواهد شد.
تجربياتی  به  توجه  با  بار  نخستين  ایران هم  در 

پست ها  و  رجائی  شهيد  پروژه های  اجرای  از  که 
شرکت های  ایجاد  تفکر  گردید،  ایجاد  کشور  در 
که  شد  ایجاد  نيرو  وزارت  در  عمومی  پيمانکاری 
به دنبال آن شرکت های فراب و مپنا در وزارت نيرو 
جهت ایفاء نقش پيمانکاری عمومی برای احداث 

واحدهای نيروگاهی تشکيل گردیدند.
در صفحاتي که پيش رو دارید، چرایي تشکيل 
پيمانکاران عمومي در ایران را با نگاهي به عملکرد 
واکاوي  و  بررسي  مورد  اخير  دهه  دو  در  آنها 
این  به  پاسخ هایي روشن  دنبال  به  ایم و  داده  قرار 

پرسش ها بوده ایم که:
در  GCها  آمدن  وجود  به  چرایي  و  تاریخچه 
به  ایران  در  که  GCهایي  اولين  و  بود  چه  کشور 

وجود آمدند، کدام شرکت ها بودند؟
براي یک GC  در  اصوال تعریف و نقشي که 
کشور وجود دارد چيست و تمایز آنها از شرکت هاي 
مادرتخصصي در باال دست و پيمان کاران فرعي در 

پایين دست چگونه است؟
یک GC قوي و منسجم داراي چه ویژگي هاي 

کلي است؟
بين المللي چگونه  فضاي  در  را  GC ها  جایگاه 
)در  اساسي  تفاوت هاي  چه  و  مي کنيد  ارزیابي 
صورت وجود( در ساختار شرکت هاي GC داخلي 

با شرکت هاي GC  بين المللي وجود دارد؟
ارزیابي ها از تالش براي تشکيل  چند GC در 

یک حوزه کاري و فعاليت همزمان آنها چيست؟
آیا حد و مرزي براي حرکت GC ها در راستاي 

زنجيره تامين وجود  دارد؟
مدیریت  در  ایراني  GC هاي  افق  و  آینده 
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تفکر سالي چه از مرجوی! آقای جناب :
تشکیلGCهاوپیمانکارانعموميدرایرانجرقه
زدهشد؟درواقعچهانگیزههایيمنجربهتشکیل

شرکتهایپیمانکاریعمومیشد؟
 در فاصله بين سالهاي 58 تا 70 عمده تمرکز تيم 
وزارت نيرو روي ساخت داخل تجهيزات مورد نياز 
وزارت نيرو بود و از سال 70 به بعد اولویت روي ایجاد 
شرکتهاي مهندسي و پيمانکاري گذاشته شد. اینجانب 
در ابتدا با شرکت پارسيان قراردادي براي احداث پروژه 
25 پست منعقد و سپس شرکت فراب را نيز راه اندازي 
بر  مبتني  نيرو  ابالغ وزیر محترم  آن زمان  نمودم. در 
تاسيس شرکتي به منظور ساخت توربين هاي آبي بود 
ولي پس از انجام مطالعاتي،  اینجانب ایشان را متقاعد 
نمودم که اولویت با راه اندازي شرکتي به منظور مهندسي 
و پيمانکاري نيروگاه برقي آبي مي باشد. به دليل اینکه اگر 
توربين آبي  ساخته شود نمي توان پيمانکار را مجبور 
نمود که از سازنده داخلي، توربين تهيه نماید لذا تغيير 
جهت داده و فراب را به عنوان یک پيمانکار عمومي در 
بخش نيروگاه آبي وارد بازار پيمانکاري نمودیم و با همين 
نگرش مپنا را در بخش نيروگاه حرارتي  تاسيس نمودیم. 

از انگيزه هاي آن  مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
- ارتقاء توان مدیریت داخلي

- انتقال تکنولوژي به داخل کشور
- شناسائي و ارتقاء پيمانکاران داخلي

- توانائي انجام پروژه ها در سطح پروژه هاي بزرگ
:هدفاولیهايکهدرذهنطراحانابتدایی
آن بود،در پیمانکاریعمومی تشکیلشرکتهای
زمانمشخصاچهبود؟چهسمتوسویيدرابتدابراي
فعالیتهايپیمانکارانعموميدرنظرگرفتهشدهبود؟

ارزش افزوده مستقيمي که یک پيمانکار عمومي 
براي کشور ایجاد مي کند حداقل 30درصد  مي باشد 
لذا تالش نمودیم که این ارزش افزوده را که شامل 
پيمانکاري و مهندسي بود داخلي نمائيم  و از طرفي 
چون پيمانکار عمومي داخلي است  لذا ساخت داخل 
واگذار مي نماید.  داخلي  به سازندگان  تر  را راحت 
از طرفي یکي از اهدافمان، توانمند سازي سازندگان 
داخلي بود. هدف دیگر این بود که این مدل را در 

ساخت نيروگاه ها اجرائي و سپس به عنوان یک الگو 
به سایر صنایع معرفي نمائيم.

:مغزمتفکرتشکیلGCهادرایرانچهکسي
بود؟آیاميتواندراینخصوصبهنامفردخاصي

اشارهکرد؟
راه اندازي پارسيان و فراب با حمایت آقاي مهندس 
زنگنه و توسط اینجانب،  اما راه اندازي مپنا با پيشنهاد 
آقاي  حمایت هاي  و  فراهاني  صفایي  مهندس  آقاي 
مهندس  زنگنه و با مدیر عاملي اینجانب به مدت 7 سال 

اول تاسيس شرکت صورت گرفت.
:آیادرآنزمان،حدومرزهايفعالیتهای
کارفرما،پیمانکارعموميوسایرپیمانکارانفرعي

مشخصبود؟
حد و مرزهاي فعاليت هاي کارفرما و پيمانکار عمومي 
با  کم و بيش مشخص بود چرا که تجربه کارفرماها 
پيمانکاران خارجي در کشور بسيار وجود داشت ولي با 
پيمانکاران فرعي در ابتدا مشکالت خيلي بيشتري وجود 

داشت.
:بهباورشمامهمترینویژگيهایيکهميتواند
یكGCراموفقکندچیست؟درواقعشرطموفقیت

یكپیمانکارعموميبهباورشماچیست؟
مي بایست  عمومي  پيمانکار  یک  موفقيت   براي 
بستر سازي نمود که این بستر سازي را  مي توان به  دو عامل 

دروني و بيروني تقسيم بندي کرد:
  GC یک  موفقيت  براي  دروني  عمده  تمهيدات 

موفق را مي توان به شرح زیر  برشمرد:
- همکاري شرکت هاي پيمانکاري عمومي داخلي 
با GC هاي توانمند بين المللي در پروژه هاي داخلي و 
در قالب همکاري هاي مشترک و الزام این همکاري با 

شمول در قرارداد با GCهاي بين المللي
- بکارگيري مدیران و کارشناسان زبده و کارآزموده 
چه از داخل و چه از خارج از کشور و تعهد و الزام 
به یادگيري از GCهاي بين المللي علي الخصوص در 

زمينه هاي مختلف مدیریت پروژه ها نظير:
• مدیریت زمان و هزینه پروژه ها

• مدیریت کيفيت
• مدیریت منابع انساني

• مدیریت اطالعات پروژه
• مدیریت یکپارچه سازي
• مدیریت ریسک پروژه ها

)Claim management( مدیریت ادعا •
• مدیریت فرآیند انتقال دانش فني و تکنولوژي 

- بکارگيري سيستم هاي نرم افزاري مدیریت پروژه 
- الگوبرداري از ساختار سازماني و رویه هاي جاري 

در GC هاي بين المللي
تمهيدات عمده بيروني )کارفرمایي/دولتي( 

- تقویت بدنه کارشناسي در مجموعه کارفرما اعم 
از فني و غير فني

- قبول برابري نسبي آحاد بهاي پيمانکاران داخلي با  
GCهاي همتاي خارجي آنها 

براي همکاري  بين المللي  ملزم کردن GC هاي   -
تنگاتنگ با مدیران و کارشناسان شرکت هاي پيمانکار 
داخلي در کليه مراحل اعم از E. P. C و مدیریتي. 
واضح است که این الزام مي باید در قرارداد با  GCهاي 

بين المللي لحاظ گردد.
- باور راسخ کارفرمایان و دولت که رشد صنعتي کشور 
در گروي ایجاد GCهاي توانمند داخلي است و این امر 

مستلزم حمایت همه جانبه از پيمانکاران داخلي مي باشد.
در GCها برايحرکت مرزي و آیاحد :
راستايزنجیرهتامینوجوددارد؛بهعنوانمثالآیا
حوزه در شدن فعال راستاي در GCها اقدامات
ساختتجهیزاتکهقبالتوسطپیمانکارانفرعي

انجامميشدهاستدارايحدومرزميباشد؟
هر پيمانکار عمومي تعداد کمي از تجهيزات خاص 
را که نياز به ليسانس یا خرید دانش فني دارد توليد نموده 
و الباقي تجهيزات را که نياز به ليسانس خاصي ندارند، به 

سازندگان فرعي وا گذار مي نماید. 
مدیریت در ایراني GCهاي افق و آینده :
پروژههايکالنکشورراچگونهميبینید؟همانطورکه
میدانید،همظرفیتنیروگاهسازيدرایرانکاهش
یافتهاستوهمدسترسيهابهبازارهايخارجيمحدود

است.افقآیندهبهباورتانچگونهاست؟
در صورت چابکي GC هاي ایراني، امکان حضور در 

بازارهاي دیگر وجود دارد. 

سعيد مرجوي، بي شك از تاثير گذارترين ها در 
فرايند ساخت داخل نيروگاه هاي برق آبي است؛ او كه 
اولين رييس هيات مديره شركت فراب و نخستين مدير 
عامل شركت مپنا بوده است، از آغاز طرح بحث تاسيس 
شركت هاي GC در ايران، در متن اين ايده بوده و قدم هاي 

موثري را در مسير تثبيت جايگاه اين شركت ها در ايران 
برداشته است؛ گفتگويي كه در ادامه مي خوانيد، درباره 
چرايي تاسيس و عملكرد شركت هاي پيمانكار عمومي 
در ايران است كه با سعيد مرجوي مدير عامل شركت 

هيربدان صورت گرفته است...

ارزش افزوده 
مستقیمي كه یک 
پیمانکار عمومي براي 
كشور ایجاد مي كند 
حداقل 30درصد  
مي باشد لذا تالش 
نمودیم كه این ارزش 
افزوده را كه شامل 
پیمانکاري و مهندسي 
بود داخلي نمائیم  و از 
طرفي چون پیمانکار 
عمومي داخلي 
است  لذا ساخت 
داخل را راحت تر 
به سازندگان داخلي 
واگذار مي نماید. 
از طرفي یکي از 
اهدافمان، توانمند 
سازي سازندگان 
داخلي بود. هدف 
دیگر این بود كه این 
مدل را در ساخت 
نیروگاه ها اجرائي و 
سپس به عنوان یک 
الگو به سایر صنایع 
معرفي نمائیم
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از پیش که ميدانیم رفان! آقاي جناب :
با زیادي تفاوت پروژهها اجراي شکل انقالب،
تا پروژه اجراي نوع از داشت؛ انقالب از پس
براي ميکردند؛ اجرا را پروژه که شرکتهایي
اجراي چگونگي از مختصري بحث به ورود
برایمان را انقالب از قبل سالهاي در پروژهها

بازگونمایید؟
پيش از وقوع انقالب اسالمي، در کشور ابزارهایی 
به وجود آمده بود که اجزای پروژه را انجام می داد 
پيش  عمده  طور  به  که  بود  این  مهم  موضوع  اما 
می شد  مطرح  پروژه  نام  که  هنگامی  انقالب،  از 
شرکت های خارجی در ذهن می آمدند و کمتر اثري 
با  یا  مذاکره  با  یا  حاال  بود؛  داخلي  از شرکت هاي 
مناقصه شرکت ها را دعوت می کردند و عموما هم 
شرکت  های ایرانی، به عنوان شرکت های دست دوم 

یا دست سوم در این مجموعه ها شناخته می شدند.
:ميرسیمبهمقطعانقالب؛طبیعياستکه
درسالهايابتدایيانقالبوبهدنبالآنوقوع
جنگتحمیلي،اساساامکانفکرکردنبهاجراي

پروژههايتوسعهايهموجودنداشتچهبرسد
تشکیل تفکر دقیقا سالي ازچه آنها؛ اجراي به
GCهاوپیمانکارانعموميجرقهزدهشدوچه

کسيدراینمیانمغزمتفکربود؟
که  داشتند  ای  ایده  زنگنه  مهندس   ،68 سال 
که  کرد  درست  را  ساختاري  بتوان  آن  اساس  بر 
و  ریزي  طرح  در  خارجی  شرکت های  جایگزین 
اجراي پروژه ها شود و بتواند پروژه را بشکند و کار 
را خودش انجام دهد؛ همان زمان هم بود که ایده 
آبی و حرارتی مطرح شد.  نيروگاه های  اندازي  راه 
با وجودي که این ایده ها بسيار به موقع و ضروري 
بودند، در آن زمان باز هم به پيشنهاد ایشان ابتدا قرار 
شد در بخش کارفرمایي شرکت قوي و نيرومندي 
تشکيل شود تا بتوان در مرحله بعد، پروژه ها را به 
یک یا چند پيمانکار عمومي واگذار نمود. از همين 
رو هم بود که ایشان ضرورت تشکيل شرکت آب و 
نيرو را مطرح کردند تا کشور از این رهگذر بتواند 
در بخش کارفرمایی توانمند شده و بعد از آن بتوان 

شرکت های بزرگ GC را حمایت کرد.

:درواقعبعدازتثبیتجایگاهشرکتآب
و تر GCهاجدي تشکیل ایده که بود نیرو و

عملیاتيشد؟
در بخش آبی آقای مهندس زنگنه می گفتند که اگر 
بخواهيم GC داشته باشيم، باید ابتدا کارفرمایی داشته 
کند. هنگامی  را حمایت   GC آن بتواند  که  باشيم 
اقدامات خوبی  کرد،  کار  به  نيرو شروع  و  که آب 
صورت گرفت از جمله حمایت از مجموعه ای به 
نام فراب و شکل گيری سپاسد. در تمام دنيا رسم بود 
که نيروهاي نظامي بعد از جنگ وارد کار عمرانی 
سپاسد  که  بود  هم  موضوع  همين  خاطر  به  شوند 
شکل گرفت.  به هر حال این دوره گذشت تا سال 
1371 که بحث آقای زنگنه درباره نيروگاه های آبی 
جدی تر شد و فراب بوجود آمد. از سوي دیگر از 
اواخر سال 71 که تشکيل و راه اندازي یک پيمانکار 
عمومی و آبی عملياتی شده بود، در همان سال  ایده 
نيروگاه های حرارتی هم جدی تر شد و همان زمان، 
ثبت  باالخره  و  شد  جدی تر  مپنا  آمدن  وجود  به 
شرکت مپنا با هدف مدیریت پروژه های نيروگاهی 

در گفتگو با موسي رفان مطرح شد

مغزمتفکرتشکيلGCها،مهندسزنگنهبود

موسي رفان، در سال های پايانی دفاع 
نيروی هوايی  فرماندهی  مقدس، سمت 
سپاه پاسداران را بر عهده داشت؛ او در 
شد.  نيرو  وزارت  وارد   ،68 سال  اواخر 
موسی رفان به عنوان دومين مدير عامل 
شركت آب و نيرو، كار خود را در بهار سال 69 
آغاز كرد. پس از آب و نيرو، مجری طرحی 
به نام طرح 25 پست شد. در همين دوران 
 GC بود كه ايده تاسيس اولين شركت های
برای اجرای پروژه های نيروگاهی توسط 
مهندس بيژن زنگنه وزير وقت نيرو مطرح 
شد. اين ايده در تعامل بين بيژن زنگنه و 
سعيد مرجوی و محسن صفايی فراهانی 
و ... انسجام پيدا كرد و نهايتا در سال 71، 
شركت های فراب و مپنا به عنوان اولين 
GC های ايرانی برای احداث نيروگاه های 
برق آبی و حرارتی تاسيس شدند. موسی 
رفان از همان ابتدای تاسيس اين شركت ها 
به دعوت سعيد مرجوی به عضويت هيات 
مديره شركت های فراب و مپنا درآمد و 
در سال 79 نيز به عنوان مدير عامل مپنا 
جايگزين سعيد مرجوی شد. در اين گفتگو، 
موسی رفان پاسخگوی پرسش هايی بوده 
است كه به نوعی روشن كننده و شفاف 
كننده چرايی و چگونگی تشكيل نخستين 

GC ها در ايران است...
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پیش از وقوع انقالب 
اسالمي، در كشور 
ابزارهایی به وجود 
آمده بود كه اجزای 

پروژه را انجام 
می داد اما موضوع 

مهم این بود كه به 
طور عمده پیش از 
انقالب، هنگامی كه 

نام پروژه مطرح 
می شد شركت های 

خارجی در ذهن 
می آمدند و كمتر اثري 
از شركت هاي داخلي 
بود؛ حاال یا با مذاكره 

یا با مناقصه شركت ها 
را دعوت می كردند و 

عموما هم شركت  های 
ایرانی، به عنوان 

شركت های دست 
دوم یا دست سوم 
در این مجموعه ها 

شناخته می شدند
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صورت گرفت اما خوشبختانه زمان زیادی نگذشت 
که جمع بندی مجموعه این بود که اگر MC باشيم 
نمی توانيم در طوالنی مدت کارها را پيش ببریم پس 
بگيریم و هم  بر عهده  باید هم مسئوليت جدی تر 
اینکه اختيارات جدی تر داشته باشيم و مپنا در مدت 
کوتاهی به این نتيجه رسيد که تبدیل به یک پيمانکار 
در  فراب  به صورت خالصه  شود.  بزرگ  عمومي 
چارچوب این نگاه، در مناقصه احداث نيروگاه شهيد 
عباسپور شرکت کرد و برنده مناقصه شد و نيروگاه 

اراک هم به صورت ترک مناقصه به مپنا داده شد.
آن در ،GC تشکیل از اولیه هدف :
زمانمشخصاچهبود؟چهسمتوسویيبراي
فعالیتهايپیمانکارانعموميدرنظرگرفتهشده

بود؟
اساسا ایده به وجود آمدن GCها این بود که ما 
بتوانيم ظرفيت هایی را در کشور به وجود آوریم که 
دهيم.  انجام  خودمان  بتوانيم  را  بزرگ  پروژه  یک 
این  بود  GCها  این  تشکيل  پشت  که  جدی  ایده 
بود که ما فقط بتوانيم پيمانکاران عمومی به وجود 
آوریم که این پيمانکاران عمومی بتوانند یک پروژه 
بزرگ را خودشان بردارند، بشکنند، کار مهندسی و 
کنترل پروژه را انجام دهند و خرید را انجام دهند؛ 
با این ایده اوليه کار شروع شد و خوشبختانه این 
موازات  به  بود.  موفق  هم  بخش  دو  هر  در  ایده 
تشکيل فراب و مپنا، ایده ای در پست های فشار قوی 
بوجود آمد چون ما در پستهای فشار قوی مشکل 
داشتيم به نحوی که حتی بعد از انقالب هم وقتی 
که می خواستيم یک پست انجام دهيم، به پيمانکاران 
خارجی مراجعه می کردیم حتی برای ایجاد یک خط 
برنده  و  می آمدند  ایتاليایی ها  و  هندی ها  هم  انتقال 
می شدند و کار را خودشان انجام مي دادند. از همين 
رو به موازات این دو، شرکت پارسيان هم در سال 

71 ثبت شد.
چه ایران در GCها تشکیل متفکر مغز :
کسيبود؟آیاميتواندراینخصوصبهنامفرد

خاصياشارهکرد؟
به هر حال مهندس زنگنه بيشترین نقش را در 
از  داشتند؛  عمومي  پيمانکاري  شرکت هاي  تشکيل 
سوي دیگر خوشبختانه آقای زنگنه یک شانسی که 
آورده بودند این بود که دوستان توانمند و متخصصي 
صفایی  مرجوی،  و  رسولی ها  حاجی  آقای  مثل 
فراهانی و بهزاد نبوی و...  داشتند که  با جان و دل 
در این حوزه کار می کردند اما به هر حال مغز متفکر 

و طراح تمام ایده ها شخص آقای زنگنه بودند.
جایگاهش کارفرما که زمان آن در آیا :
تثبیتشدهبود،حدومرزهايکارفرما،پیمانکار

عموميوسایرپیمانکارانفرعيمشخصبود؟
همانطور که می دانيد وظيفه کارفرما که مشخص 
است؛ کارفرما دستگاهی است که به نيابت از دولت، 
پروژه را انجام می دهد بنابراین ما خيلی با پيمانکار 

تبادل کاری نداشتيم. بحثی که وجود داشت این بود 
که کارفرما می توانست با نوع پروژه زمينه را برای 
یا بخشکاند؛  بياورد  به وجود   GC پيمانکار ایجاد 
مثال ما آن موقع اصرار می کردیم که کارون 3 باید 
فراِب  نوعی  به  خوب  باشد؛  داشته  پيمانکار  یک 
شکل نگرفته، فراِب تازه تاسيس شده نمی توانست 
یک کسی را با خودش بياورد که کار سيویل کارون 
که اندازه اش سه برابر کار الکترومکانيکالش بود را 
انجام دهد اما آن موقع با یک دید مثبت، کار طوری 
تعریف می  شد که این GC ها بتوانند شکل بگيرند 

و تقویت شوند.
شد گرفته تصمیمي سالها آن در آیا :
داشته GCها این تشکیل اصل با منافاتي که
که کنند واگذار کسي به را کاري باشد؟یعني

انتظارشنميرفت؟
در سال 74، آب و نيرو تصميم گرفت که نيروگاه 
گتوند را خرد کند؛ نتيجه این تصميم هم این شد که 
تنها یک شرکت انجام این پروژه را بر عهده نگرفت.

:چراایناتفاقافتاد؟
خوب دوستانی در آنجا بودند که دیدگاه دیگری 
داشتند؛ این را به این دليل می گویم که کارفرما در 
داشت.  مهمی  بسيار  نقش  GCها  آمدن  وجود  به 
اجرای  استراتژی  در  می توانستند  را  تصميم هایی 
GC پروژه ها بگيرند که این تصميمات می توانست

ها را خوب حمایت کند یا اینکه به صورت کامل 
آنها را از بين ببرد. در خصوص این مورد خاص هم 
باید بگویم در آن شرایط، کارفرما یعني آب و نيرو 
به نظر من تصميم اشتباهي گرفت که البته در سال 
76 مجددا مسير اصالح شد و مسير پروژه به سمت 

فراب بازگردانيده شد.
:برخيممکناستاینپرسشدرذهنشان
باشدکهوقتيیكسازمانعریضوطویليمانند
آبونیروهستوتعدادزیاديپیمانکارفرعي،
چراخودآبونیروپروژهرامدیریتنکندوپاي
یكپیمانکارعموميرابهپروژهبازکند؟اگراین

شرکتواسطنباشدچهاتفاقيميافتد؟
اتفاق خاصی نمی افتد؛ اما در این خصوص باید 
به چند نکته توجه کرد. یکی اینکه باید به ظرفيت 
سازمانی اجرای کار توجه کرد، در واقع موقعی شما 
می توانيد پروژه را کنترل کنيد که توانایی و ظرفيت 
سازمانی را بوجود آورده باشيد که بتوانيد این پروژه 
را کنترل کنيد. موضوع مهم این است که  در دستگاه 
برای  کمتري  مانور  قدرت  و  توانایی  شما  دولتی، 
عنوان  به  دارید.  پيمانکار  به  نسبت  تصميم گيری 
مثال من زمانی که در مپنا بودم تصميم می گرفتم که 
این توربين را مثال از شرکت فالن بخرم؛ می رفتم 
است  دولتی  که  برق  سازمان  در  اما  می خریدم  و 
گرفت،  راحت  اینقدر  را  تصميم  این  شود  نمی 
مپنا در یکی  دو هفته گرفته  این تصميمی که در 
می شد، در سازمان برق در بازه زمانی 6 تا 9 ماه به 

سرانجام مي رسيد. پاسخ پرسش شما را اینگونه بدهم 
که آب و نيرو اگر یک پروژه داشت، هيچ مشکلی 
نداشت و می توانست به خوبی روی آن تمرکز کند 
و خودش ابعاد مختلف آن را مدیریت کند اما وقتی 
می خواست ده هزار مگاوات نيروگاه را راه اندازی 
کند، دیگر نمی توانست به جای آن پيمانکار بنشيند. 
ضمن این که واقعا در سيستم دولتی جای پيمانکار 
نشستن خيلی سخت است و اگر بخواهيد تصميمی 
را بگيرید، چالش زیادی دارد و زمان زیادی را صرف 
می کند و آخر سر هم شما اختيار ندارید تصميم بهينه 
را بگيرید و مجبورید برای رعایت مقررات، تصميم 

غير بهينه بگيرید.
که ویژگيهایي ترین مهم شما باور به :
ميتواندیكGCراموفقکندچیست؟درواقع
شرطموفقیتیكپیمانکارعموميبهباورشما

چیست؟
این سوال، سوال سختی است و اینطور نيست که 
این موفقيت یک محور خاص داشته باشد؛ واقعيت 
این است که نقش نيروی انسانی اصلی ترین نقش در 
موفقيت یک GC است، GC سرمایه  ای ندارد و 
 GC این نيروی انسانی است که سرمایه اصلي یک

به حساب مي آید.
بنابراین در کار پيمانکاران عمومی ، کليدی ترین 
یک  بتوانيد  اینکه  و  است  انسانی  نيروی  موضوع 
سازمان یکرنگ، یکدست و هم جهت را ایجاد کنيد. 
حاال اگر این موضوع را بتوانيد به عنوان اصلی ترین 
 نقطه داشته باشيد، طبيعتاً باید ابزارهای دیگري را هم 
فراهم کنيد. اگر در GC قدرت مالی نداشته باشيد، به 
مشکل برمی خورید؛ باید بتوانيد منابع مالی را فراهم 
منابع مالی  بتواند  تا  به کارفرما کمک کنيد  کنيد و 
تامين  وام و بخش  مثل جور کردن  کند.  فراهم  را 
منابع مالی. نکته بسيار مهم دیگر این است که بتوانيد 
 Developer عمومي،  پيمانکار  شرکت هاي  در 
باشيد. کمی جلوتر بحث مهندسی آن است اگر در 
GC تسلط بر کار مهندسی پيدا کنيد، بقيه کارها در 
دستتان است. اگر تسلط پيدا نکنيد گيج می شوید و 
نمی توانيد تصميم بگيرید و بنابراین زمان را از دست 
نقش  بنابراین  می رود.  باال  هم  هزینه ها  و  می دهيد 
مهندسی بسيار مهم است به خصوص در مراحلی 
مانند کانسپت، بحث مهندسی بحث بسيار جدی و 
بياورید.  به وجود  GCها  در  باید  که  است  مهمی 
هنگامی که در بخش مهندسی مسلط شوید، پروژه 
نداشته  مهندسی  که  هنگامی  است.  اختيارتان  در 
باشيد نمی توانيد حرکت کنيد و بحث بعدی هم که 
بحث قدرت است. ایجاد سازمانی که خوب خرید 
کند، به شدت می تواند با کنترل هزینه ها و با بهينه 
ساختن کارها، سازمان را توانمند کند. آن سازمانی 
که می خواهد خرید کند، اگر سازمان توانمندي باشد، 
حتما در پروژه بهتر و بيشتر می تواند موثر باشد. به 
است(،  داشته  هم  عيني  نمونه  البته  مثال)که  عنوان 

موضوع مهم این 
است كه  در دستگاه 
دولتی، شما توانایی و 
قدرت مانور كمتري 
برای تصمیم گیری 
نسبت به پیمانکار 
دارید. به عنوان 
مثال من زمانی كه 
در مپنا بودم تصمیم 
می گرفتم كه این 
توربین را مثال از 
شركت فالن بخرم؛ 
می رفتم و می خریدم 
اما در سازمان برق كه 
دولتی است نمی شود 
این تصمیم را اینقدر 
راحت گرفت، این 
تصمیمی كه در مپنا در 
یکی  دو هفته گرفته 
می شد، در سازمان 
برق در بازه زمانی 6 
تا 9 ماه به سرانجام 
مي رسید
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کاالیی که قيمتش تقریباً 1/5 ميليون دالر است را 
مي توان با ایجاد یک سازمان خرید خوب، با همان 
برند و با همان مشخصات با قيمت خيلی پایين تری 
با ایجاد سازمان خرید  خریداري کرد و این صرفا 
مناسب به دست می آید. تمام این موارد نکته هایی 
است که باید به آن ها توجه کرد. بعد از بحث قدرت 
خرید، بحث مدیریت و کنترل آن است، اینکه پروژه 
را رها کنيد و کنترلي روی آن نداشته باشيد، منجر به 
این مي شود که کيفيت را از دست بدهيد؛ بنابراین 
محور سوم، بحث مدیریت و کنترل پروژه است که 

نقش اساسی در مجموعه های GC دارد.
:ارزیابيشماازتالشبرايتشکیلچند
GCدریكحوزهکاريوفعالیتهمزمانآنها

چیست؟
سپيد  و  سياه  موضوع  این  که  دارم  اعتقاد  من 
کار  ميزان  به  بستگی  است.  خاکستری  و  نيست 
دارد، بستگی به توانمندی GCهایی دارد که در آن 
اینها را کنار  اگر تمام  اند که  به وجود آمده  حوزه 
ما  اگر  می گيریم.  متفاوت  بگذاریم جواب های  هم 
دسترسی به بازارهای خارج از کشور داشته باشيم، 
اگر  باشيم.  داشته   GC تا  چند  دارد  اشکالی  چه 
دسترسی به بازارهای خارجی به دليل مسائل سياسی 
نداشته باشيم که متاسفانه نداریم )و واقعا من منظورم 
این نيست که ما به دليل عدم توانمندی دسترسی به 
بازار خارجی نداریم. ما تنها به دليل مسائل سياسی 
دستری به بازار خارجی نداریم. برخالف شرکت های 
دیگر که دولت ها حمایتشان می کنند، ما متاسفانه به 
دليل فشارها دنبال این می گردیم که بگویيم ایرانی 
نيستيم(، موضوع شکل دیگری به خود می گيرد؛ اگر 
به سوال شما برگردیم، باید بگویم که اگر درخواست 
بحث،  دارد؟  اشکالی  چه  باشد،  پروژه  اگر  باشد، 
بحث قدرت تصميم گيری کارفرما و کارفرماهاست؛ 
کارفرما   اینکه  تا  باشد  دولت  کارفرما   کنيد  فرض 
بخش خصوصی و عمومی باشد؛ اگر کارفرما دولت 
باشد می تواند خواسته هایش را به GC اعمال کند 
و همانطور که یک GC به عنوان مرکز انحصاری، 
قدرت پيدا می کند، حاال دولت هم به عنوان دولت 
و کارفرما و صاحب پروژه ها قدرت دارد و بنابراین 
می تواند خواسته هایش را اعمال کند. ممکن است 
 GC گاهي کارفرما احساس کند که زورش به یک
دیگری هم  که شرکت  و عالقه مند  شود  نمی رسد 
باشد، ممکن  انحصاري  پيمانکار عمومي  کنار یک 
من  بنابراین  نکند.  را  احساس  این  که  هست  هم 
اعتقاد دارم که جواب سوال شما بلی و خير نيست و 

بستگي زیادي به شرایط دارد.
:آیاحدومرزيبرايحرکتGCهادر
راستايزنجیرهتامینوجوددارد؛بهعنوانمثالآیا
اقداماتGCهادرراستايفعالشدندرحوزه
ساختتجهیزاتکهقبالتوسطپیمانکارانفرعي

انجامميشدهاستدارايحدومرزميباشد؟

نداشتم که سازمان یک  اعتقادی  من هيچ وقت 
یک  همواره  را  سازمان  من  است؛  جان  بی  وجود 
موجود جان دار می دانستم و اعتقادی ندارم که بيایيم 
ساختاری که درون یک سازمان است را حفظ کنيم، 
سازمان یک موجود زنده است و هر روز تغييرات 
دارد و شما باید این تغييرات را در درونش اعمال 
کنيد و اگر این کار را نکنيد ،آن سازمان بي شک 
می پوسد. فرض کنيد اگر امروز من در شرکت فراب 
است  بهتر  دارم،  قوي  معاون  نفر  چهار  و  نشستم 
سازمان را طوری بچينم که با این معاونين قوی بشود 
معاون  نفر  این چهار  اگر  اما  کرد.  اداره  را  سازمان 
قوی را ندارم و 12 تا معاون متوسط دارم، بهتر است 
سازمان را طوری بچينم که با این معاونين، سازمان 
به بهترین شکل خود اداره شود. به اعتقاد من GC ها 
هر چه قوی تر شوند بهتر می توانند سرویس دهند 
حاال این قوی شدن، جایی نياز دارد که ابزاری را در 
اختيار خودش بگيرد به نام ساخت یک تجهيز، یک 
جایي هم ممکن است به این جمع بندي نرسيم، نمي 
توان صحنه را اینگونه دید. همه چيز به ضرورت ها و 

شرایط بستگي دارد.
:مثاليبرایتانميزنم؛روزنامههمشهريیك
این است؛ مطبوعاتي اي بزرگوحرفه مجموعه
موسسهتصمیمگرفتهاستکهدرشهرستانهاهم
ویژهنامههايمحليمنتشرکند؛باوجوديکهاینویژه
نامههابهدلیلتوانایيمجموعههمشهري،بيشكهم
ازنظرفرموهمازنظرمحتواقويترازمطبوعاتمحلي
هستند،اماعمالباعثمرگمطبوعاتمحليميشوند؛
اتفاقيکهبهنظرنميرسدچندانمناسبوقابلقبول
باشد.حالازشماميپرسمکهاگراینگونهباشدکهشما
ميگویید،کهعمالدیگرجایيبرايفعالیتپیمانکاران
فرعينميماند؟ممکناستهموارهاینضرورت
وجودداشتهباشدوعمالشرکتهايکوچکترامکان

کاروفعالیتراازدستبدهند؟
من باید بحث  تجهيز را کمی توضيح دهم؛ من بيان 
کردم که خيلی از تجهيزات را ترجيح دادیم که بيرون 
ساخته شود و ما در مپنا آنها را خریداري کنيم؛)البته 
می خواهم از کاری که کردیم دفاع کنم( چه چيز را 
داخل مپنا آوردیم؟ توربو ژنراتور و سيستم کنترل. 
واقعا هم ظرفيتی در کشور نبود که بخواهد این کار 
به وجود می آمد،  اگر هم ظرفيتی  و  انجام دهد  را 
ابزار و قدرت مالی آن را نداشت، دسترسی به آن 
را نداشت و بهترین جایی که می توانست اینها در 
آن شکل بگيرد، شرکت مپنا بود. همانطور که بيان 
کردم سازمان موجودی زنده است و باید که شرایط 
کارش در مقاطع مختلف تغيير کند. می خواهم بگویم 
ظرفيت های بزرگی که در کشور وجود دارد، محل 
خوبی است که به کارهای جدید دسترسی پيدا کنيد؛ 
کردید،  که  کاري  هر  که  نيست  این  معنایش  منتها 
تمام کارهای گذشته تان را هم حفظ کنيد. به راحتی 
می توان با تغييرات ایجاد شده در سازمان  به کارهاي 

جدید دسترسی پيدا کرد. اگر من می خواستم تصميم 
بگيرم حتما EPC را رها می کردم.

:آیندهوافقGCهايایرانيرادرمدیریت
پروژههايکالنکشورچگونهميبینید؟همانطورکه
خودتانهماشارهکردید،همظرفیتنیروگاهسازي
درایرانبسیارکاهشیافتهاستوهمدسترسيهابه

بازارهايخارجيبسیارمحدوداست.
اوال دنيا که فقط محدود به برق نيست؛ دنيا که 
می گویم منظورم دنيای تجارت و بيزینس است. دنيا 
که فقط مختص نيروگاه آبی نيست؛ یک موقعی در کل 
کشور ضرورتی به وجود می آید برای ده هزار و بيست 
هزار مگاوات نيروگاه آبی و آنها هم ایجاد می شود و 
حاال در کشور این ظرفيت نيست، دو راه وجود دارد 
یکی اینکه بگردیم کاری پيدا کنيم یا اینکه ظرفيت ها 
و نيروگاه های جدید ایجاد کنيم. باالخره واقعيتی است 
که در نيروگاه های آبی، ظرفيت کار جدی فروکش 
کرده است و باید به سمت حوزه های کاری دیگر مثل 
صنعت نفت و گاز و حرارتی رفت. دولت برنامه دارد 
که ده ميليارد دالر روی صنایع ریلی سرمایه گذاری 
کند و به راحتی فراب و مپنا و GC ها می توانند در 
این حوزه فعاليت کنند. مهم این است که ساختاری 
وجود داشته باشد که پروژه را تجزیه و تحليل کند، 
مهندسی کند، بسته های کاری را در بياورد، استراتژی 
درآورد و بعد کار را اجرا کند. من نمی خواهم بگویم 
که پروژه ریلی و نيروگاه آبی کامال مثل هم هستند، 
حتما تفاوت هایی دارند اما به راحتی می توان سازمان 
را سوق داد به سمت آن زمينه ای که فعال با توجه 
به محدودیت حضور در بازار خارج از کشور، وجود 
دارد. به اعتقاد من بخصوص صنعت نفت و گاز و 
حمل و نقل دو حوزه ای هستند که می شود در آن وارد 
شد و کارهاي بزرگی کرد. وزارت نفت به این فکر 
افتاده و کار گروهی را معين کرده، که بتواند پروژه های 
بزرگ را با توجه به ظرفيت ها در کشور ایجاد کند 
یا تقویت کند و از آن حمایت کند. در صنعت نفت 
 ،IPMI پتروپارس،  شرکت های  سوی  از  اقداماتی 
سازه، و غيره... انجام شده است و هيچ کدام از این 
شرکت ها نتوانستند جایگاه فراب و مپنا و تاثيری که 
این ها در صنعت گذاشتند را بگذارند. به همين دليل 
آقای زنگنه به این فکر هستند که راه حلی پيدا کنند که 
GC هایی که وجود دارند و نياز به تقویت و حمایت 
دارند، در حوزه های جدیدی که می تواند در حوزه 
نفت و گاز بوجود بياید، را حمایت کنند که عهده دار 
چندصد ميليارد دالر پروژه هایی که در نفت و گاز 
الجرم باید اجرا شوند، بشوند. در حمل و نقل ریلی 
متاسفانه ما سازمان و ساختار حقوقی و قدرتمندی که 
بتواند پروژه های بزرگ را اجرا کند نداریم؛ من خبر 
دارم که وزارت راه هم به این فکر افتاده که چگونه 
می تواند برای اجرای پروژه های بزرگ خود،GCهای 
موجود را تقویت کند و یا GCهای جدیدی به وجود 

آورد.
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 دنیا كه فقط محدود 
به برق نیست؛ دنیا 

كه می گویم منظورم 
دنیای تجارت و 

بیزینس است. دنیا 
كه فقط مختص 

نیروگاه آبی نیست؛ 
یک موقعی در كل 
كشور ضرورتی به 

وجود می آید برای ده 
هزار و بیست هزار 

مگاوات نیروگاه آبی و 
آنها هم ایجاد می شود 

و حاال در كشور 
این ظرفیت نیست، 

دو راه وجود دارد 
یکی اینکه بگردیم 
كاری پیدا كنیم یا 
اینکه ظرفیت ها و 
نیروگاه های جدید 

ایجاد كنیم. باالخره 
واقعیتی است كه 

در نیروگاه های آبی، 
ظرفیت كار جدی 

فروكش كرده است 
و باید به سمت 

حوزه های كاری دیگر 
مثل صنعت نفت و گاز 

و حرارتی رفت
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درخصوص تاریخچه 
شکل گیري پیمانکاران 
عمومي در ایران 
دو دوره  زماني را 
مي توان بررسي كرد. 
یکي قبل از پیروزي 
انقالب اسالمي كه 
با توجه به اتکاي 
كشور به نیروهاي 
خارجي، عمده 
پروژه هاي زیربنایي 
توسط شركت هاي 
بزرگ خارجي یا با 
هدایت و محوریت 
آنها انجام مي شد به 
عنوان مثال مي توان 
طراحي و اجراي 
سدهاي دز و عباسپور 
توسط شركت هاي 
آمریکایي، ایتالیایي و 
فرانسوي را نام برد. 
در این دوره عمال 
زمینه اي براي شکل 
گیري پیمانکاران 
عمومي داخلي وجود 
نداشت
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:جنابآقايشاهرکني!برايورودبهبحث
ازفلسفهوجوديپیمانکارانعموميبگویید؛اینکه
در GCها آمدن وجود به چرایي و تاریخچه
کشورچهبودواولینGCهایيکهدرایرانبه

وجودآمدند،کدامشرکتهابودند؟
که  فراب  نشریه  همکاران  از  مي دانم  الزم  ابتدا 
تخصصي  مباحث  طرح  براي  را  مناسبي  فضاي 
وکارشناسي در حوزه مدیریت و اجراي پروژه ها به 
وجود آورده اند تشکر کنم و اميدوارم که طرح این 
باعث  این فضا  در  آرا  و  افکار  مباحث و تضارب 

افزایش دانش و ارتقاء بينش فعاالن این حوزه مهم 
در سطح کشور شود.

پيمانکاران  شکل گيري  تاریخچه  درخصوص 
عمومي در ایران دو دوره  زماني را مي توان بررسي 
با  که  اسالمي  انقالب  پيروزي  از  قبل  یکي  کرد. 
نيروهاي خارجي، عمده  به  اتکاي کشور  به  توجه 
بزرگ  شرکت هاي  توسط  زیربنایي  پروژه هاي 
خارجي یا با هدایت و محوریت آنها انجام مي شد 
به عنوان مثال مي توان طراحي و اجراي سدهاي دز 
ایتاليایي  آمریکایي،  شرکت هاي  توسط  عباسپور  و 

و فرانسوي را نام برد. در این دوره عمال زمينه اي 
براي شکل گيري پيمانکاران عمومي داخلي وجود 

نداشت.
دیگري پس از پيروزي انقالب و به خصوص پس 
از پایان جنگ است که دولت در این زمان با رویکرد 
اتکا به منابع داخلي اجراي پروژه هاي بزرگ ملي را 
آغاز کرد. این موضوع منجر به فراهم شدن فضا و 
شرایط براي حضور مؤثرتر متخصصان و نيروهاي 
ملي شد.  و  زیربنایي  پروژه هاي  اجراي  در  داخلي 
با افزایش حجم پروژه ها، ساختار دولتي به تنهایي 

گفتگو با مصطفي شاه ركني، مدير عامل شركت نوتاش درباره نقش پيمانكاران عمومي در اجراي پروژه ها

تنها راِه ممكن، تقويت پيمانكاران عمومي است

»با توجه به نياز مبرم كشور به اجراي 
پروژه هاي زيربنايي و تكميل پروژه هاي 
ناتمام كه در سال هاي قبل كليد خورده 
و  برنامه  طبق  مختلف  داليل  به  ولي 
پيش بيني هاي قبلي پيش نرفته اند از يك 
طرف و محدوديت ظرفيت  مجموعه هاي 
دولتي در مديريت و اجراي اين پروژه ها از 
طرف ديگر، به نظر تنها راه ممكن حمايت 
و تقويت شركت هاي پيمانكار عمومي 
براي بهره برداري حداكثر از ظرفيت هاي 
اقتصادي موجود است«؛اين را مصطفي 
شاه ركني مي گويد.مديري كه سال هاست 
در مجموعه گروه فراب، با نقاط عطف و 
آسيب هاي پيمانكاران عمومي آشناست 
و كم و كيف فعاليت هاي اين شركت ها را 
مي داند.هم خودش در كسوت مديرِ پروژه، 
كارفرمايان و  ميان  ايفاي نقش  تجربه 
هم  و  است  داشته  را  جزء  پيمانكاران 
ساير  با  تنگاتنگ  ارتباط  واسطه  به 
پيمانكاران عمومي، از دور شاهد افت و 
خيزهاي پيمانكاران عمومي در تعامل با 
كارفرمايان و پيمانكاران زير مجموعه 
بوده است.همين تجربه هم هست كه او را 
به اين جمع بندي رسانده است كه »به نظر 
مي رسد دولت براي حل اين معضل به 
سمت واگذاري اجراي پروژه هاي ملي به 
پيمانكاران عمومي و كم رنگ تر كردن نقش 
خود در اجراي پروژه ها حركت خواهد كرد 
و اين امر مي تواند فضاي مناسب تري را 
براي رشد GC ها در آينده فراهم آورد«.

آنچه در ادامه مي خوانيد متن كامل گفتگو 
با مصطفي شاه ركني مدير عامل شركت 

نوتاش است...

مرداد-شهريور  1393



27

ده
رون

پ

از آن جا كه 
شکل گیري یک 
پیمانکار عمومي 

در یک حوزه كاري 
عمالً سال ها به 

طول مي انجامد و 

سهم زیادي از منابع 
كشور را مصروف 

خود خواهد نمود، لذا 
تشکیل چند GC در 
یک حوزه و فعالیت 
هم زمان آنها بدون 

توجه به ظرفیت هاي 
بازار كار، موجب 

اتالف منابع و تضعیف 
پیمانکاران خواهد 

شد. در واقع امري 
كه تعیین كننده براي 

این موضوع است 
یکي ظرفیت بازار كار 
در آن حوزه و دیگري 

ظرفیت GCهاي 
موجود است

پاسخگوي نياز اجرایي و نظارتي مورد انتظار نبود. 
بنابراین در نخستين گام برخي از نيروهاي متخصص 
وزارتخانه ها و تشکيالت دولتي به عنوان شرکت هاي 
مستقل و خودگردان جدا شده و اجراي این پروژه ها 
را برعهده گرفتند. نمونه هایي از این موارد عبارتند از:
- تشکيل شرکت سرمایه گذاري مسکن در سال 
1369 براي اجراي پروژه هاي مسکن توسط وزارت 

مسکن
- تشکيل شرکت خط و ابنيه فني راه آهن در سال 
1371 براي اجراي پروژه اي ریلي توسط وزارت راه 

و ترابري
- تشکيل شرکت مپنا در سال 1371 براي ساخت 

نيروگاه هاي حرارتي توسط وزارت نيرو
براي   1371 سال  در  فراب  شرکت  تشکيل   -

ساخت نيروگاه هاي آبي توسط وزارت نيرو
-  تشکيل شرکت پتروپارس در سال 1376 براي 

اجراي پروژه هاي نفت و گاز توسط وزارت نفت
:اصوالًتعریفونقشيکهشمابرايیك
GCدرکشورقایلهستیدچیستوتمایزآنها
و باالدست در تخصصي مادر شرکتهاي از
پیمانکارانفرعيدرپاییندستچگونهاست؟

در متون استاندارد و مقاالت تعاریف مختلفي براي 
پيمانکار عمومي عنوان شده است. براي نمونه در 
یک تعریف، پيمانکار عمومي شرکت یا مجموعه اي 
از شرکت ها است که توانایي طراحي، تأمين منابع 
مهندسي،  امور  انجام  جهت  الزم  مدیریت  و  مالي 
تدارکات و اجراي یک پروژه را به طور کامل داشته 
باشد. در تعریفي دیگر یک پيمانکار عمومي مسئول 
آماده سازي، هماهنگي و تکميل تمامي کارهاي یک 
پيمانکار  نفت،  محترم  وزیر  تعبير  به  است.  پروژه 
عمومي نخ تسبيح مجموعه اي از شرکت هاي سازنده 
و پيمانکاران اجرایي است که این شبکه به همراه هم 

یک پروژه را به طور کامل راهبري و اجرا مي کنند.
پيمانکاران عمومي حلقه واسط بين شرکت هاي 
مادر تخصصي در باالدست و پيمانکاران فرعي در 
پایين دست هستند. وجود این شرکت ها این امکان را 
براي کارفرمایان فراهم مي کند تا خود را از درگيري 
در جزیيات اجراي پروژه ها جدا ساخته و فرصت 
برنامه ریزي کالن در  براي سياست گذاري و  الزم 
حوزه هاي مسئوليتي خویش را داشته باشند. پيمانکار 
عمومي متکي به دانش فني و تجربه اندوخته شده که 
حاصل انجام پروژه هاي مشابه در آن حوزه مي باشد 
قادر است هزینه و ریسک پروژه را کاهش داده و 
کارفرما )مشتري( را از آزمودن دوباره آزموده ها بي 

نياز کند.
چه داراي منسجم و قوي GC یك :

ویژگيهايکلياست؟
عمومي  پيمانکار  یک  براي  زیادي  ویژگي هاي 
مهم ترین  بنده  به نظر  نمود.  عنوان  مي توان  قوي 
ویژگي یک پيمانکار عمومي موفق، داشتن سيستم و 

قابليت سازمان دهي است. انجام یک پروژه از مراحل 
ابتدایي تا انتها، مجموعه اي حجيم، پيچيده و متداخل 
از فعاليت هاست که چنآنچه براي انجام این فعاليت ها 
و اخذ تصميمات کليدي در مراحل مختلف پروژه 
قبل از شروع کار، سيستم و سازمان مشخصي با شرح 
باشد  نشده  تعریف  روشن  کار  گردش  و  وظایف 
با مدیریت هاي شخص  بتوان  بسيار بعيد است که 
محور و سنتي در پروژه هاي بزرگ به موفقيتي نائل 
آمد. این موضوع به  خصوص در هم زماني پروژه ها 
بيشتر نمایان مي شود. به عبارت دیگر اجراي موفق 
داشتن  بدون  همزمان،  طور  به  بزرگ  پروژه  چند 
بعيد  بسيار  تثبيت شده  سيستم و سازمان اصولي و 
به نظر مي رسد. ویژگي دیگر داشتن دانش و تجربه 
در حوزه مورد نظر است. وجود این دانش و تجربه 
در دو بُعد متبلور مي شود. یکي در اختيار داشتن افراد 
متخصص و با تجربه در هر بخش سازمان متناسب 
این  رسوب  دیگري  و  بحث  مورد  کاري  حوزه  با 
دانش و تجربه در سيستم پيمانکار عمومي به شکلي 
که اجزاي سازمان و فرآیندهاي گردش کار ناشي از 
تجارب قبلي بهينه و کارآمد شده باشد. ویژگي بعدي 
به توانایي شناسایي پيمانکاران زیر مجموعه و هنر 
تعامل با آنها مرتبط است. سرمایه اصلي یک پيمانکار 
عمومي عالوه بر نيروي انساني که مستقيم به خدمت 
پيمانکاران، سازندگان و  گرفته مي شوند، شرکت ها، 
تأمين کنندگاني هستند که به عنوان پيمانکاران فرعي 
یا دست دوم همکاري مي کنند. داشتن زنجيره تأمين 
مناسب و قابل اتکا و برقراري یک رابطه برد- برد با 
مجموعه این پيمانکاران عاملي بسيار مهم و کليدي 

در موفقيت یک GC مي باشد.
مشخصه دیگر توان مالي مناسب جهت پوشش 
نوسانات مالي پروژه است، به خصوص در سال هاي 
اخير به دالیل شرایط اقتصادي حاکم بر کشور داشتن 
بنيه مالي مناسب یا توانایي جذب سرمایه هاي بيروني 
عامل تعيين کننده اي در موفقيت پيمانکار خواهد بود.

ویژگي قابل ذکر دیگر پویایي و انعطاف پذیري 
در  موفق  یک سازمان  روشهاي  و  ساختارها  است. 
طول زمان نمي تواند ثابت و بدون تغيير باقي بماند. 
در  به خصوص  پروژه  مدیریت  دانش  که  آنجا  از 
سالهاي اخير با سرعت زیادي در حال رشد و تکامل 
تجارب  و  دستاوردها  آخرین  از  استفاده  مي باشد، 
بسيار ضروري  روشها  و  ساختارها  بهينه سازي  در 
است. از طرفي با توجه به اینکه بازار کار نيز هيچگاه 
تغييرات مي گردد، قدرت  نبوده و دستخوش  ثابت 
انطباق سازمان با نيازهاي بازار و متناسب با شرایط 
و  جدید  بخشهاي  ایجاد  و  حياتي  امري  اقتصادي 
باقي  براي  غيرکارآمد  بخشهاي  کاهش  یا  حذف 

ماندن در فضاي رقابتي اجتناب ناپذیر خواهد بود. 
یک  از  بودن  برخوردار  دیگر  مهم  خصوصيت 
افراد  و  مدیران  بتواند  که  است  فرهنگ سازماني 
کليدي سازمان را به عنوان نفرات اصلي و تآثيرگذار 

که سایر پرسنل در رده هاي مختلف از آنها تبعيت 
و الگوبرداري مي کنند در چارچوب اهداف سازمان 
فرهنگ سازماني  این  مؤلفه هاي  از  کند.  هدایت 

مي توان به موارد زیر اشاره نمود:
الف( سالمت و صداقت در مسائل مالي و گردش 
اطالعات و پرهيز از حيف و ميل نمودن منابع پروژه 

با هدف تأمين منافع شخصي 
ب( اعمال معيار دانش، کارآیي و صالحيت در 
افراد  جذب  از  پرهيز  و  افراد  گزینش  و  انتخاب 

غيرکارآمد از طریق توصيه و سفارش
و  اهداف  قبال  در  تعهد  و  مسئوليت پذیري  ج( 

منافع شرکت و در افق باالتر منافع پروژه و کشور
د( ارزش گذاري به نيروي انساني به عنوان سرمایه  
تمامي  در  پرسنل  شخصيت  به  احترام  و  اصلي 

رده هاي سازمان
:ارزیابيشماازتالشبرايتشکیلچند
GCدریكحوزهکاريوفعالیتهمزمانآنها

چیست؟
از آن جا که شکل گيري یک پيمانکار عمومي در 
یک حوزه کاري عماًل سال ها به طول مي انجامد و 
سهم زیادي از منابع کشور را مصروف خود خواهد 
نمود، لذا تشکيل چند GC در یک حوزه و فعاليت 
بازار کار،  هم زمان آنها بدون توجه به ظرفيت هاي 
پيمانکاران خواهد  موجب اتالف منابع و تضعيف 
شد. در واقع امري که تعيين کننده براي این موضوع 
است یکي ظرفيت بازار کار در آن حوزه و دیگري 
در  مثال  طور  به  است.  موجود  GCهاي  ظرفيت 
تعداد  اخير  سال هاي  در  آبي  نيروگاه هاي  حوزه 
بازار  ظرفيت  و  کم  بسيار  شده  تعریف  پروژه هاي 
در این بخش پایين به نظر مي رسد ولي در مقابل در 
حوزه نفت و گاز و پتروشيمي ظرفيت پروژه هاي 
عمومي  پيمانکاران  ظرفيت  از  بيش  بسيار  کشور 
نفت  محترم  وزیر  که  مي باشد  این بخش  در  فعال 
نيز به عنوان یکي از نقاط ضعف این حوزه کم بودن 
پيمانکاران عمومي در این بخش را عنوان نمودند. لذا 
پاسخ کلي اینکه چنآنچه پيمانکاران عمومي حاضر 
باشند  نيازهاي آن حوزه  در یک حوزه پاسخگوي 
،اقدام به تشکيل GC جدیدبه صالح نبوده و موجب 
تضعيف پيمانکاران خواهد شد و چنآنچه ظرفيت 
بازار از توان  GCهاي موجود در یک حوزه در حد 
قابل توجهي باالتر باشد اقدام به تشکيل GCهاي 

جدید منطقي به نظر مي رسد.
نکته اي که در اینجا باید مد نظر قرار گيرد اینکه 
در حوزه هایي که به دليل شرایط بازار یک پيمانکار 
عمومي فعاليت مي کند، چالش هایي مانند انحصاري 
شدن کار و احتمال افزایش بي رویه قيمت و کاهش 
کارآیي و کيفيت پيمانکار ناشي از عدم شکل گيري 
ابزارهاي  اینجا  در  که  بود  خواهد  محتمل  رقابت 
در  را  مهمي  نقش  باالدستي  شرکت هاي  کنترلي 
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با توجه به نیاز مبرم 
كشور به اجراي 
پروژه هاي زیربنایي 
و تکمیل پروژه هاي 
ناتمام كه در 
سال هاي قبل كلید 
خورده ولي به دالیل 
مختلف طبق برنامه و 
پیش بیني هاي قبلي 
پیش نرفته اند از یک 
طرف و محدودیت 
ظرفیت  مجموعه هاي 
دولتي در مدیریت و 
اجراي این پروژه ها 
از طرف دیگر، به نظر 
تنها راه ممکن حمایت 
و تقویت شركت هاي 
پیمانکار عمومي براي 
بهره برداري حداكثر از 
ظرفیت هاي اقتصادي 
موجود است
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برايحرکتGCهادر :آیاحدومرزي
مثال )بهعنوان تأمینوجوددارد راستايزنجیره
آیااقداماتGCهادرراستايفعالشدندرحوزه
ساختتجهیزاتکهقباًلتوسطپیمانکارانفرعي
انجامميشدهاست.(دارايحدومرزيميباشد؟

دشوار  کلي  حالت  در  سؤال  این  به  پاسخ  البته 
است و شاید در موارد مشخص و مصادیق خاص 
به  با توجه  به طورکلي  باشد ولي  پاسخ ها متفاوت 
فلسفه وجودي و رسالت کلي GCها که در سؤاالت 
قبلي به آن اشاره شد یک شرکت پيمانکاري عمومي 
مي بایست در افقي باالتر از یک پيمانکار فرعي که 
در حوزه ساخت تجهيزات عمل مي کند، بيندیشد. 
به نظر مي رسد ورود در هر حوزه کاري مثل ساخت 
تجهيزات داراي محاسن و معایبي است که باید با 
ارزیابي و جمع بندي گردد. وارد  یک دیدگاه کالن 
شدن در حوزه ساخت یک تجهيز خاص مي تواند 

از نظر دانش فني و تجربه تخصصي و همچنين از 
نظر مالي ارزش افزوده اي را براي سازمان در پي داشته 
باشد ولي به موازات آن کل سازمان را درگير مسائل 
وظایف  است  ممکن  که  نمود  خواهد  جزیياتي  و 
اصلي GC را که عبارت از مدیریت عناصر کيفيت، 
هزینه و زمان براي تحقق اهداف کالن یک پروژه 
است دچار آسيب کند. در مجموع در مواردي که 
خالهایي در زنجيره تأمين دیده مي شود، بهتر است 
یک پيمانکار عمومي به جاي ورود مستقيم به این 
عرصه، با شناسایي پيمانکاران مستعد، نقشي حمایتي، 
نظارتي را برعهده گرفته و با هدف انتقال دانش فني و 
بومي سازي مبادرت به رشد و ارتقاء پيمانکاران فرعي 
نماید. مثالي که در این خصوص مي توان ارائه نمود 
عملکرد فراب در ساخت تجهيزات اصلي نيروگاه 
آبي با شرکت هاي ماشين سازي اراک، آذرآب و هپکو 

است.

:آیندهوافقGCهايایرانيرادرمدیریت
پروژههايکالنکشورچگونهميبینید؟

با توجه به نياز مبرم کشور به اجراي پروژه هاي 
زیربنایي و تکميل پروژه هاي ناتمام که در سال هاي 
قبل کليد خورده ولي به دالیل مختلف طبق برنامه 
و پيش بيني هاي قبلي پيش نرفته اند از یک طرف و 
محدودیت ظرفيت  مجموعه هاي دولتي در مدیریت 
تنها  به نظر  دیگر،  طرف  از  پروژه ها  این  اجراي  و 
پيمانکار  تقویت شرکت هاي  راه ممکن حمایت و 
ظرفيت هاي  از  حداکثر  بهره برداري  براي  عمومي 
اقتصادي موجود است. بنابراین به نظر مي رسد دولت 
اجراي  واگذاري  سمت  به  معضل  این  حل  براي 
پيمانکاران عمومي و کم رنگ تر  به  پروژه هاي ملي 
کردن نقش خود در اجراي پروژه ها حرکت خواهد 
کرد و این امر مي تواند فضاي مناسب تري را براي 

رشد GC ها در آینده فراهم آورد.
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محمد خياميان، رييس هيات مديره شركت پرهون طرح است؛ شركتي 
كه سال هاست در تعامل مستقيم با پيمانكاران عمومي قرار دارد و از 
نزديك در جريان مسائل و مصائب اجراي پروژه هاي نيروگاهي است؛ 
همين شناخت نزديك هم هست كه رييس هيات مديره اين شركت را به اين 
جمع بندي رسانده كه در كنار مزايايي كه در كل براي فعاليت شركت هاي 
GC قائل است، در حوزه ورود GC ها در زمينه ساخت بر اين باور است 
كه: »ايجاد تشكيالت اجرايی، چه در زمينه ساختمان و نصب و چه در 
زمينه ساخت تجهيزات توسط پيمانكار عمومی فقط در صورتی توجيه 
دارد كه امكان آن در بخش خصوصی به صورت عام )در حد نياز و رقابتی( 
وجود نداشته باشد يا داليل خاصی آن را توجيه نمايد. در صورت تعدد 

پيمانكاران عمومی در يك حوزه و لزوم پايداری از طريق  رقابت  و  ارتقاء 
دانش تحقيق و توسعه)R&D(ممكن است فعال شدن در حوزه خاصی از 

ساخت تجهيزات توجيه پذير باشد«.
انتقادي است و هم حمايتي.انتقادي است زيرا در  اين موضع، هم 
فحواي اين كالم، بي توجهي به توان بخش خصوصي و سپردن انحصاري 
برخي كارها به پيمانكاران عمومي است و حمايتي است زيرا اين اقدام 
را به طور كلي رد نمي كند و در بعضي موارد آن را توجيه پذير مي داند.
همه اين مسائل ريز و درشت بهانه اي شد تا در گفتگويي با او، سرشت 
و سرگذشت پيمانكاران عمومي و چشم اندازهاي آينده آنها را به بحث و 

بررسي بگذاريم كه متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...

ده
رون

پ

اولیه ایده درباره خیامیان؛ آقاي جناب :
بحثهاي تاکنون عمومي، پیمانکاران تشکیل
زیاديمطرحبودهاست؛جنابعاليبهعنوانیکي
ازمدیراِندرگیربااینشرکتها،خاستگاهاولیه
چگونه را عمومي پیمانکار شرکتهاي تشکیل
ميبینیدوفکرميکنیدکهچهضرورتيمدیرانما
رابهسمتتشکیلاینگونهشرکتهاسوقداد؟
هستم،  جریانش  در  اینجانب  آنچه  اساس  بر 
 ،)GC(عمومی پيمانکار  شرکت های  تشکيل 

نخستين بار در وزارت نيرو اتفاق افتاد. ایده تشکيل 
این شرکت ها در زمان وزارت آقای مهندس زنگنه 
در وزارت نيرو ) اواخر دهه 60( و به ابتکار ایشان 
بوجود آمد. نتيجه این ایده تشکيل شرکت های مپنا 
و  فراب در همين مجموعه وزارت نيرو بود.  پس 
پترو  شرکت  تاسيس  موجب  ایده  همين  مدتي  از 
پارس در وزارت نفت هم شد. شرکت های عمومی 
وابسته به سپاه پاسداران نيز در امتداد همين تفکر 
دوم  دهه  در  آنها  فعاليت  اوج  ليکن  گرفتند  شکل 

80 بوده است. این ایده در ادامه توسعه شرکت های  
بخش خصوصی و بزرگ شدن آنها که در دهه 70 
با سرعت خوبی در حرکت بود، در کشور نهادینه 
شد و کم کم امکان استفاده از ظرفيت آنها عالوه بر 
داخل کشور در جهت صدور خدمات مهندسی نيز 

به شکل گسترده تری فراهم شد.
توسط  ایده  این  دليل شکل گيري  باور من  به   
دولتی،  غير  شرکت های  تاسيس  طریق  از  دولت 
در مرحله اول ارتقا و تمرکز توان فنی و مدیریتی 

در گفتگو با محمد خياميان، رييس هيات مديره شركت پرهون طرح مطرح شد

رسالت پیمانکار عمومی
انجام كاری است كه از دیگران ساخته نیست
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الزمه ایجاد یک 
پیمانکار قوی و 
منسجم ابتدا وجود 
سیستم رقابتی در 
كشور است تا نیاز 
به بهره وری بهینه، 
موجبات پایداری 
یک سیستم قوی 
و منسجم را فراهم 
آورد. هر تشکیالتی 

از جمله یک پیمانکار 
عمومی قوی در وهله 
اول نیاز به جذب 
بهترین نیروها و 
پس از آن نگه داشت 
آنها را دارد. جذب 
بهترین نیروها خود 
به خود موجب تعیین 
اهداف، چشم انداز 
و ماموریت های 
درست و متعاقب 
آن ایجاد سازماندهی 
و تشکیالت 
متناسب خواهد 
شد و مکانیزم های 
نگاهداشت نیروها را 
تعریف خواهد نمود

علت  به  غيردولتی  تشکيالت  یک  در  کشور 
و  در جذب  دولتی  تشکيالت  که  محدودیت هایی 
داشت،  متخصص  و  مدیریتی  نيروهای  نگهداشت 
بود. دليل دیگر، انتقال تصميماتی که الزمه اداره یک 
پروژه بزرگ است در سيستمی با مقررات روان تر 
بود. الزم  به ذکر است که در ادامه، این شرکت های 
غير دولتی نيز باید به شرکت های خصوصی تبدیل 
تا در تله همان محدودیت هایی که دليل بوجود آمدن 

آنها بود گرفتار نگردند.
در GC یك براي شما که کارکردي :  
کشورقایلهستیدچیستوفکرميکنیداصوال
اینشرکتهاچهتفاوتماهويايباپیمانکاراني
دارندکهدریكسطحپایینترازآنهابهفعالیت

مشغولند؟
پروژه های بزرگ نياز به پيمانکاراني با ظرفيت باال 
وتوان مدیریتی متناسب دارد. متاسفانه سياست های  
گذشته  موجبات تشکيل و توسعه این شرکت ها را 
در بخش خصوصی فراهم ننموده است. از طرفی 
به  متوسط در کشور  پروژه های  انجام  ظرفيت های 
شرکت ها  این  مرتباً  و  دارد  وجود  فراوان  صورت 
نه  کالن  سياست های  علت  به  و  آیند  می  بوجود 
بسيار بزرگ مي گردند و نه پایدار مي مانند. لذا ایجاد 
را  بزرگ  پروژه های  انجام  فرایند  که  ظرفيت هایی 

بشناسند و توان مدیریتی جهت:
توان  حد  در  تر  کوچک  پروژه های  تعریف   -

ظرفيت های موجود کشور
- مهندسی پروژه ومدیریت آن

- مدیریت فصل مشترک ها چه از نظر مهندسی 
و چه از نظر اجرا

- مدیریت دعاوی ومدیریت ریسک
- مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه 

- شناخت کامل از ظرفيت های داخلی ) ساخت 
داخل( 

ظرفيت های  از  بهره گيری  جهت  مدیریت   -
داخلی ومدیریت ارتقاء آنها 

 )GC(را دارا باشد  به عنوان پيمانکار عمومی 
پروژه  کل  قرارداد  عقد  به  نسبت  تا  مي باشد  نياز 
با  تشکيالت دولتی اقدام و از طریق پتانسيل های 
موجود کشور با استفاده از نيروهای با تجربه و با 
پروژه ها  تر  روان  مراتب  به  گيری  ساختار تصميم 
را به سرانجام برساند. بدیهی است این امر تا ایجاد 
از طریق  در بخش خصوصی   بزرگ  شرکت های 

تاسيس شرکت های غير دولتی امکان پذیر بود.
مپنا  و  فراب  نظير  شرکت هایی  اساس  براین 
تخصصی  مادر  شرکت های  وجود  شدند.  تاسيس 
دارد  بعهده  دولت  که  مسئوليت هایی  انجام  جهت 
شرکت ها  این  وظایف  نيازاست.  هميشگی  به طور 
تعریف پروژه های مورد نياز کشور وایجاد بستر های 
الزم جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی و در 
صورت لزوم مشارکت بخش عمومی جهت اجرای 

پروژه های مورد نياز کشور است.
 تا زمانی که ظرفيت های متنوعی از پيمانکاران 
انجام  احتمال  نشود  ایجاد  کشور  در  عمومی 
طریق  واز  قبلی  روش های  به  بزرگ  پروژه های 
وجود  صورت  ) در  تخصصی  مادر  شرکت های 
پروژه های با منابع دولتی(  عليرغم محدودیت هایی 
که با آن مواجه هستند وجود دارد. شرکت های مادر 
بستر سازی  در  موثری  نقش  مي توانند  تخصصی 
داشته  عمومی  پيمانکار  شرکت های  ایجاد  جهت 

باشند.
عمومِي پیمانکار شرکت یك جنابعالي :
قويراواجدچهویژگيهایيميدانید؟درواقع
نظر از توانمند، GC ایناستکهیك پرسش

شماچهسرفصلهاومختصاتيدارد؟
ابتدا  منسجم  و  قوی  پيمانکار  یک  ایجاد  الزمه 
وجود سيستم رقابتی در کشور است تا نياز به بهره 
پایداری یک سيستم قوی و  بهينه، موجبات  وری 
منسجم را فراهم آورد. هر تشکيالتی از جمله یک 
پيمانکار عمومی قوی در وهله اول نياز به جذب 
بهترین نيروها و پس از آن نگه داشت آنها را دارد. 
تعيين  به خود موجب  نيروها خود  بهترین  جذب 
و  درست  ماموریت های  و  انداز  چشم  اهداف، 
متعاقب آن ایجاد سازماندهی و تشکيالت متناسب 
نيروها  نگاهداشت  مکانيزم های  و  شد  خواهد 
یک  هم  وظایف  نظر  از  نمود.  خواهد  تعریف  را 
پيمانکار عمومی باید دارای توان مدیریتی طبق آنچه 

در سوال پيش به آن اشاره شد باشد.
شرکتهاي از که شناختي به توجه با :
پیمانکارعموميداخليدارید،بهباورشماچه
GCتفاوتهاياساسيدرساختارشرکتهاي
بینالمللي GC شرکتهاي ساختار با داخلي

وجوددارد؟
پيمانکاران  توسط  بزرگ  پروژه های  اجرای   
عمومی یک روش پذیرفته شده بين المللی است و 
این شرکت ها دارای ساختار های کم و بيش مشابهی 
هستند که شرکت های داخلی نيز دارای ساختار های 

داخلی مشابه هستند.
نهادهایی  زایيده  بين المللی  قوی  پيمانکارهای 
هستند که در آن کشور ها وجود داشته و موجبات 
تاسيس، رشد و پایداری آنها را فراهم آورده است. 
به  مجبور  رقابتی  فضای  در  شرکت ها  این  عموماً 
با  از روابط  بی نصيب  ارتقاء خود هستند هرچند 
صاحبان قدرت و ثروت نيز نيستند؛ اما شرکت های 
پيمانکار عمومی در کشور ما بسيار محدود بوده و 
عدم وجود فضای رقابتی، شرایط بهره وری بهينه را 
بصورت عام ایجاد نکرده است و فقط تالش و بينش 
مدیران آن موجبات رشد این شرکت ها را بوجود 
آورده است که البته این موضوع نمي تواند به تنهایي 
باشد. خوشبختانه شرایط و محدودیت های  پایدار 
موجب  اخير  سال های  در  کشور  در  آمده  بوجود 

شده است که شرکت های عمومی کشور مجبور به 
لزوم  بازارهای خارجی شوند و همين  در  حضور 
رقابت،در آینده نزدیک موجبات رشد وارتقاء آنها را 
فراهم خواهد آورد. با نگاهی به مقایسه موفقيت های 
شرکت هاي پيمانکاری عمومی موجود در ارتباط با 
به حد  مي توان  پروژه های خارجی  تعداد و حجم 
موفقيت مدیران آنها و ارزیابی این شرکت ها دست 

یافت. 
:ارزیابيشماازتالشبرايتشکیلچند  
GCدریكحوزهکاريوفعالیتهمزمانآنها

چیست؟
 آنچه شرکت ها را بوجود می آورد وجود بازار 
یک  در  عمومی  پيمانکار  چند  وجود  است.  کار 
حوزه کاری به نفع کشور و مصالح عمومی است 
زیرا موجب رقابت و نهایتاً کاهش هزینه تمام شده 
خواهد شد که همين امر موجب نفع عموم خواهد 

شد.
GCها حرکت براي مرزي و حد آیا :
عنوان به دارد؛ تامینوجود زنجیره راستاي در
اقداماتGCهادرراستايفعالشدن مثالآیا
توسط قبال )که تجهیزات ساخت حوزه در
پیمانکارانفرعيانجامميشدهاست(حدومرز

دارد؟
ایجاد تشکيالت اجرایی چه در زمينه ساختمان 
زمينه ساخت تجهيزات توسط  و نصب و چه در 
که  دارد  توجيه  در صورتی  فقط  عمومی  پيمانکار 
عام)در  به صورت  بخش خصوصی  در  آن  امکان 
دالیل  یا  باشد  نداشته  وجود  رقابتی(  و  نياز  حد 
خاصی آن را توجيه نماید. رسالت پيمانکار عمومی 
انجام کاری است که از دیگران ساخته نيست. در 
پيمانکاران عمومی در یک حوزه و  تعدد  صورت 
دانش  ارتقاء  و   رقابت   طریق   از  پایداری  لزوم 
تحقيق و توسعه)R&D( ممکن است فعال شدن در 
حوزه خاصی  از ساخت تجهيزات توجيه پذیر باشد. 
افق و آینده پایاني، سوال عنوان به :
GCهايایرانيرادرمدیریتپروژههايکالن

کشورچگونهميبینید؟
 آینده آن بستگی کامل به نقش بخش خصوصی 
بخش  به  نسبت  کشور  رویکرد  دارد.  کشور  در 
مشخص  روند  یک  دارای  گذشته  در  خصوصی 
نبوده است که بتوان افق آن را پيش بينی نمود. نقش 
شرکت های پيمانکار عمومی در گذشته کوتاه نشان 
مي دهد که در کشور پتانسيل کافی جهت رشد و 
ایفای نقش این نوع شرکت ها در مدیریت پروژه های 
کالن کشور وجود دارد و چنآنچه زمينه های الزم 
آید  فراهم  خصوصی  بخش  شدن  نهادینه  جهت 
آینده عالوه بر رشد و  اميد داشت که در  مي توان 
در  شرکت ها  نوع  این  موجود  شرکت های  توسعه 
کشور  داخل  بر  وعالوه  ایجاد  مختلف  حوزه های 

بتوانند در خارج از مرزها نقش آفرین باشند.  مرداد-شهريور  1393
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وقتی پروژه ها، 
خصوصا پروژه های 

صنعتی دارای 
پیچیدگی های 

بیشتری شدند و 
از طرفی سیستم 

كارفرمایی كشور به 
دالیل مختلف امکان 

سرعت بخشیدن 
اجرای پروژه های 
چندین وجهی را 

از دست داد، لزوم 
اینکه شركت هایی 

بتوانند از اول طراحی 
تا آخر راه اندازی 
یک پروژه را به 

عهده گیرند به وجود 
آمد. از طرف دیگر 
در خارج از ایران 

شركت هایی تبلیغ 
می كردند كه همه 
چیز از یک منبع. 

منظورشان همین بود

اینکه لزوم زاده! آقابابا آقاي جناب :
آخر تا طراحی اول از بتوانند شرکتهایی
چه از گیرند، عهده به را پروژه یك راهاندازی
زمانيبهوجودآمد؟درواقعچهضرورتيمدیران
ارشدوقترابهسمتتشکیلشرکتهایيبااین
تواِنبااليکاريوحوزههايگوناگونتخصصي

سوقداد؟

صنعتی  پروژه های  خصوصا  پروژه ها،  وقتی 
طرفی  از  و  شدند  بيشتری  پيچيدگی های  دارای 
امکان  مختلف  دالیل  به  کشور  کارفرمایی  سيستم 
سرعت بخشيدن اجرای پروژه های چندین وجهی 
بتوانند  شرکت هایی  اینکه  لزوم  داد،  دست  از  را 
به  را  پروژه  یک  راه اندازی  آخر  تا  طراحی  اول  از 
عهده گيرند به وجود آمد. از طرف دیگر در خارج 

از ایران شرکت هایی تبليغ می کردند که همه چيز از 
یک منبع. منظورشان همين بود. بنده اطالع دقيقی از 
تاریخ تشکيل اولين GC در کشور ندارم. اما از ميان 
تعداد خيلی زیاد شرکت که در زمان تصدی آقای 
مهندس زنگنه در وزارت نيرو تشکيل شد حداقل 
تشکيل  منظور  همين  به  مپنا  و  فراب  شرکت  دو 
شدند. سابقه این شرکت ها البته در وزارت نفت نيز 

گفتگو با فرامرز آقا بابازاده، مدير عامل شركت هديش

GCهايخارجیرویمديريتپروژهمتمركزهستند
GCهايايرانیرویگسترشخود

»ورود GC ها به حوزه های ساخت و اجرا باعث می شود كه پيمانكاران 
فرعی عرصه بسيار محدودی برای كار داشته باشند. حتی در زمانی كه 
مثال در شركت فراب شركت وابسته به فراب در مناقصه با شركت های 
موضع  در  خصوصی  فرعی  پيمانكاران  بازهم  می كند،  رقابت  فرعی 
ضعيف قرار دارند. در زمان اجرا نيز به هر حال فلسفه اين جيب به آن جيب 
باعث می شود كه شركت وابسته توجه زيادی به هزينه و حتی به كيفيت 
نداشته باشد.« اين سخنان مردي است كه مديريت عامل شركت هديش 
را برعهده دارد؛ شركتي كه سابقه اجرا و مشاركت در طرح هاي زيادي را 
در كارنامه اش ثبت كرده است. فرامرز آقا بابازاده هم مانند بخش زيادي 

از مديران بخش خصوصي، با ديده ترديد به عملكرد انحصاري برخي 
پيمانكاران عمومي مي نگرد و صراحتا مي گويد كه » اگر شركت GC عالقه 
دارد كه به حوزه های مثال ساخت تجهيزات يا اجرای كارهای سيويل وارد 
شود، بهتر است به روشنی اين كار را بكند. مثال همه كارها اول به شركت 
وابسته واگذار می شود و سپس اگر نياز بود برای كارهای باقيمانده از 
خدمات شركت های پيمانكاری فرعی استفاده می شود.«اين نگاه، نگاهي 
است كه در گفتگويي كه پيش روي شماست، ابعاد مختلف آن واكاوي شده 
است و تالش شده تا واقعيات عملكردهاي پيمانكاران عمومي، مورد نقد و 

تبادل نظر قرار گيرد.اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...
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یک شركت پیمانکار 

عمومی در ایران باید 
حداقل دارای بخش 
مهندسی قوی و كارا 
باشد. همچنین خرید 
به موقع و با كیفیت 
الزم و با قیمت 
مناسب نیازمند 
بخش تداركات قوی 
می باشد. برنامه ریزی 
برای اجرای پروژه 
نیازمند وجود 
نیروهای با تجربه و 
كارا در این بخش 
می باشد. همچنین 
كنترل های مختلف از 
كنترل كیفی تا كنترل 
هزینه ها ضروری و 
حتمی است

وجود دارد که به دليل کار با شرکت های خارجی 
مدل های  از  متاثر  دیگر  وزارت خانه های  از  زودتر 
خارجی است. اما دو شرکت یاد شده با هدف ایجاد 
مجموعه های بومی برای اجرای پروژه های در سطح 

بين المللی ایجاد شدند.
فلسفه به بخواهیمریشهايوعمقي اگر :
فکر شما کنیم، نگاه عمومي پیمانکاران تشکیل
دولت میان شرکتها این که جایگاهي ميکنید
یاشرکتهايحاکمیتيباپیمانکاراندستدوم
دارند،اصوالچهجایگاهياست؟اینجایگاهمیاني،
چهمختصاتوویژگيهایيداردوچهتعاریفيبر

آنمترتباست؟
تا جایی که می دانم منظور از GC در حرفه های 
پيمانکار  یا   General Contractor مهندسی 
عمومی است. به نظر می آید که تعریف این مفهوم 
در ایران با تعریف آن در کشورهای دیگر متفاوت 
باشد. در ایران یک پيمانکار عمومی شرکتی است 
که پروژه های معموال صنعتی را به صورت کامل از 
طراحی و تامين تجهيزات و اجرا به عهده می گيرد. 
با استفاده از دانش مهندسی که دارد یا ابتياع می کند 
شرکت های  استخدام  نيز  و  تجهيزات  خرید  با  و 
ساخت و نصب، پروژه را تکميل می نماید. بنابراین 
وظيفه اصلی این شرکت پيمانکار عمومی مدیریت 
مهندسی، انجام خرید )که عموما طراحی و ساخت 
پيمانکاران  انتخاب  آن،  مدیریت  و  دارد(  همراه  به 
اجرایی و نصب و سپس مدیریت اجرای کار خواهد 
بود. در اصل، هماهنگی انجام کارهای پروژه را به 
پروژه  مالک  یا  کارفرما  مقابل  در  و  می گيرد  عهده 

مسئول است.
شرکت های مادر تخصصی در واقع نماینده دولت 
هستند و نقش حاکميتی دارند. مسئوليت شرکت های 
مادر تخصصی مدیریت کالن پروژه ها و طرح هاست. 

را  پروژه  است یک  مادر تخصصی ممکن  شرکت 
از یک  بخش  هر  در  و  کند  تقسيم  بخش  به چند 
در  اینکار  نماید.  استفاده  عمومی  پيمانکار  شرکت 
پروژه های با چندین دیسيپلين می تواند به اجرای بهتر 
پروژه کمک نماید و شرکت های با تخصص باالتر 
مستقيم تر مسئوليت بگيرند. از طرف دیگر پيمانکاران 
دست دوم عموما در یک یا دو حوزه تخصصی فعال 
هستند و می توانند بخشی از کارهای اجرایی را به 
عهده گيرند. پيمانکاران دست دوم عموما در حوزه 
طراحی داخل نمی شوند یا فقط در حوزه کاری خود 

وارد می شوند.
:دریكGCقويومنسجم،چهحوزهاي
این دارد؟پرسش اهمیت حوزهها سایر از بیش
مثالميتوانگفتدریكشرکت آیا استکه
سایر از مهمتر مهندسي بخش اینچنین،مثال

بخشهاست؟
هم بله هم نه! یک شرکت پيمانکار عمومی در 
ایران باید حداقل دارای بخش مهندسی قوی و کارا 
باشد. همچنين خرید به موقع و با کيفيت الزم و با 
قيمت مناسب نيازمند بخش تدارکات قوی می باشد. 
برنامه ریزی برای اجرای پروژه نيازمند وجود نيروهای 
همچنين  می باشد.  بخش  این  در  کارا  و  تجربه  با 
کنترل های مختلف از کنترل کيفی تا کنترل هزینه ها 
ضروری و حتمی است. الزم است شرکت GC در 
مورد هزینه های پروژه اعم از قراردادهای دست دوم 
و هزینه های داخلی کنترل دقيق داشته باشد. بخش 
کنترل هزینه نبایستی اعالم کننده وضعيت باشند بلکه 
با کنترل به موقع مانع از وارد شدن پروژه به  باید 

وضعيت قرمز مالی شود.
بینالمللي فضاي در را GCها جایگاه :
چگونهارزیابيميکنیدوچهتفاوتهاياساسي
درساختارشرکتهايGCداخليباشرکتهاي

GCبینالملليوجوددارد؟
اصطالح  مفهوم  به  نگاهی  است  بهتر  ابتدا 
General Contractor( GC( که می فرمایيد در 
 GC معنای بين المللی آن بکنيم. بعد معادل آنچه ما

می ناميم را با وضعيت ایران مقایسه کنيم.
در سایت ویکی پدیا GC به عنوان مدیری که 
توسط کارفرما استخدام می شود و مسول هماهنگی 
مسئول   GC است.  شده  تعریف  است  پروژه  کل 
و  تجهيزات  و  انسانی  نيروی  مصالح،  کليه  تامين 
پروژه  اجرای  برای  الزمه  خدمات  و  االت  ماشين 
است. GC با به کارگيری پيمانکاران دست دوم به 
و  انگليس  کشور  در  می نماید.  اقدام  پروژه  اجرای 
مستعمرات سابق آن واژه GC جای خود را به مرور 
به واژه پيمانکار اصلی Main Contractor سپرده 
است. در سایت houzz.com که بيشتر به معرفی 
 GC شرکت های ساخت خانه می پردازد، تحت واژه
تعدادی بيش از 340000 شرکت را ليست می کند. 
سایت در توضيح یادآوری می کند که اگر می خواهيد 
می خواهيد  یا  کنيد  اساسی  بازسازی  را  خانه خود 
خانه ای نو بسازید نياز به یک GC خواهيد داشت. 
وظيفه چنين شرکتی اجرای کامل خانه طبق خواسته 

کارفرما ذکر شده است.
 Association یا امریکا   GC اعضای موسسه
پيمانکاران  عمدتا   of General Contractors
در  بيشتر  و  هستند  آن  اعم  معنای  به  ساختمانی 
بخش  نيز  و  ساختمان  آهن،  راه  راه،  حوزه های 

کارهای زیر بنایی فعاليت می کنند.
وجود   GC از  تعریفی  هيچ  فيدیک  سایت  در 
ندارد. در قراردادهای استاندارد فيدیک نزدیک ترین 
مفهوم برای GC در قرارداد کليد در دست هست که 
به صورت EPC Turn Key تعریف شده است. 
تجربه شخصی بنده در کار با شرکت های GC مربوط  مرداد-شهريور  1393



33

ده
رون

پ

ورود GC ها به 
حوزه های ساخت و 
اجرا باعث می شود 

و شده است كه 
پیمانکاران فرعی 

عرصه بسیار 
محدودی برای كار 
داشته باشند. حتی 

در زمانی كه مثال 
در شركت فراب 

شركت وابسته به 
فراب در مناقصه با 
شركت های فرعی 

رقابت می كند، بازهم 
پیمانکاران فرعی 

خصوصی در موضع 
ضعیف قرار دارند. 

در زمان اجرا نیز به 
هر حال فلسفه این 

جیب به آن جیب 
باعث می شود كه 

شركت وابسته توجه 
زیادی به هزینه 

و حتی به كیفیت 
نداشته باشد

به شرکت هيوندای است. در مجموعه هيوندای سه 
شرکت وجود دارد که به کارهای عمرانی می پردازند. 
شرکت ساختمانی هيوندای  اجرایی است اما کارهای 
کليد در دست انجام می دهد و دارای ماشين آالت 
کارهای  عسلویه  منطقه  در  ایران  در  و  می باشد 
هيوندای  ساخت سازه  شرکت  است.  کرده  بزرگی 
که یک شرکت سازنده اسکلت فلزی است و شرکت 
یا  مهندسی هيوندای که کارهای کليد در دست و 
طرح و اجرای زیادی در کشورهای مختلف دارد. 
این شرکت بسيار شبيه فراب است. هيچ ماشين آالت 
یا تجهيزات اجرایی ندارد و صرفا طراحی، خرید و 
مهمتر از همه مدیریت پروژه را انجام می دهد. این 
شرکت اعتقاد دارد که نباید مستقيما درگير کارهای 

اجرایی شود.
در ایران شرکت های پيمانکاری عمومی خصوصًا 
بخش های  ایجاد  سمت  به  دولتی  نيمه  بخش  در 
به  به خود حرکت کرده اند. نگاهی  اجرایی وابسته 
شرکت های مپنا و فراب موضوع را روشن می کند. 
به نظر می آید این نقطه جدایی این شرکت ها از مشابه 
خارجی آنهاست. از طرف دیگر بخش های کنترلی 
العاده قوی هستند.  در شرکتی مثل هيوندایی فوق 
هرساله یک گروه از دفتر مرکزی هيوندایی به پروژه 
می آید و به مدت یک هفته تمام جنبه های پروژه را 
از فنی و اجرایی و زمان اجرا و مالی زیر ذره بين قرار 
می دهد. کليه پرداخت ها در کارگاه باید قبال توسط 
کليه صورت وضعيت ها  تایيد شوند.  مرکزی  دفتر 
پس از تایيد کارگاه به دفتر مرکزی می رود تا بررسی 
و تایيد شوند. این بررسی به هيچ وجه صوری نيست 
و قبل از تایيد دفتر مرکزی هيچ پرداختی صورت 
نمی گيرد. با این وجود زمان پرداخت ها در محدوده 

زمان مجاز قراردادی می باشد.
اصطالح،  تفاوت  از  جدا  گفت  باید  نهایت  در 

شرکت های معادل خارجی و ایرانی در یک موضوع 
تفاوت اساسی دارند و آن تمرکز روی وظيفه است. 
GC خارجی روی مدیریت پروژه و تکميل به موقع 
پروژه در محدوده بودجه آن و نيز جذب پروژه های 
جدید متمرکز است. GC ایرانی روی گسترش خود 
تمرکز می نماید و به مرور از کار اصلی خود دور 
می شود. در نمونه خارجی همه دغدغه گرفتن کار 
جدید دارند در نمونه ایرانی بخش صادرات )یا هر 

نام دیگر( این وظيفه را دارد.
:آیانگاهازمنظربخشخصوصيودولتي
فعالیتهمزمانچندپیمانکارعموميدریكزمینه

واحدمتفاوتاست؟
می آید  به نظر  که  کنيم  نگاه  دولتی  منظر  از  اگر 
سوال اینگونه تنظيم شده است، پاسخ این است که 
باید نيروها را جمع کرد تا بتوان در هر حوزه با قوت 
وارد شد و غيره. اما اگر از منظر خصوصی نگاه کنيم 
و اینکه در هر حوزه کاری نياز به رقابت هست تا 
بتوان به بهترین نتيجه رسيد باید گفت که نياز هست 
که در هر حوزه کاری حتما بيش از یک GC وجود 

داشته باشد.
در  بين المللی  GC های  شرکت  که  کنيم  توجه 

مناقصات به هر دليل بسيار محدود شده است. 
:آیاحدومرزيبرايحرکتGCهادر
راستايزنجیرهتامینوجودداردبهعنوانمثالآیا
اقداماتGCهادرراستايفعالشدندرحوزه
ساختتجهیزات)کهقبالتوسطپیمانکارانفرعي

انجامميشدهاست(حدومرزيدارد؟
ورود GC ها به حوزه های ساخت و اجرا باعث 
عرصه  فرعی  پيمانکاران  که  است  شده  و  می شود 
بسيار محدودی برای کار داشته باشند. حتی در زمانی 
که مثال در شرکت فراب شرکت وابسته به فراب در 
مناقصه با شرکت های فرعی رقابت می کند، بازهم 

پيمانکاران فرعی خصوصی در موضع ضعيف قرار 
دارند. در زمان اجرا نيز به هر حال فلسفه این جيب 
به آن جيب باعث می شود که شرکت وابسته توجه 
زیادی به هزینه و حتی به کيفيت نداشته باشد. اگر 
شرکت GC عالقه دارد که به حوزه های مثال ساخت 
تجهيزات یا اجرای کارهای سيویل وارد شود، بهتر 
است به روشنی این کار را بکند. مثال همه کارها اول 
به شرکت وابسته واگذار می شود و سپس اگر نياز 
بود برای کارهای باقيمانده از خدمات شرکت های 

پيمانکاری فرعی استفاده می شود.
:آیندهوافقGCهايایرانيرادرمدیریت
پروژههايکالنکشورچگونهارزیابيميکنید؟

فعال شرکت های نيمه دولتی GC وارد حوزه های 
بسياري شده اند و خيلی زیاد به سمت شرکت های 

توليدی رفته اند.
شرکت های اینچنين بسيار هم بزرگ شده اند. به 
اینگونه  در  دولت  دخالت  و  کنترل  حمایت،  دليل 
شرکت ها شباهت آنها هرچه بيشتر به شرکت های 
دولتی شده است. با توجه به محدودیت های تحریم 
و نيز هزینه هاي باال، شرکت های نيمه دولتی امکان 
دست  از  بيشتر  روز  هر  را  خارج  در  کار  اجرای 
می دهند. در داخل کشور بدهی کارفرمایان دولتی به 
و  ایجاد  است.  آنها شده  قدرت  کاهش  باعث  آنها 
بزرگ شدن شرکت های GC وابسته به ارگان های 
نظامی و عدم محاسبه قيمت تمام شده در پروژه ها 

وضعيت را پيچيده تر کرده است.
شرکت های خصوصی از این نوع هم فعال بسيار 
موضوعات  این  که  صورتی  در  اند.  شده  ضعيف 
برنامه  مثل سازمان  دستی  باال  یک سازمان  توسط 
اندیشيده  راه حل هایی  آن  برای  و  بررسی  بودجه  و 
نشود، نمی توان آینده درخشانی برای این شرکت ها 
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گفتگو با محمد ابراهيم محجوب، استاد دانشگاه و مشاور مدير عامل شركت كرمان تابلو:

اززمانهخامنشيانبرايمديريت
وادارهكشورديوانساالريجديداشتهايم

محمد ابراهيم محجوب مشاور مدير عامل شركت كرمان تابلوست؛ 
استاد دانشگاه و مديري مطلع و آگاه كه نه تنها به حوزه ي تحت مسئوليتش 
آگاهي و اشراف دارد، كه در تاريخ هم دستي داشته و اطالعاتش درباره 
تاريخ ايران و به ويژه سابقه ديوان ساالري در آن، قابل تامل است؛ در 

واقع او تاريخ را همچون چراغي در فرا راه قرار داده و با نيم نگاهي به آن، 
مسائل امروز را تجزيه و تحليل مي كند.با او درباره تاريخچه مديريت در 
تاريخ ايران و البته وضعيت كنوني و چشم انداز شركت هاي پيمانكاري 

عمومي گفتگويي ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد...

:جنابآقايدکترمحجوب؛همانطورکه
شماميدانید،درطولتاریخایران،پروژههايبزرگ
وموفقيدرکشورطراحيواجراشدهاستکه
نمونهآندرکمترکشوريسابقهداشتهاست؛براي
پروژههاي اجراي تاریخچه از کمي بحث شروع
شرکتهاي با آن ارتباط و کشور در بزرگ

پیمانکاريعموميدرایراِنامروزبگویید؟
پاسخ به این سوال باید براساس تحقيقات جامع داده 
شود زیرا نيازمند جست وجو و پژوهش تاریخی است. 
البته نياز نيست که به تاریخ مثال دوره هخامنشيان بر 
گردیم،  گرچه از همان زمان نيز کارهاي بزرگي در 
کشور انجام مي شده است. تخت جمشيد در همان 

روزگار ساخته شد. جاده ها و قلعه های دفاعی و برج 
و باروها نيز همين طور، منتها این ها عموماً با مدیریت 

دولت و به طور امانی ساخته می شدند. 
باید بيان کنم که شاید ایران خوش سابقه ترین دیوان 
ساالري را در جهان داشته باشد. از 2500 سال پيش که 
شاهنشاهي هخامنشي در کشور پایه گذاري مي شود در 
واقع براي مدیریت و اداره کشور، یک دیوان ساالري 
جدي پا مي گيرد. مدیریت دولتی و دیوان ساالري از 
لحاظ سازماندهي در زمان ساساني به اوج مي رسد اما 
متاسفانه پرورش و گسترش علمي این موضوع آن چنان 
که شایسته این شيوة سازماندهي بوده است صورت 
نگرفته و ما حتی پژوهش تاریخی جدی و درستی در 

این زمينه نداریم. مدیریت در ایران همواره در دست 
یک الیه مياني بوده است به نام نهاد وزارت که ميان 
پادشاه و مردم قرار داشت. در رأس کشور عموماً یک 
مقام کم و بيش بی مسئوليت نشسته بود که پادشاهی 
می کرد و در بسياری از ادوار نيز این شخص ایرانی 
نبود بلکه از ميان فاتحان و کشورگشایان و مهاجمانی 
که سرزمين ما را فتح می کردند سروکله اش پيدا می شد. 
اما نهاد وزارت که مسووليت مدیریت زندگي روزمره 
مردم اعم از ساخت و ساز، امنيت مردم، تأمين قوت 
و غذا، بهداشت عمومی، شهرداری، شهربانی، این قبيل 
کارها را در دست داشت کم و بيش بدون استثنا از ميان 
نخبگان و فرهيختگان ایرانی تشکيل می شد. این الیه 

34

ده
رون

پ

مدیریت در ایران 
همواره در دست یک 
الیه میاني بوده است 
به نام نهاد وزارت 
كه میان پادشاه و 
مردم قرار داشت. در 
رأس كشور عموماً 
یک مقام كمابیش 
بی مسئولیت نشسته 
بود كه پادشاهی 
می كرد و در بسیاری 
از ادوار نیز این 
شخص ایرانی نبود 
بلکه از میان فاتحان 
و كشورگشایان 
و مهاجمانی كه 
سرزمین ما را فتح 
می كردند سروكله اش 
پیدا می شد. اما نهاد 
وزارت كه مسوولیت 
مدیریت زندگي 
روزمره مردم اعم 
از ساخت و ساز، 
امنیت مردم، تأمین 
قوت و غذا، بهداشت 
عمومی، شهرداری، 
شهربانی، این قبیل 
كارها را در دست 
داشت كمابیش بدون 
استثنا از میان نخبگان 
و فرهیختگان ایرانی 
تشکیل می شد
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اجرایي در کشور ما سابقه زیادي دارد و 
خاصه در زمان ساسانيان به طور جدی 
درگير کار است. زماني هم که اعراب 
بر ایران مسلط شدند ایران را به لحاظ 
نظامي فتح کردند ولي به دليل اینکه هيچ 
دانش مدیریتي نداشتند نتوانستند ایران را 
از لحاظ مدیریتي و اداره کشور در دست 
بگيرند و ادارة کارهای عمده همچنان در 
دست ایرانيان ماند. پس از اعراب نيز 
اقوام ترک و مغول و تاتار بارها ایران را 
درنوردیدند اما ایشان نيز به دليل نداشتن 
دانش مدیریت کشورداري نتوانستند در 

نهاد وزارت نفوذی پيدا کنند و کار مدیریت اجرایی 
اقوام  این ها  ماند.  ایرانيان  دست  در  همچنان  کشور 
بيابانگرد و سلحشوری بودند که با شهرنشينی سروکار 
نداشتند بلکه فقط بلد بودند به شهرها یورش ببرند و 
تاراج کنند و قتل و تجاوز راه بيندازند. بدین ترتيب، 
شاید بتوان گفت در این فراز و فرود تاریخی دور و 
دراز، آن چه که به راستی استوار و ایرانی مانده، همان 
نهاد وزارت است و نه نهاد پادشاهی. پادشاهان، ایرانی 
و غير ایرانی، آمده اند و رفته اند، اما هویت مدیریت 
کالن کشور در همة ادوار همچنان ایرانی مانده است، 
از بزرگ مهر گرفته تا حسنک وزیر، نظام الملک جوینی، 
خواجه رشيدالدین فضل اهلل و ميرزا تقی خان اميرکبير، 
دیگران.  و  مصدق  و  مشيرالدوله  خان  ميرزا حسين 
در غرب، روميان قدیم در اجرای پروژه های بزرگ، 
برای کارهای فنی از اصناف حرفه ای کمک می گرفتند 
و نيروی کار نيز توسط برده ها فراهم می آمد. اما در 
دستمزد  کارکنان  همة  گویا  جمشيد  تخت  ساختن 
می گرفته اند و کسی به  بيگاری وادار نمی شده است. 
نظام صنفی تا همين یکی دو قرن اخير نيز در اروپا 
ادامه داشت چون عمدة کارهای فنی را این گروه ها 
با  که  است  بعد  به  این  از  داشتند.  انحصار خود  در 
نظر شماست  معنایي که مورد  به  پيمانکاری  مفهوم 
روبه رو می شویم. از اوایل قرن بيستم، در انگلستان و 
کشورهای مشترک المنافع، اصطالح پيمانکاری اصلی 
پيمانکار  اصطالح  جای   )main contractor(
در  گرفت.  را   )general contractor( عمومی 
مواردی هم که کارفرما دولت بود از لفظ پيمانکار عمده 
)prime contractor( استفاده می کردند. در ایران تا 
چندی پيش به جای پيمانکار از اصطالح مقاطعه کار 
استفاده می شد. اصطالح پيمانکار عمومی نيز با آغاز 
پروژه های کالن در حوزه های آب و انرژی و راه در 
کشور بر سر زبان ها آمد. اما در غرب، همان کسی که 
حتی خانة کوچکی را به درخواست مالکش می سازد 
پيمانکار  او معمار می گویيم(  به  ما  )همان کسی که 
عمومی ناميده می شود.  در مجموع به نظر می رسد 
شيوة سازمان دهی و اجرای پروژه های بزرگ در کشور 
ما عموماً همان شيوة امانی بوده باشد. تمام ساخت 
و سازها و راه هایي که ساخته شدند حتما سازنده اي 

داشتند و با مدیریت ساخته شده اند؛  ميدان نقش جهان 
اصفهان هنوز درهمين روزگار به عنوان دومين ميدان 
بزرگ جهان محسوب مي شود به نظر من ساختن این 
بنا حدود چهارصد سال پيش اصاًل کار کوچکي نبوده 
به  را  کانترکتور  جنرال  واژه  بخواهيم  اگر  اما  است. 
معناي امروزي مدیریتي ببينيم که یک نهاد غير دولتي، 
عوامل و عناصر مورد نياز را در یک شبکة به هم پيوسته 
سازماندهي کند و کارها را به صورت تخصصي و نيمه 
تخصصي به آن ها واگذار کند و بر کار آن ها نظارت 
داشته باشد و سپس دستاورد آن ها را یک پارچه کند 
این زمينه مدیریتي  بگذارد، در  کارفرما  اختيار  و در 
سابقه زیادي نداریم. کارهای بزرگ در ایران، خاصه در 
حوزة سيویل، از روی الگوی غربی، با کمک سه عامل 
کارفرما- مشاور- پيمانکار اجرا می شدند ضمن این که 
دولت در خيلی از بخش هایش داراي اداره اماني بود و 
برخی کارها را اماني انجام مي داد اما آرام آرام به این 
نتيجه رسيدند که دولت نباید این کار را انجام دهد و 
بهتر است که کارها را یکجا برون سپاری کنند. مشکل 
بزرگ این شيوه، منظورم شيوة سه عاملی است، این 
بود که در بسياری از اوقات ایجاد هماهنگی ميان آن ها 
دشوار می شد  و به همين دليل رفته رفته الگوهای کليد 
مهندسی-تدارکات-اجرا  و   )turn key( دست  در 

)EPC( بيش تر مورد توجه قرار گرفتند.
:تعریفونقشيکهشمابرايیكGCدر

کشورقایلهستیدچیست؟
براین  بتوانيم  استانداردی  تعریف  می دانم  بعيد 
جی سی پيدا کنيم. مفهوم این عنوان این را می رساند 
که کارفرما به جای این که بياید با ده ها و در مواردی با 
صدها پيمانکار ریز و درشت سروکار پيدا کند، با یک 
نهاد واحد به عنوان جی سی پيمان ببندد و کار را به آن 
نهاد بسپارد. نقش این نهاد این است که مانند یک هاب 
عمل کند، یعنی در کانونی قرار بگيرد که از یک سو در 
برابر کارفرما مسئول باشد که کار را سر وقت و با مبلغ 
تعيين شده و در چارچوب مشخصات تعریف شده 
تحویل بدهد و بعد بياید کار را، به فراخور امکانات 
و قدرت مدیریت و توانمندی های فنی-مالی خودش 
بشکند به چند تکة ریزتر و این ها را واگذار کند به 
پيمانکاران فرودست و نظارت کند که آن پيمانکاران 
فرودست کارشان را درست انجام دهند و اگر آن ها نيز 

خود پيمانکارانی فرودست تر دارند یقين 
حاصل شود که تقسيم کار به صورت 
اصولی و منطقی صورت بگيرد و بعد 
این کارها را از پایين به باال جمع کند و 
یک پارچه کند و تحویل کارفرما بدهد. 
شرکتهاي ویژگيهاي :
پیمانکاريعموميکهميتواندآنهارا

زبانزدکندبهباورشماچیست؟
لوستري را در نظر بگيرید که از سقف 
آویزان است و آن لوستر از ده ها قطعه 
درخشان و زیبا تشکيل شده است این 
لوستر فقط توسط یک حلقه واسط به 
نگهدارنده وصل مي شود تا بتواند از سقف آویزان شود. 
به نظر من یک جنرال کانترکتور حرفه اي و مقبول نقش 
همين حلقه را در یک نظام منسجم ایفا مي کند که اگر 
از هم بپاشد کليه عوامل و عناصر آن از یکدیگر پاشيده 
دانش  داشتن  به دليل  تنها  کانترکتور  جنرال  مي شود. 
مهندسي و سازماندهي مربوطه نمي تواند نقشي را ایفا 
کند. به نظر من جنرال کانترکتورها نقش سرپرست 
خانواده اي را دارند که سالیق مختلف و طریق مختلف 
کار کردن در آن است و اگر بتواند این عوامل را به 
شکل سازمان یافته اي در کنار هم قرار دهد و بتواند از 
دل این فعاليت ها حرکت مورد نظر را رقم بزند مي توان 
گفت که موفق است. البته دانش و مهارت های الزم 
برای مدیریت، بنيه و اعتبار مالی مناسب پروژه، و نيز 
داشتن ارتباطات خوب با پيمانکاران ریز و درشت را 
نباید از نظر دور بداریم. دانش جی سی، و خاصه دانش 
کارفرمایي چنان که باید در کشور ما رشد نداشته است. 
به گمان من، اگر کارفرما تا صد نمره کارفرمایي نکند 
نمي تواند از پيمانکارش انتظار هشتاد نمره کارکردن را 
داشته باشد. اما در بسياري موارد این موضوع رعایت 
نمي شود و تصور بر این است که با استخدام پيمانکار و 
فشار آوردن بر او کار تمام است. در صورتی که کارفرما 
نقش اساسی خود را باید بلد باشد و پيمانکارش را 
راهنمایی کند. باید در حين کار پشتيبان و مددکار او 
باشد. البته بی اخالقی در این حوزه ها نيز دامنگير فضای 
کار است. اگر بر این پایه ضعيف بخواهيم فعاليت کنيم 
قطعا نمي توانيم در این زمينه انتظار موفقيت داشته باشيم 
مگر اینکه این حلقه مياني بتواند مانند یک لوستر ساز 
ماهر به شکل معنا داري اعضا و عناصر لوستر، یعنی 
پيمانکاران جزء را با توجه به تخصصي که دارند کنار 
نتایجی  آنها  تلفبق  و  تجميع  از  و  قراردهد  یکدیگر 
که انتظارش را دارد فراهم آورد. ما باید در این زمينه 
تحقيقات بسياري انجام دهيم تا بتوانيم جوانان عالقه مند 
به حوزه مدیریت یا مهندسي را آماده کنيم تا بتوانند در 

چنين فضایي کار کنند. 
:کارکرديکهشمابرايیكGCدرکشور
قایلهستیدچیستوفکرميکنیدبودنیكGCتا
چهاندازهميتوانددرپروژههانقشموثريداشتهباشد...
ادامهدرصفحهآخر

لوستري را در نظر 
بگیرید كه از سقف 

آویزان است و 
آن لوستر از ده ها 

قطعات درخشان و 
زیبا تشکیل شده 
است این لوستر 
فقط توسط یک 

حلقه واسط به 
نگهدارنده وصل 

مي شود تا بتواند از 
سقف آویزان شود. 

به نظر من یک 
جنرال كانتركتور 
حرفه اي و مقبول 

نقش همین حلقه را 
در یک نظام منسجم 

ایفا مي كند كه اگر 
از هم بپاشد كلیه 

عوامل و عناصر آن 
از یکدیگر پاشیده 

مي شود
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:نیازجهانيبهمدیریتپروژههایبزرگ،
عمدهتریندلیلياستکهدربیانچرایيتشکیل
رانده زبان بر عمومي پیمانکار شرکتهاي
این تشکیل از تحلیلي چه جنابعالي ميشود.

شرکتهاوضرورتهایشدارید؟
انتهایي  حلقه  حقيقت  در  عمومي  پيمانکاران 
زنجيره ای از شرکت هاي مختلف هستند که مشترکا 
GC است؛ درست  می کنند.  اجرا  را  پروژه  یک 
پروژه های  مدیریت  به  جهاني  نياز  به  توجه  با  ها 
بزرگ ) Mega Projects(   با فناوری های پيچيده 
بوجود آمدند. از دالیل به وجود آمدن شرکت های 

پيمانکاری عمومی می توان به کاهش ریسک اجرای 
پيمانکاران،  و  فنی سازندگان  دانش  ارتقا  پروژه، 
طرح های  در  پروژه ها  اجرای  تجربيات  از  استفاده 
پروژه های کالن  انجام  زمينه  در  آتی و خودکفایی 
اشاره نمود. در کشور ما به دليل  فقدان سرمایه هاي 
خصوصي کالن و عدم امنيت سرمایه گذاري برای 
حجم های باال، معموالً  GC ها با حمایت هاي دولتي 
شکل می گيرند. مجموعه مپنا و شرکت فراب  از  

پيمانکاران عمومی با سابقه در ایران هستند.
:اصوالتعریفونقشيکهشمابرايیك
GCدرکشورقائلهستیدچیستوتمایزآنها

و دست باال در مادرتخصصي شرکتهاي از
پیمانکارانفرعيدرپاییندستچگونهاست؟

 General یا  عمومی  پيمانکاری  شرکت های 
با  که  هستند  مجموعه هایی  Contractor ها 
کليه مراحل یک  به دانش و تخصص خود  توجه 
تا  توجيه پذیری  و  مقدماتی  مطالعات  از  پروژه، 
نصب  بنا،  احداث  تامين،  و  تدارک  برنامه ریزی، 
و  تحویل  و  مالی  تامين  تجهيزات،  راه اندازی  و 
با  شرکت ها  این  می دهند.  انجام  را  بهره برداری 
به  خود  مدیریتی  و  توانایی سازماندهی  به  توجه 
فعاليت  تخصصی  حوزه  یک  در  معمول  صورت 

در گفتگو با محمد علي سعادتي، رييس هيات مديره شركت جابون مطرح شد

پراكنده كاري GC ها، شكست آنها را به دنبال مي آورد
محمد علي سعادتي از جمله مديران با تجربه و مجرب در حوزه مديريت 
و صنعت است كه هم اكنون  رييس هيات مديره شركت جابون را بر عهده 
دارد. او از جمله مديراني است كه از تشكيل چند پيمانكار عمومي در يك 
حوزه كاري دفاع مي كند و مي گويد كه با توجه به بازار در حال توسعه 
ايران، تشكيل چند پيمانكار عمومی در يك حوزه كاری امكان پذير است كه 
اين امر منجر به ايجاد رقابت، باال رفتن كيفيت خدمات و عدم انحصار در 
اين حوزه می گردد. در كنار اين، او در خصوص ورود پيمانكاران عمومي 

به حوزه ساخت تجهيزات، حساسيت خاصي دارد:
»با توجه به وسعت حوزه كاری پيمانكارن عمومی و لزوم مديريت 

و سازماندهی دقيق يك پروژه ورود به حوزه ساخت تجهيزات می تواند 
منجر به عدم تمركز در اجرای پروژه گردد. پراكنده كاری در زمينه های 
توان  محدوديت   همچنين  و  كارها  با تخصصی شدن  هم  آن  مختلف،  
پيمانكاران عمومی، موجب شكست خواهد شد. از اين رو به صورت كلی 
برون سپاری تامين تجهيزات از طريق پيمانكاران فرعی با مكانيزم های 
نظارتی مناسب، مزيت بيشتری نسبت به ورود به حوزه ساخت تجهيزات  
اين حساسيت ها و آسيب هاي  درباره  او  با  دارد.«  تامين  در زنجيره 
عملكردهاي پيمانكاران عمومي گفتگويي ترتيب داده ايم كه متن كامل آن 

را در ادامه مي خوانيد...
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از دالیل به وجود 
آمدن شركت های 
پیمانکاری عمومی 
می توان به كاهش 
ریسک اجرای 
پروژه، ارتقا دانش 

فنی سازندگان و 
پیمانکاران، استفاده 
از تجربیات اجرای 
پروژه ها در طرح های 
آتی و خودكفایی 
در زمینه انجام 
پروژه های كالن 
اشاره نمود. در 
كشور ما به دلیل  
فقدان سرمایه هاي 
خصوصي كالن 
و عدم امنیت 
سرمایه گذاري برای 
حجم های باال، 
معموالً  GC ها با 
حمایت هاي دولتي 
شکل می گیرند
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 Holding می کنند. شرکت های مادر تخصصی یا
سرمایه  با  و  بزرگ  شرکت های   Company
مشخص  حوزه های  در  که  می باشند  زیاد  بسيار 
به  دیگر  شرکت  یکسری  و  کرده  سرمایه گذاری 
عنوان زیر مجموعه از سرمایه آنها استفاده می کنند 
ولی عملکردی کامال مستقل از شرکت مادر دارند.
کالن  سياست های  زمينه  در  مادر  شرکت های 
مجموعه  زیر  شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  و 
خود عمل می کند و استراتژی های کلی را تدوین 
نيز  دست  پایين  در  فرعی  پيمانکاران  می نماید.  
پروژه  مشخص  حوزه  یک  در  خاص  صورت  به 
تخصص دارند و می توانند در مهندسی E، خرید 
P و ساخت C بخش خاصی از پروژه، پيمانکاران 

عمومی را یاری دهند.
ویژگيهایي GCچه یك باورشما به :
یك عنوان به آن از بتوان تا باشد داشته باید

پیمانکارعمومِيخوبومجربیادکرد؟
اصوال وظيفه اصلی یک GC انجام یک پروژه 
این  است.  معين  بودجه  با  و  مشخص  زمان  در 
اغلب  متاسفانه  که  است  چيزی  مهم  خصوصيت 
GC های ما فاقد آن هستند . برای رسيدن به این 

هدف باید ویژگی های ذیل را ایجاد نمود:
• ایجاد باور همگانی در کليه همکاران به اهميت 

زمان و بودجه.
• ایجاد هماهنگی بين همکاران برای رسيدن به 

اهداف از طریق مدیریت و سازماندهی قوی
• توجه به مدیریت دانش و منابع انسانی

تامين  جهت  کافی  مالی  منابع  به  دسترسی   •
به   Financing کارهای  راه  ارائه  و  سرمایه 

کارفرمای پروژه 
• زنجيره تامين قوی و با انعطاف

در شرایط فعلی یکی از مهم ترین نقاط ضعف 
تعدادی از شرکت های پيمانکاری، عدم هماهنگی 
بين بخش های مختلف، تبدیل موضوعات ساده به 
مشکالت پيچيده توسط واحد های طراحی و عدم 
احساس مسئوليت تيمی در قبال یک پروژه از نقطه 

شروع تا پایان آن است. 
پروژه  یک  مدیر  که  زمانی  در  مثال  عنوان  به 
سعی در اتمام به موقع پروژه تحت مدیریت خود 
توجه و  بدون  بازرسی  و  دارد، واحدهای طراحی 
احساس مسئوليت با پيچيده تر کردن هر چه بيشتر 
بی مورد و غير منطقی، عمال  کار و سختگيری های 
حقوق می گيرند تا چرخ های سازمان خود را متوقف 
کنند. در این مورد مثال های متعددی به خصوص 
در شرکت های فراب و ناردیس وجود دارد که در 
صورت تمایل مدیریت به رفع این نقيصه در طی 

مصاحبه دیگری مطالب خود را بيان خواهم کرد. 
بینالمللي فضاي در را GCها جایگاه :
چگونهارزیابيميکنیدوچهتفاوتهاياساسي
GCدرصورتوجود(درساختارشرکتهاي(

داخليباشرکتهايGCبینالملليوجوددارد؟
مليتی  چند  و  بزرگ  پيمانکاری  شرکت های 
نقش عمده ای را در انجام پروژه های بسيار بزرگ 
دنيا  مختلف  کشورهای  ) Mega Projects(   در 
حوزه  در  خاورميانه  در  مجموعه ها  این   . دارند 
توان  به  توجه  با  که  هستند  فعال  بسيار  انرژی 
توانایی  قوی  تامين  زنجيره  و  تخصص  مالی، 
اجرای پروژه های بسيار بزرگ تعریف شده را در 
زمان قابل قبول دارند. مهمترین تفاوت ساختاری 
منابع  به  دسترسی  داخلی عدم  پيمانکاران عمومی 
مالی برای Financing پروژه های بزرگ می باشد 
البته در چهار حوزه EPCF در کشور مجموعه های 
بسيار توانایی وجود دارند که با ادغام آنها می توان 
شرکت های  GC با استاندارد های بين المللی ایجاد 

نمود.   
:ارزیابيشماازتالشبرايتشکیلچند
GCدریكحوزهکاريوفعالیتهمزمانآنها

چیست؟
ایران،  توسعه  حال  در  بازار  به  توجه  با 
جمله  از  زیرساخت ها  در  سرمایه گذاری  لزوم 
بازار  سرمایه گذاری و اجرای پروژه های متعدد در 
نفت و گاز ایران تشکيل چند پيمانکار عمومی در 
یک حوزه کاری امکان پذیر است که این امر منجر 
به ایجاد رقابت، باال رفتن کيفيت خدمات و عدم 

انحصار در این حوزه می گردد.
:آیاحدومرزيبرايحرکتGCهادر
راستايزنجیرهتامینوجودداردبهعنوانمثالآیا
اقداماتGCهادرراستايفعالشدندرحوزه
پیمانکاران توسط قبال )که تجهیزات ساخت

فرعيانجامميشدهاست(حدومرزدارد؟
با توجه به وسعت حوزه کاری پيمانکاران عمومی 
پروژه  یک  دقيق  و سازماندهی  مدیریت  لزوم  و 
ورود به حوزه ساخت تجهيزات می تواند منجر به 
پراکنده کاری  گردد.  پروژه  اجرای  در  تمرکز  عدم 
شدن  تخصصی  با  هم  آن  مختلف،   زمينه های  در 
پيمانکاران  توان  محدودیت   همچنين  و  کارها 
عمومی، موجب شکست خواهد شد. از این رو به 
صورت کلی برون سپاری تامين تجهيزات از طریق 
مناسب،  نظارتی  مکانيزم های  با  فرعی  پيمانکاران 
ساخت  حوزه  به  ورود  به  نسبت  بيشتری  مزیت 

تجهيزات  در زنجيره تامين دارد.
در را ایراني GCهاي افق و آینده :
مدیریتپروژههايکالنکشورچگونهميبینید؟
ارزشمند  مجموعه های  وجود  به  توجه  با 
پيمانکاری در کشور و تجربيات متفاوت سال های 
و  بانکی  نظام  و  دولت  حمایت  در صورت  اخير 
سياست گذاری صحيح در اجرای پروژهای کالن 
) استفاده از مجموعه های داخلی در کنار پيمانکاران 
افق روشنی در زمينه تشکيل و  بين المللی(    بزرگ 
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تونل  ها به عنوان 
بخش كلیدي 
سیستم حمل ونقل 
جهان مي  باشند كه 
حمل ونقل انسان و 
كاال از طریق آنها 
صورت مي گیرد. 
تاریخچه حوادث 
رخ داده در تونل 
نشان مي دهد كه 
حریق خطر جدي 
براي امنیت تونل ها 
به شمار مي رود. در 
دهه گذشته بیش 
از 4000 نفر در 
سراسر جهان در اثر 
حادثه آتش سوزي 
در تونل  هاي ریلي و 
جاده اي جان خود را 
از دست دادند
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شبيهسازيآتشسوزي
درتونلهايشهريشيبدار

تونل هاي حمل ونقل  در  پديده حريق  امروزه شبيه سازي عددي 
شهري كه منجر به صدمات مالي و جاني فراواني مي شود، از جمله 
 FDS مسائل چالش بر انگيز است. در اين مقاله با استفاده از كد متن باز
به شبيه سازي حريق در تونل هاي شهري شيب دار پرداخته شده است. 
اثر اين پارامتر )شيب( نسبت به تونل هاي كاماًل افقي مورد بررسي قرار 

گرفت. مشاهده شد كه در تونل هاي شيب دار به سرعت تهويه بيشتري 
براي كنترل آتش سوزي و جلوگيري از انتشار دود در تونل نياز است. 
در نهايت با بررسي مقادير بدست آمده براي سرعت  تهويه بحراني 
به ازاي شيب هاي مختلف، رابطه تحليلي براي محاسبه سرعت تهويه 

بحراني نسبت به تغييرات شيب تونل ارائه شد. 

تونل  ها به عنوان بخش کليدي سيستم حمل ونقل جهان مي  باشند که حمل ونقل 
انســان و کاال از طریق آنها صورت مي گيرد. تاریخچه حوادث رخ داده در تونل 
نشان مي دهد که حریق خطر جدي براي امنيت تونل ها به شمار مي رود. در دهه 
گذشته بيش از 4000 نفر در سراسر جهان در اثر حادثه آتش سوزي در تونل  هاي 
ریلي و جاده اي جان خود را از دســت دادند. حادثه اي مانند تونل منت بالنک1  
در سال 1999 در ایتاليا، نشان مي دهد که شرایط اضطراري آتش سوزي در تونل 
باید توسط سناریوهاي قوي، که به معني هماهنگي ميان ردیاب ها، سيستم تهویه، 
سيســتم خروجي و سيستم نوررساني است، کنترل شود به طوریکه در صورت 
بروز حوادث کمترین خسارت جاني و مالي ایجاد شود )حسينعلي پور، 1388(. 
محققان بســياري با اســتفاده از روش هــاي عددي، توزیع آتــش و دود و 
پدیده هاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار داده اند. به عنوان نمونه ویو و باکار 
)Wu and Bakar, 2000( نتایج عددي دو نوع ســناریو آتش سوزي را براي 
یک مقياس کوچک از تونل بررســي کردند. در این تحقيق شبيه سازي عددي با 
 k-ε استفاده از نرم افزار تجاري فلوئنت انجام شد که در آن از مدل توربوالنسي
اســتاندارد و مدل احتراقي کسر مخلوط استفاده شد و انتقال حرارت تابشي نيز 
نادیده گرفته شده است. جوجو و همکاران )Jojo et al., 2003( با استفاده از 
کد متن باز FDS، احتراق در تونلي با طول 100 متر را تحت دو سناریو متفاوت 
آتش سوزي شبيه سازي کردند. این ابزار شبيه سازي از مدل توربوالنسي LES و 
مدل احتراقي کســر مخلوط بهره برده است. در این پژوهش به دليل در دسترس 

نبودن داده هاي تجربي، نتایج حاصل از شبيه ســازي عددي با روابط کالســيک 
مقایسه شد و سرعت بحراني و دماي متوسط تخمين زده شد. روح و همکاران 
)Roh et al., 2007( با اســتفاده از FDS ميدان دما و ســيال را در یک تونل 
مقياس کوچک، طول 10 متر و مقطع عرضي 0/14 مترمربع شبيه سازي کردند. 
در این پژوهش بار منبع حرارتي به طور متوســط بين 2 و 13 کيلووات در نظر 
گرفته شد. دماي پيش بيني شده در طول سقف تونل با نتایج تجربي ارزیابي شد. 
لي و همکاران )Li et al. , 2010( به بررســي سرعت بحراني تهویه در تونل 
پرداختند. آنها در ابتدا یک مدل تجربي در مقياس کوچک ساختند و آتش هایي با 
نرخ هاي رهاسازي مختلف را در آن تست کردند و نتایج خود را با نتایج کارهاي 
قبلي انجام شده مثل ویو و باکار )Wu and Bakar, 2000(، اوکا و آتکينسون 
)Oka and Atkinson, 1995( و همچنيــن تســت هایي در مقياس واقعي 
مثل تونل مموریالKim et al., 2008( 2( مقایســه نمودند. براهيم و همکاران 
)Berahim et al., 2011( با استفاده از نرم افزار FDS تونلي با مقياس کوچک 
تحت تهویه طولي و تهویه طولي-طبيعي را بصورت عددي شبيه سازي کردند. 
در این تحقيق اثر این دو سيستم تهویه بر روي نحوه توزیع دما و نحوه الیه بندي 
دود بررسي شد. همچنين در این پژوهش جریان سيال با استفاده از پروفيل دما 
 Blanchard et( و عدد بي بعد فرود مشخص شده است. بالنچارد و همکاران
al., 2012( تونلي با مقياس 3/1 را بصورت تجربي و عددي مورد مطالعه قرار 
دادند. در این تحقيق توزیع دما، سرعت و شار تشعشعي ناشي از منبع حرارتي 
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در صورت بروز 
آتش سوزي در 

محیط بسته اي مانند 
تونل، در مدت زمان 
اندكي دما به شدت 

باال مي رود. دود و 
گازهاي داغ ناشي 
از آتش و همچنین 

گازهاي آالینده 
ناشي از سوخت 

وسایل نقلیه به علت 
چگالي بسیار پایین 

و در نتیجه نیروي 
شناوري، تمایل 

دارند به سمت باال 
دست جریان حركت 

كنند. مسافتي كه 
دود و گازهاي سمي 

ناشي از احتراق 
به سمت باالدست 

جریان طي مي كنند 
را الیه برگشتي 

مي گویند

مي
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ه 
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شکل)1(طرحوارهايازآتشسوزيدرتونل

سوخت هپتان توسط 200 سنسوري که در باالدست و پایين دست جریان قرار 
 )2012 .Wang( داده شــده بود، نسبت به نرخ جرمي سوخت، ثبت شد. ونگ
 FDS مفهــوم اتالف گردابه اي و مکانيزم احتراق دو مرحله اي را به کد متن باز
اضافه و توسط آن تونلي با مقياس کامل را بصورت عددي شبيه سازي کرد. در 
این شبيه ســازي پروفيل دما، طول الیه برگشتي، ارتفاع شعله و اثر یک شي در 

داخل تونل محاسبه شد.
در صورت بروز آتش ســوزي در محيط بســته اي مانند تونل، در مدت زمان 
اندکي دما به شــدت باال مي رود. دود و گازهاي داغ ناشــي از آتش و همچنين 
گازهاي آالینده ناشي از سوخت وسایل نقليه به علت چگالي بسيار پایين و در 
نتيجه نيروي شــناوري، تمایل دارند به ســمت باال دست جریان حرکت کنند. 
مســافتي که دود و گازهاي سمي ناشــي از احتراق به سمت باالدست جریان 
طي مي کنند را الیه برگشــتي3 مي گویند )شکل1(. کمترین سرعت تهویه براي 
جلوگيري از حرکت دود و گازهاي ســمي ناشي از احتراق به سمت باالدست 

جریان و تشکيل الیه برگشتي را سرعت تهویه بحراني گویند ) 1(.

 

هدف از انجام این پژوهش بررسي سرعت جریان هوا در حضور آتش درون 
تونل هاي شــيب دار اســت، به گونه اي که الیه اي از دود در جهت باال دســت 
جریان تشکيل نشود. بدین منظور براي آتشي با توان حرارتي 6/7 کيلووات، ابتدا 
سرعت تهویه  بحراني در تونل کاماًل افقي محاسبه شد، سپس این سرعت تهویه 

بحراني براي تونل هاي با شيب متفاوت مورد محاسبه قرار گرفت. 

شبيه سازي عددي
کد متن باز FDS توسط انستيتو ملي استاندارد و تکنولوژي آمریکا 4 در سال 
2000 جهت مطالعه رفتار حریق و بررسي عملکرد سيستم هاي اطفاء حریق در 
ساختمان ها، منتشر شد. این کد فرم ویژه اي از معادالت ناویر- استوکس را براي 
جریان هایي با ماخ پایين، با اســتفاده از روش توربوالنسي گردابه هاي بزرگ5 یا 
شبيه ســازي عددي مستقيم6 حل مي کند. جزیيات بيشتر درباره مدل توبوالنسي 
در مقاله بالنچارد و همکاران )Berahim et al., 2011( قابل مشــاهده است. 
با استفاده از FDS مي توان توزیع دما، سرعت و غلظت گونه هاي مختلف را در 

یک محيط بسته مورد بررسي قرار داد. 
در FDS معادالت حاکم بر جریان ســيال بصورت عددي حل مي شوند که 

عبارتند از: 

1- معادله پایستگي جرم  
     )1(

                                                          
2- معادله پایستگي مومنتوم                    

)2(
                                          

3- معادله پایستگي انرژي 
                                    )3( 

4- معادله پایستگي جرم
  )4( 

5- معادله حالت گاز ایده آل
)5(

   

 مدلسازي
تونــل مورد مطالعه در این مقاله بر اســاس آزمایش تجربي لي و همکاران 
)Li et al. , 2010( انتخاب شده است. آنها در مطالعه تجربي خود از تونلي با 
ابعاد 12*0/25 *0/25 متر استفاده کردند. دیوارها از جنس فوالد ضد زنگ به 
ضخامت 1 ميلي متر ساخته شد. پروپان توسط مشعلي با مقطعي دایره اي شکل 
به قطر 100 ميلي متر در وســط تونل سوزانده شــد به طوري که سطح باالیي 
مشــعل روي کف تونل قرار گرفته بود. آنها هواي یکنواخت گذرانده شده از 

صفحه اُریفيس7 را از دهانه سمت چپ وارد تونل کردند. 
در شبيه سازي هندسه مذکور تمامي شرایط مورد استفاده در آزمایش تجربي 
لي و همکاران )Li et al. , 2010( اعمال شــده است. به منظور ایجاد جریان 
یکنواخت تهویه، در ورودي تونل شرط مرزي سرعت ورودي8 و در خروجي 
تونل شــرط مرزي فشــار خروجي9 استفاده شده اســت. دیواره ها بصورت 
آدیاباتيک در نظر گرفته شده اند. دماي هواي ورودي به تونل از 18/4 تا 24/5 
درجه ســانتيگراد تغيير کرده است. همچنين فرض شد که سوخت پروپان در 
مقطعي مربعي شــکل اما با مساحتي معادل مســاحت مشعل مورد استفاده در 

مرجع )Li et al. , 2010( در حال سوختن است. 
به منظور دســتيابي به نتایج مستقل از شــبکه محاسباتي، مطابق شکل )2-

الف( و )2-ب( از شبکه متراکم شده در اطراف آتش استفاده شده است. 

 

در شــکل )3( براي توان حرارتي 2 کيلووات در صفحه مرکزي تونل روي 
خط x= 7/5m تغييرات متوســط دما برحســب ارتفاع تونل براي شبکه هاي 

مختلف نشان داده شده است.
 در ابتدا شــبکه محاســباتي با ميزان 75.000 سلول در نظر گرفته شد. این 
تعداد شــبکه در چند مرحله تا ميزان 375.000 سلول افزایش یافت. مشاهده 
مي شود که با تغيير تعداد شبکه محاســباتي از 300.000 به 375.000 سلول، 
تفاوت محسوسي در منحني تغييرات دماي متوسط حاصل نمي شود. بنابراین 
شــبکه محاسباتي با تعداد 300.000 ســلول براي شبيه سازي حریق در تونل 
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از نظر فیزیکي در 
تونل با شیب مثبت، 
سرعت بحراني 
كاهش مي یابد. 
دلیل این امر را 
باید در اثر نیروي 
شناوري وارد بر دود 
جست وجوكرد. علت 
هم این است كه دود 
به دلیل داشتن دماي 
بیشتر و چگالي كمتر، 
به طور طبیعي به 
سمت ارتفاع بیشتر 
مي رود. بنابراین 
با افزایش شیب 
مثبت تونل، میزان 
سرعت جریان هواي 
ورودي براي مقابله با 
جریان برگشتي دود 
كاهش مي یابد. در 
تونل با شیب منفي 
عکس این حالت 
وجود دارد. یعني با 
افزایش شیب منفي 
تونل نیروي شناوري 
وارد بر جریان دود 
قوي تر شده بنابراین 
به جریاني با سرعت 
باالتر در ورودي نیاز 
داریم

مي
عل

ه 
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م

 

براي بررسي صحت نتایج حاصل از شبيه سازي، سرعت تهویه بحراني براي 
 Li et( نرخ هاي حرارت مختلف محاســبه شد و با نتایج تجربي لي و همکاران
al. . 2010( مورد مقایسه قرار گرفت. در جدول )1( این نتایج ارائه شده است. 

)2010,.Lietal(نتایجحاصلازشبیهسازيعدديومقایسهبانتایجتجربيمرجع)جدول)1


همانطور که مشاهده مي شود ميان مقادیر عددي مطالعه حاضر و نتایج تجربي 
لي و همکاران )Li et al. , 2010( حداکثر خطاي 13/43 درصدي وجود دارد. 
اما به منظور مقایســه بهتر و مشاهده روند تغييرات، نتایج بصورت بدون بعد در 
شکل 4 با یکدیگر مقایسه شدند. براي بي بعدسازي از روابط )6( و )7( که اوکا 
 Oka and( و آتکينسون براي سرعت تهویه بحراني و نرخ رهایش ارائه کردند

Atkinson, 1995(، استفاده شده است. 

                                                       )6(

                                                          )7(




)Li et al. , 2010(مقایسهنتایجعدديپروژهحاضرونتایج)شکل)4

مشاهده مي شــود که نتایج عددي مطالعه حاضر کاماًل از رفتار نتایج تجربي 
پيروي مي کند. بنابراین مي توان بيان کرد که نتایج حاصل از این شبيه ســازي به 
کمک نرم افزار FDS، با در نظر گرفتن مقداري خطا قابل استناد و با دقت نسبتًا 

خوبي قادر به پيش بيني سرعت تهویه بحراني درون تونل است.

 بررسي اثر شيب تونل بر سرعت تهويه بحراني
در شــکل هاي )5-الف( و )5-ب( طرحواره اي از تونل هاي شيب دار نشان 
داده شده است. مطابق شکل)5-الف( هنگامي که دهانه ورودي تونل در ارتفاع 
باالتري نســبت به منبع آتش قرار گرفته باشــد، شيب تونل را منفي و براساس 
شــکل )5-ب( هنگامي دهانه ورودي در ارتفاع پایين تري نسبت به منبع آتش 

باشد، شيب تونل را مثبت در نظر مي گيرند.

 

 
شکل)5(طرحواريازتونلهايشیبدار

از نظر فيزیکي در تونل با شــيب مثبت، سرعت بحراني کاهش مي یابد. دليل 
این امر را باید در اثر نيروي شناوري وارد بر دود جست وجوکرد. علت هم این 
است که دود به دليل داشتن دماي بيشتر و چگالي کمتر، به طور طبيعي به سمت 
ارتفاع بيشتر مي رود. بنابراین با افزایش شيب مثبت تونل، ميزان سرعت جریان 
هواي ورودي براي مقابله با جریان برگشتي دود کاهش مي یابد. در تونل با شيب 
منفــي عکس این حالت وجود دارد. یعني با افزایش شــيب منفي تونل نيروي 
شناوري وارد بر جریان دود قوي تر شده بنابراین به جریاني با سرعت باالتر در 

ورودي نياز داریم. 
در بررسي اثر شيب تونل بر سرعت تهویه بحراني، مطابق با مطالعه آزمایشگاهي 
ویو و همکاران )Wu et al. , 1997( پنج شيب منفي بر تونل 12 متري مورد مطالعه 
در قسمت هاي قبلي اعمال شد. ویو و همکاران در مطالعه تجربي خود اثر شيب مثبت 
بر سرعت تهویه را نادیده گرفتند. همچنين آنها با استفاده از دوش آب سرد دیوار تونل 
در محل حریق را خنک کردند در حالي که در این مطالعه دیوارها عایق در نظر گرفته 
شده است. در شکل )6( اثر شيب منفي بر سرعت تهویه بحراني را به ازاي آتشي با 

توان حرارتي 2 کيلووات مشاهده مي شود.

 


شکل)6(اثرشیبمنفيبرسرعتتهویهبحراني

شکل)3(محاسبهجوابهايمستقلازاندازهشبکهمحاسباتي

توانحرارتيآتش
)کیلووات(

نتایجتجربي]22[
)متربرثانیه(

نتایجمطالعهعددي
حاضر)متربرثانیه(

خطا
)درصد(

0/70/330/369/09

1/60/460/484/34

1/80/490/490

20/50/522

3/20/570/570

4/80/630/613/17

6/70/660/643/03

9/30/670/715/97

12/90/670/7613/43

16/70/670/7613/43
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در این تحقیق به 
منظور بررسي اثر 

شیب تونل بر نحوه 
كنترل آتش سوزي 

در تونل هاي 
حمل ونقل شهري، 

به شبیه سازي 
آتش سوزي در تونل 

شیب دار پرداخته 
شد. مشاهده شد 

كه در تونل هاي 
با شیب  منفي كه 

دهانه خروجي تونل 
در ارتفاع باال تري 

نسب به محل حریق 
قرار گرفته است، به 

سرعت هاي تهویه 
بیشتري نسبت 

به تونل هاي كاماًل 
افقي نیاز است. 

بنابراین در طراحي 
سیستم تهویه در 
تونل هاي با شیب 

منفي اثر این پارامتر 
را مي توان بصورت 

رابطه )8( در نظر 
گرفت
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م شکل )6( نشان مي دهد که با افزایش شيب تونل سرعت جریان تهویه مورد 
نياز براي مقابله با برگشت دود طبق رابطه )8( افزایش مي یابد. 

                                            )8( 

در رابطه )θ )8 بيان گر شــيب تونل بر حســب درجه و V0 سرعت بحراني 
تهویه براي تونل کاماًل افقي مي باشــد. در شکل، ضریب اصالح شيب بدست 
آمده در این مطالعه با رابطه ارائه شــده توســط ویو و همکاران )رابطه )9( در 
مرجع )Wu et al. . 1997( مورد مقایسه قرار گرفته است. مشاهده مي شود که 
در این مطالعه به علت عایق بودن دیوارها، دماي توسط الیه دود نسبت به مرجع 
)Wu et al. . 1997( بيشتر بوده است در نتيجه سرعت تهویه بحراني با استفاده 
از رابطه )8( با اندازه بزرگ تري تقریب زده شده است. لذا در بررسي اثر شيب 

تونل بر سرعت تهویه بحراني استفاده از )8( پيشنهاد مي شود. 

                                                    )9( 

نتيجه گيري و جمع بندي
در این تحقيق به منظور بررســي اثر شيب تونل بر نحوه کنترل آتش سوزي 
در تونل هاي حمل ونقل شــهري، به شبيه ســازي آتش سوزي در تونل شيب دار 
پرداخته شد. مشاهده شد که در تونل هاي با شيب  منفي که دهانه خروجي تونل 
در ارتفاع باال تري نســب به محل حریق قرار گرفته است، به سرعت هاي تهویه 
بيشتري نســبت به تونل هاي کاماًل افقي نياز است. بنابراین در طراحي سيستم 
تهویه در تونل هاي با شــيب منفي اثر این پارامتر را مي توان بصورت رابطه )8( 
در نظر گرفت. اما در تونل هاي با شيب مثبت که دهانه خروجي تونل در ارتفاع 
پایين تري نسبت به محل حریق قرار گرفته است، دود به دليل داشتن دماي بيشتر 
و چگالي کمتر، به طور طبيعي به ســمت ارتفاع بيشتر مي رود. پس شيب مثبت 

تونل خود به خود به کنترل آتش سوزي در تونل کمک خواهد کرد. 
*کارشناسيارشد،دانشگاهتربیتمدرس.

Mont Blanc -1
Memorial -2

backlayering -3
 National Institute of Standards and Technology)NIST(-4 

)Large Eddy Simulation)LES( -5
  Direct Numerical Simulation )DNS(-6 

Orifice -7

Velocity Inlet -8
Pressure Outlet -9
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 علي رغم سهم 
كمي كه انرژي هاي 
تجدیدپذیر نسبت به 
سوخت هاي فسیلي 
و اتمي دارند، در 
برخي از كشورها 
ضریب نفوذ استفاده 
از آنها بسیار باال 
بوده است. به عنوان 
مثال كشور دانمارک 
33.2 درصد و كشور 
اسپانیا 20.9 درصد از 
كل انرژي مورد نیاز 
خود را از انرژي بادي 
تامین كرده اند
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انرژي هاي تجدیدپذیر )Renewable energy( به آن دسته از انرژي هایي گفته 
مي شود که قابليت تجدیدپذیري یا برگشت پذیري دارند که به عنوان مثال مي توان به 
نور خورشيد، باد، باران، موج دریا و انرژي هاي زمين گرمایي اشاره کرد. با توجه به 
محدود بودن منابع فسيلي، بسياري از کشورها سياست هایي در جهت توسعه استفاده 
از انرژي هاي تجدیدپذیر اتخاذ کرده اند. ارزیابي روند توسعه انرژي هاي تجدیدپذیر 
در یک دهه گذشته نشان از رشد بسيار مناسب این حوزه دارد. به عنوان مثال ميزان 
سرمایه گذاري در پروژه هاي تجدیدپذیر در سال 2004 مبلغ 39.5 ميليارد دالر بوده 
است که این عدد تا پایان سال 2013 به 214.4 ميليارد دالر رسيده است. همچنين 
ظرفيت مورد استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر در سال 2004 بالغ بر 800 گيگاوات 
بوده است که این ميزان در پایان سال 2014 به 1560 گيگاوات )بدون در نظر گرفتن 
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي( رسيده است. با سرمایه گذاري هایي که صورت گرفته 
اســت، هزینه استفاده از این انرژي هاي پاک نيز کاهش چشم گيري داشته است که 
خود این مساله منجر به تسریع روند توسعه این حوزه شده است. در ادامه به صورت 

کمي بر روند توسعه استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر در دنيا پرداخته مي شود.

سهم استفاده از انرژي هاي تجديدپذير
تا پایان ســال 2013، 77.9 درصد انرژي مورد نياز جهان از ســوخت هاي 
فســيلي و اتمي و 22.1 درصد از انرژي هاي تجدیدپذیر تامين شــده اســت. 
انرژي هاي برق آبي، بادي، زیســت توده، خورشيدي و زمين گرمایي به ترتيب 
بيشترین سهم را از حوزه هاي مختلف انرژي هاي تجدید پذیر در تامين انرژي  

داشته اند. 
 علي رغم سهم کمي که انرژي هاي تجدیدپذیر نسبت به سوخت هاي فسيلي 
و اتمي دارند، در برخي از کشورها ضریب نفوذ استفاده از آنها بسيار باال بوده 
اســت. به عنوان مثال کشور دانمارک 33.2 درصد و کشور اسپانيا 20.9 درصد 
از کل انرژي مورد نياز خود را از انرژي بادي تامين کرده اند. همچنين کشــور 
ایتاليــا 7.8 درصد از کل انرژي مورد نياز خود را از انرژي خورشــيدي تامين 
کرده اســت. در حوزه استفاده از انرژي زمين گرمایي نيز کشور ایسلند بيش از 
29 درصد و کشور کنيا و السالوادور بيش از 20 درصد از انرژي مورد نياز خود 

را از انرژي زمين گرمایي تامين کرده اند. 

حجم سرمايه گذاري
تا پایان ســال 2013، کشــورهاي چين، آمریکا، برزیل، 
کانــادا و آلمان به عنوان پيشــتازترین کشــورها در ميزان 
ســرمایه گذاري در استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر مطرح 
بوده اند. الزم به ذکر است روند رو به رشد کشورهاي ژاپن 
و انگليس در سال 2013 نسبت به سال 2012 بسيار مناسب 
بوده است. در جدول صفحه روبرو رتبه هر کشور از لحاظ 
ميزان سرمایه گذاري در مقوله انرژي هاي تجدیدپذیر تا پایان 

سال 2013 آورده شده است. 

انرژيهايتجديدپذير
ضرورتيانكارناپذير

محمدرضا 
نازآبادي
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در سال گذشته 
بیش از 39 

گیگاوات ظرفیت 
جدید در این حوزه 

ایجاد شده است 
كه ظرفیت كلي 

استفاده از انرژي 
خورشیدي در جهان 

را به بیش از 139 
گیگاوات رسانده 
است. كشورهاي 

چین، ژاپن و آمریکا 
بیشترین سهم را 
در ایجاد ظرفیت 

جدید دارا هستند. 
درحال حاضر در 

برخي از كشورهاي 
اروپایي )مانند 

آلمان( استفاده از 
انرژي خورشیدي 

به عنوان یک منبع 
كلیدي براي تولید 

انرژي مورد نیاز 
محسوب مي شود. 

در سال گذشته 
قیمت ماژول هاي 
خورشیدي تثبیت 
و كارایي آنها نیز 
افزایش پیدا كرد 

كه این امر منجر به 
تمایل بیشتر براي 
تولید انرژي از این 

منبع شده است
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حال اگر بخواهيم به صورت کلي نگاهي به حجم ســرمایه گذاري هاي انجام 
شــده در حوزه هاي مختلف اســتفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر داشــته باشيم، 
مشاهده مي شــود حجم سرمایه گذاري ها در حوزه انرژي خورشيدي و بادي به 

مراتب بيشتر از سایر انرژي هاي تجدیدپذیر است. 

 

در ادامه به بررسي کمي انرژي هاي برق آبي، خورشيدي، بادي و زمين گرمایي 
پرداخته خواهد شد. 

انرژي برق آبي
 TWh ميزان تامين برق از انرژي برق آبي در ســال گذشــته ميالدي بيش از
3750 بوده اســت. در ســال گذشــته در حدود 40 گيــگاوات ظرفيت جدید 
راه اندازي شــده است که منجر به رشــد 4 درصدي ظرفيت جهاني و رسيدن 
ظرفيت به 1000 گيگاوات شده اســت. بيشترین ظرفيت ایجاد شده مربوط به 
کشور چين )29 گيگاوات( اســت. الزم به ذکر است کشورهاي ترکيه، برزیل، 
ویتنام، هند و روســيه نيز روند رو به رشــدي در ایجاد ظرفيت جدید برق آبي 
داشته اند. بازار بهبود و ارتقاي ظرفيت نيروگاه هاي قدیمي برق آبي نيز روند رو 
به رشدي داشته است. در شکل زیر سهم شش کشور برتر جهان از کل ظرفيت 
ایجاد شده در حوزه انرژي هاي برق آبي )تا پایان سال 2013( آورده شده است. 

 

انرژي خورشيدي
در سال گذشته بيش از 39 گيگاوات ظرفيت جدید در این حوزه ایجاد شده 
اســت که ظرفيت کلي استفاده از انرژي خورشيدي در جهان را به بيش از 139 
گيگاوات رســانده است. کشــورهاي چين، ژاپن و آمریکا بيشترین سهم را در 
ایجاد ظرفيت جدید دارا هســتند. درحال حاضر در برخي از کشورهاي اروپایي 
)مانند آلمان( استفاده از انرژي خورشيدي به عنوان یک منبع کليدي براي توليد 
انرژي مورد نياز محسوب مي شود. در سال گذشته قيمت ماژول هاي خورشيدي 
تثبيت و کارایي آنها نيز افزایش پيدا کرد که این امر منجر به تمایل بيشــتر براي 

توليد انرژي از این منبع شده است. 
پيش بيني شده است تقاضا براي استفاده از انرژي خورشيدي در سال هاي آینده 
روند رو به رشدي داشته باشد و بسياري از شرکت هاي سازنده نيز جهت گيري 
مناســبي در جهت افزایش ظرفيت توليد داشــته اند. در شکل زیر روند توسعه 
استفاده از انرژي خورشيدي از سال 2004 تا سال 2013 نمایش داده شده است. 

 

در حدود 50 درصد از ســهم بازار توليد ماژول هاي خورشيدي در اختيار 15 
شرکت ســازنده است که نزدیک به 30 درصد از این سهم در اختيار شرکت هاي 
چيني است )تا پایان سال 2012(. در شکل زیر نام شرکت ها و سهم بازار آنها در 

ساخت ماژول هاي خورشيدي نشان داده شده است. 
 

54321

انرژي برق آبيچينبرزیلآمریکاکاناداروسيه

انرژي خورشيديآلمانچينایتالياژاپنآمریکا

انرژي باديچينآمریکاآلماناسپانياهند

انرژي زمين گرمایيآمریکافيليپيناندونزيمکزیکایتاليا

انرژي زیست تودهآمریکاآلمانچينبرزیلهند
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تا پایان سال 2013 
میزان استفاده از 
انرژي بادي در 
جهان بیش از 318 
گیگاوات است كه 
35 گیگاوات آن 
در سال گذشته 
ایجاد شده است. 
در سال هاي اخیر 
تحقیقات متعددي 
در خصوص كاهش 
هزینه هاي تولید 
برق از انرژي بادي 
انجام شده است كه 
نتایج خوبي نیز به 
همراه داشته است. 
به عنوان مثال در بازه 
بین سال هاي 2009 
تا 2014 هزینه 
تولید هر مگاوات 
برق از انرژي بادي 
15 درصد كاهش 
داشته است. در 
سال 2013 میانگین 
ظرفیت توربین هاي 
بادي نصب شده 1.9 
مگاوات بوده است
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انرژي بادي
تا پایان ســال 2013 ميزان اســتفاده از انرژي بــادي در جهان بيش از 318 
گيگاوات اســت که 35 گيگاوات آن در ســال گذشــته ایجاد شــده است. در 
ســال هاي اخير تحقيقات متعددي در خصوص کاهــش هزینه هاي توليد برق 
از انرژي بادي انجام شــده اســت که نتایج خوبي نيز به همراه داشته است. به 
عنوان مثال در بازه بين ســال هاي 2009 تا 2014 هزینه توليد هر مگاوات برق 
از انرژي بادي 15 درصد کاهش داشــته اســت. در سال 2013 ميانگين ظرفيت 
توربين هاي بادي نصب شــده 1.9 مگاوات بوده است. در کشور آلمان این عدد 
2.7 مــگاوات، آمریکا 1.8 مگاوات، چين 1.7 مگاوات و هند 1.3 مگاوات بوده 
اســت. درحال حاضر باالترین ظرفيت نصب شده توربين بادي مربوط به مدل 

E-126 شرکت Enercon با ظرفيت 7.6 مگاوات است. 

 
در حدود 70 درصد از ســهم بازار توليد توربين بادي در اختيار 10 شــرکت 
قرار دارد که نزدیک 40 درصد از این ســهم در اختيار شرکت هاي اروپایي است 
)تا پایان ســال 2013(. در شکل زیر نام شرکت ها و سهم بازار آنها در ساخت 

توربين هاي بادي نشان داده شده است. 

انرژي زمين گرمايي
کل ظرفيت مورد اســتفاده از انرژي زمين گرمایي تا پایان ســال 2013 ميزان 
12 گيگاوات بوده اســت که از این ميزان 530 مگاوات در سال گذشته عملياتي 
شــده است. سرعت رشد استفاده از این منبع تجدیدپذیر چندان باال نبوده است 
و بيشتر ســعي شده است با انجام تحقيقات گســترده ميزان کارایي استفاده از 
این منبع باالتر رود. در ســال گذشته پروژه اســتفاده از انرژي زمين گرمایي در 
کشورهاي نيوزلند، ترکيه، آمریکا، کنيا، مکزیک، فيليپين، آلمان، ایتاليا و استراليا 
اجرایي شــده است. در جدول زیر رتبه کشورهاي برتر در ميزان ظرفيت نصب 

شده زمين گرمایي نشان داده شده است.

وضعيت استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در ايران
کشــور ایران به دليل وســعت جغرافيایي، از پتانسيل بســيار مناسبي در حوزه 
انرژي هاي تجدیدپذیر برخوردار اســت. به عنوان مثال ميزان متوسط تابش ساالنه 
خورشــيد در ایران بين 1800 تا 2200 کيلووات بر مترمربع است که این عدد دو 
برابر ميزان تابش خورشــيد در کشور آلمان )به عنوان پيش تازترین کشور دنيا در 
استفاده از انرژي خورشيدي( است.  در برنامه پنجم توسعه ایجاد ظرفيت توليد برق 
از انرژي هاي تجدیدپذیر 5000 مگاوات هدف گذاري شــده است که از این ميزان 
4500 مگاوات مربوط به توليد برق از انرژي بادي است. همچنين در برنامه ریزي 
افق بيســت ســاله کشــور، توليد 10 درصد از کل انرژي مورد نياز از انرژي هاي 
تجدیدپذیر گنجانده شده است. اما به دليل ارزان بودن منابع فسيلي در ایران، اجرایي 
شدن برنامه ریزي هاي صورت گرفته در استفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر با جدیتي 
که در ســایر کشورها وجود دارد، دنبال نمي شــود. بر اساس بررسي هاي صورت 
گرفته تا پایان سال 92، 110 مگاوات نيروگاه بادي و حدود 400 کيلووات نيروگاه 

خورشيدي احداث شده است که اختالف زیادي با هدف تعيين شده دارد. 

جمع بندي
افزایش روند مصرف انرژي در کشورهاي در حال توسعه امري اجتناب ناپذیر 
است و ضرورت دارد در برنامه ریزي سبد انرژي خود، منابع قابل اتکا و مطمئني 
براي توليد انرژي در نظر گيرند. این امر در خصوص کشورهاي توسعه یافته نيز 
صادق اســت و همان طور که در آمارها نيز مشاهده شد، بسياري از کشورهاي 
توسعه یافته نيز جزو کشــورهاي برتر در زمينه ميزان سرمایه گذاري در استفاده 
از انرژي هاي تجدیدپذیر بودند. با توجه به کاهش ســطح منابع فسيلي در کنار 
عواملي همچون افزایش جمعيت و رشد اقتصادي کشورها و همچنين افزایش 
آالیندگي هاي محيط زیست ناشــي از استفاده بيش از حد از منابع فسيلي، نياز 
به اســتفاده از انرژي هاي تجدیدپذیر بيش از پيش احساس مي شود. اميد است 
در کشور ما نيز برنامه ریزي هاي مناسبي در این حوزه صورت گيرد و با اجرایي 
کردن سياست ها و مشوق هاي مناسب، شاهد توليد سهم مناسبي از انرژي مورد 

نياز کشور از منابع تجدیدپذیر باشيم. 
*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

منابع
1. Renewables 2014 – Global Status Report
2. Renewables 2013 – Global Status Report
3. www.suna.org.ir (Renewable energy organization of Iran) 
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به هرگونه جابه 

جایي الزم است 
به شرایط ایمني 

باربري و باربرداري 
)RIGGING(  توجه 

جدي شود. جهت 
تحقق بهتر این 

موضوع الزم است 
از ریگرهاي مجرب 

استفاده گردد. به 
عنوان مثال الزم بود 

در شرایط فوق در 
زیر جک هاي تعادلي 
از تراورزهاي مناسب 

استفاده مي شد و 
ترازي جرثقیل نیز 
به ویژه مورد توجه 

قرار مي گرفت
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شرح مختصر حادثه: 
جرثقيل   93/06/08 مورخ   16:50 ساعت  حدود 
تلسکوپي موبایل 25 تن با مارک TADANO متعلق 
به یکي از شرکت هاي موازي شرکت فراب واقع در 
کارگاه آزاد، با هماهنگي قبلي، اقدام به تخليه یک پالت 
18 تن محتوي ژنراتور واحد 2 نيروگاه متعلق به شرکت 
فراب از روي تریلي را مي نماید که متاسفانه به دليل فرورفتن 
جک هاي تعادلي جرثقيل در خاک دستي و عدم استفاده 
از تراورز در زیر جک ها، جرثقيل از حالت تعادل خارج 
شده و بار به صورت آرام سقوط مي نماید، پکيج آن دچار 
شکستگي مختصر شده که ظاهرآ منجر آسيب جدي به 
تجهيز نمي گردد. بررسي صورت گرفته حاکي از آن است 
که مقرر شده بود با توجه به محدودیت فاصله و تناژ جرثقيل، 
بار ابتدا فقط به صورت قائم ليفت شده و با حرکت و خروج 
تریلر از زیر بار، مستقيما برروي زمين مستقر و سپس مجددا 

به محل نهایي جابه جا شود.

 علل ريشه اي حادثه: 
به  مي توان  حادثه  این  ریشه اي  دالیل  جمله  از 

مواردي به شرح زیر اشاره کرد: 
1- عدم انطباق ظرفيت جرثقيل با تناژ بار با توجه 

به محدودیت فاصله جرثقيل نسبت به کفي تریلر
ليفت  و  زمين  کافي  مقاومت  به  توجه  عدم   -2

قطعه سنگين 
3- عدم حضور ریگر مجرب پاي کار

4- فقدان سرتيفيکيت براي جرثقيل
براي   LIFTING PLAN وجود  عدم   -5

HEAVY LIFTING فعاليت
6- عدم توجه به LOAD CHART جرثقيل و 

محدودیت هاي کنترل فاصله

آموخته هاي ناشي از حادثه: 
1- توصيه مي شود قبل از اقدام به ليفت قطعات 

 LIFTING  PLAN سنگين حتما نسبت به تهيه
اقدام شده و شرایط واقعي ليفتينگ به خوبي مورد 

بازرسي و ارزیابي خطر قرار گيرد.
2- توصيه مي شود عمر مفيد دستگاه هاي ليفتينگ 

در عمليات جابه جایي مورد توجه جدي قرار گيرد.
3- قبل از اقدام به هرگونه جابه جایي الزم است 
  )RIGGING( به شرایط ایمني باربري و باربرداري
موضوع  این  بهتر  تحقق  جهت  شود.  جدي  توجه 
به  گردد.  استفاده  مجرب  ریگرهاي  از  است  الزم 
عنوان مثال الزم بود در شرایط فوق در زیر جک هاي 
تعادلي از تراورزهاي مناسب استفاده مي شد و ترازي 
جرثقيل نيز به ویژه مورد توجه قرار مي گرفت. فاصله 
مرکز بار نسبت به مرکز باربرداري جرثقيل نيز الزم 
مي بود مطابق load chart جرثقيل مورد توجه قرار 

مي گرفت.
*رئیسبخشایمنيوبهداشت

   تجزیه و تحلیل یک حادثه  در كارگاه نیروگاه آزاد

محسن خرسندي *
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در جامعه مدرن امروزي تقریبا همه چيز بوسيله 
پسورد محافظت شده است. ایميل، شبکه هاي کاري 
و اجتماعي، فایل هاي شخصي، اینترنت بانک و .... 
همگي نيازمند پسورد مي باشند. بنابراین انتخاب و به 
خاطر سپردن پسوردي که از امنيت الزم برخوردار 
باشد امري ضروري به نظر مي رسد. در این مطلب 
سپس  و  پرداخته  امن  پسورد  یک  تعریف  به  ابتدا 
به بيان چند تکنيک جهت انتخاب پسوردي امن و 
فراموش نشدني مي پردازیم. در انتها نيز به ذکر چند 
)جهت  امنيتي  سواالت  انتخاب  در خصوص  نکته 

بازیابي پسورد فراموش شده( مي پردازیم.

پسورد امن
 8 از  بيش  انتخابي  پسورد  که  مي شود  توصيه 
پسورد  کارکترهاي  تعداد  چقدر  هر  باشد.  کارکتر 
بيشتر باشد امکان دستيابي به آن کمتر خواهد شد 
ولي آمار نشان داده که اغلب مردم در به خاطر سپردن 
پسورد بيش از 15 کارکتر با مشکل مواجه مي شوند. 
همچنين پيشنهاد مي شود که پسورد انتخابي ترکيبي 

از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و نشانه ها باشد. 
استفاده از رمز عبور ساده مانند استفاده از نام کاربري 
یا اعداد 123 و یا123456 و test یا حتي یک کلمه 
در دیکشنري و امثال این در دنياي مجازي شما را 
اگر فکر مي کنيد  به خطر مي اندازد و  صد در صد 
ندارد  را  موارد  این  کردن  امتحان  فرصت  شخصي 
و  Brute-force نرم افزارهاي  هستيد.  اشتباه   در 

زیاد  بسيار  تعدادشان  که   Dictionary-attack
است به همين منظور ساخته مي شوند و به راحتي 
و در کمترین زمان رمزهاي اینچنيني را مي شکنند و 
عالوه بر نفوذ به سيستم ممکن است سرویس دهنده 

را نيز مورد تهدید قرار دهند. 
تکنيک هاي پيشنهادي جهت انتخاب پسورد: 

ترکيبي  انتخاب  روش  ساده ترین  و  اولين   -1
مانند  کلماتي  مي توانيد  شما  مثال  است.  کلمات  از 
کلمات  اگر  نمایيد.  انتخاب  را   ”howstopyes“
انتخاب شده به همدیگر مربوط باشند به خاطر سپردن 
آن ساده تر است مانند “yesnomaybe”. توجه به 
این نکته ضروري است که بيشتر سيستم ها حساس به 

حروف بزرگ و کوچک مي باشند بنابراین همان طور 
که قبال اشاره شد نوشتن کلمات به صورت ترکيبي 
از حروف بزرگ و کوچک به افزایش ضریب امنيت 
.”EarPenGold“ پسورد کمک زیادي مي کند. مثال
2- بر روي چيزهایي که بيشتر دوست دارید تمرکز 
کنيد. یک یا دو عدد مورد عالقه، یک یا دو کلمه مورد 
عالقه، یا یک نشانه مورد عالقه را انتخاب کنيد سپس 
عدد و کلمه انتخابي را توسط نشانه انتخابي یا یک 
حرف مهم و حساس مربوط به سيستمي که پسورد 
را براي آن انتخاب مي کنيم به هم متصل مي کنيم. به 
عنوان مثال مي توان به جاي کاراکتر »_«در عبارت 
"four-crazy" یک حرف مربوط به سيستمي که 
از آن استفاده مي کنيم را درج نمایيم. مثال براي ایميل 
"fourYcrazy" .را قرار داد Y ميتوان حرف Yahoo
رمز  سپردن  خاطر  به  جهت  مثال  مي توانيد   -3
کارت هاي اعتباري یک فرمول ساده در نظر بگيرید. 
مثال اگر دو رقم آخر شماره کارت اعتباري شما 23 
مي باشد رمز مي تواند 2361 باشد که رقم اول و دوم 
به ترتيب تکرار شده و سپس ضرب دو عدد و بعد 

در انتخاب رمز عبور چه نكاتي را در نظر بگيريم؟ 

انتخاب پسوردي امن و فراموش نشدني!
توصیه مي شود كه 
پسورد انتخابي بیش 

از 8 كاركتر باشد. 
هر چقدر تعداد 
كاركترهاي پسورد 
بیشتر باشد امکان 
دستیابي به آن كمتر 
خواهد شد ولي آمار 
نشان داده كه اغلب 
مردم در به خاطر 
سپردن پسورد 
بیش از 15 كاركتر 
با مشکل مواجه 
مي شوند. همچنین 
پیشنهاد مي شود 
كه پسورد انتخابي 
تركیبي از حروف 
بزرگ و كوچک، 
اعداد و نشانه ها باشد

شایا شکیب *
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 اگر شما مي خواهید 
پسوردي انتخاب 

كنید كه شامل اعداد 
و نشانه ها نباشد 

بهترین انتخاب شما 
كلمه اي است كه در 

دیکشنري نباشد. در 
این صورت امکان 
دستیابي به پسورد 

شما سخت تر خواهد 
شد. براي مثال اگر 

مي خواهید كلمه 
“Crazy” را انتخاب 
كنید بهتر است كلمه 

“Karaizee” را 
انتخاب نمایید كه در 

دیکشنري نباشد

حاصل تفریق دو عدد. به این ترتيب رمز هر کارت 
اعتباري با دیگري متفاوت خواهد بود و شما فقط یک 

فرمول را به خاطر مي سپارید.
4-  مي توان حرف اول کلمات یک جمله را به 
ترتيب به عنوان کلمه عبور در نظر گرفت. همچنين 
مي توان کلمات را با عدد یا کارکتر نيز جایگزین کرد. 
 Saturday is the worst day of the“ مثال جمله
.”sItWdOtW4Me“ که مي شود ”week for me

چند  همراه  به  جاري  سال  عدد  از  مي توان   -5
کارکتر از ماه جاري به همراه یک کلمه ثابت استفاده 
کرد. مثال پسورد شما در ماه march سال 2013 
به صورت “2013marbook” خواهد بود. بنابراین 
شما هرگز پسورد خود را فراموش نخواهيد کرد و 
امکان انتخاب دو پسورد مشابه در ماه هاي مختلف 

سال وجود نخواهد داشت.
6- مي توان یک عدد دلخواه را به صورت ترکيبي 
از عدد و حروف نوشت. مثال عدد 13579 را مي توان 

به صورت “one35seven9” نوشت.
به جاي  نشانه ها  با جایگزین کردن  7- مي توان 
حروف پسوردي مناسب )Strong( ایجاد کرد. مثال 
کردن  جایگزین  با  را   Longman کلمه  مي توان 
به صورت   a به جاي   @ و   o به جاي  عدد صفر 

“L0ngm@n” نوشت.
8- اگر سرعت تایپ شما سریع مي باشد مي توانيد یک 
جمله از کتاب یا فيلم مورد عالقه خود انتخاب نمایيد. 

.”Houston, we have a problem“ مثال جمله
9- عدد مورد نظر خود را بر روي کيبورد پيدا 

کنيد و سپس دکمه هایي که درست در زیر 
عدد شما قرار دارد را به عنوان پسورد در 
نظر بگيرید. در این صورت شما فقط باید 
عدد را به خاطر بسپارید. مثال براي عدد 

13689 پسورد ما “qeyio” خواهد شد.
10- مي توانيد در پسوردهایي که در آنها 
عدد به کار رفته است برخي از اعداد را به 
صورت ارقام رومي بنویسيد. مثال پسورد 

.”bookIX6I“ مي شود ”book461“
پسوردي  مي خواهيد  شما  اگر   -11
نشانه ها  اعداد و  کنيد که شامل  انتخاب 
نباشد بهترین انتخاب شما کلمه اي است 
که در دیکشنري نباشد. در این صورت 
پسورد شما سخت تر  به  دستيابي  امکان 
مي خواهيد  اگر  مثال  براي  شد.  خواهد 
کلمه “Crazy” را انتخاب کنيد بهتر است 
کلمه “Karaizee” را انتخاب نمایيد که 

در دیکشنري نباشد.

سواالت امنيتي
در موارد زیادي در زمان ایجاد حساب 
کاربري مانند ثبت نام یک ایميل جدید، 
را  امنيتي  تعریف یک سوال  امکان  شما 
دارید که در موارد خاص با پاسخ دادن به 

این سوال هویت خود را براي سرویس دهنده اثبات 
مي کنيد. این سواالت امنيتي اگر چه معموال به چشم 
نمي آیند و براي انتخابشان وسواسي خرج نمي شود، 
اما از اهميت بسيار باالیي برخوردارند. حتي زماني 
که شما درون گوگل به دنبال سواالت امنيتي مناسب 
مي گردید در موارد زیادي با نمونه هاي بسيار ضعيفي 
روبه رو مي شوید که استفاده از آنها و موارد مشابه آن 

بسيار خطرناک است.
یک سوال امنيتي خوب باید این خصوصيات را 

داشته باشد: 
1- به راحتي به خاطر سپرده شود و یادآوري آن 
هم ساده باشد، به طوري که حتي طي 10 تا 15 سال 

آینده آن را فراموش نکنيد.
2- سوالي باشد که بتوان جواب هاي مختلفي را 
براي آن تصور کرد. سوالي با 1000 جواب ممکن که 

فقط یکي از آنها درست باشد چطور است؟ 
3- سوالي نباشد که در مصاحبه یا نظر سنجي به 

آن پاسخ داده باشيد.
4- جوابش در یک یا دو کلمه خالصه شود.

5- هرگز تغيير نکند. 
مواردي که به هيچ وجه انتخاب مناسبي نيستند: 

1- غذاهاي مورد عالقه یا رنگ یا هر چيزي از 
عالیق شخصي که در طول زمان تغيير مي کنند.

2- مدل یا زمان ساخت اتومبيل تان، زیرا براي 
یک خوره ماشين، تشخيص مدل و سال ساخت آن 

از روي عکس اش چندان سخت نخواهد بود.
به دليل  رابطه  این  در  سواالت  تولد:  تاریخ  -3

یافتن جواب و وجود شبکه هاي اجتماعي  سادگي 
مختلف که مرتبا تاریخ تولد شما را به همه یاد آوري 

مي کنند غير قابل استفاده اند.
4-اسمیاتاریختولدافرادخانواده:وقتي که 
اجتماعي عضو  شبکه هاي  در  هم  خانواده تان  افراد 
هستند و در ليست دوستان تان هم قرار دارند، تنها 
نمي داند  را  آنها  شناسنامه اي  مشخصات  که  کسي 

خواجه حافظ شيرازي است.
5- نام مدرسه یا محل زندگي: پيدا کردن محل 
زندگي افراد و طبيعتا محل تحصيل آنها کار چندان 
دشواري نيست و به راحتي مي توان چند احتمال قوي 

را مشخص و امتحان کرد.
آن  در  که  موسسه اي  نام  یا  شغل  اولين  نام   -6
در خصوص  پرس وجو  کمي  با  اید:  شده  مشغول 
محل تولد و زندگي تان، تنها تعداد محدودي شغل در 
ليست هکر محترم باقي مي مانند که یک فرد مي تواند 

به عنوان اولين کار انتخاب کند.
7- سواالتي از قبيل، چه رنگي است؟ رنگ هاي 
رنگ  یک  حتما  شما  اما  دارد  وجود  زیادي  بسيار 
مشخص از آن وسيله را دارید. به عنوان مثال: عکس 
ماشين تان در فيس بوک وجود دارد و همه از رنِگ 

آن مطلع هستند. 
در پایان الزم ميدانم توجه شما را به چند نکته 

مهم جلب نمایم: 
1- هرگز از یک پسورد دوبار استفاده نکنيد. 

2- پسوردي را انتخاب نمایيد که بتوانيد آن را 
به سرعت تایپ نمایيد در غير اینصورت احتمال آن 
مي رود که شخصي دست شما را هنگام 
تایپ پسورد نگاه کرده و آن را به خاطر 

بسپارد.
3- هيچ گاه مشخصات فردي را براي 
پسورد خود انتخاب نکنيد. مثال نام، نام 
نام همسر.  خانوادگي. شماره شناسنامه. 
نمي تواند  و...  تولد  تاریخ  تلفن،  شماره 

پسورد مناسبي باشد.
از  ترکيبي  نمایيد  سعي  همواره   -4
روش هاي فوق را جهت انتخاب پسورد 

به کار برید.
5- هرگز پسورد خود را از ميان یک 
”zzzzzzzz“ کارکتر انتخاب نکنيد. مثال

جایي  در  را  خود  پسورد  هرگز   -6
یادداشت نکنيد و اگر نمي توانيد آن را به 
خاطر بسپارید از نرم افزارهاي مخصوص 
این کار مانند »LastPass« استفاده نمایيد 
نظير  فایل هایي  روي  بر  آن  نوشتن  از  و 
Microsoft word و Excel پرهيز کنيد.
*کارشناسسختافزاروپشتیبانيفني
منابع:اینترنت)بهویژهسایتپلیسفتا(
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8قسمت

طراح طراحان

درباره سر جاناتان 
پاول آيو

ثمین امامي

مرکز اصلي شرکت اپل در کاليفرنيا جایي است که موفق ترین طراح 
دنيا ایده هاي ناب و بزرگ خود را در آنجا خلق کرد؛ اتاق هاي جلسه اي 
که جاناتان آیو دو بار در هفته پشت ميزهاي چوبي آن جلساتي را با 
هم تيمي هاي خود تشکيل مي داد، که هميشه هم با قهوه مرغوب آغاز 
مي شد. در حقيقت در همين جلسات بود که آیو 47 ساله اهل انگلستان 
شرکت آمریکایي اپل را تبدیل به یکي از عظيم ترین شرکت هاي حوزه 

تکنولوژي با ارزش 305 ميليارد یورو کرد.
سر جاناتان پاول آیو )معروف به جاني آیو( متولد 27 فوریه 1967 
در محله چينگفورد در لندن است. از مهم ترین محصوالت این شرکت 
که وي در طراحي آنها همکاري داشته است مي توان رایانه آي مک، مک 
بوک پرو، مک بوک ایر، آي پاد، آي پاد تاچ، آي فون، آي پد و iOS7 را 
نام برد. سر جاناتان آیو ملقب به طراح طراحان در سال 2006 به پاس 
خدماتش به طراحي صنعتي، مفتخر به دریافت رتبه امپراتوري بریتانيا با 
درجه »فرمانده« و در سال 2012 به پاس خدمات به طراحي صنعتي و 
اقدامات نوآورانه اش، به درجه »شواليه« نایل گردید، آیو این تجربه را 
بسيار لذتبخش توصيف کرده است. نوآوري هاي آیو سرمایه 130 ميليون 
دالري، خانه اي به ارزش 17 ميليون دالر و ده ها ماشين پر سرعت مدرن 
براي وي به ارمغان آورد و وي را در زمره بزرگ ترین ميلياردرهاي سن 
فرانسيسکو قرار داد. اپل در کنفرانسي که در آن iOS7 معرفي شد، لقب او 
را به نایب ریيس ارشد بخش طراحي صنعتي به روز کرد. مي توان گفت 

اگر تيم کوک مغز اپل باشد، جاني آیو روح آن است.
ليندر کني، براي نوشتن کتاب بيوگرافي از جاناتان آیو درخواست 
همکاري کرد که درخواست وي به طور مودبانه اي توسط آیو رد شد. اما 
در پایان کني با پيدا کردن چند نفر از همکاران سابق و همکالسي هاي 
او، توانست به اطالعات نسبتا خوبي براي نشر در کتابش دست پيدا کند. 
 Jony Ive: The Genius Behind Apple’s Greatest کني در کتاب
Products، آیو را اینگونه توصيف مي کند: »آیو مردي بسيار مودب و 
گاهي بداخالق است هر چند که تابه حال سر کسي فریاد نزده است و در 
کل شخصيتي  است که کنار آمدن با وي کار راحتي است. بسيار مهربان 
و با دقت است و هميشه راه گشاي تيم خود بوده است. اگر در مسير 
کاري مشکلي به وجود مي آمد، آیو شخصا تقصير را به گردن مي گرفت.«
مشهور  از شخصيت هاي  یکي  نقره ساز،  آیو  مایک  فرزند  جاناتان 
صنعت طراحي تکنولوژي در مدارس بریتانيا است. جاني آیو موفقيت 
اساسي خود در صنعت طراحي را مدیون رابطه صميمي با پدرش مي داند. 
به گفته کني پدر جاناتان فردي بود که با پشتيباني خود استعداد پسرش 
را شکوفا کرد و طراحي در حقيقت شغل خانوادگي خانواده آیو بود که 
هردو بسيار هم به آن عالقه دارند. کني استعداد آیو را دست کم نمي گيرد 
ولي عقيده دارد که اگر آیو جاي دیگري مشغول به کار مي شد احتماال به 
چنين موفقيتي دست پيدا نمي کرد. »جاناتان آیو هاي بالقوه زیادي در دنيا 
وجود دارد اما شاید آنها شانس همکاري با یکي از بزرگ ترین شرکت هاي 
تجاري دنيا مانند اپل را نداشته باشند. جابز هم به اندازه پدر آیو عاشق 
طراحي بود. هردوي آنها افرادي بودند که براي خلق یک آي پاد جدید 
حاضر بودند آسمان را به زمين بياورند. اشتياق در هردوي این افراد حکم 

مركز اصلي شركت 
اپل در كالیفرنیا جایي 
است كه موفق ترین 
طراح دنیا ایده هاي 
ناب و بزرگ خود را 
در آنجا خلق كرد؛ 
اتاق هاي جلسه اي كه 
جاناتان آیو دو بار در 
هفته پشت میزهاي 
چوبي آن جلساتي 
را با هم تیمي هاي 
خود تشکیل مي داد، 
كه همیشه هم با 
قهوه مرغوب آغاز 
مي شد. در حقیقت 
در همین جلسات 
بود كه آیو 47 ساله 
اهل انگلستان 
شركت آمریکایي 
اپل را تبدیل به 
یکي از عظیم ترین 
شركت هاي حوزه 
تکنولوژي با ارزش 
305 میلیارد یورو كرد
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آیو كمي بعد از 
بازگشت جابز به 

اپل در شرف استعفا 

بود. ولي رییس 
آن وقتش آقاي 

جان رابینشتین با 
ارتقا مقام و روحیه 
دادن به او، نظرش 
را عوض كرد: »به 
او گفتیم كه براي 

بیرون كشیدن 
شركت از وضعیت 

بد آن روز باید 
سختي بکشیم، ولي 

وقتي ورق برگردد 
تاریخ ساز خواهیم 
شد. اینها جمالتي 

 بود كه براي 
نگه داشتن او 

استفاده كردیم«

برگ برنده شان را داشت و همين اشتياق براي خلق 
نوآوري بود که به آنها کمک کرد به چنين جایگاهي 
دست پيدا کنند.« آیو توسط رابرت برنر موسس گروه 
طراحي صنعتي شرکت اپل، استخدام شد. در حقيقت 
موردي که چشم برنر را گرفت پشتکار و آینده نگري 
آیو بود که در دیگر محصالن هم رشته اش کمتر دیده 
مي شد. او در رشته طراحي صنعتي در دانشگاه نيو 
کاسل پلي تکنيک )اکنون دانشگاه نورتامباریا( تحصيل 
کرده است. برخي طراحي هاي دانشگاهي آیو در موزه 

طراحي لندن به نمایش گذاشته شدند.
 Chingford Foundation مدرسه  به  جاني 
School رفت، جایي که دیوید بکهام، فوتباليست 
مشهور هم از آن جا فارغ التحصيل شد )دیوید بکهام 
وقتي  شد(.  جا  آن  وارد  جاني  از  بعد  سال  هشت 
در مدرسه بود، معلوم شد که به نوعي نارسایي در 
یادگيري دچار شده است )مشکلي که استيو جابز هم 

داشت(.
طرح هایي  بود،  دانش آموز  یک  زماني که  جاني 
از تلفن هاي همراه کشيد که ظرافت و دقت در آنها 
تلفن همراه چيزي  به طراحي  او  بود. عالقه  معلوم 
نبود که در همان زمان از یادش برود. در سال دوم 
عنوان  به  را  پروژکتور  یک  طراحي  جاني  دانشگاه، 
برگزید. دانش آموزان مدرسه طراحي موظف  پروژه 
بودند که ایده اي اوليه ارائه دهند، آن را بهبود بخشند، 
مدل هایي آزمایشي از آن بسازند و در صورت امکان 
آن را به مرحله توليد برسانند. کار جاني یک تئوري 
ساده نبود، بلکه یک پروسه کامل طراحي و توليد بود. 
پروژه همچنين بازاریابي محصول را هم شامل مي شد. 
جاني مي دانست که استفاده از پروژکتور ها در مدارس 
البته در آن زمان  و دانشگاه ها در حال رونق است. 
پروژکتورها روي ميز معلم قرار مي گرفتند و بسيار 
بزرگ بودند. جاني با در نظر گرفتن این مشکالت به 
این نتيجه رسيد که زمان طراحي یک پروژکتور قابل 
حمل فرا  رسيده است. او یک پروژکتور طراحي کرد 
که تا شده و در یک کيف جا مي گرفت. طرحي بسيار 
مدرن و داراي کارایي باال. یکي از دوستان مایک آیو که 
او هم معلم بود مي گوید که با دیدن آن طرح متعجب 
شد. »اجزا بسيار استادانه کنار هم قرار گرفته بودند. 
مي توانستم استعداد نهفته در جاناتان را ببينم.« دبيران 
مدرسه از طرح جاني بسيار خوششان آمد و تصميم 
از دیگر  گرفتند آن را به همراه چندین طرح دیگر 
دانش آموزان به مسابقات ملي بفرستند. طرح جاني به 
مرحله دوم رفت و قبل از این که براي مرحله بعد 

وارد مسابقه شود، توسط خودش کنار کشيده شد تا 
تغييراتي در آن به وجود آورد. هنگام ایجاد تغييرات، 
جاني مرتکب اشتباه شد و لنز دستگاه را برعکس قرار 
داد. همين امر باعث شد که تصویر نمایش داده شده 
نامفهوم و مات از آب در بياید و موجب حذف آن از 

دور مسابقات شود.

برخي از طراحي هاي معروف 
وقتي در اواخر دهه 90 استيو جابز از او خواست 
که کامپيوتري با رنگ هاي شاد بسازد -که بعدها به 
او ساعت ها در یک کارخانه  آي مک معروف شد- 
توليد شيریني وقت صرف کرد تا از رنگ ها الهام بگيرد 
و با کارش به دنيا بگوید: این دستگاه فقط براي کار 
نيست، براي لذت بردن و سرگرمي هم هست. طراحي 
آي مک در سال 1998 و پس از آن طراحي هاي به 
یادماندني آي پاد، آیفون و آي پد، به اپل کمک کردند که 
نه تنها تبدیل به شرکتي شود که طراحان در آن زمامدار 
امور هستند بلکه حتي به قله ارزشمندترین شرکت 

جهان نيز برسد. 
بيشتر  هرچه  کاهش ضخامت  براي  آیو  جاناتان 
آي پد نسل دوم، فرآیند ساخت را بارها و بارها بهبود 
بخشيد. او به دیدار یکي از استادان خبره ژاپني در امر 
ساخت شمشير سامورایي رفت و با الهام از فرآیند 
ساخت شمشير سامورایي، طراحي بدنه فلزي آي پد 
نسل دوم و چيدمان قطعات سيليکوني داخل آن را 
آنقدر تراش داد و اصالح کرد، تا ضخامت آي پد نسل 
دوم نسبت به نسل قبلي اش تا یک سوم کاهش یابد و 
سبک تر شود. در طراحي iOS7 او به طرز محسوسي 
نشان، عالمت و بخشي از وجود خود را در گوشه 
قرار داده است. وي در یک  این سيستم عامل  گوشه 
وجود  "تمام  گفته:  این باره  در  خصوصي  مصاحبه 
خودم را در جاي جاي این سيستم عامل قرار داده ام 
تا بتوانم آن را به یک محصول خاص و تک مانند 
تمامي محصوالت اپل بدل کنم."  قدرت طراحي او 
 Lecia در راه خيریه هم استفاده مي شود. او دوربين
را طراحي کرد که در حراجي رکورد گرانترین دوربين 
را شکست. پس از تغييرات مدیریتي در سطح کالن 
مدیریتي شرکت اپل در اکتبر 2012، سر جاناتان آیو، 
انگليسي:  )به  انساني  رابط  رهبر  و  مدیر  به جایگاه 
شرکت  در  محصوالت   )Human Interface
او  این وظيفه، کنار وظيفه اصلي  اپل منصوب شد. 
که همان طراحي صنعتي است، قرار مي گيرد. اینک 
جاني آیو به زعم برخي افراد بهترین شغل دنيا را دارد: 

طراحي همزمان رابط انساني و دستگاه ها، نرم افزار و 
سخت افزار. تابه حال هيچ طراحي در این سطح باال 
فرصت یکپارچه کردن طراحي محصوالت شرکتي به 

بزرگي اپل را نداشته است.

نكاتي جالب از زندگينامه غير رسمي آيو
- جاني آیو عشق عجيبي به خودروها دارد ولي در 
اوایل هزاره جدید نزدیک بود در این راه کشته شود. 
بعد از چندین موفقيت به عنوان طراح ارشد اپل، او 
یک استون مارتين DB9 خرید و یک ماه بعد همراه با 
عضوي از تيم طراحي اش، دچار حادثه اي شد که هر 
دوي آنها را تا دم مرگ برد. واکنش اپل به این اتفاق 
جالب بود، افزایشي بزرگ در حقوق جاني آیو. گویا 
آن تصادف مثل یک زنگ بيدار باش براي مدیران اپل 

بود تا بيش از قبل ارزش آیو را بدانند.
- آیو کمي بعد از بازگشت جابز به اپل در شرف 
استعفا بود. ولي ریيس آن وقتش آقاي جان رابينشتين 
با ارتقا مقام و روحيه دادن به او، نظرش را عوض کرد: 
»به او گفتيم که براي بيرون کشيدن شرکت از وضعيت 
بد آن روز باید سختي بکشيم، ولي وقتي ورق برگردد 
براي  که  بود  اینها جمالتي  شد.   تاریخ ساز خواهيم 

نگه داشتن او استفاده کردیم.«
- آیو یکي از افرادي بود که عشق به محصوالت 
سفيد را در اپل جا انداخت. داگ ساتزگر از طراحان 
رنگ سفيد  مخالف  استيو جابز  مي گوید  اپل  اسبق 
بود ولي با دیدن رنگ معروف به سفيد ماه، نظرش 
عوض شد: »اکثر کارهایي که آیو در دانشگاه طراحي 
در بریتانيا انجام داده بود، سفيد بودند و او شروع به جا 

انداختن سفيد در اپل کرد.«
- آیو تنها اتاق خصوصي در استودیوي طراحي اپل 
را دارد، که به مکعب شيشه اي معروف شده است. در این 
اتاق فقط یک ميز، یک صندلي و یک چراغ هست، حتي 
عکسي از خانواده آیو هم نيست. استودیوي طراحي اپل 
 iOS چنان سري است که به عنوان مثال، مدیر ارشد قبلي

آقاي اسکات فورستال هم حق ورود به آن را نداشت.
- آیو یکي از دو نفري بود که جابز بعد از عمل 
پانکراسش در سال 2004 درخواست دیدارش را کرد. 

نفر دیگر، همسر جابز لورین پاول بود.
جاني آیو مي گوید:  »وقتي شما بدانيد که چقدر 
خوب مي توانيد یک چيزي را درست کنيد، کوتاه آمدن 
در آن مورد، حاال چه زود، چه دیر، فرقي با شکست 

ندارد«.
منابعدردفترنشریهموجوداست
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بافت تاریخی، از اجزای جدانشدنی شهرهایی است 
که در گذشته های دور پدید آمده و در گذر زمان، 
فرازها و نشيب های بی شماری را به چشم دیده است. 
چنين محله هایی بيش تر در منطقه جغرافيایی مرکز 
شهر ها قرار دارند؛ جایی که محل اتصال شاه راه های 
ارتباطی اصلی بوده و انبوهی از مکان های تجاری، 
بنگاه های  بزرگ،  بانک های  اداری،  ساختمان های 
لوازم گوناگون  فروش  و  بورس خرید  و  اقتصادی 
را در دل خود جای داده اند. به همين دليل، روزانه 
جمعيت زیادی به این مکان ها می آیند. زنجيره ای از 
این عوامل دست به دست هم داده اند تا این مکان ها 
به بهترین گزینه برای ساخت پياده راه تبدیل شوند. 
پياده راه به گذرگاهی گفته می شود که تنها به منظور 
آمد و شد رهگذران پياده به ویژه گردشگران در نظر 
گرفته شده و ورود هر گونه وسيله نقليه در آن به جز 
وسایل نقليه امدادی، آن هم تنها در مواقع اضطرار، 
ممنوع است. ساخت پياده راه ها، افزایش گردشگری 

درون شهری را در پی دارد.
شلوغ  فرسوده،  بافت های  در  معموال  پياده راه ها 
این مسيرها  ایجاد می شوند.  و مکان های پرترافيک 
می آیند  شمار  به  گردشگر  جذب  شاخصه های  از 
پدیده  این  به  که  دارند  اهميت  اندازه ای  به  و 
ورود  بودن  ممنوع  می گویند.  »پياده گردشگری« 

و  ایرانی  شهروندان  به  محدوده ها،  این  به  خودرو 
گردشگران خارجی امکان می دهد تا بدون استرس و 
با آرامش در این مسيرها به گردش های درون شهری 
بپردازند و بتوانند از چشم اندازهای تاریخی باالترین 

استفاده را ببرند. 
به  تهران  گذرگاه های  بعضی  که  است  چندی 
جذاب  پياده راه   7 به  امروز  شده اند.  تبدیل  پياده راه 
تهران می رویم تا در محيطی جذاب و متفاوت، یک 
گردش جذاب شهری را بيازمایيم. 15 خرداد )بازار(، 
برادران مظفر، مروی، باب همایون، باغ سپه ساالر، 17 
شهریور و باغ ملی، ميعادگاه امروز ما به شمار می آیند. 

درشكه چی! از گلوبندک 
تا سبزه ميدان چند؟

خيابان  ابتدای  تا  گلوبندک  چهارراه  محدوده 
ناصر خسرو که ضلع شمالی بازار تهران را در بر 
به  تهران  پياده راه های  معروف ترین  از  می گيرد، 

همواره  تقدم  حق  محدوده  این  در  می رود.  شمار 
با ره گذر پياده است و هيچ خودرویی اجازه ورود 
بر جاذبه  که  نقليه ای  تنها وسيله  ندارد.  را  آنجا  به 
گردشگری این محدوده افزوده است و شهروندان را 
به حال و هوای چند دهه پيش می برد، درشکه های 
می شوند.  کشيده  اسب  وسيله  به  که  رنگارنگی اند 
ممنوعيت ورود خودرو به این محدوده سبب شده 
است که هيبت و شکوه سردر بازار بزرگ و محوطه 
نمایان شود و شهروندان  پيش  از  بيش  سبزه ميدان 
بتوانند با زاویه گسترده دید، از این نمادهای هویت 

تاریخی بهره ببرند.
خيلی ها  دارد.  چيز  همه  تهران  بزرگ  بازار 
پایين،  با قيمتی  حاضرند برای یک جنس کوچک 
جان  به  را  شلوغ  شهر  این  در  دراز  سفری  رنج 
عنوان  به  بازار  پياده راه  بيایند.  بازار  به  و  بخرند 
دیگر  جذابيتی  اما  پایتخت،  پياده راه  مشهورترین 
دارد. چندسالی است شمایل محدوده ورودی بازار 
به گونه ای دیگر شده است. قدیم ترها این منطقه به 
ترافيک کالفه کننده اش مشهور بود. اکنون اما این 
محدوده پياده راهی است که با سنگ فرش زیبایش 
ممنوع  اینجا  به  خودرو  ورود  می نمایاند.  را  خود 
است. می توانی از چهارراه گلوبندک تا سبزه ميدان 
و  حال  از  و  کنی  گز  پياده  را  ناصرخسرو  البته  و 

٧ پياده راه مشهور تهران، شما را به سوی خود می خوانند

              خرید
             گردش

        تماشا
روی سنگ فرش های خاطره انگیز

در اين محوطه سنگ فرش شده كه گام برمی داری، انگار كه دروازه ای رو به تاريخ، پيش رويت 
باز می شود؛ صدای گام هايی را می شنوی كه دهه ها و حتی سده ها پيش بر سنگ فرش های همان 
دوره ها فرو می آمدند؛ هياهوی مردمانی را می بينی كه مشتاقانه، برای قدم زدن های عصرانه 
به اين خيابان آمده اند و در حال گفت وگو با يكديگرند؛ تصوير جهانگردانی كه دوربين به 
دست در گشت وگذارند، توجه ات را جلب می كند؛ بناهای زيبا و بزرگ اينجا شيفته ات می كنند، 
چه هنری به خرج داده اند اين معماران خوش سليقه در ساخت اين بناهای جذاب، ستون ها و 
سرستون هايشان، شكوه بناهای باستانی ايران را به ياد می آورند؛ اينجا گويی رنگ و بويی از 
شكوه تاريخ را در خود دارد؛ اين پياده راه شيفته ات می كند كه از قطار شتابان زندگی، لحظه و 
ساعتی پايين بيايی و گام هايت را بر سنگ فرش هايی بگذاری كه انگار تو را به تاريخ می برند ... 
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چندی است كه 

بعضی گذرگاه های 
تهران به پیاده راه 
تبدیل شده اند. 
امروز به 7 پیاده راه 
جذاب تهران 
می رویم تا در 
محیطی جذاب و 
متفاوت، یک گردش 
جذاب شهری را 
بیازماییم. 15 خرداد 
)بازار(، برادران 
مظفر، مروی، 
باب همایون، باغ 
سپه ساالر، 17 
شهریور و باغ ملی، 
میعادگاه امروز ما به 
شمار می آیند

مژگان
 جعفري *
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به پیاده راه بازار كه 
می روید دیدار با دو 

یادگار شکوه مند 
تاریخ معاصر ایران 
را فراموش نکنید. 

مجموعه كاخ گلستان 
كه در گوشه ای از 

میدان ارگ آرمیده، 
وسوسه كننده 

است. كامل ترین 
عمارت های سلطنتی 

با زیبایی های معماری 
اواخر عصر صفوی و 
سراسر دوره قاجار، 

می تواند یک روز 
كامل بازدید را به 

خود اختصاص دهد. 
پشت كاخ گلستان، 

خیابان ناصرخسرو را 
كه به سمت الله زار 

پیاده گام بزنی، 
یکه یادگار میرزا 

تقی خان فراهانی، 
امیركبیر، بزرگ مرد 
تاریخ معاصر ایران 
را می بینید كه چند 

سال است درهایش 
بسته است اما سر 
در و كاشی نوشته 

»دارالفنون« آن نشان 
می دهد این بنا هنوز 

زنده است

ي
رد

ن گ
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ت

هوای دل انگيز این پياده روی بهره ببری. درشکه چی 
و قطار تفریحی را البته فراموش نکنيد! چند وقتی 
است درشکه هایی با اسب، شبيه آنچه در ميدان نقش 
تا  گلوبندک  ميان  فاصله  دیده ایم،  اصفهان  جهان 
ناصرخسرو را با اسب هایشان  می پيمایند و مسافران 
عالقه مند را با هزینه ای کم به صدسال پيش می برند. 
در  امروزی تر  رقيبی  تازگی  به  البته  درشکه ها  این 
کنار خود می بينند؛ اگر خریدی ندارید که به بهانه آن 
به بازار بروید، لذت یک درشکه سواری یا نشستن 
روی صندلی های قطار می تواند بهانه ای خوب برای 

این گردش یک روزه باشد.
از آغاز بازار تا پایان آن که گام بزنی برگ هایی 
خواندنی و نوستالژیک از تاریخ معاصر تهران پيش 
رویت قرار خواهد گرفت. البته از بازار که می گذرید 
خيابان ناصرخسرو را نباید از یاد ببرید. در این خيابان 
تاریخی، نزدیک مجموعه اصلی بازار نيز بازارچه ها 
و تيمچه هایی وجود داشت که امروزه بقایای برخی 
از آنها مانند بازارچه مروی از دوره فتحعلی شاه و 
و  باقی است. مسجدهای جامع  تيمچه صدراعظم 
امام یادگارهایی از جلوه های مذهبی اینجایند. این 
معماری  برجستگی های  هریک  تاریخی،  بناهای 
ویژه ای دارند و بخشی از رویدادهای تاریخ معاصر 

تهران در آنجاها رخ داده است.
یادگار  دو  با  دیدار  می روید  که  بازار  پياده راه  به 

نکنيد.  فراموش  را  ایران  معاصر  تاریخ  شکوه مند 
مجموعه کاخ گلستان که در گوشه ای از ميدان ارگ 
آرميده، وسوسه کننده است. کامل ترین عمارت های 
سلطنتی با زیبایی های معماری اواخر عصر صفوی 
و سراسر دوره قاجار، می تواند یک روز کامل بازدید 
گلستان،  کاخ  پشت  دهد.  اختصاص  خود  به  را 
خيابان ناصرخسرو را که به سمت الله زار پياده گام 
اميرکبير،  فراهانی،  تقی خان  ميرزا  یادگار  یکه  بزنی، 
بزرگ مرد تاریخ معاصر ایران را می بينيد که چند سال 
است درهایش بسته است اما سر در و کاشی نوشته 

»دارالفنون« آن نشان می دهد این بنا هنوز زنده است.

پياده راهی با عطر ادكلن و طعم فالفل
دیگر پياده راه مشهور پایتخت، کوچه مروی است 
است.  گرفته  جای  بازار  پياده راه  همسایگی  در  که 
شهروندانی که به پياده روی در این کوچه خاطره انگيز 
به همراه تماشا یا خرید لوازم بهداشتی آرایشی عالقه 

این  به  به همراه برخی گردشگران خارجی،  دارند، 
محدوده می آیند. کوچه مروی، پامنار را به ناصرخسرو 
می رساند و با سنگ فرش زیبایش، دل ها را می برد. از 
ميدان امام خمينی که به سوی خيابان ناصرخسرو، 
پياده روانه شوی، پياده راه مروی در جنوب آن جای 
فالفل  با طعم  مروی،  کوچه  در  دارد. گشت وگذار 
ورودی  سرشناس  فالفل فروشی های  است؛  همراه 
آن، از هر دو نفر، هر دو را جذب و به خوردن یک 
ساندویچ با شهرت ملی دعوت می کنند! بخشی دیگر 
عرضه  فروشگاه های  پياده راه،  این  جذابيت های  از 
است.  گوناگون  قهوه های  و  خارجی  شکالت های 
گردش در بازار مشهور رضا در ميانه کوچه مروی و 
نيز مسجد و مدرسه مروی، می تواند پایان بخش این 

پياده روی فوق العاده باشد. 

باب همايون باز است!
پياده راه باب همایون، حلقه ای دیگر از زنجيره 
مرداد-شهريور  1393پياده راه های محدوده بازار تهران است. این مسير با 
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پیاده راه باغ 
سپه ساالر كه امروز 
به نام خیابان صف 
شناسانده شده، اما 
با دیگر پیاده راه های 
تهران تفاوت دارد؛ 
اینجا پیاده راه زنانه 
است! بورس كیف و 
كفش بانوان در این 
مسیر منحصربه فرد 
قرار دارد و روزانه 
خانم های زیادی به 
اینجا سرمی زنند. 
برای رسیدن به باغ 
سپه ساالر باید خیابان 
جمهوری را به سمت 
شرق بروید. پس از 
چهارراه مخبرالدوله، 
دست چپ می توانید 
به این پیاده راه جذاب 
با سنگ فرش های 
زیبا و نیمکت های 
وسوسه كننده اش 
بیایید

سنگ فرش های نوساز و مسير کالسکه رو از ميدان 
یک  سر  بر  پایان  در  و  می شود  آغاز  خمينی  امام 
از  و  ناصرخسرو  خيابان  به  یک سو  از  راهی،  دو 
به ميدان ارگ  از خيابان داور  با گذر  سوی دیگر 
پياده راه  خالف  بر  اینجا  می رسد.  تهران  بازار  و 
سوی  دو  در  دارد!  مردانه  فضایی  سپه ساالر،  باغ 
پيراهن  و  شلوار  و  کت  عرضه  بورس  پياده راه 
آنهایی  است.  دربرگرفته  را  محدوده  این  مردانه، 
به  نسبت  ارزان تر  شلواری  و  کت  می خواهند  که 
این  در  تا  می آیند  اینجا  به  بخرند،  مناطق  دیگر 
بدهند  به جيب شان  آرامشی  هم  اقتصادی  شرایط 
هم در یک فضای نوستالژیک، پس از گام زدن در 
پياده راه باب همایون، به خيابان ناصرخسرو یا بازار 
تهران راه ببرند. البته در جنوبی ترین نقطه پياده راه 
فروشگاه های  کوچک  بورس  یک  همایون،  باب 

دوربين های عکاسی و تجهيزات آنها وجود دارد.
 

باغ سپه ساالر و نيمكت های 
وسوسه كننده اش

خيابان  نام  به  امروز  که  سپه ساالر  باغ  پياده راه 
صف شناسانده شده، اما با دیگر پياده راه های تهران 
تفاوت دارد؛ اینجا پياده راه زنانه است! بورس کيف 

و کفش بانوان در این مسير منحصربه فرد قرار دارد 
و روزانه خانم های زیادی به اینجا سرمی زنند. برای 
باید خيابان جمهوری را  باغ سپه ساالر  به  رسيدن 
به سمت شرق بروید. پس از چهارراه مخبرالدوله، 
با  جذاب  پياده راه  این  به  می توانيد  چپ  دست 
سنگ فرش های زیبا و نيمکت های وسوسه کننده اش 
بيایيد. اینجا هم همچون پياده راه بازار، به ایستگاه 
مترو چسبيده است که همين مساله دسترسی را به 
آن آسان کرده است. باغ سپه ساالر انصافا بيش از 
آن که یک بورس بازاری باشد، گردشگاهی است 
که نمی توان آسوده از کنارش گذشت. گشت وگذار 
به  را  قاجار  عصر  تاریخ  طعم  می تواند  آن  در 

شهروندان ایرانی و گردشگران خارجی بچشاند. 

برادران مظفر
 ميعادگاهی برای اهل هنر و فرهنگ

بافت  مرکز  از  کمی  پایتخت،  پياده راه  دیگر 
تاریخی دور است و شهرت کم تری دارد. چهارراه 
و  ولی عصر  خيابان های  هم راستای  ولی عصر 
برادران  جنوبی  شمالی  خيابان  شمالی،  فلسطين 
انقالب  خيابان  ميان  محدوده  که  دارد  قرار  مظفر 
این  می دهد.  پوشش  را  فلسطين  ميدان  شمال  تا 
آغاز می شود  کامپيوتر رضا  بازار  از پشت  پياده راه 
و با گذر از کنار سينما فلسطين تا نزدیکی ميدان 
مظفر  برادران  پياده راه  می یابد.  تداوم  ولی عصر 
ميان  در  گردشگری  پياده  مسير  شاید خلوت ترین 
هم ترازان باشد، از آن رو که جز در آغاز و پایان، 
معموال  اینجا  ندارد.  گردشگران  برای  جاذبه ای 
پاتوق دوستداران کامپيوتر، سينما و نيز هنردوستانی 

است که که اگر فاصله ميان سينما فلسطين تا تئاتر 
شهر را می خواهند پياده بروند. خلوت این خيابان، 
مکان های  از شلوغ ترین  یکی  ميانه  در  را  آرامشی 
پایتخت فراهم آورده است؛ لحظه هایی همراه با گپی 
خاطره انگيز کنار دوستان و همراهان. موزه هنرهای 
فلسطين در نزدیکی خيابان طالقانی، همواره ميزبان 
این  گردشگران  می تواند  که  است  نمایشگاه هایی 

پياده راه را به سوی خود بکشاند.
 

پياده راه 1٧ شهريور
راهی به سوی دنيای صنعت برق

خيابان 17 شهریور در ميانه ميدان های امام حسين 
و شهدا، یکی از پياده راه های جوان نوپای پایتخت 
به  نسبت  کم تر  جذابيتی  دليل  همين  به  که  است 
دیگر پياده راه ها دارد. شاید مهم ترین ویژگی پياده راه 
17 شهریور، دو ایستگاه مترویی باشد که در آغاز و 
پایان این مسير، مسافران را بدان سو هدایت می کنند. 
هنوز برنامه هایی برای گسترش گردشگری در این 
پياده راه اجرا نشده است اما کوچه مشهور شهرستانی 
با آن قصابی ها و ميوه فروشی های ویژه اش به همراه 
فروشگاه ها و پاساژهای بورس لباس های گوناگون 
با  شهدا  ميدان  محدوده  نيز  و  مسير  شمال  در 
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تصویر درشکه هایی 
كه با كوبیدن 

صدای سم اسب ها 
آمدن شان را خبر 
می دادند، هنوز در 

گوش هایم طنین انداز 
است. خانه ما سنگلج 

بود كه امروز پارک 
شهر است. آن زمان 
تمام آن خیابان هایی 

كه  قدم می زدیم 
همه تهران در واقع 
همان جاها بود؛ آن 
ازدحام و آدم ها و 
شوخی هایی كه با 
هم می كردند و آن 
سینماها و تئاترها، 

واقعا یادش كه 
می افتم غصه ام 
می گیرد. اینقدر 
معرفت داشتند 

آن آدم ها و اینقدر 
فرهنگی بود آنجا و 

آن محیط

در سال 1327 زمانی که در 17 سالگی از شهر رشت 
برای تحصيل در دارالفنون به تهران آمدم، خيابان های 
بزرگ پایتخت همچون الله زار و ناصرخسرو شيفته ام 
ماشين رو  که  آن  با  بزرگ  خيابان های  این  کردند. 
داشتند.  اختصاص  پياده ها  به  بيش تر  اما  بودند  هم 
خيابان هایی بودند که اهل فرهنگ و هنر در آنجاها سير 
آفاق و انفس می کردند، پياده گام می زدند و از فضای 
فرهنگی شان لذت می بردند. الله زار  بهترین جای آن 
روزگار برای پياده روی بود. ماشين بسيار اندک می آمد 
و بيش تر از آن که خيابان باشد پياده راه بود. آن زمان 
که کف الله زار سنگ فرش بود ماشين در آن نمی رفت 
مگر این که شخصيت مهمی می آمد همچنين مردم آن 
اندازه ماشين نداشتند. تهرانی ها پياده به آنجا می آمدند و 

در دو سوی خيابان، غلغله ای می شد.
سم  صدای  کوبيدن  با  که  درشکه هایی  تصویر 
اسب ها آمدن شان را خبر می دادند، هنوز در گوش هایم 
طنين انداز است. خانه ما سنگلج بود که امروز پارک 
قدم  که   خيابان هایی  آن  تمام  زمان  آن  است.  شهر 
می زدیم همه تهران در واقع همان جاها بود؛ آن ازدحام 
و آدم ها و شوخی هایی که با هم می کردند و آن سينماها 
می گيرد.  غصه ام  می افتم  که  یادش  واقعا  تئاترها،  و 
اینقدر معرفت داشتند آن آدم ها و اینقدر فرهنگی بود 
آنجا و آن محيط. دو سوی الله زار پر از سينما، تئاتر، 
کتاب فروشی و نيز مغازه هایی بود که انواع و اقسام 
پارچه ها و اجناس فرنگی را می آوردند. تماشای آنها 
برای ما جالب بود. ورودی الله زار از توپخانه، آنجا 
که موزه صنعتی است، یک شيرازی بود که کتاب های 
اکازیون می فروخت. در پياده رو کتاب ها را پهن کرده 
بود و من هنوز بعضی کتاب هایی را که آنجا خریدم، 
الله زار  به  پياده  بود،  سنگلج  چون  خانه مان  دارم. 
می رفتم و قدم می زدم.  ناصرخسرو هم اینگونه بود. 
با وجود آن که ماشين های کمی هم به آنجا می آمدند، 
پياده راه بود و اهالی فرهنگ به دليل وجود  بيش تر، 
کتاب فروشی ها و انتشاراتی های بزرگ، فراوان به آنجا 
می آمدند و در پياده روهای خاطره انگيزش قدم می زدند. 
آنها  هست.  فراوان  پياده راه ها  این  از  اروپا  در 
ساختمان های قدیمی را مثل ما خراب نمی کنند، به 
همين دليل اصوال در شهرهای بزرگ اروپا، مناطقی 
که شهر قدیم به شمار می آید، به محوطه ای تبدیل 
می شوند که خودروها اجازه آمدن ندارند. آن مناطق 
در واقع برای پياده ها است. شهرهای وین، بروکسل، 
زیادی  پياده راه های جذاب  ليسبون،  و  لندن  پاریس، 
و  لذت بخش اند  گردشگران  و  مردم  برای  که  دارند 

برایشان خاطره به یادگار می گذارند. 
اسطورهشناس

بتواند  شاید  پرطرفدار،  خشکبارفروشی های 
این  پياده روی در  به  را  لحظه هایی گردشگران 
مسير راضی کند. در ميانه این پياده راه، از پشت 
موزه  به  می توانی  هم  برق،  قدیمی  کارخانه 
صنعت  دگرگونی  سير  و  بروی  برق  صنعت 
برق ایران و تجهيزات کالسيک آن را به تماشا 
بنشينی یا در پارک خيام که نزدیک آنجا قرار 
گرفته است، فارغ از شلوغی شهر لحظه هایی را 

آسوده بگذارنی. 

محوطه باغ ملی
 قلب فرهنگی تاريخی تهران

مشهور  پياده راه  آخرین  ملی،  باغ  محوطه 
با  اساسی  تفاوتی  البته  که  است  پایتخت 
چکيده ای  محدوده،  این  دارد.  هم ترازانش 
پایتخت  فرهنگی  ميراث  و  معماری  تاریخ  از 
اینجا،  است.  داده  را در خود جای  200 ساله 
نيست؛ هر  نشانی  بازاری  بورس های  از  دیگر 
چه هست تاریخ و ساختمان هایی باشکوه است 
به هزارتوی گذشته دعوت می کنند.  را  تو  که 
محوطه تاریخی باغ ملی در 500 متری ميدان 
جای  تير   30 خيابان  به  نرسيده  خمينی،  امام 

گرفته است. 
سردر  نام  به  قدیم ترها  که  ملی  باغ  سردر 
این  ورودی  داشت،  شهرت  مشق  ميدان 
است.  پایتخت  قلب  در  منحصربه فرد  محوطه 
مجموعه ای از موزه های بزرگ و ساختمان های 
را  شده  سنگ فرش  پياده راه  که  تاریخی 
دربرگرفته اند، موجب یگانگی این محوطه در 

تهران شده اند.
باغ ملی، کتابخانه و   وجود سردر تاریخی 
باستان، سکه  ایران  موزه های  ملی ملک،  موزه 
فناوری،  و  علوم  ایران،  عبرت  سپه،  بانک 
ایران  سفالينه های  و  آبگينه  )پست(،  ارتباطات 
و گمرک در کنار ساختمان های تاریخی وزارت 
امور خارجه به ویژه ساختمان شماره 9 که با 
عمارتی شکوه مند، کاخ قدیم شهربانی به شمار 

می آمد و هر روز گردشگران زیادی را به این 
محوطه می کشاند، یکی از مهم ترین محورهای 

گردشگری پایتخت را شکل داده است.

پياده راه های جهانی، گريز از شلوغی 
خيابان ها و ترافيك خودروها

مسکو،  بارسلونا،  نيویورک،  لندن،  توکيو، 
پدیده  که  شهرهایی اند  از  دانمارک  پاریس، 
پياده  راه سازی را به عرصه شهرسازی نوین خود 
راه داده و نتایج مثبت آن را آزموده اند. حفظ و 
نوسازی بافت های تاریخی و هویت فرهنگی، 
به دست  محدوده ها،  این  به  گردشگران  جلب 
اشتغال زایی،  راه و  این  از  ارزی  آوردن درآمد 
از آثار مثبت این طرح در چنين کشورهای بوده 
است. کپنهاگ، بزرگ ترین شبکه پياده راه را در 
قلب  در  استراگت  شلوغ  پياده راه  دارد.  جهان 
پياده راه دانمارک است و  کپنهاگ مشهورترین 
شمار  به  اروپا  در  خرید  پياده راه  طوالنی ترین 
می آید. این خيابان جذاب، مجموعه ای از مراکز 
کافه های شلوغ و  بزرگ، رستوران ها و  خرید 

دل نشين را در خود جای داده است. 
همچون  تاریخی  ساختمان های  وجود 
کليسای  و  کپنهاک  دانشگاه  قدیمی  محوطه ی 
پياده راه  است،  شده  موجب  کپنهاک،  جامع 
مشهور  جاذبه های  از  یکی  به  استراگت 

گردشگری در اروپا بدل شود. 
به  نيز  ایتاليا  ونيز  شهرت  از  مهم  بخشی 
پياده راه های آن بازمی گردد. این شهر، شبکه ای 
است.  داده  جای  خود  در  را  پياده راه ها  از 
پياده راه های دوهو در ميالن، ميدان واتيکان در 
سرخ  ميدان  و  ونيز  در  مارکو  سن  ميدان  رم، 
در مسکو، از جمله پياده راه های معروف جهان 
ليسبون،  چون  شهرهایی  در  می آیند.  شمار  به 
فرانکفورت،  مونيخ،  آمستردام،  بارسلونا، 
استکهلم و لندن نيز می توان نمونه هایی شاخص 

از پياده راه ها را به تماشا نشست.
*پژوهشگرتهرانقدیم

شيفته پياده روهای 
ناصرخسرو و الله زار

جالل ستاری*
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همه چيز درباره ناگفته های درمان به وسيله آب

به آب درمانی اعتماد کنیم
درد كه بر جانمان بنشيند، بي تابمان مي كند و براي يافتن 
درمانش به هر دري مي زنيم؛ گاه با قرص و مسكن و دارو 
و گاه هم تيغ تيز جراحی. هيچ كدام از ما تصور خوبی از 
درد و بيماری نداريم، نياكان ما نيز از تلخی درد و درمانش 
دل خوشی نداشته اند. شيخ اجل سعدی شيرازی نيز در 
كتاب بوستان خود اشاره به تلخی دارو و درمان كرده و 
گفته است:» چه خوش گفت يك روز دارو فروش/ شفا بايدت 

داروی تلخ نوش«. اين روزها اما درمان دردها شكل و انواع 
متنوعی به خود گرفته اند و از بخت ياري ما انسان هاي قرن 
بيست و يكم يكي هم اين است كه ديگر درمان ها تنها در 
شربت هاي تلخ و آمپول ها و جراحي هاي دردناك خالصه 
نمی شوند. »آب درمانی« يكي از شيوه ها و انواع درمان هاي 
جديدِ سالهاي اخير است كه محصول نگاه تازه به درد و 

درمان است.
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آب درمانی از 
قدیمی ترین 

روش های درمان 
است. این 

روش درمانی در 
زمان های گذشته 

در چشمه های 
آب معدنی و با 

روش های قدیمي 
تر و ناقص تري 

نسبت به حاال انجام 
می شده است. فایده 

آب درمانی بهبود 
مشکالت ارتوپتیک 

و نورولوژیک در 
سنین مختلف است. 

این روش درمانی 
برای بیمارانی كه 
به اوتیسم و فلج 

مغزی مبتال هستند، 
كارآیی زیادی دارد. 
بنابراین آب درمانی 

به دلیل خواص 
ترمودینامیک و 
هیدرومکانیک 

آب می تواند طیف 
وسیعی از بیماران را 

بهبود بخشد

تا چند سال پيش تصور همگاني از آب درمانی، به روشي خالصه مي شد که 
در آن فرد بيمار یا شنا مي کرد یا در عرض استخر قدم مي زد. اما به مرور زمان 
آب درمانی کم کم به عنوان روش درمانی مجزا و تخصصي شناخته شد؛ روشی 
درمانی که با نظارت آب درمانگر، در فضای استخر انجام می شود. در این روش 
ورزشکار، بيمار و یا شخص آسيب دیده می تواند کارهای متفاوتی در آب انجام 
دهد و انواع حرکات تخصصي- فيزیولوژي شامل راه رفتن های متفاوت برای 
انواع امراض در آن پيش بينی شده است. دفع درد و کمرنگ شدن این بيماری ها  
نسبت به درجه و نوع آنها با هم فرق می کند. ميدیا رحماني دکترای رشته 
تربيت بدنی، یکی از این هيدروتراپيست هاي جوان است. او یکی از کسانی 
است که با استفاده از این تراپی خاص، بسياری از دردهای عضالنی را درمان 
کرده است. از قرار  او سالمتي مادرش را مدیون آب درماني مي داند و همين 
انگيزه اوليه ای بود که او را به سوی تحقيق درباره این روش درمانی سوق داده 
است. روش درمانی اي که به گفته او هنوز در ایران به اندازه کشورهای پيشرفته 
شناخته شده نيست اما سابقه و دیرینه آن به یونان و روم باستان بر می گردد. 
ميدیا رحمانی تنها کسی نيست که از این روش درمانی دفاع می کند و مزایای آن 
را بر می شمارد. مراجعانی که با آب درمانی، دردهای عضالنی خود را تسکين 
داده اند حاال در جرگه مدافعان آب درمانی قرار گرفته اند و روز به روز هم به 

تعداد آنها افزوده مي شود.

آب درمانی از قديم تا به امروز 
آب درمانی از قدیمی ترین روش های درمان است. این روش درمانی در 
زمان های گذشته در چشمه های آب معدنی و با روش های قدیمي تر و ناقص 
انجام می شده است. فایده آب درمانی بهبود مشکالت  تري نسبت به حاال 
ارتوپتيک و نورولوژیک در سنين مختلف است. این روش درمانی برای بيمارانی 
که به اوتيسم و فلج مغزی مبتال هستند، کارآیی زیادی دارد. بنابراین آب درمانی 
به دليل خواص ترمودیناميک و هيدرومکانيک آب می تواند طيف وسيعی از 
بيماران را بهبود بخشد. محيط آب برای بيماران مفرح است و به مراجعان حس 
بيماري القا نمي کند. ویژگی اصلی آب درمانی این است که فرد، بهِ پروسه درمان 
عالقه مند می شود و از آن گریزان نيست. رحمانی از نمونه درمانگرانی است که 
کار درمان را چندي است به صورت تخصصي و حرفه اي آغاز کرده است. 
او کمک کردن به آدم هایی که تنها برای رفع دردهای عضالنی و بيماری های 
گوناگون خود به استخر می آمدند و تنها و بی هدف  در آب راه می رفتند را  

هدف اصلی فعاليت های خود توصيف می کند. 

مطب من استخر بود
این آب درمانگر جوان درباره تجارب روزهاي ابتدایي کار خود مي گوید: 
»سال 83 مادر من به دیسک کمر مبتال شد و  بعد از عمل جراحی کمر با 
ارشد  فراوانی روبه رو شد. من در آن زمان در مقطع کارشناسی  مشکالت 
تحصيل می کردم  و با برخی از حرکات درمانی و اصالحی آشنا بودم. همين 
انگيزه مرا به سوی مطالعه جدي درباره آب درمانی سوق داد؛ درمانی که در 
ایران ناشناخته بود و کسی به آن باور نداشت. در روزهای نخست، من هزینه ای 
از بيماران دریافت نمی کردم زیرا آدم هایی را می دیدم که درد زیادي مي کشند اما 
علت دردهای خود را نمي دانند. از همين رو هم به شکلي جدي وارد این حوزه 

مهم اما کمتر شناخته شده، شدم.«
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درد، زنگ خطر بيماری عضالت است
دردهای عضالنی بی دليل نمی آیند و آسان هم 
نمی روند. وقتی عضالت ضعيف می شوند و توانایی 
خود را از دست می دهند، احساس درد ایجاد می شود. 
فقر  دچار  را  فرد  آرتروز  مشکالت  و  کمر  دیسک 
به علت پوزیشن های  این موضوع  حرکتی می کند. 
است.  کار  طوالنی  ساعت های  یا  و  نشستن  اشتباه 
راست  توانایی  می شوند  ضعيف  عضالت  وقتی 
قامت بودن را ندارند. عضالت فشار را بر دیگامنتا 
عضالنی  درد  می شود.  شروع  درد  و  می اندازند 
نخستين زنگ خطري است که می گوید بدن تحت 
زندگی  روزمره  امور  انجام  که  فشاری  است.  فشار 
را سخت و فرد را خانه نشين می کند. می توان گفت 
همين موضوع یعني تالش برای تسکين درد انگيزه 
بسياری از آدم ها برای آمدن به استخر است. دردی 
که علی رغم باور عمومی رایج -تنها با قدم زدن در 
در  خود  تجربه  از  رحمانی  نمی شود.  برطرف  آب 
مواجهه با تصورات رایج اشتباه می گوید: »روش آب 
درمانی بسته به افراد گوناگون متفاوت است. گاهی 
درد برخی از بيماران زیاد است. ما ابتدا درد را کاهش 
داده و سپس فعاليت های حرکتی و تقویت را آغاز 
می کنيم. ما در آب درمانی توصيه های اوليه ای برای 
شروع درمان  به بيمار پيشنهاد می کنيم. توصيه های 
مانند روش نشستن و خوابيدن که بسته به بيومکانيک 
بدن فرق می کند. گاهی برخی از مراجعه کنندگان به 
علت درد فراوان نمی توانند برخی از حرکات را انجام 
دهند. در این حالت آب درمانگر وظيفه دارد با روش 
دیگری تمرین حرکتی را بر روی فرد انجام دهد. به 
عنوان مثال ای سی ال ميالد بازیکن تيم فوتبال در یک 
بازی آسيب دیده بود. این اصطالح  مخفف آسيب 
مصرانه  ميالد  است.  او  قدامی  متقاطع  ليگامنت  در 
می خواست به فوتبال بازگردد. الزمه این  اتفاق باال 
رفتن استقامت قلبی و عروقی بود و تنها تمرکز بر 
درمان پا درد او را دوا نمی کرد. در روش درمانی او  
ما بر همه این فاکتورها تمرکز کرده و فقط بر درمان 
زانو تمرکز نکردیم. معموال در فيزیوتراپی درمان فقط 

بر نقطه آسيب دیده متمرکز می شود اما در آب درمانی 
اینگونه نيست و درمانگر بر کل بدن احاطه دارد. نکته  
قابل ذکر این است که آب درمانی باید به شکل مستمر 
ادامه پيدا کند تا نتيجه بخش شود. این ویژگی مشترک 

بين آب درمانی و فيزیوتراپی است.«

درمانی كه مرا به فوتبال بازگرداند
بسياری از کسانی که به درد دچار می شوند راه 
مورد  فعاليت های  ترک  و  نشينی  خانه  دیگری جز 
عالقه خود ندارند. ميالد روحانی هم از این قاعده 
پروپاقرص  طرفداران  از  حاال  که  او  نبود.  مستثنی 
نخست  روزهای  درباره  است  درماني  آب  روش 
آسيب دیدگی خود می گوید: » فوتبال را خيلی دوست 
از مسابقات ای سی ال زانوی من  داشتم. در یکی 
آسيب دید. بعد از عمل جراحی مدتی فيزیوتراپی 
می کردم. دکتر به من می گفت از هر 200 نفری که 
به آسيب دیدگی ای سی ال زانو  دچار می شود، پای  
یک نفر به حال عادی باز می گردد.  با این اميد اوليه 
درمان را آغاز کردم. در استخر با آقای رحمانی آشنا 
شنيدم.  را  درمانی  آب  اسم  بار  اولين  برای  و  شدم 
تصور من از آب درمانی راه رفتن در آب بود. پای 
من  به علت ضعف عضالنی خم نمی شد  و درد 
می کرد. زانوی من بعد از آب درمانی اولين بار در 
آب خم شد. فيزیوتراپی خيلی به من کمک کرد اما 
فيزیوتراپی فقط بر یک پای من تمرکز می کرد و پای 
دیگر هر روز ضعيف تر می شد. آب  درمانی با تمرکز 
حرکات در هر دو پای، از درد من کاست. با جرات 
می گویم هيدروتراپی، درمان من را تسهيل کرد. حاال 
یک سال از آشنایی من با دکتر رحمانی می گذرد اما 
من همچنان جلسات درمانی خودم را ادامه می دهم. 
البته من امروز دیگر تا حدودی حرکات آب درمانی را 

یاد گرفته ام  وآنها را درآب انجام می دهم.«

اميدم را برای بازگشت
به ورزش از دست داده بودم 

ميالد روحيه امروز خود را با روزهای اول آسيب 
دیدگی مقایسه مي کند و می گوید:» آدمی که به ورزش 

عالقه مند است اما هر روز پای متورم و دردناک خود 
را می بيند، از فوتبال بازی کردن نااميد می شود. هر 
روز فکر می کردم آیا من به زمين ورزش باز می گردم 
یا مجبور به ترک فوتبال می شوم. وقتی خودم را با 
دوسال پيش مقایسه می کنم خيلی احساسی شادی 
می کنم. آقای دکتر رحمانی در بسياری از مواقع به 
صورت روحی به من رسيدگی می کردند. هر روز 
به این فکر می کردم که اگر این همه هزینه کردن من 
برای درمان نتيجه ندهد، چه راهی باقی می ماند؟ آقای 
اميدواری می دادند که  با آرامش خاطر به من  دکتر 
درمان تو نتيجه بخش خواهد بود که این اتفاق هم 

رخ داد.«

چه كسی می تواند هيدروتراپيست شود؟
سنی  طيف های  را  استخرها  به  مراجعه کنندگان 
گوناگوني تشکيل مي دهند. بيمارانی که با دردهاي 
مختلف دست و پنجه نرم می کنند و در طيف های 
آب  رحمانی  دکتر  می گيرند.  جای  گوناگون  سنی 
ابعاد  بتواند  که  می داند  کسی  را  موفق  درمانگر 
بيمارهای مختلف را بشناسد. او به ضعف آموزش 
 در زمينه تربيت هيروتراپيست پرداخته و می گوید:
»آموزش دادن به هيدروتراپيست ها هنوز در کشور ما 
جا افتاده نيست. فدراسيون نجات غریق برای آقایان و 
خانم ها دور فشرده آب درمانی را گذاشت. این دوره ها 
اگرچه الزمند اما کافی نيستند. کسی که می خواهد به 
عنوان آب درمانگر فعاليت کند باید  درباره آناتومی 
بدن مطالعه کند و به این موضوع کامال احاطه و به 
این کار عالقه داشته باشد و مراجعان با طيف سنی 
گوناگون را با حوصله درمان کند. این فرد باید به 
محيط آب نيز آشنا باشد و نسبت به بيماری ها و بدن 
انسان آشنا باشد. لذت مهم زندگی من  روند بهبود 
بيمارانی است که به اميد درمان به استخر می آیند  و با 

نتيجه مثبت آنجا را ترک می کنند.«

سورتمه سواری ساده
مرا به ديسك كمر مبتال كرد 

قاطعانه  که  نيست  مراجعی  تنها   ميالد روحانی 

بيماران  از  ای  گسترده  طيف  برای  که  است  درمان  نوعی  درمانی  آب 
فتخ دیسک،  آرتروز،  به  مبتال  بيماران  این طيف گسترده،  دارد. در  کاربرد 
درمانی  روش  می گيرند.این  قرار  گرفته اند  قرار  جراحی  تحت  که  کسانی 
نوین همچنين برای کمر درد و بيمارانی که بنا به دالیل گوناگون نمی توانند 
روش  این  معتقدند  پزشکان  است.  واقع  مفيد  برخيزند،  بيماری  بستر  از  
درمانی برای کسانی که به سکته مغزی دچار شده و دارای مشکالت داخلی 
هستند، کارکرد ویژه دارد زیرا این روش درمانی مفرح و بدون درد محسوب 
می شود. اما  باید این نکته را در نظر گرفت که این روش درمانی تنها در 
مکان ها و استخرهای تخصصی  و استاندارد باید اجرا  شوند. مکان هایی که 

آب درمانی
برای چه کسانی 

مناسب است؟
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دردهای عضالنی 
بی دلیل نمی آیند و 
آسان هم نمی روند. 
وقتی عضالت ضعیف 
می شوند و توانایی 
خود را از دست 
می دهند، احساس 
درد ایجاد می شود. 
دیسک كمر و 
مشکالت آرتروز فرد 
را دچار فقر حركتی 
می كند. این موضوع 
به علت پوزیشن های 
اشتباه نشستن و یا 

ساعت های طوالنی 
كار است. وقتی 
عضالت ضعیف 
می شوند توانایی 
راست قامت بودن 
را ندارند. عضالت 
فشار را بر دیگامنتا 
می اندازند و درد 
شروع می شود. درد 
عضالنی نخستین 
زنگ خطري است كه 
می گوید بدن تحت 
فشار است. فشاری 
كه انجام امور روزمره 
زندگی را سخت و 
فرد را خانه نشین 
می كند
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از آب درمانی دفاع می کند. محسن 45 ساله حاال از 
مدافعان جدی آب درمانی است. مراجعی که آشنایی 
او با دکتر رحمانی به دوستی اي ماندگار تبدیل شد. 
او آشنایی با آب درمانی را بهترین اتفاق زندگی خود 
می داند و می گوید: »من به علت جلسات گوناگون 
استرس  نداشتم.  کردن  ورزش  برای  فرصت  کاری 
بيماری  بود.  شده  علت  بر  مزید  هم  روزانه  کار 
من بسيار ساده ایجاد شد. من و پسرم در سورتمه 
تفریحی نشسته بودیم. سورتمه قبلی از پشت سر با 
کمر  در  درد شدیدی  زمان  آن  در  کرد.  تصادف  ما 
پنج من آسيب  ال  ال چهار و  ایجاد شد. مهره  من 
دید. قبل از این آسيب من کوهنوردی می کردم. بعد از 
بيماری من با تصور اینکه بيماری ام بهبود پيدا می کند 
کوهنوردی را ادامه دادم. اما کوهنوردی درد را افزایش 
داد. فيزیوتراپی  برای من نتيجه بخش نبود. شواهد 
نشان می داد جراحی تنها راه باقی مانده برای درمان 
من است تا اینکه با آب درمانی آشنا شدم. آب درمانی 
در واقع ترکيب درمانی خوبي است که می کوشد با 
تمرکز در آناتومی بدن و ورزش، دردهای عضالنی را 
بهبود بخشد. آب درمانی حس بيمار بودن را نمی دهد. 

فضای شاد و مفرح آب  من را تشویق می کرد.«

به آب درمانی اعتماد كنيم 
اعتماد به یک روش درمانی به آسانی رخ می دهد. 
مراجعه به داروهای مسکن و شيميایی اولين راه درمان 
بيماری ها تلقی می شود. محسن  حاال تنها به دارو 
درمانگر  و  درمانی  آب  روش  به  او  ندارد.  اطمينان 
بيشتر اطمينان دارد و می گوید:» وقتی آدم به دیسک 
کمر دچار می شود باید  نکات خاصی را رعایت کند. 
کوچکترین بی مباالتی مانند برداشتن بار اضافه سبب 
می شود که بيماری به شکل اوليه باز گردد. بنابراین 
شما برای گام برداشتن در پروسه بهبود  به مربی نياز 
کند.در فضای  راهنمایی  و  درمان  را  دارید که شما 
استخر عضالت تحت فشار کمتری قرار می گيرند و 
راهنمایی مربی خطر زا نيست. با این اوصاف فکر 
نيست  به روش آب درمانی ریسک  اعتماد  می کنم 
بگيرند   یاد  باید  ما  است.مردم  عملی سنجيده  بلکه 

صرفا شنا کردن در استخر باعث بهبودی نيست و 
حتی می تواند آسيب زا هم باشد. آب درمانی اصولی 
دارد که باید زیر نظر مربی بر بدن فرد انجام بپذیرد.«

اهداف آب درمانی چيست ؟
دکتر یحيی سخن گویي، معاون امور توان بخشی 
و بهزیستی کشور تفاوت آب درمانی را با روش های 
دیگر درمان شرح داده و می گوید: »آب درمانی نوعی 
بيماری هاي  به  توجه  با  که  است  درمانی  حرکت 
زندگی  بهبود  در  زیادی  تاثيرات  می تواند  متفاوت 
چه  اگر  درمانی  آب  گذارد.  جای  بر  افراد  حرکتی 
تفاوت هایی جدی  اما  است  درمانی  نوعی حرکت 
مفرح  درمانی  روش  این  دارد.  دیگر  تراپی های  با 
تر است. فضای آب می تواند به انجام این حرکات 
سهولت بيشتری ببخشد.کاهش درد، بهبود حرکت، 
باز آموزی، راه رفتن برای معلولين و آسيب دیدگان 
ضایعات نخاعی از اهداف اساسی آب درمانی است. 
از  بسياری  خشکی  خاص  شرایط  وجود  دليل  به 
عنوان  به  می شود.  انجام  راحت تر  آب  در  حرکات 
مثال فردی که به پوکی استخوان دچار است به علت 
گرفتگی عضالت در خشکی قادر به انجام بسياری از 

حرکات نيست.«

هزينه آب درمانی باالست 
گران  جزو  درمانی  آب  پيشرفته  کشورهای  در 
این  که  آنجا  از  است.  رایج  درمان های  قيمت ترین 
روش درماني استخرهای ویژه ای دارد وروش های 
گوناگونی برای آن امتحان می شود و در کشورهای 

مشکالت  حل  برای   پيشرفته 
گوارشی و تمرینات زنان قبل 
از زایمان انجام می شود، هزینه 
بيشتری نسبت به درمانی های 
فيزیوتراپی دارد.  یا  دارویی 
در کشور ما اما این روش 
استخرهای  در  بيشتر 
می شود.  انجام  تفریحی 
یحيي  دکتر  که  مشکلی 

سخنگویی آن را از عوامل اصلی بی توجهی به این 
روش درمانی می داند. او به مشکالتی که بر سر راه 
آب درمانی وجود دارد اشاره کرده و می گوید:»آب 
درمانی هزینه باالیی دارد.  وسيله آب درمانی قيمت 
باالیی دارد. استخرهای آب درمانی هر کدام دارای 
استانداردهای تعریف شده ای هستند. استخرهای آب 
درماني باید دارای پله باشند. این استخرها باید باالتر 
از سطح زمين ساخته شوند و دارای ورودی مناسب 
باشند. هر هيدروتراپ باید زمانش را برای یک فرد 
بيمار بگذارد. این ویژگی ها سبب شده است که آب 
درمانی به عنوان یک درمان پر هزینه شناخته شود. 
هر هيدروتراپ فقط می تواند به یک فرد رسيدگی 
برنامه مشخص  افراد به مکان و  این  کند و تربيت 
نياز دارد. عالوه بر این وجود دستگاه های پيشرفته اي 
مانند هابارد تانک که از وسایل اصلی استخرهای آب 

درمانی است در اختيار استخر هاي ما قرار ندارد«. 

آب درمانی پرطرفدار 
هنوز متولی مشخص ندارد 

یکي از مشکالتي که بر سر راه آب درمانی قرار 
دارد این است که وزارت ورزش و جوانان و نظام 
این  از  حمایت  مجزا،  طور  به  کدام  هيچ  پزشکی 
درمان نوین را در حيطه وظایف خود نمي بينند. نظام 
پزشکی  هنوز آب درمانی را به عنوان بخش درمانی 
مجزا تعریف نمی کند. در گذشته تصور می شد آب 
درمانی فقط در چشمه های آب گرم محقق می شود، 
است.  شده  گذشته  از  کمرنگ تر  حاال  که  تصوری 
استقبال و اعتماد و نتيجه گرفتن مردم بهترین تضمين 

برای توسعه روش آب درمانی است. 

شاید تعداد آنها هنوز زیاد نباشد اما به هر حال در تهراِن خودمان می توان 
سراغی از آن گرفت. بيمارستان تخصصی نور افشار یکی از بيمارستان های 
تخصصی است که روش آب درمانی را به شکل تخصصی بر روی بيماران 
انجام می دهد.این  مرکز درمانی استخر تخصصی برای درمان بيماران نيازمند 

به آب درمانی ابداع کرده است. 
بنا به گفته مسئوالن این بخش درمانی، استخر بيمارستان نور افشار مجهز 
به  را  بيماران  مانند جرثقيل که  ليفت است؛ وسيله ای  مناسب و  به شيب 
داخل استخر هدایت می کند.  بنا به گفته مسئوالن این بيمارستان پرونده کسانی 
که نيازمند به آب درمانی هستند توسط پزشکان متخصص در بيمارستان بررسی 

شده و در صورت نياز 
به بخش آب درمانی ارجاع داده می شود. آب درمانی  در 

روزهای فرد برای خانم ها و در روزهای زوج برای آقایان انجام می شود. بيماران 
مبتال به ام اس نيز  صبح در این بخش مورد درمان قرار می گيرند. مسئوالن 
بيمارستان نور افشار از آب درمانگران حرفه ای برای انجام آب درمانی  بهره 
می گيرند. تمامی آب درمانگرانی که در این بيمارستان مشغول  به کار هستند زیر 
نظر فداراسيون پزشکی و ورزشی دوره های الزم را طی کرده و دارای مدرک 
کارشناسی ارشد و یا باالتر هستند. غير از این بيمارستان در مجموعه ورزشی 

شهيد چمراِن تهران نيز آب درمانی زیر نظر افراد مجرب انجام می شود.
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 آب درمانی نوعی 
حركت درمانی 
است كه با توجه به 
بیماری هاي متفاوت 
می تواند تاثیرات 
زیادی در بهبود 
زندگی حركتی افراد 
بر جای گذارد. آب 
درمانی اگر چه 
نوعی حركت 

درمانی است 
اما تفاوت هایی 
جدی با 
تراپی های دیگر 
دارد. این روش 
درمانی مفرح 
تر است. فضای 
آب می تواند به 
انجام این حركات 
سهولت بیشتری 
ببخشد.كاهش درد، 
بهبود حركت، باز 
آموزی، راه رفتن 
برای معلولین و 
آسیب دیدگان 
ضایعات نخاعی از 
اهداف اساسی آب 
درمانی است
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ولی  می بينيم،  را  زمان  از  چهره  یک  فقط  ما 
شاید به نوعی زمان های مختلفی در دنيای واقعی 
دليلی  می تواند  این  و  باشد  داشته  جریان  ما 
ما  اطراف  شگفتی های  از  بسياری  برای  باشد 
منطقی داشته  آنها توضيحی  برای  نمی توانيم  که 
روزهایی  در  را  »انيشتن«  الیتمن«،  »آلن  باشيم. 
دست  زمان  فرضيه  به  هنوز  که  می کند  تصور 
که  را  فرضيه هایی  از  کدام  هر  و  است  نيافته 
و  زده  حدس  شود  متصور  می توانست  انيشتين 
داستانی درباره آن می نویسد، به این ترتيب که در 
تمام داستان ها ساکنان شهر کوچکی در سویيس 
را فرض می کند که آن زمان در دنياي شان جریان 
دارد و به این ترتيب چهره های مختلف زمان را 

معرفی می کند.
دایره  مانند یک  زمان  دنياها،  این  از  یکی  در 
این  و  تکرار می شود  دور  از یک  بعد  که  است 

دور تا بی نهایت ادامه دارد.
پذیرش این فرضيه می تواند اتفاق هایی را که 
گاه فکر می کنيم قباًل برای ما تکرار شده، توجيه 

کند.
زمان  قبل،  دنيای  برعکس  دیگری،  دنيای  در 
جلو  به  رو  و  دارد  جریان  رودخانه  یک  مانند 
یا  و  اشتباهی  به خاطر  کسی  اگر  حاال  است. 
واقعه ای از این جریان جدا شود و به وسيله یک 
می تواند  برگردد،  قبل  زمان  به  انحرافی،  جریان 
این  که  کوچکی  اتفاق  هر  دهد.  تغيير  را  آینده 

را  تاریخ  سير  می تواند  شود،  آن  باعث  شخص 
که  را  عجيبی  آدم های  فرضيه  این  کند.  عوض 
سعی  و  می گریزند  به شدت  دیگر  انسان های  از 
زندگی  در  اتفاقی  کوچک ترین  باعث  می کنند 
ما  که  آدم هایی  می کند؛  توجيه  نشوند،  دیگران 
می گویيم.در  مصلحت اندیش  بيش ازحد  آنها  به 
دنيای دیگر، دو زمان وجود دارد، یکی مکانيکی 

و دیگری جسمانی. 
در زمان اول همه چيز یک تعریف مادی دارد 
و آدم هایی که در این زمان زندگی می کنند، در 
دارند.  قرار  برنامه ریزی شده  کاماًل  دنيای  یک 
جسمانی  زمان  در  که  آنهایی  برعکس  ولی 
کاری  مسائل  مادی  تعریف  به  می کنند،  زندگی 

کتاب »خوشی ها و مصایب کار« اثر آلن دوباتن است که در ده فصل به بررسی 
شغل های مختلف ازجمله توليد بيسکویت، مشاوره شغلی، علوم موشکی، نقاشی، 

مهندسی برق، حسابداری، کارآفرینی و هوانوردی پرداخته است.
دوباتن در این فصل های متعدد فقط نظاره گری است که از روال روان و جاری 
تمدن منفعت طلب ما می گوید و گاهی هم تحليل هایی درباره آنچه خود دیده یا 
از صاحبان این مشاغل چه در خلوت و چه در بحبوحه کار شنيده می نویسد. او از 
غرابت زیبایی و وحشت محل کار مدرن، گذار به سوی تخصص گرایی، زیبایی های 
بی نقص و بی روح و هولناک بسياری از محل های کار دنيای مدرن، بی قيدی بی 
فکرانه پر شدن معده ها بدون توجه به نوع غذای خورده شده، خشم های پنهان شده 
در زیر نقاب شادی و سکوت های وحشتناک محيط های کاری، سرخوشی کشتن 
ماهی تُن، افزایش تعداد زیاد شغل های پيچيده و مبهم و تخصصی، ارتباط نداشتن 
مکانيزه شدن با ناتوانی های انسان، اقتصاد بشدت وابسته به اميال ثانوی، باور شادی 
آفرینی کار در دنيای مدرن و... سخن می گوید. در فصل حسابداری، بسته به این که 
پيش فرضی درباره این شغل داشته باشيد یا خير، از همان ابتدا در تعليقی عجيب 
قرار می گيرید. حسابداری که شب هنگام در دنيایی از رویاهایش به خواب می رود 
و صبح مجبور است که رویاهایش را نيمه کاره خاتمه دهد و به آن ساختمان شيشه 
ای متفاوت در کنار ساحل جنوبی رود که ساختنش فقط شش ماه طول کشيده، برود. 
دوباتن در توضيح این ساختمان می گوید: »هنگام ورود به ساختمان با تاالر انتظاری 
مواجه می شوی که جوری طراحی شده که سر هر تازه واردی اجتناب ناپذیر به عقب 
خم شود و ردیف طبقاتی را که به ظاهر به ابدیت می روند، دنبال کند و در این گير 
و دار ذهنش درگير احترامی شود که باید به کسانی ادا کرد که سازنده و گرداننده این 

بنای غول پيکر هستند، درست مثل سازندگان کليسای جامع که زمانی آدم را به انجام 
همين کار در برابر رواق های گنبدی شکل شان می خواندند؛ اما برخالف کليسای 
شارتر معلوم نيست آدم باید چه چيز را تحسين کند.« )فصل حسابداری،ص 239( 
حسابدار به این ساختمان قدم می گذارد و روزی، هم متفاوت و هم تکراری را طی 
می کند. روزی که حرف های زیادی برای گفتن دارد. شب می شود. حسابدار پایش 
را که از آن شرکت بيرون می گذارد، متوجه می شود ماجرای دنيای پيرامونش خالف 
هياهوها و آن همه اعداد تکراری چيز دیگری است. حتی هوای گرم طبيعی شهر 
مانند آن خنکای مصنوعی داخل نيست؛ گرچه این حسابدار به علت مشغله زیاد شب 
هنگام به خانه می رسد و گرچه رویاهای ناتمام ترک شده اش در آغاز روشنای روز، 
دوباره زنده می شوند، ولی مهم ترین مساله برایش این است که چطور این شب نو را 
بگذراند. و او به قهوه و الکل پناه می برد، زیرا به هيچ وجه در وضعی نيست که بتواند 
خودش را درگير هيچ چيز مهم دیگری بکند حتی خواندن چند صفحه کتاب. آن 
تعليق و خستگی یک روزه که براحتی به مخاطب در حال مطالعه هم سرایت می کند، 
این گونه در فصل حسابداری به پایان دردناک خود می رسد: »تمدن اداری بدون 
بلندشدن ها و به زمين نشستن های سخت تحت تاثير قهوه و الکل عملی نبود.« )فصل 
حسابداری، ص 277( آن تعليق ابتدای بخش در همين جاست که احتماال شما را هم 
مثل من در حس دلسوزی، نگرانی، غم یا خيلی چيزهای شبيه یا متفاوت از اینها فرو 

می برد. عجب زندگی از خودفراموش شده و خودفروخته ای دارند!
وقتی خوشی ها و مصایب کار را می خوانيد هيچ اتفاقی نمی افتد. فقط یک متن 
روان است با تعداد بسيار زیادی عکس. فقط ده شغل و فضای آن را با چشم ها و 

اندکی با تحليل های دو باتن از دور نگاه می کنيد.

انيشتن و لذتي مدام

غرابت زيبايی و
 وحشت محل كار مدرن

نام كتاب: رویاهای انیشتن
نویسنده: آلن الیتمن
مترجم: مهتاب مظلومان
ناشر: چشمه
قیمت: 6000 تومان

نام كتاب:خوشی ها و مصایب كار
نویسنده: آلن دوباتن
ترجمه: مهرناز مصباح
انتشارات: به نگار

قیمت: 17 هزار تومان 
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تکاپوي  در  که  است  این  کرده،  کتاب  نوشتن  به  وادار  را  نویسنده  آنچه 
قبيل  از  انساني  واالي  ارزش هاي  با  را  خود  ارتباط  بسياري  مدرن،  زندگي 
به یکدیگر، ضرورت همکاري و تعاون  ابناي بشر، احترام  احترام به حيات 
به منظور رسيدن به اهداف مشترک از دست داده اند. آن دسته از ارزش هاي 
واالي انساني که در سپيده دم تمدن بشري وجود داشت بنایي را پایه ریزي 
کرد که در آن نه تنها بهترین غرایز خود را سيراب مي نمود بلکه درخشانترین 
دستاوردها را نيز تحصيل نمود، این ارزش ها در عمق وجود ابناي بشر وجود 
دارد و هرگاه هر یک از ما این ارزش ها را دریابيم، احساس ثمر بخش بي 

بدیلي در زندگي خواهيم کرد.
نویسنده در این کتاب به دنبال کمک به شناسایي عميق ترین ارزش ها و آن 
گاه معني بخشيدن به آن در زندگي روزمره است، وي مي گوید: دریافتن آنچه 
به راستي براي فرد حائز اهميت است الزامٌا کار ساده اي نيست هر فرد باید 
درون خود را بکاود و دست به تالشي ذهني بزند تا تشخيص دهد که واقعٌا 
چه چيزي برایش مهم است اما اگر از این تالش سربلند بيرون آید در خواهد 
یافت که در مرکز حيات وي چه چيزي نهفته است آن گاه آماده خواهد شد 
که آن را به اهداف معني داري ترجمه نماید و بعد خواهد توانست  که این 
ارزش هاي عميق و اهداف منبعث از آن را در زندگي روزمره به کار اندازد 
و باالخره در خواهد یافت که این قابليت در او نهفته است که به دیگران نيز 
در  نيز  بشریت  مشترک  ارزش هاي  و  دهند  انجام  کار  همين  تا  نماید  کمک 
فرد  به  فرایند  این  کرد.  پيدا خواهند  اساسي  نقشي  انسان ها  روزمره  زندگي 
یاري خواهد داد تا دریابد که به راستي کيست. موجودي منحصر به فرد و 
امکانات و  توانایي ها، ضعف ها، احساسات،  از استعداد ها، خلقيات،  آميزه اي 

استعداد هاي بالقوه. 
براي انجام این کار نویسنده به تمام نقش هایي که فرد در زندگيش دارد، 

خواهد پرداخت. نقش او به عنوان پدر، مادر، شریک، پسر، دختر، تهيه کننده، 
رهبر، کارمند، راهنما، دانش آموز و غيره. سپس براي هریک از این نقش ها و 
همين طور براي کل زندگي فرد، آن ارزش هاي حاکم دروني را که، مشخص 
مي سازند او چگونه زندگي مي کند و چطور نقش خود را ایفا مي کند، تعيين 

خواهد کرد.
شخصي«  ماموریت  او»چکيده  بنيادین  ارزش هاي  و  نقش  این  اساس  بر 
خود را در زندگي بيان خواهد کرد و به دقت هدف خود را در زندگي تعيين 
مي کند. او باید هوشيار باشد که هيچ پاسخ درست یا غلطي وجود ندارد، تنها 
پاسخ موجود پاسخ اوست، هدف این است که مشخص شود، براي او چه 
چيزي از همه مهم تر است نه اینکه به اعتقاد بقيه بهترین چيز براي او چيست. 
در طي این فرایند، او به وضوح قدرت و هم افزایي حاصل از تشخيص 
روشن ارتباطات دروني را در خواهد یافت، ارتباط بين نقش هاي او، ارزش هاي 
بنيادینش و برداشت او از ماموریت شخص اش، سه عامل اساسي که مشخص 

مي کند به راستي کيست و چه چيزي برایش از هر چيز دیگر مهم تر است.
اگر شما فرایندي که این کتاب معرفي مي کند طي نمایيد دو چيز حاصل 
خواهد شد: اول اینکه شما به آرامش دروني دست خواهيد یافت که حاصل 
زندگي منطبق با ارزش هاي دروني تان است. دوم اینکه شما پي به قدرت و 
قابليت هایي خواهيد برد که در وجودتان نهفته است و متوجه خواهيد شد که 
چگونه این توانایي ها به شما کمک خواهد کرد تا آنچه به راستي برایتان حائز 

اهميت است تحصيل و نقش خود را نيز در جامعه بشري ایفا کنيد.
زمانيکهفردنســبتبههویتخودآگاهباشــدوتصویرينیزارآنچهکه
ميخواهددرزندگيبهآنبرســدداشتهباشدمبانيالزمبرايرفتنبهدنبال

رویاهابرايیكزندگيبهتررافراهمکردهاست.
استدمنگراهام

در ضرورت شناخت معنا 
در زندگي روزمره

نام كتاب: مدیریت برخود
نویسنده: هیرم اسمیت
ناشر: فرا
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ندارند و هيچ برنامه ریزی خاصی نيز ندارند، که 
می گویند.  بی خيال  آدم های  آنها  به  اصطالح  به 
دسته  این  کارهای  که  می بينيم  تعجب  کمال  در 
زمان  زیرا  پيش می رود،  آدم ها خيلی هم خوب 
را انعطاف پذیر کرده اند که به نفع خودشان تغيير 
و  ندارد  انعطافی  هيچ  مکانيکی  زمان  ولی  کند. 
انسان در واقع در دام آن گرفتار است.در دنيای 
شویم،  دورتر  زمين  مرکز  از  چه قدر  هر  دیگر، 
زمان دیرتر می گذرد و تأثير کمتری روی آدم ها 

می گذارد.
چه قدر  هر  می کنند،  سعی  مردم  بنابراین   
و  کنند  زندگی  ارتفاعات  در  است  ممکن  که 
می سازند  بلند  پایه های  روی  را  خانه هاي شان 
بيشتر زندگی کنند.در یک  پير شوند و  تا دیرتر 
دنيای دیگر جای گذشته و آینده عوض می شود. 
اتفاق  آن  بعد  و  می افتد  اتفاق  کاری  نتيجه  اول 
پيش بينی  قابل  هيچ چيز  که  دنيا  این  در  می افتد. 

هيچ  زیرا  کرد،  زندگی  واقعی تر  می توان  نيست، 
کاری نه به خاطر دالیلی در گذشته و نه نتایجش 
صرفًا  بلکه  می شود،  انجام  که  است  آینده  در 
به خاطر خود آن کار است که انجامش می دهيم. 
در دنيای دیگر، گذشت زمان، عامل نظم است و 
هر چيز نامرتبی به مرور زمان مرتب خواهد شد 
و نيازی به سعی در ترميم و مرتب کردن مسائل 
دوایر  به صورت  زمان  دیگر  دنيای  در  نيست. 
متحدالمرکزی به سوی خارج گسترده و در مرکز 
لحظه های  می توان  مرکز  در  است.  بی حرکت 

ابدی ساخت.
 گروهی بر این عقيده اند که بهتر است به مرکز 
زمان نزدیک نشد، حيات منشأ غم است و بهتر 
است زودتر تمام شود، گروهی عکس این فکر 
ابدی  خوشبختی  از  می دهند  ترجيح  و  می کنند 
ندارد،  وجود  زمان  دیگر  دنيای  ببرند.در  لذت 
در این جا فقط تصویرها وجود دارند، در دنيای 

همين طور صحبت  و  ندارد  وجود  خاطره  دیگر 
از دنياهای دیگر با زمان های دیگر گفته می شود، 
دنيایی که زمان برعکس می گذرد، دنيایی که در 
آن فقط یک روز زندگی می کنند، دنيایی که در 
آن، زمان حسی همچون بویایی یا چشایی است. 
دنيایی که در آن زندگی پایانی ندارد. دنيایی که 
دارد.  کيفيت  تنها  و  ندارد  کميت  زمان  آن  در 
زمان  بعد  روی  زمان،  برای  آن  در  که  دنيایی 

می توان مختصاتی قائل شد. 
محلی  حادثه ي  یک  آن  در  زمان  که  دنيایی 
که  دنيایی  تنهاست.  شهر  هر  نتيجه  در  و  است 

گذشته در آن وجود ندارد.
و در نهایت انيشتين با بررسی تمام این زمان ها 
دست  خود  زمان  به نظریه   مختلف  دنياهای  در 
می یابد. البته با وجود حجم کم کتاب، نمی توان 
آن را سریع خواند، زیرا برای درک هر کدام از 

این دنياها به زمان نياز داریم.
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دریافت  وضعيت  از  جدید  تحقيق  یک  نتایج 
حقوق و دستمزد در برخی گروه های مهم شغلی 
ایران نشان می دهد که دریافتی شاغالن در برخی 
و  حسابداری  مالی،  متخصصان  مانند  رشته ها 
حسابرسی با سابقه 1 تا 7 سال بين 600 هزارتومان 
همچنين  است؛  هزارتومان   620 و  ميليون   1 تا 
مهندسی  کارشناس  یک  و حداکثر حقوق  حداقل 
 400 و  ميليون   2 تا  هزارتومان   700 بين  برق 
هزارتومان است. همچنين تاثير دریافت حقوق افراد 
با مدرک تحصيلی فوق ليسانس نسبت به ليسانس 

در ایران هم 17 درصد است.
حقوق و دستمزد و مزایای دریافتی در گروه های 
مختلف شغلی مهم ترین و اولين موضوعی است که 
از سوی قریب به اتفاق شاغالن دنبال می شود. حتی 
کارجویان و تازه واردان به بازار کار نيز همه نوع 
محاسبه ای را برای دستيابی به ميزان دستمزد خود 

انجام می دهند.
کارشناسان بازار کار می گویند دالیل گوناگون از 
جمله مسائل اقتصادی و کمبودهای شدید نقدینگی 
در بنگاه های داخلی، واردات بی رویه، وجود صدها 
هزار نيروی کار ارزان در ایران، انباشته شدن بيکاری 
فارغ التحصيالن دانشگاهی و دالیلی از این دست 
باعث شده تا سطح حقوق و دستمزد نيروی کار در 
ایران از کمترین دریافتی ها در منطقه و جهان باشد.

کار  نيروی  وری  بهره  ميزان  نسبت  همين  به 
نيز در ایران از کمترین ها است. طبق یک بررسی 
صورت گرفته در سال های گذشته، ميزان ساعات 
 22 تنها  روز  طول  در  دولتی  بخش های  کارمفيد 
بخش خصوصی  در  ميزان  این  شده.  اعالم  دقيقه 

حداکثر تا 2.5 ساعت است.
در طول ساليان متمادی، تعيين حقوق و دستمزد 
حدود 12 ميليون مشمول قانون کار کشور )بيش 
از نيمی از کل 22 ميليون نفر شاغل در ایران(، از 
مهم ترین مسائل و چالش برانگيزترین بحث ها بين 

نمایندگان کارگران و کارفرمایان بوده است.
این مسئله نيمه دوم هر سال را تحت الشعاع خود 
قرار می دهد و تا اسفندماه هر سال که ميزان افزایش 
حداقل حقوق های سال آینده مشموالن قانون کار 
مشخص می شود، مباحث و چانه زنی های فراوانی 

در این خصوص انجام می شود.
مجلس  در  تهران  نماینده  محجوب  عليرضا 
شورای اسالمی چندی پيش اعالم کرد: خط مطلق 
فقر در شهرها 920 و در روستاها 720 هزار تومان 
است، با این حال، شورای عالی کار حداقل دستمزد 
امسال مشموالن قانون کار کشور را تنها 608 هزار 

و 900 تومان تعيين کرده است.
اهميت این موضوع آنجاست که بدانيم دسته کم 
هر  پایان  در  کار،  قانون  مشموالن  کل  درصد   25

ماه تنها به ميزان 608 هزار و 900 تومان مصوب 
شورای عالی کار در سال 93 را دریافت می کنند. 
درصدی  مبلغ  این  از  کارفرمایان  اینکه  تر  جالب 
کارگران  حساب  از  بيمه  حق  عنوان  به  نيز  را 
کسر می کنند. با این حال، برخی گروه های شغلی 
برخوردارند.  بهتری  حقوقی  وضعيت  از  ایران  در 
مهارت  ميزان  بنگاه،  مالی  توان  به  این مسئله  البته 
و  تحصيالت  سوابق،  کار،  در  افراد  تخصص  و 
نقش افراد در توليد و یا ارائه خدمات در واحدها؛ 
همچنين قرار گرفتن در پست های مهم تر ارتباط 

مستقيم دارد.
برای اولين بار در ایران متوسط حقوق و دستمزد 
مدیران و کارشناسان کشور توسط بزرگترین سایت 
استخدامی ایران )IranTalent.com(، بررسی و 
ماهانه  دریافتی  ميزان  گزارش  این  در  شد.  اعالم 
متخصصان و مدیران کشور در 23 گروه شغلی به 

تفکيک سابقه کار و رده سازمانی ارائه شده است.
نوع  و  تحصيالت  شرکت،  نوع  تأثير  همچنين 
دانشگاه بر دریافتی شاغلين ارزیابی شده است. طبق 
این آمار، بين حداقل و حداکثر دریافتی افراد در هر 
رده سازمانی تفاوت 200 درصدی مشاهده می شود. 
این گزارش نتيجه ارزیابی دستمزد ماهانه 29 هزار 
نفر از جامعه متخصصان کشور در بهمن 92 بوده و 
هدف آن آگاهی کارفرمایان، مدیران و کارشناسان 

بر اساس نتايج يك تحقيق جديد بررسي شد

ارزيابیحقوقودستمزد
گروههایمختلفشغلیايران
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كارشناسان بازار 
كار می گویند دالیل 

گوناگون از جمله 
مسائل اقتصادی و 
كمبودهای شدید 
نقدینگی در بنگاه های 
داخلی، واردات بی 
رویه، وجود صدها 
هزار نیروی كار 
ارزان در ایران، 
انباشته شدن بیکاری 
فارغ التحصیالن 
دانشگاهی و دالیلی 
از این دست باعث 
شده تا سطح حقوق 
و دستمزد نیروی كار 
در ایران از كمترین 
دریافتی ها در منطقه و 
جهان باشد
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مدیران می توانند 
برای آینده شركت 

و همچنین انگیزش، 
نگهداشت و توسعه 

كاركنان خود 
برنامه ریزی دقیق 

تری داشته باشند. 
در گزارش حقوق و 

دستمزد ایران تلنت، 
خالص دریافتی در 

هر گروه شغلی، برای 
3 رده كارشناس، 
سرپرست و مدیر 
ارائه شده و در هر 
رده شغلی، میزان 
دریافتی افراد به 

تفکیک سابقه كار 
مشخص شده است
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از ميزان حقوق و دستمزدهای رایج در گروه های 
شغلی مختلف است.

در سال های اخير، مدیران و همچنين متخصصان 
برای  مرجعی  وجود  عدم  همواره  انسانی،  منابع 
رایج  دستمزدهای  با  آن  مقایسه  و  ارزیابی حقوق 
ایران  کار  بازار  ساختاری  مشکالت  از  را  کشور 

برشمرده اند.
عدم شفافيت سطح دستمزدها برای کارفرمایان 
مشکالتی همچون از دست دادن نيروهای توانمند 
توجه  قابل  هزینه های  تحميل  آن  نتيجه  در  و 
به سازمان، پرداخت خارج از عرف و یا در مواردی 

نارضایتی کارکنان را به همراه می آورد.
از طرف دیگر برای کارکنان و کارجویان موجب 
از دست دادن موقعيت های شغلی، در برخی موارد 
تحمل شرایط کاری خارج از عرف و یا عدم تمرکز 

روی مسير شغلی دلخواه می شود.
وابسته  انسانی یک گروه  منابع  مدیران  از  یکی 
به وزارت نيرو در این باره می گوید: در بسياری از 
کشورهای دنيا وجود گزارش های حقوق و دستمزد 
و  حقوق  تعيين  اصلی  مالک  و  بوده  رایج  بسيار 

مزایای کارکنان شرکت هاست.
این نوع گزارش ها همه ساله توسط شرکت های 
چاپ  وسيعی  سطح  در  معتبر  مدیریت  مشاوره 
به  شک  بدون  گزارش ها  این  می شود.  منتشر  و 
معياری  تا  می کند  متخصصان کمک  و  کارفرمایان 
برای سنجش وضعيت فعلی پرداخت ها و مزایای 
خود به تفکيک مشاغل و سطوح سازمانی در قياس 

با بازار کار داشته باشند.
مدیران می توانند برای آینده شرکت و همچنين 
خود  کارکنان  توسعه  و  نگهداشت  انگيزش، 
گزارش  در  باشند.  داشته  تری  دقيق  برنامه ریزی 
ایران تلنت، خالص دریافتی در  حقوق و دستمزد 
هر گروه شغلی، برای 3 رده کارشناس، سرپرست و 
مدیر ارائه شده و در هر رده شغلی، ميزان دریافتی 

افراد به تفکيک سابقه کار مشخص شده است.

اطالعات ارائه شده، متوسط دریافتی در جامعه 
و همچنين بازه رایج آن را نشان می دهد. به عنوان 
مثال در سال 92 یک مدیر مالی در تهران با سابقه 
کاری بين 7 تا 15 سال، ماهانه به طور متوسط 30 
ميليون ریال دریافتی داشته که این مبلغ در موارد 
ریال  ميليون   53 تا  ریال  ميليون   15 بين  مختلف 

متغير بوده است.
ایران  دستمزد  و  حقوق  ارزیابی  کامل  گزارش 
IranTalent. تلنت در سال 1392 روی وب  سایت
com به عنوان بزرگترین سایت استخدامی کشور 
متخصصان  جامعه  از  نفر  ميليون  نيم  از  بيش  که 
شرکت   1500 بر  بالغ  و  هستند  آن  عضو  کشور 
از  را  خود  استخدام های  خارجی  و  داخلی  معتبر 
طریق این سایت انجام می دهند، در دسترس است 
به  به آن می توانيد اطالعات مربوط  با مراجعه  که 
به تفکيک سابقه و  ميزان دریافتی در هر شغل را 

رده سازمانی مشاهده کنيد.
افراد  دریافتی  که  می دهد  نشان  نتایج  از سویی 
برای یک ِسمت مشابه در شرکت های مختلف فرق 
می کند. به عنوان مثال کارشناسان، در شرکت های 

در  و  دریافتی  کمترین  نقل  و  حسابداری و حمل 
بانک ها و شرکت های نفت و گاز بيشترین دریافتی 

را دارند.
بر  اثرگذار  متغيرهای  گزارش،  این  حاشيه  در 
سطح درآمد افراد نيز بررسی شده است. در حالی 
و  اصلی  پارامتر  دو  رده سازمانی  و  کار  سابقه  که 
محسوب  شرکت ها  در  حقوق  سطح  کننده  تعيين 
دیگری  عوامل  که  می دهد  نشان  آمارها  می شوند، 
نيز بر دریافتی افراد تأثيرگذارند. نوع شرکت، سطح 
تحصيالت و نوع دانشگاه از جمله مواردی هستند 
که به طور معمول تغييراتی بر دریافتی افراد ایجاد 
می کنند. از دیگر نتایج به دست آمده، پایين بودن 
در  آمارها  است.  آقایان  به  نسبت  خانم  ها  حقوق 
تهران حاکی از آن است که خانم ها در ِسمت  های 
مشابه با آقایان، به طور ميانگين 23 درصد حقوق 
کمتری دریافت می کنند. به گفته برخی مدیران از 
در  آقایان  بيشتر  مذاکره  تفاوت  این  دالیل  جمله 
مورد سطح درآمدشان و یا در بعضی موارد ساعات 

حضور بيشترشان در محل کار است.

بازهرایجدریافتي)میلیونریال(میانگیندریافتي)میلیونریال(سمت

18-11/57کارشناس بازرگاني
20-106کارشناس فروش

24-127کارشناس مهندسي برق
25-149سرپرست شبکه

25-158سرپرست کنترل پروژه
41-23/515مدیر توليد)مهندس مکانيک(

HSE 66-3015مدیر
67-4021مدیر پروژه )نفت و پتروشيمي(

میزاندریافتيماهانهدرسال93

كارشناس

سابقه كاررده سازماني
1-0 سال

7-1 سال

15-7 سال

بیش از 15 سال

7-1 سال

15-7 سال

بیش از 15 سال

7-1 سال

15-7 سال

بیش از 15 سال

7.000.000
9.000.000

12.000.000
15.000.000

5.100.000 تا 8.700.000
6.000.000 تا 16.200.000
8.300.000 تا 21.600.000
8.800.000 تا 32.500.000

7.000.000 تا 25.000.000
10.000.000 تا 29.200.000
12.000.000 تا 39.500.000

8.000.000 تا 36.800.000
15.000.000 تا 53.000.000
19.000.000 تا 75.000.000

12.000.000
16.000.000
20.500.000

16.000.000
   30.000.000

بازه دریافتي)ریال(متوسط دریافتي)ریال(

دریافتي ماهانه متخصصان مالي، حسابداري و حسابرسي )به تفكیك سابقه كار و رده سازماني(

سرپرست

مدیر
38.500.000

ي
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 خ
ش
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گ
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و خود از مختصري بحث، آغاز براي لطفًا لطفعلي خانم سرکار :
فعالیتهایتاندرعرصهکاروهنررابرايخوانندگانبفرمایید.

به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست.
من در سال 1358 در تهران متولد شدم. در سال 1380 در رشته کارشناسي 
ریاضي کاربردي فارغ التحصيل و از همان سال مشغول به کار شدم و از سال 90 
نيز در شرکت فراب مشغول به فعاليت هستم. متأهل و داراي یک فرزند 
6 ساله هستم. به جز فعاليتهاي اجتماعي عالقه مند به کارهاي هنري 
هستم و بين کارهاي هنري درحال حاضر بيشتر به کار چرم دوزي 

با دست مي پردازم.
در :همانطورکهميدانید
هنر به میل ما همه ناخودآگاه
ومیلبهزیبایيوجوددارد.
فقطبایدزمینهشکوفاشدنش
هموارشود،اینحسدرشما

ازچهزمانيبوجودآمد؟
من  خانواده  اعضاي  همه 
ارتباط  در  هنر  با  نحوي  به 
هستند. خواهران، برادران و 

در راه اعتالي هنر
از ثانيه ها هم نمي  گذرم

گفتگو با مهرزاد لطفعلي هنرمند فعال در حوزه صنايع دستي

صنايع دستي بيانگر ذوق و هنر مردم هر كشوري است؛ هنري كه در مشرق زمين، جلوه اي خاص 
داشته و بسيار بيش از غرب مورد توجه و اقبال بوده است؛ اين هنر- صنعت در هر مقطعي از تاريخ 
معاصر و كهن ايران، حضوري فعال داشته است و هنرمندان زيادي را به خود مشغول كرده است. در 
روزگاراني كه ارتباطات و تكنولوژي وجود نداشته يا به گستردگي امروز نبوده است، اين هنر بازتاب 
دهنده روح شرقي مردم ايران و اوج خالقيت و نوآوري آنها در حوزه هاي مختلف هنري بوده است. از اين 
رو كشور ما از دير باز تا كنون در توليد محصوالت صنايع دستي موقعيتي عالي و ويژه را ميان ساير 
كشورهاي جهان دارا بوده است به طوري كه بسياري از صاحب نظران، ايران را يكي از سه قطب 
مهم صنايع دستي آسيا و جهان مي دانند و اين شهرت تنها و تنها به دليل وجود استعداد و 
روحيه خالق و قدرت ابتكار عالقه مندان به توليد آثار هنري بوده است. صنايع دستي، زن 
و مرد نمي شناسد، همانطور كه كارمند و مدير هم نمي شناسد و هستند ايرانياني كه 
با وجود اشتغال در يك حرفه ي اداري ، در حوزه صنايع دستي هم سري داشته اند 
ميان سرها و آثار و توليداتشان مورد توجه خاص قرار گرفته است؛ مهرزاد  لطفعلي 
يكي از اين عالقه مندان و هنرمنداني است كه توانسته است با روحيه خالق و با داشتن 
اراده اي مصمم در هنر چرم دوزي، فعاليتي مستمر و حرفه اي را از خود نشان دهد. از 
اين رو در اين شماره از نشريه فراب تصميم گرفتيم تا با اين هنرمند خوش ذوق فراب 

گفت وگويي داشته باشيم كه خواندنش خالي از لطف نيست....

خــرداد،  تيــر 1393



به نظرم انجام 
كارهاي هنري بیشتر 
از آنکه به رشته و كار 

هر شخص مربوط 
باشد به ذوق و عالیق 

افراد مربوط است. 
علیرغم اینکه من 
یک رشته سراسر 

منطق را در دانشگاه 
گذراندم و به قول 
شما كارم هم هیچ 

ارتباطي با هنر ندارد 
بااین حال هیچ وقت 

از كارهاي هنري جدا 
نشدم و همیشه از 

انجام آنها احساس 
رضایت و آرامش 

درون داشتم. ضمن 
اینکه بعضي از كارها 
مثل چرم دوزي جدا 

از مقوله سرگرم 
كنندگي و ایجاد 

رضایت خاطر برایم 
نفع اقتصادي هم 

داشته است
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خصوصاً مادرم هر کدام به طریقي دستي در کارهاي 
هنري دارند. برادر بزرگ من استاد دانشگاه در رشته 
مينياتور و هنرهاي ایراني و برادر کوچکم نقاش و 
انيماتور است. مادرم در کارهاي هنري مثل خياطي، 
بافتني، آشپزي، گلسازي، قالبدوزي، روبان دوزي، 
چرم دوزي و ... تبحر بسياري دارد. بنابراین خيلي 
دور از انتظار نيست کسي که در این خانواده متولد 
مي شود از همان سال هاي ابتدایي زندگي با هنر آشنا 
شود. به خوبي به یاد دارم که کالس سوم دبستان 
بودم، مادرم بلوز صورتي بسيار زیبایي برایم دوخت 
و گلدوزي با دست را به روي آن یادم داد و همان 
کار و تشویق هایي که دنبال آن دریافت کردم باعث 
گرایش من به کارهاي هنري شد. از آن سال به بعد 
هر تابستان یک کار خاص انجام مي دادم. گلدوزي، 
قالبدوزي، بافتني، روبان دوزي، تذهيب و .... یادم 
حرفه  درس  در  راهنمایي  دوم  سال  در  که  مي آید 
مي دوختيم،  بچه گانه  لباس  دست  یک  باید  فن  و 
در آن سال تنها کسي که توانست در نهایت لباس 
دوخته شده تحویل معلم مربوطه دهد من بودم یا 
در سال سوم که باید بافتني مي بافتيم فقط من بودم 
که بدون کمک توانستم کارهایم را تحویل دهم. در 
طي آن سال ها معلم ها و مهم تر از همه مادرم مرا به 
ادامه کارهاي هنري تشویق مي کردند و شاید همين 
تشویق ها بود که منبع انرژي من در انجام کارهاي 

هنري در سال هاي بعد از آن شد. 
:باتوجهبهاینکهشمادرزمینههايمختلف
هنريدستيدارید،کدامیكازکارهايهنريرا

بهصورتحرفهايدنبالميکنید.؟
حقيقيت این است که انجام کارهاي هنري براي 
من از وقتي که پسرم به دنيا آمد کمي کمرنگ شد. 
داشتم  دوست  بچه داري  و  خانه داري  چون ضمن 
در خارج از منزل هم به فعاليتهاي اجتماعي خودم 
ادامه بدهم. اما در یکي دو سال اخير دوباره انجام 
این کارها را از سر گرفتم و هم اکنون به صورت 
مشخص به ترتيب کار چرم دوزي با دست و بافتني 

در اولویت کارهاي هنري ام قرار گرفته اند.
:ازآنجایيکههنرچرمدوزيقدمتيدیرینه
دارد،لطفاًکميازتاریخاینهنربرایمانبگویید.

چرم  تاریخ  خصوص  در  که  مختصري  مطالعه 
دوزي در ایران داشتم حاکي از این است که استفاده 
از چرم به زماني بر مي گردد که ایران هنوز در زمره 
اینکه  از  بعد  بود.  نگرفته  قرار  اسالمي  کشورهاي 
گرفت  قرار  اسالمي  کشورهاي  ردیف  در  ایران 
استفاده از چرم به دليل رواج صنعت نساجي مقداري 
کمرنگ شد و از آن فقط در بعضي از لباسها که نياز 
لباسهاي  بيشتري داشت مثل کفشها و  به مقاومت 
جنگ استفاده مي شد.  از دوران سامانيان استفاده از 
چرم بخصوص در دوخت کفش گسترش پيدا کرد 
و  جواهرات  از  آن  تزئينات  براي  اینکه  به دليل  اما 
فلزات گرانبها مثل طال و نقره استفاده مي شد بيشتر 

مورد استفاده درباریان و تاجران قرار مي گرفت. اما 
در دوره ایلخانان چون کار اصلي آنها دامداري بود، 
بيشتر مردم حتي از طبقه کارگر نيز مي توانستند از 

آن استفاده کنند. 
:کميازبافندگيبرایمانبگویید؟ازکي

وچگونهاینهنرراانتخابکردید؟
بافندگي را تقریباً مثل همه افرادي که این هنر را 
شروع کردند از بافت شال گردن آغاز کردم. اولين 
شال گردن را وقتي بافتم که دبستان را تمام کردم 
و به دنبالش شال گردن بعدي و بعدي و ... اما از 
راحتي  به  هستند  این حرفه  استاد  مادرم  آنجایيکه 
توانستم ظرف چند سال کار را به صورت حرفه اي 

دنبال کنم. 
:بهجزهنرصنایعدستيبههنرهايدیگري

همعالقهمندید؟
مورد  کارهاي  از  یکي  هم  نویسندگي  بله- 
عالقه ام بود. در مقطع دبستان معموالً نمرات خوبي 
در درس انشاء مي گرفتم و در راهنمایي و دبيرستان 
بسيار  تشویق  مورد  که  داشتم  نوشته هایي  دل  هم 
قبولي  از  بعد  متأسفانه  اما  قرار مي گرفت.  معلمانم 
در دانشگاه و حجم باالي درسها آن را بطور کلي 
کنار گذاشتم اما چون دلم نمي خواست که رابطه ام 
با دنياي ادبيات قطع شود کتاب خواندن را نيز در 
اولویت هاي زندگي ام قرار دادم. با آنکه وقت زیادي 
براي مطالعه ندارم اما از وقتهایي که به ظاهر تلف 
شده اند حتي به اندازه نيم ساعت در طول روز براي 

مطالعه استفاده مي کنم. 
:باتوجهبهاینکهشماشاغلهستیدروزانه
چقدرازوقتتانراصرفدرستکردنکارهایتان

ميکنید؟
من معموال بعد از ساعت کار، وقتي که به منزل 
با  مي کنم.  رسيدگي  روزمره ام  کارهاي  به  مي رسم 
اینکه پسرم تازه وارد کالس اول دبستان  توجه به 
او  براي  زیادي  وقت  روزانه  طور  به  باید  شده، 
همه  انجام  هفته  طول  در  رو  این  از  کنم.  صرف 
این کارها بعالوه کارهاي هنري عماًل برایم ممکن 
روزهاي  در  را  کارها  این گونه  معموالً  من  نيست. 
پنج شنبه و جمعه بعد از رسيدگي به تمام کارهایم 
انجام مي دهم که متأسفانه وقت زیادي نيست. اما به 
جرأت مي توانم بگویم که از لحظه لحظه هایم براي 
انجام این کارها استفاده مي کنم و تقریباً هيچ زمان 

تلف شده اي در طي روز ندارم.
هنرتان با آنجاییکهحرفهکاريشما از :
سنخیتينداردچطورتوانستیداینجوششهنري
و اقتصادي و اجتماعي شرایط به توجه با را
موقعیتشغليخود،درخودزندهنگهدارید؟

به نظرم انجام کارهاي هنري بيشتر از آنکه به رشته 
و کار هر شخص مربوط باشد به ذوق و عالیق افراد 
اینکه من یک رشته سراسر  مربوط است. عليرغم 
منطق را در دانشگاه گذراندم و به قول شما کارم 

بااین حال هيچ وقت  ندارد  با هنر  ارتباطي  هم هيچ 
از کارهاي هنري جدا نشدم و هميشه از انجام آنها 
احساس رضایت و آرامش درون داشتم. ضمن اینکه 
بعضي از کارها مثل چرم دوزي جدا از مقوله سرگرم 
کنندگي و ایجاد رضایت خاطر برایم نفع اقتصادي 

هم داشته است. 
:امروزهصنایعدستيایرانعلیرغمفرازو
نشیبهايفراوانوحتيباتوجهبهبيمهريهایي
کهدربرخيازدورانهاپشتسرگذاشتهتوانسته
هنرهايکاربرديجامعه ارزشترین با درزمره
مطرحگردد.نگاهتانبههنرصنایعدستيدرایران
چگونهاست؟پرسشمنایناستکهبهعنوان
یكفعاِلحوزهصنایعدستي،آثاروتولیداتاین

حوزهراچطورارزیابيميکنید؟
در یک جمله کوتاه باید بگویم که صنایع دستي 
در ایران واقعاً مظلوم واقع شده است. مردمان ایران 
مردماني خالق و هنرمند هستند که در هر شرایطي 
توانستند دست به خالقيت و نوآوري بزنند. اما انجام 
کارهاي هنري و خالقانه هم شرایط خاص خودش 
را دارد. معموالً کارهdeاي فردي که نگراني هایي از 
بابت درآمد و عایدي خود دارد با کار کسي که با 
فراغ بال و به دور از دغدغه هاي روزمره زندگي فقط 
به کار خود مي اندیشد از نظر کيفيت هنري برابري 
به راحتي در سلسله ها و  این موضوع را  نمي کند. 
کردند  حکومت  ایران  به  که  مختلفي  دولت هاي 
مدیران  یا  داران  سرمایه  که  جا  هر  دید.  مي توان 
ارشد مملکتي از هنر و هنرمندان پشتيباني اقتصادي 
کردند شرایط هنرمندان و وضعيت کيفي هنر بهتر 
از محمد  قاجاریان  مثال حمایت  براي  شده است. 
کمال  نام  به  برجسته اي  نقاش  شد  باعث  غفاري 
الملک شکل بگيرد یا قدمت شهر تاریخي و هنرمند 
پرور اصفهان را بيشتر مدیون دوران صفویه هستيم. 
اینجانب شخصاً معتقدم هنرهاي ملي ایران همپایه 
سایر ذخایر ملي و طبيعي ارزش سرمایه گذاري هاي 
کالن و قابليت صادرات را به صورت گسترده دارد. 
اما متأسفانه در سال هاي اخير به دالیل مختلف از 
جمله رکود اقتصادي، سرمایه داران تمرکز کمتري 
ملي  وجه  شده  باعث  که  داشتند  مقوله  این  روي 

هنر هاي دستي ایران زمين کمرنگ تر از سابق شود.
دغدغه مهمترین آخر پرسش عنوان به :
شمادرزندگيچیست؟هدفزندگيوخلقت

رادرچهميبینید؟
مهمترین دغدغه زندگي من درحال حاضر داشتن 
یک زندگي سالم و آرام به همراه خانواده ام است که 
دارد.  قرار  فرزندم  پرورش  و  تربيت  آنها  در رأس 
چون در نهایت به نظرم بهترین هنري که یک زن 
مي تواند داشته باشد تربيت فرزند سالم و صالح و 
ایفاي نقش مادري در حد کمال وتمام است و در هر 
لحظه از خدا مي خواهم که مرا در رسيدن به اهدافي 

که باعث خير در زندگي ام مي شود، یاري دهد.
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 اگر بخواهيم یک درس ساده از طبيعت بگيریم اینست که ما هيچ وقت نمی بينيم یکباره ميليون ها 
برگ از کنده درخت بروید. تنة درخت متصل است به چند شاخة تنومند و آن شاخه های تنومند خود 
به شاخه های دیگر تقسيم می شوند و این روند به فراخور جنس خاص و اندازة آن درخت ادامه پيدا 
می کند. جویبارها نيز همين طورند، سلسله اعصاب و رگ بندی بدن ما نيز همين ساختار را دارد. به این گونه 
ساختارها اصطالحاً ساختارهای شاخه ای )ramified structures( گفته می شود و برخی از دانشمندان 
بر این عقيده اند که بنياد جهان از تجميع همين ساختارها شکل گرفته است. در یک GC نيز شما نيازمند 
یک بدنه اصلي هستيد که تغذیه کننده این سيستم است مانند درخت که تغذیه اش را از زمين مي گيرد و 
به شاخه ها و برگها غذا مي رساند. جی سی حکم آن تنة درخت را دارد که اسپانسر یا سرمایه گذار پروژه را 

به پيمانکاران ریز و درشت پيوند می زند و به شيوه معنا داري تقسيم کار می کند.
تفاوتهاي وچه ميکنید ارزیابي بینالملليچگونه درفضاي را GCها :جایگاه
GC شرکتهاي با داخلي GC شرکتهاي ساختار در  وجود( صورت )در  اساسي

بینالملليوجوددارد؟
چند سال پيش در پروژه پارس جنوبي فرصتي پيش آمد که ما در کنار جنرال کانترکتورهاي 
بزرگي مانند توتال فرانسه،  اني ایتاليا، تویو ژاپن و مانند این ها قرار بگيریم و در کنار آن ها دانش 
خود را افزایش دهيم. به عنوان مثال چگونگي تقسيم مدیریت قرارداد هاي بزرگ به قراردادهاي 
کوچک را در سطح بين المللي یاد مي گرفتيم. امروزه به دليل تحریم ها اینچنين فرصت هایي کم است 
و واقعيت این است که ما هنوز به آن ظرفيت نرسيدیم که از یادگيری در این زمينه مستغني باشيم. 
خاصه در بخش خصوصی هنوز چنان که باید نتوانسته ایم به چنان اعتبار و دانش و بنيه مالی در 
این زمينه دست پيدا کنيم که بتوانيم با پيمانکاران کشورهای دیگر در تراز جهانی رقابت کنيم. به 
نظر من یکي از مواردي که ما در آن تحریم هستيم دانش مدیریت است و ما خود دانش مدیریت 
را سبک و ناچيز گرفته ایم و فکر مي کنيم که هر کسي که مهندس است حتما مي تواند مدیر هم 
باشد اما در چند سال اخير به این نتيجه رسيده ایم که چقدر در اشتباه هستيم و چقدر به دانش 

مدیریت نيازمندیم.
:ارزیابيشماازتالشبرايتشکیلچندGCدریكحوزهکاريوفعالیتهمزمان

آنهاچیست؟
این گونه فعاليت ها در یک اقتصاد آزاد به صورت خود به خود شکل مي گيرد مانند بازار عرضه و 
تقاضاي بورس و کاالهاي دیگر. اگر محيط فعاليت اقتضا کند که چندین کانترکتور باهم کنسرسيوم 
تشکيل دهند یا با هم در زمينه اي رقابت کنند تمام این موارد به خواسته بازار و اقتصاد آزاد شکل 
مي گيرد نه به دالیل و عالیق شخصي. چيزی که مهم است این است که مانند دیگر جنبه های 
شهرنشينی، هنوز مهارت الزم برای تشکيل تيم ها و شبکه های بزرگ انسانی و هدایت صحيح آن ها 
و مدیریت اختالفات ميان آن ها را پيدا نکرده ایم. هنر همزیستی هنر کوچکی نيست و آسان هم 
به دست نمی آید. بسياری از این آموزش ها را باید در خانواده و کودکستان و سنين پایين بگيریم 

که فعاًل جایش خالی است.
:آیندهوافقGCهايایرانيرادرمدیریتپروژههايکالنکشورچگونهميبینید؟

آنچه که شرکت هایي مانند فراب و کرمان تابلو و... مي توانند در این حوزه ها انجام دهند این 
ببریم.  باال  محيط ها  این  در  را  مهارت هاي الزم  و  دانش الزم  مي توانيم  که  آنجایي  تا  که  است 
مهارت و دانشي که شاید ما باید در کودکستان مي آموختيم حتي همين که بتوانيم مهارت عبور از 
چهار راه را بدون وجود چراغ و پليس بياموزیم دستاورد خيلي بزرگي است اما ما حتي با وجود 
پليس و چراغ هم امنيت براي عبور را نداریم زیرا هميشه کساني هستند که قانون عبور را رعایت 
نمي کنند و باعث آزار دیگران مي شوند. ما نيازمند این هستيم که در کنار یکدیگر،  مراعات کردن 
حق و حقوق یکدیگررا یاد بگيریم و این کارآساني نيست و کار زیادی الزم دارد. به قول یکي از 
فيلسوفان معاصر، فرناندو ساواتر، »بزرگترین دستاورد امروز بشر فن آوري همزیستي با یکدیگر 
است« و همين است که مالک تعيين ميزان پيشرفتگی جوامع است نه قدرت اتمی یا نظامی آن ها. 
غرب قرن ها در این حوزه تالش کرده است ما نيز مانند خيلي از کشورهاي دیگر قرن ها در کنار 
هم زیسته ایم. و همين مدارا و تسامح ما بوده است که ضامن ماندگاری ما به عنوان یک ملت کهن 
بوده است. به عبارتی ما ظرفيت تاریخی و بنيادی همزیستی را داریم اما برای آن که این ظرفيت 
را از قوه به فعل در بياوریم، با توجه به این که قواعد و ابزارهاي زندگي دستخوش تغييرند، ما نيز 

نيازمند این هستيم که زندگي را در سایه این ابزارها و شيوه هاي جدید بياموزیم.

چندروزدرسالكارميكني؟
یک مرد پس از 2 سال خدمت پي برد که ترفيع نمي 
گيرد، انتقال نمي یابد، حقوقش افزایش نمي یابد، تشویق 
نمي شود. بنابراین او تصميم گرفت که پيش مدیر منابع 
انساني برود. مدیر با لبخند او را دعوت به نشستن و 
شنيدن یک نصيحت کرد: »از تو به خاطر 1 یا 2 روز 

کاري که تو واقعاً انجام مي دهي، تقدیر نمي شود.«
مرد از شنيدن آن جمله شگفت زده شد اما مدیر شروع 

به توضيح نمود.
مدیر : یک سال چند روز دارد؟

مرد: 365 روز، بعضي مواقع 366.
مدیر: یک روز چند ساعت است؟

مرد: 24 ساعت
مدیر: تو چند ساعت در روز کار مي کني؟

مرد: از 10صبح تا 6 بعدازظهر؛ 8 ساعت در روز.
مدیر: بنابراین تو چه کسري از روز را کار مي کني؟

مرد: 1/3
مدیر: خوبت باشه!! 1/3 از 366 چند روز مي شود؟

مرد: 122 روز.
مدیر: آیا تو تعطيالت آخر هفته را کار مي کني؟

مرد: نه آقا.
مدیر: در یک سال چند روز تعطيالت آخر هفته وجود 

دارد؟
مرد: 52 روز شنبه و 52 روز یکشنبه، برابر با 104 روز.

مدیر: متشکرم. اگر تو 104 روز را از 122 روز کم کني، 
چند روز باقي مي ماند؟

مرد:18 روز.
مدیر: من به تو اجازه مي دهم که تا 2 هفته در سال از 
مرخصي استعالجي استفاده کني .حال اگر 14 روز از 18 

روز کم کني ، چند روز باقي مي ماند؟
مرد: 4 روز.

مدیر: آیا تو در روز جمهوري )یکي از تعطيالت رسمي 
مي باشد( کار مي کني؟

مرد: نه آقا.
مدیر: آیا تو در روز استقالل )یکي دیگر از تعطيالت 

رسمي مي باشد( کار مي کني؟
مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقي مي ماند؟
مرد: 2 روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز اول سال به سر کار مي روي؟
مرد: نه آقا.

مدیر :بنابراین چند روز باقي مي ماند؟
مرد: 1روز آقا.

مدیر: آیا تو در روز کریسمس کار مي کني؟
مرد: نه آقا.

مدیر: بنابراین چند روز باقي مي ماند؟
مرد: هيچي آقا.

مدیر: پس تو چه ادعایي داري؟
نتیجهاخالقي:هرگزازمدیریتمنابعانسانيکمك

نخواهید.
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گفتگو با محمد ابراهيم محجوب مشاور مدير عامل كرمان تابلوگو
ادامهازصفحه؟؟؟؟






