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از مجموعهای را فرایندی هر چنانچه
ترتیب و توالی با اقدامات و فعالیتها
آنگاه بدانیم، هدفدار و منطقی خاص
باید نیز را مطلوب خدمترساني فرایند
شاید آن مهمترین که بدانیم شرایطي واجد
در رویه« وحدت و یکپارچگي »ضرورت
میانکارکنانسازمانبرايدستیابيبهاهداف
حداکثريباشد.درواقعاینموضوعنهیك
که است موضوعي بلکه تشکیكپذیر، امر
پیادهسازياشدراینروزها،بیشازگذشته
یکپارچگي مزیت زیرا است. یافته اهمیت
باعثميشودهمهوظایفسازمانبهصورت
یكسريفعالیت،برعملکردسیستميواحد

متمرکزباشد.
مهمترین از بهترینها، از الگوبرداری
ایجادخالقیت یادگیریسازمانیو ابزارهای
روش این در است. سازمان در تعالی و
سازمانهاباشناساییفرایندهایتاثیرگذاردر
تعالیسازمانیوتعیینهدفهاوویژگیهای
انتخاب با سپس میکنند. قدام ا فرایند آن
ميکنند تالش راه، نقشه یا مسیرهدف یك
تابهآنهدفتعیینشدهدستپیداکنند.در
بحثیکپارچگي،»وحدترویه«درسازمان
با کارکنان تا باشد راه نقشه همان ميتواند
در را موثرتري گامهاي بتوانند آن، به تاسي
زیرا بردارند، مطلوب خدمترساني جهت
موسسات،سازمانهاودستگاههایاجراییبا
هرماموریت،رسالت،اهدافوچشماندازی
مشخص قلمرو یك در نهایت در دارند که
کارمیکنندوملزمبهپاسخگوییبهمشتریان
تا است آن بهتر و هستند خود ذینفعان و
با را مشتریان به مطلوب خدمترساني

»وحدترویه«عملیاتيکنند.
شرکتفرابنیزالبتهازاینقاعدهمستثني
داده، نشان تاکنون که همانطور و نیست
»وحدت جهت در تا است کوشیده همواره
رویه«سازمانيحرکتکند.امانبایدفراموش
کردکهسرعتتحوالتزیاداستومدیران
وکارشناسانبرايآنکهازقافلهعقبنمانند
جهت در بیشتري جدیت با است بهتر
عملیاتيکردناینموضوعمهمگامبردارند،
بودهاند، صدر در تاکنون که همانطور تا

همچناننیزدرصدربمانند.

»وحدت رويه« 
اساسي   قاعده اي 

در سازمان

سخن سردبیر

وزارتنیرو،بایستيبرايکمکردنفاصلهعمیقيکهبینخواستههاومطالباتتولیدکنندگانتجهیزات
صنعتآبوبرقازیكطرفوتوقعاتوانتظاراتخریداراناینتجهیزاتوجودداشت،فکريميکرد.
»سعیدمرجوي«،معاونگسترشصنایعوقتشرکتساتکاب،نخستینگامرابرداشتوطرحتشکیل
شرکتهايمهندسيوبازرسيراارائهداد.براساساینطرحدویاسهشرکتمهندسيوبازرسيدر
زمینههايمختلفمرتبطباصنعتآبوبرقبایستيتأسیسميشد.اینشرکتهاوظیفهداشتندکهبهمثابه
مشاورتجهیزاتيخریداران)شرکتهايآبمنطقهايوشرکتهايبرقمنطقهاي(عملکنند.بدینترتیب
کهاوالخواستههايفنيخریدارانرابهتولیدکنندگانتفهیمکنند،ثانیامراقبتکنندکهسفارشاتخریداران
براساسبرنامهزمانبنديموردنظرآنان،تولیدوتحویلشود.ثالثاکیفیتمحصوالتتولیديراکنترلکنند
وبدینترتیباعتمادواطمینانخریدارانرانسبتبهتولیداتداخليوتولیدکنندگانایرانيجلبکنند.
دراینرابطهسهشرکتشیرآالتصنعتيایران،مهندسيوبازرسيتجهیزاتبرقومهندسيوبازرسي
تجهیزاتآبدرسال69تأسیسشدندوتوانستنددریكدورهزماني6یا7سالهنقشيدرصنایعآبو
برقایفاکنند)امروز،البته،اینهرسهشرکتیاغیرفعالاندویادرزمینههايدیگريفعالیتمينمایند(.

اوایلسال71،بحثانتقالدانشفنيوساختتوربینهايبرقآبيدروزارتنیرومطرحشد.اولین
بارمهندسزنگنهاینموضوعرامطرحکردومسئولیتعملیاتيکردنآنراسعیدمرجويبرعهدهگرفت.
مطالعاتاولیهموضوعدرشرکتمهندسيوبازرسيتجهیزاتآبایرانآغازشد.یكگروهمهندسياز

همکارانشرکتمذکوراطالعاتاولیهدراینخصوصراجمعآورينمودند.
دانشگاهصنعتي از دکترمحمددرعلي ازگروهصنعتيسدید، مهنما بهدعوتسعیدمرجوي،حسن
شریفوسعیدمهديزادهازهمکارانمهندسمرجويازکارخانجاتتولیدتوربینهايبرقآبيدرروسیه
بانحوهوچگونگيساختتجهیزاتتوربینهايبرقآبيآشناشدند.پساز )LMZ(بازدیدنمودندو
بازگشتازاینمأموریتوبهموازاتتکمیلمطالعاتاولیه،قرارشددررابطهباتأسیسشرکتيکهدر

آیندهوظیفهساختتوربینهايبرقآبيرابرعهدهگیرد،اقدامشود.
و دهه60،حسبوظیفه اوایل از ایران نوسازيصنایع و وسازمانگسترش وزارتصنایعسنگین
مأموریتيکهبرايصنعتسنگینکشورترسیمشدهبود،خودرامتوليایجادصنایعنیروگاهيميدانستند.
جلساتزیاديدرسالهاي61و62بینوزیرومعاونینوزارتصنایعسنگینازیكطرفووزیرو
اینبود نیروازطرفدیگرتشکیلميشد.خواستهاصليسازمانگسترشدرجلسات معاونینوزارت
کهوزارتنیرو،سفارشخریدتجهیزاتنیروگاهيموردنظرخودرابهصورتیكجابهسازمانگسترش
اعالمکندوارزموردنیازرانیزازسهمیهارزيخوددراختیارسازمانگسترشقراردهدتاسازمانگسترش
بهاتکاءدردستداشتنسفارشانبوه،بتواندمذاکراتانتقالدانشفنيوخریدتجهیزاتسختافزاري
راجهتاحداثکارخانجاتتولیديباطرفهايخارجيبهثمررساند.متقابالوزارتنیروبااستنادبه
اساسنامهخودکهوظیفهتولیدوتأمینتجهیزاتموردنیازصنعتآبوبرقرابهعهدهوزارتنیروگذاشته
بودونیزبهاتکاءموفقیتهایيکهدرادارهصنایعتولیديتحتپوششخودبهدستآوردهبودونیزباتکیه
برتوانارزيخودومهمترازهمهانحصاريبودنمصرفکنندهاینتجهیزات،حاضربهپذیرشدرخواست

سازمانگسترشنميشدوعمومااینجلساتبدوننتیجهگیريمشخصيخاتمهميیافت.

)4(... به جای خاطرات
 امین حاجی رسولیها

پژمان موسوی
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شركت جديد 
فراب نيز از سال 

1366 تا 1371 
راكد ماند و 

هيچ حركتي در 
جهت فعال شدن 

شركت صورت 
نگرفت. زماني كه 
»مهندس مرجوي« 

و همكارانش در 
سال 71 به فكر 
تأسيس شركتي 

براي ساخت 
توربين هاي 

برق آبي افتادند، 
پيشنهاد شد كه 
از پوسته شركت 

فراب براي اين كار 
استفاده كنند

ری
ت گذا

ی سیاس
س شورا

ن رئی
سخ نهایتاوپسازبارهارفتوآمد،طرفینتوافقنمودندکهاقداماتمربوطبهساخت

تجهیزاتنیروگاهيرادرقالبیكشرکتمشتركبهسرانجامرسانند.اینشرکت
49( اقلیتسهامشرکتساتکاب و )51درصد( اکثریتسهامسازمانگسترش با
شد. تأسیس نیروگاه« »ساخت مخفف »سانیر« نام تحت و 1362 سال در درصد(

متأسفانهسالهایپيدرپيسپريشدوشرکتسانیرغیرفعالباقيماند.
از اینشراکت به نیرو امر،عدمتمایلدیرینهوزارت این بنده،دلیل بهگمان
یكطرفوکمتوجهيسازمانگسترشبهموضوع)کهخودالبتهمعلولگستردگي
بسیارزیادوظایفتعریفشدهبراياینسازمانبود(ازطرفدیگربود.سازمان
و داشت اختیار در را »سانیر« سهام اکثریت ایران صنایع نوسازي و گسترش
بهعهدهسازمانگسترشبود. عمالمسئولیتسازماندهيوفعالنمودنشرکت،
اعمال دلیلعدم به و تأسیسشدند که دیگر دههاشرکت مشابه نیز اینشرکت
ماندند، باز حرکت از راه نیمه در یا و نشدند فعال هیچگاه یا اصولي، مدیریت

متوقفماندوپیشنرفت.
درنشستيکهدرآبانماه1366بهعنوانمجمععموميشرکتسانیرتشکیلشد،
مطرح عمومي مجمع جلسه در شرکت این نشدن فعال دالیل درخصوص بحث
گردید،جمعبنديجلسهاینشدکهبهدلیلگستردگيوظایف،خواستههاوتوقعاتي
کهبهعهده»سانیر«گذاشتهشدهاستعمالفعالیتاینشرکتناممکنشدهوبهتر

استتعریفمحدودتروعمليتريبرايشرکت»سانیر«انجامشود.
وظیفهسانیردراساسنامهآنبدینگونهبود:

»طراحي،ساخت،نصبوراهاندازيتجهیزاتموردنیازبرايتولید،انتقالوتوزیع
برقدرزمینههايژنراتورهايبخاروبرقووسایلحرارتي،دیگهايبخارووسایل
لوازم و تجهیزات گازي، و بخاري و آبي توربینهاي انواع صنایع، براي حرارتي
خطوطانتقالوتوزیعنیرو،تأسیساتمربوطبهآبصنعتي،برجهايخنكکنندهو

انواعشیرهاياتصالوتأسیساتاتصالدهندهلولههاو...«
مورد تجهیزات و لوازم تمامي تولید تقریبا تعریف این با که ميکنید مالحظه

مصرفصنعتبرقکشورصرفنظرازسادگيیاپیچیدگيتکنولوژیك،تیراژمصرف،
میزانسرمایهگذاريموردنیازو...برعهده»سانیر«گذاشتهشدهبود.بهلحاظمدیریتي
فاصله عمل«، تا »ایده فاصله واقعیت«، تا »رؤیا فاصله که است عبرتانگیز بسیار
»خواستنتاتوانستن«،فاصله»گفتنتاانجامدادن«،فاصله»بودنتاشدن«اینقدر
کوتاهفرضشدهبود.فرضشدهبودکه»سانیر«همانزیمنسآلماناست،آلستوم
فرانسهاستویاجيئيآمریکاست.بدونآنکهملزوماتومفروضاتتأسیسچنین
شرکتعظیميپیشاپیشدیدهشود.نهایتاینکهدرمجمععموميسال66،اساسنامه
»سانیر«اصالحشدووظایفمتواضعانهتريبرعهدهآنقرارگرفت،اگرچههنوزهم

اینوظایفواقعبینانهنبود:
»اجرايپروژههايصنعتيبهصورتکلیدتحویل،مشتملبرطراحي،برنامهریزي
وهماهنگيدرمدیریتاجرایيونظارتبرساخت،نصبوراهاندازيتأسیسات
فشارشکنها، هیدرومکانیك، مبدلهاي شامل آب، صنعت به مربوط تجهیزات و
در که تجهیزاتي و تأسیسات کلیه کلي، بهطور و تصفیهخانهها پمپاژ، ایستگاههاي
انتقال،بهرهبرداريوتولیدانرژيازآبوتأسیساتصنعتيسدهامورداستفادهقرار
نیزاز»سانیر«به باتغییرمسیرازبرقبهآبنامشرکت ميگیرند«.بدینترتیبو

»فراب«تغییریافت.
شرکتجدیدفرابنیزازسال1366تا1371راکدماندوهیچحرکتيدرجهت
فعالشدنشرکتصورتنگرفت.زمانيکه»مهندسمرجوي«وهمکارانشدرسال
71بهفکرتأسیسشرکتيبرايساختتوربینهايبرقآبيافتادند،پیشنهادشدکه
ازپوستهشرکتفراببراياینکاراستفادهکنند.باتوجهبهاینکهشرکتسانیر)و
بعدهافراب(ازسال1362تا1371راکدماندهبودوهیچفعالیتينداشت،وزارت
نیروازسازمانگسترشدرخواستنمودکهسهامخودرادرفراببهوزارتنیرو
)شرکتسرمایهگذاريساتکاب(واگذارنماید.باموافقتسازمانگسترش،اینسهام
منتقلشدوشرکتفرابباسهامدارانجدیديکهوابستهبهوزارتنیروبودنددر

سال1371حیاتواقعيخودراآغازنمود.
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یازدهمدیماهسالجاری،محسنهاشمي،مدیرعاملشرکت
در اینشرکت مدیران همراه به وحومه تهران راهآهنشهري
فرابحضوریافتند.درایننشستپسازمعرفيشرکتفراب،

مدیراندوشرکتبهبحثوتبادلنظرپیراموناحداثنیروگاه
آبيکوچكدرتونلهايمترو،تامینماليپروژهها،آغازهرچه

زودتراجرايپروژهخطسهمتروتهرانو...پرداختند.

دوازدهمدیماه،جمعيازدانشجویانسالآخرمقطعکارشناسي
رشتهمهندسيمکانیكدانشگاهصنعتيشریف،ازطرحنیروگاهتلمبه
ذخیرهايسیاهبیشهبازدیدکردند.دراینبازدیدیكروزه،توضیحاتي
درزمینهایمنيبازدید،مباحثتئوریكوتوضیحاتالزمدرقالبنقشه
نیروگاه،تاریخچهطرح،نحوه سهبعديبخشهايهیدرومکانیكو
ساختواحداثسدپایینوباال،حفاريآبراهههاوشفتهايمایل
بازاویه65درجه،حفاريمغارهاينیروگاه،ترانس،گاردگیت،پایاب،
چگونگيمراحلمونتاژ،نصبوتنظیماتتجهیزاتمختلفنیروگاهي
وسایراطالعاتفنيمرتبطتوسطکارشناسانارشدفرابدرکارگاه
سیاهبیشهارائهشد.درادامهنیز،بازدیدیازسدپایینوباال،شفتهاي

مایل،آبراههها،پایابوبخشهايمختلفنیروگاهانجامشد.
دراینبازدیددانشجویانازنزدیكباچگونگيکارکردیكسیستم
نیروگاهآبيتامرحلهانتقالبرقبررويشبکهسراسريوعملکرد
شرکتدرزمینهطراحيوساختتجهیزاتنیروگاهي،نحوهنصب،

استقراروبهرهبرداريازآنهاازنزدیكآشناشدند.

واحد TrialRun جاری، سال دیماه بیستم دوشنبه،
به و رسید پایان به موفقیت با 4 کارون نیروگاه طرح اول

کارفرماتحویلموقتشد.
گفتنیاستاینواحد،درایندورهیكماهه،مقادیری
برقتولیدوبهشبکهسراسريبرقکشورتزریقکردهاست.

حضور مدیرعامل شركت راه آهن شهري تهران در فراب

بازدید از نیروگاه سیاه بیشه

اتمام Trial Run واحد اول كارون 4

طرح نیروگاه 500 
مگاواتي داالهو

باتوجهبهتوقفگشایشاعتبارتسهیالت
ارزيطرحهايعمرانيازمحلصندوقذخیرهتا
ماداميکهصندوقتوسعهمليفعالنشدهاست،
اقداماتزیاديازجملهمکاتبهباوزیرمحترم
نهاد از پیگیري مرکزي، بانك با مکاتبه نیرو،
ریاستجمهوريو...جهتتسریعدرگشایش
طرح یورویي( میلیون 220( اسنادي اعتبار
داالهوبهعملآمدهاست،کهنهایتادرجلسهای
کهباحضوروزیرنیرووریاستبانكمرکزي
LCتشکیلشدبرضرورتتسریعدرگشایش
مساعد قول نیز مرکزی بانك و گردید تاکید
داد.دستورالعملهاوتعیینهیاتامناءصندوق
توسعهمليکهدربرنامهپنجمبهتصویبمجلس
رسیدهاست،بهدلیلاختالفمجلسوشوراي
نگهبان،بهتشخیصمصلحترسید،کهبهزودي

نهایيواینصندوقفعالمیشود.

نیروگاه 500 مگاواتي 
سلفچگان

در امکانسنجي گسترده مطالعات از پس
استانقموبرگزاريجلساتمتعددبامسئوالن
استان،درنهایتمنطقهویژهاقتصاديسلفچگان
جهت مالیاتي معافیت از استفاده امکان عدم
احداثنیروگاهرابهطوررسمیاعالمکردودر
نهایتساختگاهنیروگاه500مگاواتيسلفچگان
درمنطقهنیزارقمحدفاصلسلفچگانودلیجان
درشهركصنعتيپارسقمانتخابشد.الزمبه
ذکراستدراینشهركبستههايالزمکارمانند
آب،برق،شبکهسراسري،گازوزمینمناسب

مهیااست.

نیروگاه 1000 مگاواتي
 شرق اصفهان

و صنعت و صادرات بانكهاي سندیکاي
معدنایران،برایعاملیتتسهیالت450میلیون
نیروگاهشرقاصفهاننهایيشد یورویيطرح
بانكهاي مدیرههاي هیات تصویب از پس و
بانك جانب از توجیهي طرح تهیه و مذکور
صادرات،طرحجهتارسالبهبانكمرکزيو

صندوقتوسعهمليآمادهشد.

4

اخبارداخلی
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اجراي همچنین و رانر طراحي موفقیتآمیز انجام با
شرکت، استراتژیك اهداف راستاي در و توربین تست مدل

پروژههايزیردردستورکارشرکتتوباقرارگرفت:
طراحي حاضر، حال در آزاد: نیروگاه توربین طراحي 
نیروگاه توربین کیس اسپیرال و تیوب درفت مجموعه
خاتمه است، مگاواتي 3/3 توربین واحد سه شامل که آزاد
شد. خواهد آغاز بهزودي تجهیزات این ساخت و یافته
شده استخراج نیز پروانهاي شیرهاي فني مشخصات همچنین
خواهد اجرا آن خرید مراحل مالي، منابع تامین محض به و

شد.
طراحي خداآفرین: نیروگاه شیرپروانهاي طراحي 
تایید اخذ مراحل و شده انجام اصلي مجموعههاي
تامین صورت در ميشود پیشبیني ميکند. طي را کارفرما
سال نخست نیمه در اولیه، مواد تامین نیازجهت مورد منابع
داخلي قطر شود. شروع تجهیزات این ساخت مراحل آینده
اینشیرپروانهايحدود6مترووزنهرواحدحدود200تن

برآوردشدهاست.

در پروژه این علیا: گتوند توسعه طرح توربین طراحي 
از پس و است طراحي از پیش اولیه مطالعات مراحل
آن مکانیکي و هیدرولیکي طراحي مراحل مدل، شدن نهایي
ميشود. ساخت فاز وارد موازات، به و شد خواهد آغاز
سازماني جایگاه ارتقاي در ميتواند پروژه این موفق اجراي
گروهفرابدربینشرکتهايداخليوخارجيفعالدراین

تاثیرقابلمالحظهايداشتهباشد. حوزه،

دی 27 و 26 پروژه، مدیریت بینالمللی کنفرانس ششمین
ماهسالجاریدرسالنهمایشهایبینالمللیبرجمیالدتهران
برگزارشد.اینکنفرانسبااهدافتوسعهوترویجدانشمدیریت
پروژه،توسعهمهارتهایموردنیازمدیرانوکارشناسانپروژهها،
مدیریت کارشناسان و متخصصان شبکههای توسعه و ایجاد
پروژهدرکشور،معرفیآخریندستاوردهاوفنونمدیریتیدر
سطحسازمانهایداخلیوخارجیوتبادلتجاربویافتههای

سازمانهایایرانیدرمدیریتپروژهشکلگرفت.
برنامههایکنفرانسبینالمللیمدیریتپروژهشاملبرگزاری
صاحبنظران و اساتید کلیدی سخنرانی آموزشی، کارگاه 15
حرفهای صاحبنظران و مدیران و بینالمللی و داخلی برجسته
مدیریتپروژه،ارائهمطالعاتموردیازتجاربعملیمدیریت
برگزاری و تجربی و علمی مقاله 50 ارائه ایران، در پروژه
مدیریت با مرتبط شرکتهای توانمندی از تخصصی نمایشگاه

پروژهبودومحورهایتخصصیکنفرانسدر4بخشمدیریت
استراتژیكپروژه،سازماندهیپروژه،روشها،فنون،متدولوژیو

مسائلمرتبطبامدیریتپروژهتقسیمبندیشدهبود.
شرکتفرابدرششمینکنفرانسبینالمللیمدیریتپروژه
حضورفعالداشت.»رسولزرگر«باارائهسخنرانیدرمیزگرد
متولی بر »پیشدرآمدی عنوان با کنسرسیوم آموختههای درس
کنسرسیومدرایرانوتجربیاتفراب«،»محمدهوشیار«و»مهدی
کیانپور«بابرگزاریکارگاهآموزشیباعنوان»پیادهسازیسیستم
در فرانوش« »رضا ،»EPC پروژههای در هزینه مدیریت جامع
مبتدی« »روحاهلل برونمرزی«، پروژههای اجرای »چالشهای پانل
Impacts of Engineering, Planning and« مقاله با
CommunicationonConstructionProductivity«و
مهدیعلیزادهبامقاله»طراحیالگویمنابعانسانیدرسازمانهای

پروژهمحور«دراینکنفرانسحضورداشتند.

طراحی توربین در شركت توبا

حضور كارشناسان فراب در كنفرانس بین  المللی مدیریت پروژه

سرمایه گذاری
در نیروگاه هاي بادي

مجوزسرمایهگذاريدونیروگاهباديجمعابه
میزان300مگاواتبهفرابابالغشد،که100
مگاواتدرمنطقهبینالودخراسانو200مگاوات
درمنطقهتاکستانقزویناست.گفتنیاستکه
مناطقفوق،بهترینمشخصاتراازنظرشرایط

پذیرشنیروگاهباديدارند.

چاپ  كتاب مستندسازي 
نیروگاه مسجدسلیمان

نیروگاه توسعه طرح »مستندسازي کتاب
و معاونتها همکاري با مسجدسلیمان«،
رسید. چاپ به فراب تابعه شرکتهای
مهندسي، آبي، طرحهاي اجرایي معاونتهای
کیفیت، کنترل مدیریت پشتیباني، بازرگاني،
مدیریتایمنيوحراستوشرکتتوباازجمله
بخشهاییهستندکهدرتدویناینکتابنقش
ارزندهایداشتهاند.هدفازتهیهاینکتاب،مستند
کردنآمارواطالعاتطرحبهعالوهتجربیاتکسب
شدهحاصلازاجرا،برایاستفادهدرپروژههایدر

دستاجراوآتيشرکتاست.
نیروگاه توسعه طرح »مستندسازي کتاب
مسجدسلیمان«،شاملچهارفصل،13پیوستودر
مجموع760صفحهمیشود.فصلهاياولتاسوم
شاملاطالعاتکليوآماريومباحثمدیریت
پروژهمیشود.فصلچهارمتجربیاتطرحشاملسه
بخشاصليمهندسي،تامینواجرارادربرمیگیرد،
بهنحويکههریكازکارشناسانميتوانندبه
بخشمرتبطباحوزهکاريخودمراجعهکنند.

تجربیات، قسمت در
سعيشدهبهجزئیات
نیزپرداختهشودودر
صورتلزوممطلببا
نقشه یا عکس درج
است. شده آورده
بارز نکات از یکی
رویکرد کتاب، این
براي استفاده مورد

در بار اولین براي که است مستندسازيطرح
شرکتفرابتجربهشدهاست.مهمترینمسائل
وتجربیاتدرجشدهدرکتاب،ازطریقبرگزاري
فراب،موردبحثو کنفرانسدرشرکت یك
بررسيقرارخواهدگرفت.گفتنیاست،نیروگاه
مسجدسلیماندراستانخوزستان،25کیلومتري
روی و سلیمان مسجد شهرستان شرق شمال

رودخانهکارونقرارگرفتهاست.

5



. بهمن 89 . پیش شماره 4  6

 چراغ سبز به

 Mphanda Nkuwa 

دولــتموزامبیكبااحداثنیروگاهآبــيدومیلیارددالري

MphandaNkuwaبررويرودخانهZambeziدرســال

2011موافقتکرد.درحالحاضرمطالعاتزیســتمحیطيو

امکانســنجيبهپایانرســیدهوانتظارميرودطيششسال،

MphandaNkuwaپروژهبهبهرهبرداريکاملبرسد.نیروگاه

شــامل4واحد375مگاواتياســتکه20درصدسهامآنبه

دولتموزامبیكتعلقداردو70درصدسرمایهگذاريازطریق

تسهیالتبانکيانجامميشود.

 ظرفیت نیروگاه هاي آبي هند

 تا سال 2017 دو برابر مي شود

مؤسســهRNCOSدرآخرینگــزارشخوداعالمکرد

ظرفیتبالقوهنیروگاهيکشــورهندبیشاز300گیگاوات

اســتکهدرحالحاضرتنها14هزارو500مگاواتآنبه

بهرهبرداريرســیدهاست.طيســالهاياخیردولتهندبا

صرفهزینههايبســیارباالدراســتانهايشماليوشرقي

اینکشــور،پروژههــايمتعدديراطراحيکــردهوانتظار

ميرودتاســال2017ظرفیتنصبشدهدوبرابرشود.این

سرمایهگذاريعظیم،ازسیرســریعصنعتيشدنونیزنرخ

روبهفزونيشهرنشینينشاتگرفتهاست.

پایان طرح

 سد Severn در انگلستان

دولــتانگلیسمطالعــاتخودرارويســدجزرومدي

Severnدرجنوبغربياینکشورمتوقفکرد.اینپروژه16

کیلومتری،توانایيمهاردامنهجزرومددریابهمیزان14متررا

داراســتکهدراینصورتظرفیتــيدرحدود8/6گیگاوات

)معادل5درصدکلتقاضايکشــور(حاصلميشود.پساز

انجاممطالعاتامکانسنجي،هزینهتقریبيطرححدود54میلیارد

دالربرآوردشدهاستکهاینمبلغبهگفتهوزیرانرژيانگلستان،

روشــيهزینهبروباریســكباالبرايتولیدانرژيالکتریسیته

اســت.بااینحالعمرمفیدنســبتابااليطرح)بیشاز120

سال(وسالمبودنفرآیندتولیدانرژي)درمقایسهبانیروگاههاي

ذغالســنگي(ازمزایاياصليپروژهSevernشناختهشدهاند.

دولتانگلســتاناعالمکردهتاقبلازسال2015،مطالعاتاین

طرحرابازنگرينخواهدکرد.

تفاهم 

Rushydro و Alstom

اخیراشــرکتAlstomHydroهمراهباشرکتروسي

Rushydro،تفاهمنامهايامضاکردهکهطبقآنچندطرحدر

کشورروســیهباهمکارياینشرکتاجراخواهدشد.دراین

میان،احداثنیروگاهتلمبهذخیرهايZelenchuk)2واحد70

مگاواتي(درجنوبروسیهدردستورکارآنهاست.

تصویب ساخت 

نیروگاه Belo Monte در برزیل 

Beloرئیسجمهوربرزیل،قراردادســاختنیروگاهآبي

Monteبهظرفیتمجموع11هزارو200مگاواتراامضا

Xinguکرد.اینســندشــروعپروژهرابررويرودخانه

دربرزیــلتضمینميکند.نیروگاهBeloMonteســومین

نیــروگاهبزرگدرجهانودومیننیــروگاهبزرگدربرزیل

درکنارنیروگاه14هزارمگاواتيItaipuخواهدبود.انتظار

ميرودایننیروگاه11/2میلیارددالريکهدرساختآن18

شرکتبزرگمشارکتخواهندکرد،درسال2015بهتولید

انرژيدستیابد.

اخبار صنعت
آب و برق جهان
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ن

یهما
م

جنگ تن به تن

 Three Gorges و Yangtze در چین

سدThreeGorges)چین(دردشوارترینآزمونخود

درمبــارزهباطغیانهايرودخانهYangtzeســربلندبیرون

آمدهاســت.زمانيکهآبهايخروشاناینرودخانهبادبي

70هزارمترمکعبدرثانیهبهســدThreeGorgesهجوم

آورد،معماريوساختارسدنقشخودرابهخوبيایفاکرد.

ایندبــي،20هزارمترمکعببرثانیهبیشــترازطغیانيبود

کهدرســال1998حدود4هــزارو200نفررابهکاممرگ

کشاند.اینسدبتنيباارتفاع185متروطولتاج2309متر،

امکانبهرهبرداريازظرفیتمجموع22هزارو400مگاوات

راایجادميکند.

بزرگترین نیروگاه 

JSC آبي تانزانیا در دست

دولــتتانزانیایادداشــتتفاهميباشــرکتJSCامضا

Rumakaliکردکهطيآناحداثنیــروگاه222مگاواتي

بهاینشــرکتواگذارميشــود.درحالحاضربیشاز75

درصدمطالعاتایــنپروژهکهپسازاحــداث،بزرگترین

JSC.نیروگاهآبيتانزانیاخواهدبود،بهاتمامرســیدهاست

ازپیشرفتهترینتکنولوژيروسيدرمراحلساختنیروگاه،

استفادهخواهدکرد.

نیروگاه تلمبه ذخیره اي

 Ingula در آفریقاي جنوبي

تأمیــن دالري میلیــون 23 قــرارداد ABB گــروه 

ElectricalBalanceنیروگاهتلمبهذخیرهايIngulaرا

Kwazulu-NatalوFreeStateکهدراستانهايمرزي

آفریقايجنوبيدرحالاحداثاست،بهخوداختصاصداد.

براساساینقرارداد،گروهABBمسئولطراحي،مهندسي،

تأمین،نصبوراهاندازيترانسفورماتورهاویكسوئیچگیر

ولتاژپایینخواهدبود.نیــروگاهIngulaبهظرفیت1333

مگاواتدرسال2014بهبهرهبرداريکاملخواهدرسید.

 سرمایه گذاري 

IDB در ونزوئال

بانكتوســعهآمریکایيIDBباسرمایهگذاري700میلیون

دالريدرپــروژه795مگاواتيGuriدرونزوئالموافقتکرد.

دراینپروژهششواحداز20واحدموجودتاپایانسال2016

بازسازيخواهدشدوبهاینترتیبعمرمفیدنیروگاه،25سال

افزایشميیابد.IDBوامرابراي20سالوباسودیبراساس

LIBORپیشــنهادکردهاســت.ایندرحالياستکهدولت

ونزوئال،باقيهزینههايســرمایهگذارياینطرح1/3میلیارد

دالريراخودتأمینميکند.

معرفي مهندس

 طراحي پروژه توسعه Tarbela در پاکستان

MottMacdonald/پاکستان،کنسرســیومWAPDA

CoyneetBeliierرابهعنوانمهندسطراحپروژهتوســعه

سدTarbelaبررويرودخانهIndusپاکستان،اعالمکرد.در

طرحتوســعهاینسدکهدرسال1974بهمنظورآبیاري،کنترل

سیلهايفصليوتولیدانرژياحداثشد،2واحد480مگاواتي

بهبهرهبرداريميرسند.انتظارميرودهزینهکلپروژهبالغبر500

میلیوندالرباشدکهبایستيتاسال2016بهاتمامرسد.

 موافقت EIB با تخصیص وام 

براي طرح Metolong در  لسوتو

بانكســرمایهگذارياروپاییEIBباتخصیصوام140

میلیونیورویيبهطرحMetolongدرکشورلسوتوموافقت

کرد.سدMetolongدرسال2013،آبآشامیدني385هزار

نفرراتأمینميکندونقشيحیاتيدرتوسعهپایداراقتصادي-

اجتماعيکشورکوهستانيلسوتوبازيميکند.

  400 میلیون دالر براي

احداث  نیروگاه آبي Cheves در پرو

شرکتSNPowerپیشنهاد400میلیوندالريخودرا

براياحداثنیروگاهآبيChevesبهظرفیت168مگاوات

بهدولتپروارائهدادهاســت.اینشــرکتدرحالحاضر

صاحــبامتیاز8نیروگاهبهظرفیــتمجموع273مگاوات

وانرژيتولیديســاالنه1600گیگاواتســاعتدرکشور

پرواست.انتظارميرودنیروگاهChevesدرسال2013به

بهرهبرداريبرسد.

علیرضا تاج بخش صنایع آب و برق، یکی از صنایع کلیدی و حیاتی هر کشــوری محســوب می شود و فعالیت  های 
متمایز و برجســته می تواند این صنعت را به یکی از ســودآورترین منابع درآمدی تبدیل کند. از 
این رو، برآنیم تا در هر  شــماره مهم ترین فعالیت های حوزه آب و برق جهان را در قالب اخباری 
کوتاه ارائه دهیــم. منابع انتخابی از شــماره های اکتبر و نوامبر 2010، نشــریه های HRW و 

International Water Power & Dam Construction است.
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همزمان با انجام 
سرمایه گذاري هاي 
عظیمي كه در 
بخش سدسازي و 
شبکه هاي آبیاري 
و زهکشي انجام 
مي شد و ایران را به 
یکي از كشورهاي 
مطرح سدساز دنیا 
معرفي كرده بود، اما 
بهره وري استفاده از 
منابع آبي به شدت 
پایین بود

8

:  آقاي عطارزاده، اجراي قانون 
هدفمند کردن یارانه ها در بخش آب را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
سالهاي هستید، مطلع که همانطور
زیادیایرانازجملهکشورهایيبودکه
نیمه و خشك منطقه در اینکه علیرغم
آب مصارف اما بود، شده واقع خشك

ایندرحالياست باالیيداشت. بسیار
با همزمان و واقعیت این برخالف که
در که عظیمي سرمایهگذاريهاي انجام
و آبیاري شبکههاي و سدسازي بخش
زهکشيانجامميشدوایرانرابهیکي
معرفي دنیا مطرحسدساز کشورهاي از
منابع از استفاده بهرهوري اما بود، کرده

آبيبهشدتپایینبودومتاسفانهعلت
اصليآننیز،واقعينبودنقیمتهابود.
بسیار نگاه یك در اگرچه مباحث، این
اقتصادي منفعتهاي از دور و زیانبار
را دیگري موضوع اما ميرسد، نظر به
آن، و ميکرد تقویت خود کنار در نیز
عدماستقبالسرمایهگذارانوپیمانکاران

پروژهها اجراي از خصوصي بخش
دولت، ترتیب این به بود. کشور در
سدسازي، عرصه وارد سال سالهاي
زهکشي و آبیاري شبکههاي احداث
و بود آبي بخشهاي در تصديگري و
بخشخصوصينیز،بهحاشیهراندهشده
براي رئیسجمهوري تصمیم با اما بود.

 ویژه
ن

یهما
م

هدفمندکردن یارانه ها و تعامل با پیمانکاران در گفت وگو با معاون وزیر نیرو

پرداخت تعدیل به پیمانکاران
اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور به عنوان بزرگ ترین 
طرح اصالح اقتصادي ایران در سال هاي گذشته، در واپسین روزهاي 
قانون،  این  صدور  با  جمهوري  ریاست  و  خورد  کلید  امسال  پاییز 
فراخواني به مجلس، دولت و آحاد ملت براي همراهي و همگامي در 
امیدهایي  و  بیم ها  تمامي  فراسوي  داد.  قانون  این  بهتر  اجراي هرچه 
که در دل فعاالن عرصه اقتصاد پدیدار شد، نقطه مشترکي وجود دارد 
منطقه  در  یافته  توسعه  اقتصادي  و  آباد  ایراني  براي  تالش  آن،  و 
است، راهي پر فراز و نشیب که جز با تالش همگاني و فراهم سازي 
بسترهاي مساعد هموار نمي شود. در این میان، صنعت آب و برق نیز 
قانون  اجراي  براي  همدلي  و  همراهي  آماده  را  خود  گذشته  همچون 
کرده و بار دیگر مي خواهد ثابت کند که جایگاهي واال در منطقه دارد و 

حال که بسترها براي اجراي این قانون فراهم شده و قرار است تحولي 
عظیم در عرصه اقتصاد کشور رخ دهد، نقش آفریني خواهد کرد و با 
بسترسازي هاي مساعدي که دولت صورت مي دهد، عالوه بر حضور 
در پروژه هاي داخلي، خودنمایي بیشتري در عرصه هاي خارجي نیز 
تاثیرگذاري  ابعاد  شدن  روشن  براي  اساس،  این  بر  داشت.  خواهد 
اجراي قانون هدفمند کردن یارانه ها در حوزه هاي پیمانکاري صنعت 
آب و برق،  به سراغ متولي بخش آب کشور در وزارت نیرو رفته ایم 
امور  در  نیرو  با »محمدرضا عطارزاده«، معاون وزیر  و گفت وگویی 
کردن  قانون هدفمند  »اجراي  که  است  معتقد  او  داشته ایم.  آبفا  و  آب 
ادامه  یارانه ها در بخش آب، خصوصي سازي ها را رونق مي بخشد«. 

این گفت وگو را در ادامه می  خوانید.

محبوبه فكوري
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یکی از مهم ترین 
برنامه  های  وزارت 

نیرو، اجرای 
سیاست های اصل 
44 در بخش آب 

است. سیاست هایی 
كه موجب مشاركت 

بخش  خصوصی 
داخلی و خارجی 

در این زمینه 
می شود. در  واقع 

خصوصي سازي ها 
موجب می شود، تا 
مردم به شکل های 

مختلف برای اجرای 
طرح های آبي كشور 

مشاركت كنند

9

  ویژه
ان

میهم
یارانهها، کردن هدفمند قانون اجراي
ميرسد، نظر به و کرده تغییر فضا
براي خوشي خبرهاي و موفق آیندهاي
طرحها پیمانکاران و سرمایهگذاران
در باشد. راه در آبي، پروژههاي و
یارانهها، حذف مهم علت یك واقع،
افزایش خصوصی، بخش فعالشدن
ازثروتهای بهینه استفاده بهرهوریو
ملیاست.نبایدازذهندورداشتکه
بخشآبازساختارهایمهماقتصادی
قیمتها آزادسازي و است کشور
ميتواندبهشکوفایيآنکمكکند.این
هدفمند از پیش تا که است حالي در
بخش سرمایهگذاری آب، قیمت کردن
بود، پایین بسیار صنعت در خصوصی
را آب بخش سرمایهگذاران، چراکه

نميدیدند. سرمایهگذاري مناسب

اینطور  شما  حرف های  از   :
جلوتر  هرچه  که  می شود  استنباط 
بیشتري  گام هاي  قانون  این  و  رویم 
را در مراحل اجرایي بردارد، استقبال 

مي شود. بیشتر  نیز  سرمایه گذاران 
و هدفمندسازی اجرای با بله.
قانون، این در آب شدن گنجانده
حضور براي امیدها روزبهروز
افزایش حوزه این در سرمایهگذاریها
همین روي بر هم دولت ميیابد.
کرده باز حساب سرمایهگذاريها
غافل نباید نیز بهرهوري از البته است.
شد،چراکهیکيازارکاناجرايقانون
عنوان به است، بهرهوري افزایش نیز
هزینههای دولت آب، بخش در مثال
بسیارسنگینیرامتحملشدهاستکه
ازاینپسبایدشاهدتحولاساسیدر

باشیم. اینبخش

نیرو  وزارت  میان،  این  در   :
هرچه  حضور  براي  تشویق هایي  چه 
از  حمایت  و  سرمایه گذاران  بیشتر 

پیمانکاران در نظر گرفته است؟
هدفمند قانون اجراي خوشبختانه
با مصادف کشور در یارانهها کردن
تصویببرنامهپنجمدرحوزهآبشد
سمت به حرکت جذابیت بر عالوه و
بخش نکات برخي واقعي، قیمتهاي
کمك به نیز توسعه پنجم برنامه آب
حالي در این، است. آمده پیمانکاران
مطلوب ظرفیتهاي از باید که است
اساسي قانون 44 اصل اجرایي قانون

قانون 44 اصل کرد. استفاده نیز
در و اقتصادی تحول طرح اساسی،
زمینه یارانهها، کردن هدفمند نهایت
در سرمایهگذاران و مردم مشارکت
کرده فراهم را کشور آبی حوزههاي
تحوالتی این با امیدواریم که است
صنعت میگیرد، انجام کشور در که
بهجذب سرعت به بتواند برق و آب

بپردازد. سرمایهگذار
در کردم عرض که همانطور البته
برنامهپنجمنیززمینههايخوبيفراهم
حوزه این مشکالت از یکی و شده
تضمین آن، که است شده برطرف نیز
است. سرمایهگذاران به نیرو وزارت
قانونگذار سوی از وزارتخانه این
آب خرید تضمین تا شده مکلف
ارائه سرمایهگذاران به را پساب و
به امر، این ميرسد نظر به که دهد
این کند. شایانی کمك سرمایهگذاران
مردم حضور توسعه ميتواند موضوع
درانتقالآبوتاسیساتآبیراداشته
ایجاد ميشود پیشبیني همچنین باشد.

گیرد. نیزسرعت تصفیهخانهها

: برآورد شما از درآمدهاي ناشي 
از واقعي شدن بخشي از قیمت آب در 
یارانه ها  کردن  هدفمند  قانون  جریان 
مبلغ،  این  که  است  قرار  و  چیست 

چطور هزینه شود؟
توماني میلیارد مادرآمد600 برآورد
اینرقم، از نیرواستکه برايوزارت
کردن هدفمند صندوق به درصد 70
یارانههابرمیگرددو30درصدنیزبرای
قیمت در که شبکه پرت از جلوگیری
هزینه دارد، موثری نقش نیز شده تمام
خواهدشد.ایندرآمدبرايسالجاري

است.

قیمت  اینکه  به  توجه  با   :

شده  واقعي  آب  قیمت  از  بخشي 
که  دارند  انتظار  سرمایه گذاران  است، 
حضور  برای  برنامه هایی  نیرو  وزارت 
پیمانکاران و سرمایه گذاران ارائه دهد؛ 

این کار چه زماني محقق مي شود؟  
قانون اجراي از قبل نیرو وزارت
هدفمندکردنیارانههانیزتعاملنزدیکی
و پیمانکاران مشاوران، حوزههای با
و است داشته آب بخش سرمایهگذاران
البتهبعدازاجرايقانوننیز،جلساتيرا
پیمانکاران و مشاور مهندسان جامعه با
اجراي تا داریم تالش و داشتهایم
قانون اجراي با را پروژهها و برنامهها
سرعتبخشیموزمینهايبرايمشارکت

هرچهبیشترآنهافراهمکنیم.

و  سرمایه گذاران  براي   :
فراب  شرکت  همچون  پیمانکارهایی 

چه برنامه هایي مدون شده است؟
بانك با هماهنگي با تا داریم قصد
معاونت مساعدتهاي و مرکزي
ریاست راهبردي نظارت و برنامهریزي
جمهوري،نرختعدیلرامحاسبهوآنرا

این،کمك کنیم. پرداخت پیمانکاران به
بزرگيبرایآنهاست.

به  هم  گذري  است  بهتر   :
داشته  آب  بخش  در  خصوصی سازی  
چه  در  خصوصي سازي ها  باشیم. 

مرحله ای هستند؟
وزارت برنامههای مهمترین از یکی
در 44 اصل سیاستهای اجرای نیرو،
بخشآباست.سیاستهاییکهموجب
و داخلی خصوصی بخش مشارکت
واقع در میشود. زمینه این در خارجی
تا میشود، موجب خصوصيسازيها
اجرای برای مختلف بهشکلهای مردم
کنند. مشارکت کشور آبي طرحهای

البته است. آماده امروز قانونی بستر
نبایدازذهندورداشتکهدرکشورما
خصوصی مدیریت طوالنی سابقه یك
سابقه این و دارد وجود آبرسانی

میتواندکمكکند.

زمینه  در  مانع  مهم ترین   :
بوده  چه  آب  بخش  خصوصی سازی  
کردن  هدفمند  قانون  اجراي  با  آیا  و 

یارانه ها این مشکل برطرف مي شود؟
با مرتبط مباحث در اصلی مساله
البته بود. آب قیمت خصوصيسازي،
آب قیمت از بخشي تنها نیز هماکنون
واقعيشدهاست.اینکهبتوانیمباقیمت
کنیم، ارائه را آب خدمات شده تمام
دولت توسط که هزینهای دارد؛ اهمیت
مردم، توسط یا شود پرداخت باید
دور ذهن از نباید که است موضوعي
هدفمند قانون اساس، همین بر داشت.
کردنیارانههابایددرکشورانجامشود
تاسرمایهگذاربتواندبامحاسبههزینهو
فایده،سرمایهگذاریکند.تاقبلازسال
ساالنه افزایش با قانون اساس بر 83
با اما بود آمادهشده قیمتآب،بستری
روند این قیمتها، تثبیت قانون اجرای
متوقفشد.اماهماکنونامیدواریمکهبا
این یارانهها، هدفمندشدن قانون اجرای
در روندخصوصیسازی و معضلحل

اینبخشعملیشود.

کمکی  دولت  رابطه  این  در   :
نمی کند؟

این اما میکرد کمكهایی دولت
کمكهاکافینبودونیازهایاینبخش
موجب عامل همین نمیکرد. تأمین را
زیان بخش این شرکتهای که شد
کل که گفت بتوان شاید یعنی بدهند؛
به امروز میدهند. زیان ما شرکتهای
هستیم پیمانکاران بدهکار دلیل همین
که داریم فراوانی نیمهکاره طرحهای و
امیدواریمبامنابعحاصلازاجرايقانون
و تسویه را بدهيها از بخشي بتوانیم

طرحهاينیمهکارهراسرعتبخشیم.

معضل  تنها  ترتیب  این  به   :
هدفمند کردن  قانون  اجرای  شما،  برای 

یارانه ها بود؟
که است کاری ابتداییترین این بله
انجام کشور آب معضالت حل برای

میشود.
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آشنایی  نحوه  از  مختصری   :
خود با مجموعه وزارت نیرو و احداث 
نیروگاه های برق آبی بگویید. اینکه چطور 
وارد  برق آبی  نیروگاه های  دنیای  به  شد 

شدید؟
نیرو، وزارت مجموعه از پیش من
جهاد وزارت جنگ مهندسی مرکز در
تا بودم فعالیت به مشغول سازندگی
اینکهدرحوالیسال68بودکهبهعنوان
معاوندفترصنایعآبوبرق،بهوزارت
نیروآمدمبااینهدفکهبتوانمبهکمك
وزارت تولیدی ظرفیتهای کارشناسان،
نیروراافزایشدهم.هنگامیکهبهوزارت
نیرورفتم،اینوزارتخانهباالی2میلیارد
دالروارداتداشتکهازهمانبدوورودم،

هدفگذاریمستقیممنبرکاهشاینرقم
قرار نیرو تولیدیوزارت توان افزایش و
سال 10 که بدانید است جالب گرفت.
پسازآنتاریخیعنیدرسال78،ضمن
اینکهظرفیتاجراییپروژههادروزارت
نیروبسیارباالرفت،میزانوارداتنیزاز
2میلیارددالربه500میلیوندالرکاهش

یافت.

: در طول این ده سال چه اتفاقاتی 
افتاد؟می خواهم بدانم در طول این مدت 
چه فرایندهایی طی شد تا یک وزارتخانه 
شدت  به  وارداتش  میزان  اینکه  ضمن 
کاهش پیدا کرد، در جهت تولید داخل و 
افزایش ظرفیت اجرایی پروژه ها حرکت 

کرد؟
شروعکاربرمیگشتبهکارخانههایی
درست نیرو وزارت برای بود قرار که
کنیم؛مایكتیممهندسیبودیموازآنجا
بود، بازرگانی شرکت یك ساتکاب که
سرمایهگذاری نام به جدید شرکت یك
ساتکابتاسیسکردیم.رسالتساتکاب
درخریدبودوماکهبهدنبالخودکفایی
بودیم،عمالنمیتوانستیمدرآنقالبکار
کنیم.پسازایناقدامبرایاینکهبتوانیم
تصمیم کنیم، پیدا مطلوبتری ساختار
تاسیس تاچندشرکتواسطهای گرفتیم
کنیم.هدفاینشرکتهااینبودکهبتوانند
زبانوادبیاتخریداررابهزبانوادبیات
سازندهایرانیترجمهکنند.درواقعبهدنبال

اینبودیمکهشرکتهابتوانندنقشمشاور
کارفرمارابرایخریدایفاکردهوبهسمت

مسیرخودکفاییدرداخلبرویم.

: این سه شرکتی که از آن صحبت 
می کنید با چه عناوینی تاسیس شدند و 
چه اهداف مشخصی را دنبال می کردند؟ 

لطفا اهداف را به تفصیل بگویید؟
شیرآالت نامهای به شرکت سه این
صنعتیایران،شرکتمهندسیوبازرسی
و مهندسی شرکت و برق تجهیزات
تاسیسشدند.در بازرسیتجهیزاتآب
آنزمانودرواقعتاپیشازنقشآفرینی
منکر اساس از خریداران شرکتها، این
تواناییهایتولیدکنندگانایرانیدرساخت

ن ویژه
یهما

م

 ما یک تیم مهندسی 
بودیم و از آنجا كه 
ساتکاب یک شركت 
بازرگانی بود، یک 
شركت جدید به 
نام سرمایه گذاری 
ساتکاب تاسیس 
كردیم. رسالت 
ساتکاب در خرید 
بود و ما كه به دنبال 
خودكفایی بودیم، 
عمال نمی توانستیم 
در آن قالب كار كنیم. 
پس از این اقدام 
برای اینکه بتوانیم 
ساختار مطلوب تری 
پیدا كنیم، تصمیم 
گرفتیم تا چند 
شركت واسطه ای 
تاسیس كنیم. هدف 
این شركت ها این 
بود كه بتوانند زبان و 
ادبیات خریدار را به 
زبان و ادبیات سازنده 
ایرانی ترجمه كنند

نحوه شکل گیری فراب و خودکفایی داخلی در نیروگاه های برق آبی در گفت و گو با »سعید مرجوی«

پتانسیل باالی ارزش افزوده در نیروگاه سازی
با  که  او  بدانیم؛  فراب  اصلی  پایه گذار  را  او  اگر  نیست  بیهوده 
نیروگاه های  داخل  ساخت  پایه گذار  مثال زدنی،  انگیزه ای  و  نیرو 
با نقش آفرینی موثر در شرکت های فراب  برق آبی در کشور شد و 
و مپنا، توانست آینده ای دیگرگونه را برای صنعت نیروگاه سازی 
تاثیرگذاران  با  گفت وگوهایمان  سلسله  آغاز  در  بزند.  رقم  کشور 

مرجوی«،  »سعید  سراغ  به  آبی،  نیروگاه های  داخل  ساخت  فرآیند 
مپنا  شرکت  مدیرعامل  اولین  و  فراب  مدیره  هیات  رئیس  نخستین 
رفتیم  دارد  عهده  بر  را  هیربدان  شرکت  عاملی  مدیر  هم اکنون  که 
این گفت وگو را در  این حوزه جویا شدیم.  و دیدگاه های وی را در 

می خوانید. ادامه 
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شرکتهای که میکردند عنوان و بودند
برنامه در هم و کیفیت در هم ایرانی
مهمتر ازهمه و دارند زمانبندیمشکل
بود حالی در این ندارند. قیمتی تعهد
طرف آن از هم داخلی سازندگان که
دعوت مناقصات در که میکردند عنوان
نمیشوندواگرهمدعوتشوند،آنقدر
سفارشاتمحدودبهآنهاواگذارمیشود
بیشتر ظرفیتهای برای نمیتوانند که
سرمایهگذاریکنند.همچنینمیگفتندکه
به که میشود تعیین برایشان زمانهایی
هیچوجهنمیتوانندبهزمانبندیهابرسندو
مهمترازهمهاینبودکههیچافقیازآینده
محصولیخاصبرایشانتعریفنمیشد
تابتوانندبرحسبآنبرنامهریزیکرده،
همان یا بگذارند تازه مسیرهای در قدم
مسیرراهمباقوتادامهدهند.یكمشکل
فنیهمالبتهوجودداشتوآنهماینبود
کهزبانفنیهمدیگررانمیفهمیدندوبر
اساسهمینمشکالتبودکهماتصمیمبه
تاسیساینسهشرکتباتعاریفیخاص

کردیم.

: کدام تعریف خاص؟
تعریفیکهآنزمانازاینسهشرکت
بهعملآمداینبودکهاینشرکتهابه
مثل درست کنند، عمل واسطه عنوان
بر کارفرمایان برای مشاوران که نقشی
انبوه خرید هم سیاست میگیرند. عهده
اعالمشدتابدینوسیلهتولیدکنندهبالقوه
و شده تشویق سرمایهگذاری به داخلی
از مراقبتالزمهم و کنترل آن دنبال به
عملکردشانصورتگیرد.سازمانمرکزی
هممیتوانستمشخصاتفنیدرسترا
تعریفکردهوبهتولیدکنندگانداخلیابالغ
کندتادرحیناجرامشکالتبهحداقل
برسد؛همچنیندرزماناجراهمهدفما
اینبودکههمبهلحاظفنیوهمبهلحاظ
زمانبندیطوریبرعملکردهانظارتکنیم
کهتولیدکنندهبهتمامیتعهداتشراعمل
کند.برایرفعنواقصاحتمالیهمقراربر
اینشدکهبرایهرسرفصلی،بیشترازیك

تولیدکنندهداشتهباشیم.

: به طور مشخص این سه شرکت 
تازه تاسیس، با چه پروژه ها و برنامه هایی 
کار خود را آغاز کردند؟ برنامه ریزی ها 

چطور پیش می رفت؟
دربحثآب،باشیرهایسادهشروع
کردیمکهقراربوددرطرحآبرسانیتبریز

موردبهرهبرداریقرارگیرد؛درابتداشرکت
سازندهخارجیزیربارساختاینشیرها
درایراننمیرفت،ولیدرنهایتقرارشد
1096عددازاینشیرهادرداخلکشور
تولیدشود.درطرحدیگریآبوفاضالب
اصفهانبااینتوجیهکهشرکتهایداخلی
توانتولیدزبانههایپالستیکیراندارند،
خارج از را شیر 500 تا بود درصدد
خریداریکندکهبااینموضوعمخالفت
کردهواعالمکردیمکهشرکتهایداخلی
توانشرادارند،دربحثبرقهمهمینطور.
هزینههای از بخشی با شدیم موفق ما
هم و بسازیم کارخانه هم واردات، یك
شرکتهایپستسازیراتقویتکنیم.از
همینرهگذربودکهتوانستیمترانسهای
400KVکهتاپیشازآندرایرانساخته

نمیشد،راتولیدکنیم.

ساخت  بحث  که  شد  چگونه   :
داخل توربین های آبی پیش آمد؟ آیا این 
موضوع پیشینه ای داشت یا اینکه رویداد 
خاصی منجر به مطرح شدن این بحث 

شد؟
روزیمهندسزنگهوزیروقتنیرو،ما
رابهدفترشخواستواعالمکردکهباید
توربینآبیراساختداخلکنید؛پیرواین
درخواست،منبههمراهآقایاندورعلی،
مهدیزادهومهنمادرسفریکهبهروسیه
کردیم. بازدید کارخانههایشان از داشتیم،
اینسفردوهدفعمدهداشتاولاینکه
ازاینطریقبتوانیمشناختنسبینسبت
بهمقولهساختتوربینپیداکنیموببینیم
همکاری میشود زمینه این در اصال که
اینکهچوندرآنزمان نهودوم یا کرد
تازهشورویفروپاشیدهبود،امیدواربودیم
بتوانیمازشرایطآنروزگاراستفادهکردهو
کارخانجاتموردنظرمانراباقیمتهای

بهتریخریداریکنیم.
بههرجهتپسازبازگشتبهایران
مطالعاتمانرابررویبحثساختداخل
کاملترکردیمودرست آبی توربینهای
درهمینزمانبودکهبهنتیجهایدیگر
که بود این ما مطالعات نتیجه رسیدیم؛
چنانچهتوربینهایآبیراساختداخل
داخل ساخت را نیروگاهسازی و کنیم
نکنیم،نیروگاهسازهاقطعاتوربینهارااز
و تهیهخواهندکرد شرکتهایخارجی
نخواهند داخلی شرکتهای سراغ اساسا
این قبلی، کارهای آنجاییکهدر از آمد.
به اعتماد و بودیم کرده تست را مدل

به داشتیم، زمانه آن راهمدر نفسالزم
ایشان به و رفتیم زنگنه مهندس دفتر
اعالمکردیمکهبهترآناستکهبهجای
دنبال به آبی، توربینهای داخلی ساخت
هم زنگنه مهندس برویم. نیروگاهسازی
بالفاصلهاینپیشنهادراپذیرفتوقراربر
اینشدکهیكشرکتراکدیراکهبینما
وسازمانگسترشمشتركبود،خریداری
کردهوبرنامههایمانراازطریقآنشرکت

عملیاتیکنیم.

: یعنی فراب در این زمان بود که 
متولد شد؟

بله.نامفرابدرابتدا»سانیر«بودکهاز
سال66به»فراب«تغییرنامدادهبودولی
همچنانراکدوغیرفعالبود؛ماهمسهام
اینشرکتراازسازمانگسترشخریداری
کردیموشرکتدراختیارساتکابقرار
گرفت.البتهفراببعدهابخشیازسهامش
بهآبونیرووپسازآنبهمدیریتمنابع
نهایت در اینکه تا شد واگذار ایران آب
از بخشی خصوصیسازی، جریان در و
سهامآنبهفروشرفت.درهمانابتدای
کارفراب،کارمانرادریكدفترکوچك
و کردیم آغاز تهران زرتشت خیابان در
عبدالحسنمهنمارابهدلیلآشناییایکهبا
کارصنعتیوکارخانهایداشت،ازشرکت
سدیددعوتبهکارکردیمومبنایاصلی
کارمانراهمبرنیروگاهسازیقراردادیم.

: گفته می شود که شما در آن زمان 
ارزش افزوده اصلی را در نیروگاه سازی 
می دیدید؛ مبنای این تفکری که به راهبرد 

شما تبدیل شد، چه بود؟
عقلجمعیمادرآنزمانهمینحکم
زیرا بود مشخص هم علت میکرد؛ را
نیروگاهسازیسهمزیتعمدهداشت.اول
اینکهارزشافزودهخیلیباالمیرفت.دوم
ظرفیتیکهدرشرکتدرستمیشدبدین
وسیلهبسیارباالترمیرفتوسومهمبه
اینوسیلهدرمناقصاتبعدی،ازواگذاری
اجتناب خارجی شرکتهای به پروژهها
میشد.خالصه،کارباجدیتهرچهبیشتر
دیگری از پس یکی فراب و شد آغاز
پروژههاراباموفقیتبهپیشمیبرد؛طرح
توسعهکارونیكوبعدکارون3وهمین

طوربهنوبتپروژههایدیگر.

: موضوع انتقال موقت شرکت به 
اصفهان از چه قرار بود؟ برای این کار چه 

دالیل و استدالل هایی داشتید؟
باید مهنما هم و من هم باره این در
تاوانبدهیم،البتهنقشمندراینقضیه
بیشتربودومنبهنوعیمسبباصلیاین
واقعهبودم.موضوعازاینقراربودکهما
باالگوقراردادنکشورآلمانواینکهالزاما
همهاتفاقاتدرپایتختنمیافتدونباید
تهران در را امکانات همه قیمت هر به
متمرکزکرد،تصمیمگرفتیمکهدفترفراب
رابهاصفهانمنتقلکنیمتابهاینوسیله
بتوانیمازظرفیتهایخالیایناستاننیز
بهرهببریم.درآنزمانهیاتمدیرهفراب
راآقایانصفاییفراهانی،عرفانیان،مهنما،
رفانوبندهتشکیلمیدادیموبااینکار
عمالآقایمهنمامجبوربودچندروزدر
تهرانوچندروزدراصفهاناقامتداشته
باشد.وقتیبهایننتیجهرسیدیمکهبهدلیل
بٌعدمسافتهیاتمدیرهعمالنمیتواند
درجلساتشرکتکندواموراتشرکت
همبهخوبینمیگذرد،تصمیمگرفتهشد
اشتباهمانرااصالحکنیموپساز9ماه
دفترفرابرامجددابهتهرانبازگرداندیم.

استعفای  به  منجر  عاملی  :چه 
و  فراب  مدیره  هیات  ریاست  از  شما 

خداحافظی با مجموعه آن شد؟
مدیره هیات رئیس 75 سال تا من
دلیل به اینسال در اینکه تا بودم فراب
عملقلبیکهانجامدادم،عمالمجبوربه
تركفرابواستعفاازریاستهیاتمدیره
آنشدم.درهمانزمانهاهمبودکهامین
حاجیرسولیهابهجمعهیاتمدیرهفراب

اضافهشد.

با  و  فراب  بنیانگذار  عنوان  به   :
این  می کنید  فکر  عملکردش،  به  توجه 
شرکت برای تثبیت جایگاهش در بازار 
کشور،  توسعه  در  بیشتر  نقش آفرینی  و 
چه مسیری را باید طی کند؟آیا پیشنهاد 

خاصی در این زمینه دارید؟
پس این از فراب که میکنم فکر من
کردن متنوعتر بر را اولویتش میبایست
فعالیتهای اینکهدر بگذاردو بازارهایش
فعلیخوددرجانزند.موضوعمهمدیگر،این
استکهباتوجهبهاینکهامروزهبرقتولیدی
نیروگاههاراخوبمیخرند،فراببایدبهفکر
اینباشدکهبهنوعیدرمالکیتنیروگاههاهم
سهمداشتهباشد.منفکرمیکنمفرابدراین
صورتآیندهایبسیارروشنرادرپیشرو

خواهدداشت.

ن ویژه
یهما

م

 فراب از این پس 
می بایست اولویتش 
را بر متنوع تر كردن 
بازارهایش بگذارد و 
اینکه در فعالیت های 

فعلی خود در جا 
نزند. موضوع مهم 

دیگر، این است كه 
با توجه به اینکه 

امروزه برق تولیدی 
نیروگاه ها را خوب 

می خرند، فراب باید 
به فکر این باشد كه 
به نوعی در مالکیت 
نیروگاه ها هم سهم 

داشته باشد
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کشوریکهازجنوبباافغانستان،ازغربباازبکستان،
ازشمالباقرقیزستانوازشرقباچینهمسایهاستو
143هزارو100کیلومترمربعوسعتداردوماامروزه
تاجیکستانمیخوانیمش،پیشینهایبهوسعتتاریخدارد؛
تاریخیکهنهتنهابهعبورراهابریشمبلکهبههزارانسال

پیشازآننیزمیرسد.

پیشینه تاریخی
ازمیالدمسیحمحل از4000سالقبل تاجیکستان
تاریخ اینسرزمیندرطول بودهاست. اقوام سکونت
تحتامپراطوریهایمختلفیادارهمیشد.بعدازمیالد
مسیح،بخشیازامپراطوریباختریبودهاست.سپس
اسالمدرقرنهفتمتوسطعربهابهآنجاآوردهشد.
امپراطوریسامانی)پارسیان(سیطرهعربهارامتوقف
وشهرهایبخاراوسمرقندراایجادکرد؛شهرهاییکه
بهمرکزفرهنگیتاجیكهاتبدیلشدند.سپسمغولها
کنترلبخشیرادردستگرفتندوتاجیکستانبخشی
ازامیرنشینبخاراشد.درقرن19درجریانگسترش
نیز تاجیکستان مرکزی، آسیای به روس امپراطوری
تحتکنترلاینامپراطوریدرآمد.بعدازبراندازیتزار
basmachiدر1917،پارتیزانهایتاجیکی،موسومبه
انداختندکهتالشی راه بلشویك ارتش علیه را جنگی
سرانجام بود. استقالل آوردن بهدست برای بیاثر
بلشویكهابعدازیكجنگچهارسالهپیروزشدندو

مردمراتحتفشارقراردادند.
تاجیکستان،بهعنوانبخشیازاتحادیهشورویدرابتدا
باآنچهکهامروزهازبکستاننامیدهمیشودبانامجمهوری
در اما شد، گروهبندی تاجیك خودمختار سوسیالیستی
1929بهیکیازجمهوریهایاصلیتبدیلشد.دردهه
70تشکیالتزیرزمینیاسالمیشروعکردبهشکلدادن
وبهکارگرفتنتاجیكهادربرابراتحادجماهیرشوروی،
اماتغییراتواقعیتا1990پدیدارنشد.بعدازآناتحاد
جماهیرشورویازهمپاشیدوتاجیکستاناعالماستقالل

کرد.

وضعیت اقتصادی
تاجیکستانازفقیرترینکشورهادرمیانجمهوریهای
سابقاتحادشورویاست.درسال2005،تولیدناخالص

ملیآننزدیكبه2میلیارددالربود.

جغرافیای منطقه
تاجیکستاندرجنوبخاوریآسیایمرکزی،در36

درجهو40دقیقهو41درجهو5دقیقهپهنایشمالیو67
درجهو31دقیقهو75درجهو14دقیقهدرازایحاوری
نسبتبهنیمروزگرینویچقرارگرفتهوباکشورایتالیا،
نواحیجنوبیاسپانیاوبخشمرکزیژاپن،دریكپهنای

جغرافیاییقراردارد.

کوه ها
است، زلزلهخیز و کوهستانی سرزمینی تاجیکستان
تیان رشتهکوههای بلند کوهستانهای را آن درصد 93
شان،حصاروپامیرپوشاندهونزدیكبه50درصدآن
دربلندیبیشاز3هزارمترقرارگرفتهاست.درشمال
تاجیکستانکوهقورمه،دربخشمرکزیکوهستانهای
االی،ترکستان،زرافشان،حصار،قراتگینودرجنوب
کوههایباباتوق،آقداغ،قرهداغ،ترهکلیتاق،سرسرك،
این جنوبی بخش دارند. قرار و... جیالنتاق وحش،
نامداردکهبهدوبخششرقیوغربی پامیر سرزمین
قراقروم، مرکزی آسیای رشتهکوههای میشود. تقسیم
کوانلونگوهندوکش،دربدخشانبههممیپیوندند.
و متر( 7495( کمونیزم تاجیکستان، قلههای بلندترین
است. گرفته قرار پامیر شمال در ) متر 7134( لنین
یخچالهایطبیعیبسیاریدرمنطقهوجوددارندکهاز
منابعآبمنطقهبهشمارمیروندوبزرگترینیخچال

طبیعی)قدچنکو(هستند.


رودها
لحاظ از و است فراوان منابعآب دارای تاجیکستان
کشورهای اتحاد میانجمهوریهای در رودخانه، تعداد
مشتركالمنافع،درمقامششموازلحاظتامینآبدریك
کیلومترمربعپسازکشورگرجستاندرمقامدومقراردارد.
طول947رودخانهتاجیکستانبیشاز28هزارکیلومتر

است.مهمترینرودهایتاجیکستانعبارتنداز:

سیر دریا
کشور این شمال از که )سیحون( سیردریا رودخانه
میگذرد،ازپیوستنرودهاینارینوقرهدریابهوجود
به کیلومتر و100 هزار ازطی2 پس رودخانه میآید.
دریاچهآرالميریزد.اینرودخانهعنصراصلیکشاورزی
منطقهراتشکیلمیدهد.سیردریاازیخچالهایطبیعی

کوههایپامیروتینشانسرچشمهمیگیرد.

آمودریا
رودخانهآمودریا)جیحون(کهپرآبترینرودمنطقه

است،ازکوههایپامیرسرچشمهمیگیردوپسازگذشتن
ازجنوبتاجیکستانوتشکیلمرزجنوبیآنباافغانستان،
واردخاكازبکستانوسپسترکمنستانشدهوسرانجام
این طول میریزد. آرال دریاچه به قزاقستان خاك در
رود2هزارو540متراست.ازشاخههایمهمآمودریا،
روداهیوخشوزرافشاناستکههرکدامموجب
آبادانیبخشیازحوزهجریانآنمیشوندواینرود
یخبندان سال از ماه چندین خود پایین بخشهای در
است.رودخانههایزرافشان،رودپنج،رودخانهمرغاب،
سرخآب،کافرنهانورودوخشنیزدیگررودخانههای

مهماینکشورراتشکیلمیدهند.

چشمه ها
دارد. بسیاری معدنی آب چشمههاي تاجیکستان
یَوراز، استراحتگاههایخواجهآبگرم، ازآنجمله
درمان برای و... چشمه گرم زمرد، کلتوچ، شاهمیری،

بیماریهایگوناگوناستفادهمیشوند.

آب و هوا
جمهوریتاجیکستاندارایآبوهوایبریاست
کهدرآنتفاوتبینگرمایشبوروزوتابستانو
زمستانقابلمالحظهاست.بارانآنناچیزوآسماندر
بیشترروزهایسالصافاست.برپایهدادههایآماری
درسال،2هزارو100تا3هزارو165ساعتآفتاب
دارد.بادهایمحلیدردرههایاینسرزمینتحتتاثیر
اختالفبلندیبهوجودمیآیندوبهبادهایکوهستانی
معروفهستند.درمیاناینبادهامهمترازهمهبادگرم
وخشكیابادگرمسیراستکهدرتابستانوپاییزدر
تمامیدرهفرغانهمیوزد.درجنوبتاجیکستانبادافغانی
باویژگیبیمانندیشهرتمحلیدارد.درکوهستانهای
اینکشور،خطبرفدایمیاز3هزارو800تا5هزارو

200متربلندیدارد.

پوشش گیاهی
تاجیکستانقلمرورشتهکوههایبلندازجملهتیانشان،
حصار،پامیر،زرافشان،قراتگین،وخشودرههایژرف
بینآنهاست.پوششگیاهیمناسبوغنینزدیكبه400
گونهگیاهداروییداردوبخشهایيازآندرپناهمراتع
داراي است. آمده بهوجود کوچنشینی زندگی و طبیعی
جنگلهايانبوهوباارزشملیدرنواحیسرنهحصار،
دشتمیدان،سنگوار،کمرآب،چهلدخترانو...استکه

بهدقتحفاظتونگهداریمیشوند.

نگاهی به  پیشینه تاریخی و منابع طبیعی و جغرافیای تاجیکستان

تاجیکستان؛کشوری با 4000 سال تاریخ و فرهنگ

تاجیکستان دارای 
منابع آب فراوان 
است و از لحاظ 

تعداد رودخانه، در 
میان جمهوری های 

 اتحاد كشورهای 
مشترک المنافع، 
در مقام ششم و 

از لحاظ تامین آب 
در یک كیلومتر 

مربع پس از كشور 
گرجستان در مقام 

دوم قرار دارد. 
طول 947 رودخانه 

تاجیکستان بیش 
از 28 هزار كیلومتر 

است

ونده
پر



. بهمن 89 . پیش شماره 4 

پروژه سنگ توده 
2، یکی از طرح های 
مهم و تاثیرگذار 
برای ماست كه با 
همکاری شركت 
فراب در ساخت آن، 
صورت می گیرد. بر 
طبق زمان بندی ها 
این پروژه قرار است 
سال آینده و همزمان 
با بیستمین سالگرد 
استقالل تاجیکستان 
به بهره برداری 
برسد ظرفیت این 
نیروگاه 220 مگاوات 
است و در صورت 
بهره برداری از آن، 
ما قادر خواهیم بود 
كه روزانه حداقل 4 
ساعت برق دیگر 
برای مناطقی كه 24 
ساعته برق در اختیار 
ندارند، تامین كنیم

14

: جناب آقای گل، وضعیت کشور تاجیکستان 
از لحاظ ظرفیت نیروگاه های برق آبی چگونه  است؟ 
حوزه  در  شما  فعالیت  بیشترین  دلیل  چه  به  اساسا 

نیروگاه های برق آبی است؟
اصوالدرتاجیکستانبهدلیلازدیادرودهایروان
ووفورمنابعآبی،98درصدنیروگاههارانیروگاههای
آبیتشکیلمیدهند.اینموضوعدرواقعبهایندلیل
ذخیرههای و آبها از درصد 64 حدود در که است
آبیآسیایمرکزیدرتاجیکستانقرارداردوماتاحد
توانمانازاینآبهابهرهبرداریمیکنیمومازادآننیز
ازکشورماخارجوبهسایرکشورهایهمسایهروانه
میشود.هماکنونظرفیتنیروگاههایبرقآبیرقمیدر
به و میگیرد بر در را مگاوات و600 هزار 4 حدود
تازگیموفقشدهایم10نیروگاهمتوسط،خردوبزرگ
دیگرراهمبهمدارتولیدواردکنیمودرکل،هماکنون

درکشورمان230نیروگاهکوچكداریم.
: آیا در تامین برق موردنیاز مردم تاجیکستان، 
با مشکل خاصی هم روبه رو هستید؟ تا چه حد مناطق 

کشور شما تحت پوشش شبکه برق قرار دارد؟
برق شبکه نعمت از تاجیکستان مناطق تمام تقریبا
برخوردارند،ولیموضوعاساسیایناستکهمتاسفانه
دربرخیازماههایسال،ازتامینبرق24ساعتهبرای
از ما و است راه روبه اوضاع تابستان ناتوانیم؛ مردم

زمستان فصل در ولی برخورداریم، برق کافی نیروی
تمام طور به نمیتوانیم متاسفانه و داریم برق کمبود
از کنیم. تامین برق خود مناطق از برخی برای وقت
ساعت 8 تنها فصل این در مناطق برخی رو همین
برقدارندودرساعاتدیگرازانرژیبرقمحرومند.
برایحلاینمشکلهمفکرمیکنمبهغیرازاحداث
را خود انتقال خطوط میبایست جدید، نیروگاههای
تجهیزکردهویااگرموجودنیستبسازیمتابتوانیمبه

اینوسیلهبراینمشکلمهمفائقآییم.
ما  برای   2 توده  سنگ  پروژه  مختصات  از   :
ملی  این طرح  افتتاح  از زمان  بگویید؟پیش بینی شما 

تاجیکستان چه زمانی است؟
پروژهسنگتوده2،یکیازطرحهایمهموتاثیرگذار
برایماستکهباهمکاریشرکتفرابدرساختآن،
قرار پروژه این زمانبندیها طبق بر میگیرد. صورت
استسالآیندهوهمزمانبابیستمینسالگرداستقالل
همانطور امیدوارم که برسد بهرهبرداری به تاجیکستان
رفتهاست، پیش بهنسبتخوب تاکنونهمهچیز که
ازاینپسنیزاموراتبهخوبیپیشبرود.ظرفیتاین
نیروگاه220مگاواتاستودرصورتبهرهبرداریاز
آن،ماقادرخواهیمبودکهروزانهحداقل4ساعتبرق
دیگربرایمناطقیکه24ساعتهبرقدراختیارندارند،

تامینکنیم.

با  همکاری ها  تداوم  برای  برنامه ای  آیا   :
آینده  در  فراب  شرکت  به ویژه  ایرانی  شرکت های 

وجود دارد؟
و ایرانی شرکتهای با ما همکاریهای بله!
علیالخصوصفراب،درآیندهنیزادامهخواهدداشت.
احداث برای برنامهریزی حال در هماکنون از ما زیرا

چندنیروگاهآبیدیگرهمدرکشورمانهستیم.
و  مهندسی  تیم  در  را  خاصی  ویژگی  چه   :
همکاری ها  ادامه  به  مایل  که  دیده اید  فراب  اجرایی 
با آن هستید؟ درباره نوع تعامل خود با شرکت فراب 

برایمان بگویید؟
همکاریماباشرکتفرابدرپروژهسنگتوده2
با فراب متخصصانشرکت آن در که پروژهای است؛
همکاریمتخصصانتاجیكوزیرنظرآنها،درحال
من نظر به هستند. مگاواتی 220 نیروگاه یك احداث
و میکنند کار فعاالنه بسیار فراب شرکت کارشناسان
کارشان کیفیت هستند؛ مجرب بسیار نیز کارخود در
از شاید دارند. باالیی تخصصی توان و است خوب
قراراستیكسال پروژه این باشدکه همینروهم
زودترازموعدتعیینشده،بهبهرهبرداریبرسد.مااین
موضوعمهمرادركکردهایموبناداریمتازینپسنیز

همکاریهایمانراباشرکتفرابتوسعهدهیم.
: همانطور که می دانید در بحث حمل و نقل،  

ارزیابی عملکرد فراب در پروژه سنگ توده 2، در گفت وگو با وزیر انرژی و صنایع تاجیکستان:

عملکرد فراب را بهتر از شرکت های روسی می بینم

یکی  به عنوان   2 توده  پروژه سنگ 
تعیین کننده  و  مهم  پروژه های  از 
تا  کشور،  از  خارج  در  فراب  شرکت 
بدین جای کار روند بسیار مطلوبی 
که  حدی  تا  است.  کرده  دنبال  را 
دولتی  ارشد  مقامات  گفته  به  بنا 
این  می رود  احتمال  تاجیکستان، 
از موعد  پروژه حتی یک سال پیش 
بهره برداری  مورد  هم  شده  تعیین 
قرار گیرد. بی مناسبت ندیدیم تا در 
گفت وگویی تفصیلی با وزیر انرژی 
و صنایع تاجیکستان، دیدگاه وی را 
نیروگاه های  پتانسیل  خصوص  در 
و  تاجیکستان  کشور  آبی  برق 
در  فراب  شرکت  عملکرد  ارزیابی 
شویم.  جویا   ،2 توده  سنگ  پروژه 
آنچه در ادامه می خوانید گفت وگوی 
ما است با آقای »شیرعلی گل«، وزیر 

انرژی و صنایع تاجیکستان. ونده
پر
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کشور ازبکستان مشکالت زیادی را برای حمل تجهیزات شرکت فراب 
ایجاد کرده بود. آیا ممکن است مشکالتی از این دست در آینده هم 
تکرار شود؟ زیرا این موضوع هم از لحاظ هزینه و هم از لحاظ زمان 

برای فراب دردسرساز بوده است.
بلهمنهمقبولدارمکهمشکالتحملونقلییکیازمسائلاین
ما به اساسا موضوع این که است این مهم موضوع ولی بود، پروژه
مشکلی چنین داخلیاش سیاستهای مطابق ازبکستان و نبود مربوط
این که کنم اضافه راهم این بود. آورده بهوجود پروژه این برای را
از مشکالتی نیز افغانستان برای حتی که تاجیکستان با تنها نه کشور
ایندستبهوجودآوردهبود.البتهمنفکرمیکنمدرآیندهمشکالت
خاص مشکل با و باشد گذشته از کمتر بسیار خصوص این در ما

نباشیم. مواجه دیگری
: اگر بخواهید عملکرد شرکت های روسی در پروژه سنگ توده 
مقایسه  با هم  را  توده 2  پروژه سنگ  1 و عملکرد شرکت فراب در 
کنید، به چه ارزیابی مشخصی می رسید؟ از عملکرد کدام یک رضایت 

بیشتری داشتید؟
روسیهبهنوعیپایهگذارتاسیسنیروگاههایآبیدرتاجیکستاناست
ودرپروژهسنگتوده1همهمکاریخوبیباماداشتهاستوازاینسو
همشرکتفرابباکیفیتباالییپروژهسنگتوده2راتابهحالپیش
بردهاست.ولیدرمجموعمنعملکردایرانرابهترازروسیهارزیابی
اینمسالهاستکههماکنوندو ما برای اینموضوع از میکنم.مهمتر
باادامهاین ایرانوروسیهداریمکهفکرمیکنم منبعخوببهنامهای
وضع،درآیندهبینخدماترسانیبهتروساختباکیفیتتر،میاناین
دوکشوردرتاجیکستانرقابتدرخواهدگرفتوبهآیندهاینرقابت

بسیارخوشبینهستیم.
بفرمایید که چشم اندار همکاری های  پایانی  به عنوان پرسش   :

شرکت فراب با تاجیکستان را چگونه می بینید؟
بسیار فراب شرکت با ما همکاریهای آینده در میکنم فکر من
گستردهترازحالخواهدشدوایننهتنهابهنفعآنها،کهبهنفعدولت

وملتتاجیکستانهمهست.

محمد تقی
مسعودی نژاد* 

 پیش نیازهای استمرار اعتبار
 بین المللی فراب

و انرژي و آب حوزه در بینالمللي بازارهاي در فراب حضور
بارز نشان برخوردارند، باالیي بسیار اعتبار از جهان سطح در که شرکتهایي با رقابت
خودباوريواعتمادبهنفسهمکاراندرتمامارکانگروهفراباست.اگراینخودباوري
واعتمادبهنفسوجودنميداشتبهطورقطع،فرابنميتوانستازتماميظرفیتهاي
خوددرداخلوخارجکشورودرحوزههايمدیریتي،اجرایي،مهندسي،بازرگاني،مالي،
پشتیباني،ایمنی،کنترلکیفیتو...برايدستیابيبهاهدافازپیشتعیینشدهبهرهجوید.
تاریخ باکمتریننقصممکنکهدر تانا تماميواحدهاوتجهیزاتطرح تحویلموقت
فراببينظیراستودرزمانيکمتراز36ماهوتکمیلبیشاز90درصدساختماننیروگاه
انحراف و اصلي جرثقیلهاي و هیدرومکانیك تجهیزات تمامي نصب ،2 سنگتوده
رودخانهوخشدرطرحسنگتوده2،باتماميمشکالتیکهدرامرحملمواداولیهو
تجهیزاتمیانکشورهايتاجیکستانوازبکستانوجودداشتهودارد،چناناعتباريرا
اعالممیکند بهصراحت تانا پروژه کنیایي کارفرماي که است کرده ایجاد فراب براي
شرکت یك برند با فراب تانا، طرح تجهیزات و واحدها موقت تحویل از پس که
کشور مسئوالن تائید مورد و شده پذیرفته کنیا در انرژي و آب حوزه در بینالمللي
عاليترین به رحماناف، امامعلي آقاي جناب تاجیکستان رئیسجمهور یا و است کنیا
فراب که تاجیکستان ازکشور هرگوشهاي در میکند اعالم سیاسيکشورمان مقامات
بخواهد،کارواگذارخواهدشدودرمراسمانحرافآبرودخانهوخشاعالممیکند
کهفراببایدبهسرعتطرحراشروعکند.انتخابفراببهعنوانصادرکنندهنمونهدر
حوزهصدورخدماتفنيومهندسي،برايفعاالنحوزهصادراتبسیارخیرهکنندهبود،
میلیوندالردرحوزه 530 مبلغيحدود با اومااویادرکشورسریالنکا واگذاريطرح
افتخارات این تاریخکشورمانبينظیراست،کسب صدورخدماتفنيومهندسيدر
وموفقیتهاولزومتداومواستمرارآنها،وظایفخطیريرابهدوشتماميهمکاران
درتماميارکانشرکتميگذاردکهبایستيبهشدتمراقبتکنیمتابهوظایفخطیر
خوددرظرفزمانيموردنیازعملنماییم.بازنگريفازصفروانجامفازیكمطالعاتي
دوره یك در اومااویا طرح اجراي و تأمین طراحي، زمینه در بعدي فازهاي انجام و
5سالهاگرنگویمبينظیراست،وليبهصراحتميتواناعالمکردکهکمنظیر زماني
کشورمان در سال 15 از کمتر در اومااویا وسعت به طرح اجراي و مدیریت است.
غیرممکنتصورميشود،درحاليکهفرابارادهکردهاستکهاینطرحراظرفمدت
5سالبهبهرهبرداريبرساند،عملکردبسیارخوبفرابدرطرحسنگتوده2،موجب
از ماه هشت مدت ظرف که کنند اصرار تاجیکستان کشور سیاسي مسئوالن که شده
شروعنصبتجهیزاتنیروگاهاولینواحدطرحسنگتوده2،درشهریورماهسال90
طرحهاي در اهدافمان به دستیابي براي شود. متصل تاجیکستان کشور برق شبکه به
داریم، تعهداتمان انجام براي که فشردهاي بسیار زمانبندي با ،2 وسنگتوده اومااویا
نشاندادهایمباهمکاريبسیارمناسبيکهباشرکتهايمشاوروپیمانکارانداخليو
خارجيداشتهایم،ميتوانیمبازمانهايخیرهکنندهايدرخارجکشوربهتعهداتمانعمل
کنیم.وليویژگيکارهايباقیماندهسنگتوده2واجرايطرحاومااویاطلبمیکندکهبا
بازخوريکهازنواقصماندرطرحهايسرعتيداشتهایم،نواقصرامرتفعکردهوتمامي
ارکانشرکتبرايدستیابيبهاهدافتعیینشدهدرطرحهايمذکوربگونهايعملکنندتا
فراببتواندبهدرخششخوددرحوزهجهانيتداومدهدوموجبافتخارآفرینينهفقط

برايخودبلکهبرايکشورمانگردد.
و داخل تخصصي و مدیریتي ظرفیتهاي تمامي از چنانچه که دارم باور عمیقا من
خارجکشوربهطرقمناسبيبهرهبجوییموشرکتهايمشاوروپیمانکارانمعتبرداخلي
وخارجيراباخودهمراهکنیم،بهاهدافماندرطرحهايسنگتوده2واومااویاخواهیم
رسیدوافتخاراتيراکسبخواهیمکردکهموجبحضوردائميتوامباسربلنديفرابدر

بازارهايبینالملليخواهدشد.
*معاون طرح های خارج از کشور

ونده
پر

در مجموع من 
عملکرد ایران را 

بهتر از روسیه 
ارزیابی می كنم. 

مهم تر از این 
موضوع برای ما 

این مساله است 
كه هم اكنون دو 

منبع خوب به 
نام های ایران و 
روسیه داریم كه 

فکر می كنم با ادامه 
این وضع، در آینده 
بین خدمات رسانی 

بهتر و ساخت با 
كیفیت تر، میان 

این دو كشور در 
تاجیکستان رقابت 
در خواهد گرفت و 

به آینده این رقابت 
بسیار خوش بین  

هستیم
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طرح  اجرای  سابقه   فرانوش،  آقای  جناب    :
سنگ توده 2 توسط ایران به چه سالی برمی گردد و 
چگونه شد که ایران به فکر احداث یک نیروگاه در 

کشور تاجیکستان افتاد؟
ایرانوجمهوری اسالمي مذاکراتجمهوري آغاز
تاجیکستانبهسال1381بازميگردد.اینمذاکراتابتدا
طرف با ایران خارجی سرمایهگذاری شرکت توسط
به موضوع این 1382  سال در و شد شروع تاجیك
مذاکرات ادامه نیز نیرو وزارت و منتقل نیرو وزارت
ایران، تخصصي پیمانکار تنها که فراب شرکت به را
البته کرد. واگذار است آبي نیروگاههاي احداث براي
ابتدامذاکراتدرخصوصپروژهسنگتوده1بودو
کار دستور در 2 توده سنگ احداث دالیلي به سپس

قرارگرفت.
تا  به طور مشخص چه فرایندهایی طی شد   :
اینکه این پروژه به شرکت فراب واگذار شد؟آیا نگاه 
فراب در این پروژه موردی بود یا اینکه در تاجیکستان 

اهداف بلندمدتی را هم دنبال می کند؟
همانگونهکهدرپاسخسوالقبليگفتهشد،مذاکرات
اینپروژهازطریقوزارتنیروبهشرکتفرابواگذار
شد.ازآنبهبعدشرکتفراببسیارتالشکردودریك
فرایندطوالنيوباصرفانرژيبسیار،درنهایتموفقشد
تاقراردادخودرابابرقتاجیكبهعنوانخریداربرقاز

یكطرفوقراردادماليخودرابابانك
توسعهصادراتایراننهایيکردهوپروژه
راآغازکند.اگربخواهیمیكنگاهاجمالي
بهاینفرایندداشتهباشیم،بدینگونهاست
کهباامضايیكیادداشتتفاهم،تأسیس
وزارت بین 1 سنگتوده پروژه شرکت
وزارت و ایران اسالمي جمهوري نیروي
انرژيجمهوریتاجیکستاندر28آذرماه
سال1382حالترسميوجديبهخود
باسفر ازآنمجدداهمزمان گرفت.پس
اسالمي جمهوري وقت محترم ریاست
شهریورماه 22 در تاجیکستان به ایران

1383،موافقتنامههمکاريبیندوکشوردرزمینهاحداث
سدونیروگاهسنگتوده1بینوزراينیرووانرژيدو

کشورمبادلهشد.
بالفاصلهکلیهاقداماتالزمکهدرتعهدطرفایراني
بودازقبیلتهیهسازماناجرایيطرح،تهیهاساسنامه
شرکتپروژهسنگتوده1،تعیینمحلثبتشرکتو
دیگرکارهايالزمانجامشدوبهاطالعطرفتاجیك
طرح احداث دالیلي به بنا مرحله، این از پس رسید.
سنگتوده1،ازدستورکارخارجشدومتعاقباین
امر،وزراينیرووانرژيدوکشوردر9آذرماه1383
درمحلوزارتنیروبایکدیگرمالقاتکردهوتفاهم
نیروگاه و سد نام به دیگري پروژه روي بر تا کردند
سال، همان دیماه 23 در شوند. متمرکز 2 سنگتوده
بین تاجیکستان دوشنبه شهر در تفاهمي یادداشت
شد. امضا تاجیکستان و ایران انرژي و نیرو وزراي
که کردند توافق طرفین تفاهم، یادداشت این براساس
نیرو وزارت توسط 2 سنگتوده نیروگاه و سد پروژه
اینکهشرکت به باتوجه احداثشود. تاجیکستان  در
امراحداث ایرانيدارايتجربهدر تنهاشرکت فراب،
پروژههايبزرگنیروگاههايآبيدرکشورایراناست،
شرکت تأسیس متولي را فراب شرکت نیرو، وزارت
پروژهسدونیروگاهسنگتوده2کردوکارهاياجرایي
ماه خرداد هجدهم در کرد. واگذار شرکت این به را

1384آخرینیادداشتتفاهمدرشهرتهرانبینوزراي
مفاد به توجه با شد. امضا کشور دو انرژي و نیرو
صورت به پروژه، احداث نحوه تفاهم، یادداشت این
نیروگاه مالکیت انتقال سپس و بهرهبرداري اجرا،
BOT: BUILT,OPERATION.TRANSFER
است.براساسیادداشتتفاهممذکور،شرکتپروژه
ازتسهیالت استفاده با اینپروژهرا مسئولیتاحداث
ماليدریافتيازدولتجمهورياسالميایرانومبالغ
شرکت و تاجیکستان انرژي وزارت توسط پرداختي
این احداث منظور به داشت. خواهد عهده بر فراب،
دولت توسط آمریکا دالر میلیون 180 مبلغ پروژه،
جمهورياسالميایرانبهصورتوامدهسالهبانرخ
آمریکاتوسط میلیوندالر مبلغچهل بهره5درصدو
دولتتاجیکستانومبلغ36میلیوندالرتوسطشرکت
فراببهپروژهپرداختخواهدشد.طبقاینیادداشت
تولیدي برق ميشود، متعهد تاجیکستان دولت تفاهم
ایننیروگاهرابهنرخ2دالرو98سنتآمریکابراي
کند. خریداري پروژه شرکت از ساعت کیلووات هر
همچنیندردورانبهرهبرداريتجاري،نیروگاهمتعلقبه
شرکتپروژهبودهوحقداردتاازنیروگاهبهرهبرداري
کندوازطریقفروشبرقآناصلوسودپولخود
از پس و کند تأمین را صادرات توسعه بانك وام و
آنمالکیتنیروگاهبهدولتتاجیکستان،انتقالخواهد
تفاهم یادداشت امضاي متعاقب یافت.
مصوبهاي وزیران محترم هیات فوق،
نیروگاه و سد احداث درخصوص را
سنگتوده2درتاریخنهمتیرماه1384
تصویبکرد.براساساینمصوبهمقرر
شدتاتسهیالتارزيبهمبلغ180میلیون
دالردرقالباعتبارفروشندهجهتتامین
2 سنگتوده طرح مالي منابع از بخشي
بانك عاملیت با تاجیکستان کشور در
پروژه شرکت به ایران صادرات توسعه
شرکت پروژه، اجراي جهت شود. اعطا
پروژهسدونیروگاهسنگتوده)سنگاب(

گفت وگو با »رضا فرانوش«، مجری طرح سنگ توده 2

بازار هدفی
به نام  تاجیکستان

پروژه سنگ توده 2 به عنوان طرحی که خارج از مرزهای جغرافیایی ایران در حال اجراست،بی شک محاسنی 
دارد و معایبی.شاید مهم ترین حسن آن ورود فراب به پروژه های بین المللی و آشنایی با سازوکارهایی 
باشد که در ایران هیچگاه آنها را تجربه نکرده بود؛مهم ترین عیب آن هم می تواند عدم اشراف کامل بر 
پروژه به دلیل مشکالت احتمالی ناشی از کار در خارج از مرزهای جغرافیایی باشد؛مشکالتی که می تواند 
شرکت را در انجام تعهداتش با مشکل روبرو کند.برای آشنایی با مشکالتی از این دست و بیان محاسن و 
معایب انجام پروژه های  خارج از کشور،،با رضا فرانوش مدیر اجرایی طرح سنگ توده گفتگویی ترتیب 

داده ایم که در ادامه می خوانید:

 باتوجه به اینکه 
شركت فراب، تنها 
شركت ایراني داراي 
تجربه در امر احداث  
پروژه هاي بزرگ 
نیروگاه هاي آبي در 
كشور ایران است، 
وزارت نیرو، شركت 
فراب را متولي 
تأسیس شركت 
پروژه سد و نیروگاه 
سنگ توده 2 كرد 
و كارهاي اجرایي 
را به این شركت 
واگذار كرد

ونده
پر
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تاسیس از پس رسید. ثبت به 1384 مردادماه یکم در
فراب برق خرید موافقتنامه عقد و سنگاب شرکت
تاجیك، برق شرکت و سنگاب شرکت بین )PPA(
شرکتسنگاباقدامبهتشکیلپروندهدربانكتوسعه
نیز نیرو  وزارت راستا این در و کرد ایران صادرات
ارسال ضمن وزیران، هیات تصویبنامه اجراي در
توسعه بانك به مذکور طرح اقتصادي و فني گزارش
صادراتایرانمراتبتاییدخودرانسبتبهاینگزارش
وخدمات تجهیزات بودنحداقل50درصد ایراني و
اعالمکردوشرکتسنگابراجهتدریافتتسهیالت
مصوبهیاتوزیرانبهبانكتوسعهصادراتمعرفي
کرد.درنهایتقراردادخریدبرقطرحسدونیروگاه
روساي حضور در 1384 دیماه 27 در 2 سنگتوده
جمهوردوکشوربهامضارسیدودرتاریخاولاسفند
1384هجريشمسيبرابربا20فوریه2006میالدي،
باحضوررئیسجمهورکشورتاجیکستانووزیرنیروي
اجرایی عملیات آغاز کلنگ ایران، اسالمي جمهوري
بهمنماه تاریخ21 قراردادطرح،در بهزمینزدهشد.
کشور شد. نافذ قرارداد پیشپرداخت دریافت با 85
تاجیکستانازلحاظداشتنمنابعآبيبسیارغنياستو
رودخانههايبزرگيمانندآمودریاوسیردریادارد.طبق
یکيازآمارهاکشورتاجیستانپتانسیلاحداثبیشاز
اینرو، از دارد. را برقآبي نیروگاه مگاوات 100هزار
کشورتاجیکستانميتواندیکيازبازارهايهدفبسیار

مناسببرايشرکتفرابباشد.
: ارتباط فراب با پیمانکارانی که برای اجرای 
آن ها  است؟  چگونه  است  گرفته  کار  به  پروژه  این 

دقیقا چه وظایفی بر عهده دارند؟
باعنایتبهنوعقراردادمنعقدشدهجهتاحداثو
کلیه مرکز سنگاب شرکت پروژه، این از بهرهبرداري
ميدهد. تشکیل را پروژه ذينفعان سایر بین ارتباطات
از و تاجیکستاني طرفهاي با سو یك از شرکت این
در طرح مالي تسهیالت تامینکنندگان با دیگر سوي
ارتباطاست.ازسويدیگرمطابققراردادمنعقدشدهبین
شرکتسنگابوشرکتفراب،کلطرحاعمازعملیات
راهاندازيتجهیزات تامین،نصبو ساختماني،طراحي،
شده واگذار فراب شرکت به EPC قرارداد بهصورت
O&Mاستوپسازاتمامنصبوراهاندازيپیمانکار

مدت به را نیروگاه از بهرهبرداري وظیفه
حداقل12/5سالبرعهدهخواهدداشت.
و طراحي براي سنگاب شرکت همچنین
نظارتبراجرايکار،قراردادمشاورهايبا
شرکتمهندسيمشاورمهابقدسامضا
در که اصلي پیمانکاران از همچنین کرد.
ميتوان هستند کار به مشغول طرح این
بهشرکتهدیش،پیمانکارتجهیزکارگاه،
پیمانکار مارون، عمران مهندسین شرکت
شرکت پروژه، ساختماني امور اجراي
طراحي، پیمانکار تدبیر، تروند مهندسي
هیدرومکانیك تجهیزات نصب و ساخت

آبراههسرریز،شرکتفنآورينویننیرو،پیمانکارطراحي،
ساختونصبتجهیزاتهیدرومکانیكآبراههنیروگاه،
شرکتفسان،پیمانکارتأمینونصبجرثقیلهايسقفي
نیروگاه،شرکتHEC،پیمانکارتأمینتجهیزاتاصلي
نیروگاه،شرکتکرمانتابلو،پیمانکارتأمینتابلوهايکنترل
مرکزيوتوزیعبرقطرحو...اشارهکردکهشرکتفراب
رادرراهرسیدنبهاهدافپروژهیاريکردهاند.شرکت
مهندسانمشاورمهابقدسنیزازابتدايپروژهمسئولیت
طراحيونظارتبراجرايکاررابهعهدهداشتهاست.
اخیرانیزشرکتنوتاشبهعنوانپیمانکارنصبتجهیزات

اصليطرح،دراینپروژهمشغولشدهاست.
: به عنوان مجری طرح بفرمایید که این پروژه تا به 
امروز چقدر پیشرفت فیزیکی داشته است و آیا در طول 
این مدت با مشکلی که منجر به تاخیر در بهره برداری 

نهایی پروژه شود، برخورد داشته اید یا خیر؟
طرحسدونیروگاهسنگتوده2،بررويرودخانه
32150 آبریز حوزه با رودخانه این دارد. قرار وخش
تاجیکستان رودهاي بزرگترین از یکي مربع کیلومتر
است.طولرودخانهدرداخلتاجیکستان524کیلومتر
بودهوسرشاخههايآندرکشورقرقیزستانقراردارد.
مترمکعب 631 حدود رودخانه ساالنه آورد متوسط
ذوب از تابعي رودخانه آبدهي رژیم است. ثانیه در
یخچالهايطبیعيوبرفدرارتفاعاتباالدستاست
روي بر محسوسي تاثیر آبریز حوزه در بارندگي و
آبدهيندارد.سدسنگتوده2ازنوعخاکيبودهو31,5
مترارتفاعازبستررودخانهدارد.نیروگاهآنشاملدو
واحدتوربینکاپالنباقدرتنصبکل220مگاواتو
متوسطتولیدانرژيسالیانهایننیروگاهدرحدود1000

گیگاواتساعتاست.
اینقراردادهمانگونهکهگفتهشدازاواخربهمنسال
1385بادریافتپیشپرداختازبانكتوسعهصادرات
آغازوتاکنوندرحدود87درصدپیشرفتداشتهاست.
داشت وجود مشکالتي قرارداد، این اجراي طول در
باعث و متأثرکرد را پروژه مواعد از برخي تحقق که
افزایشهزینههايطرحشد.دراینخصوصميتوان
بهوضعیتنشتآببهدرونمحوطهنیروگاهدرزمان
توسط پروژه، اولیه طراحي کرد. اشاره گودبرداري
اززمانفروپاشي تاشکندقبل شرکتهیدروپروجکت

میزان اطالعات این مبناي بر بود. شده انجام شوروي
نشتویاتراوشآبدرزماناحداثنیروگاهکمتراز
1000لیتربرثانیهاعالمشدهبود.شرکتمهابقدس
بر ناظر و بهعنوانمشاور قرارداد ازعقد نیزکهپس
اجراياینپروژهانتخابشدباتوجهبهتعدادمحدود
گمانهزنيهاياکتشافيخود)کهباتوجهبهزمانکوتاه
کمتر را آب تراوش میزان داد( انجام طراحي تدقیق
لیتربرثانیهبرآوردکرد.وليدرزمانگودبرداري 1000
عمالتراوشآبنشتيبهمحوطهگودنیروگاهبهحدود12
مترمکعبدرثانیهافزایشپیداکرد.روشخشكاندازي،
مشکالتتهیهتجهیزاتالزمبرايانجاماینکار،هزینههاي
پیشبینينشدهبرايآنجزوموضوعاتياستکهاجراي
طرحرابسیارمشکلکردوزمانوهزینهزیاديصرف
اجراياینکارشد.اینموضوع،عالوهبرتأخیربرروي
زمانبنديبتنریزي،باعثشدتافرایندبتنریزينیزبا
مشکالتزیاديدرسطوحکفودیوارهايبیرونيسرریز

ونیروگاهانجامشود.
: درباره مشکل انتقال برخی تجهیزات برایمان 
بگویید؟ گویا در این پروژه از حمل هوایی تجهیزات 

نیز استفاده شده است؟
که اینطرح اجراي اصلي ازمشکالت دیگر یکي
هماکنوننیزباآنروبهروهستیمنحوهانتقالتجهیزات
را تجهیزات خرید که کشورهایي سایر یا و ایران از
به ازبکستان کشور مسیر از دادهایم انجام آنجا از
تاجیکستاناست.باتوجهبهمشکالتپیشآمدهبراي
ریسك افزایش و تاجیکستان به ارسالي محمولههاي
نیز ترانزیت رانندههاي متأسفانه محمولهها این حمل
تاجیکستان مقصد به محمولهها بارگیري و پذیرش از
استنکافمیکنندکهاینموضوعنیزبرمشکالتپروژه
براي جایگزین راههاي راستا، این در است. افزوده
مسیرفعلي،ترانزیتکاالهاازمسیرافغانستاناستکه
استفادهازاینمسیرنیزبهدلیلناامنيراههابامخاطرات
زیاديروبهروبودهوهزینههايحملراچندینبرابر
ازگزینههابودهکه نیزیکي خواهدکرد.حملهوایي
برايتجهیزاتبرقياستفادهکردهوخواهیمکرد.حمل
افزایش شدت به را پروژه حمل هزینههاي هوایي،
روی تاثیر باعث حمل مشکالت مجموع در ميدهد.
پروژه هزینههاي افزایش همچنین و پروژه زمانبندي
شدهاست.یکيازنکاتيکهدراینزمینه
ترانسهاي هوایي حمل است ذکر قابل
اصليپروژهبودهکهدرنوعخودکمسابقه

است.
:  و سخن پایانی؟

حمایت از تشکر ضمن انتها در
بيدریغمدیرانشرکتوتشکرازتالش
کلیههمکارانمکهبهنوعيدرانجاماین
یاري به تا امیدوارم بودهاند، طرحدخیل
نیروگاه بتوانیمواحدهاي متعال، خداوند
مناسب کیفیت با و مقتضي زمان در را

راهاندازيکنیم.

ونده
پر

 شركت مهاب 
قدس نیز كه پس 
از عقد قرارداد به 

عنوان مشاور و ناظر 
بر اجراي این پروژه 
انتخاب شد با توجه 

به تعداد محدود 
گمانه زني هاي 

اكتشافي خود )كه 
با توجه به زمان 

كوتاه تدقیق طراحي 
انجام داد( میزان 

تراوش آب را كمتر 
1000 لیتر بر ثانیه 
برآورد كرد. ولي در 

زمان گودبرداري 
عمال تراوش آب 
نشتي به محوطه 

گود نیروگاه به 
حدود 12 مترمکعب 

در ثانیه افزایش 
پیدا كرد. روش 
خشک اندازي، 
مشکالت تهیه 
تجهیزات الزم 

براي انجام این كار، 
هزینه هاي پیش بیني 
نشده براي آن جزو 

موضوعاتي است 
كه اجراي طرح را 

بسیار مشکل كرد و 
زمان و هزینه زیادي 

صرف اجراي این 
كار شد
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: مختصری درباره پروژه »سنگ توده 2« و موقعیت 
جغرافیایی آن برایمان بگویید؟

یادداشت طبق »2 »سنگتوده برقآبی نیروگاه پروژه
تفاهمهمکاریفیمابینحکومتجمهوریتاجیکستان
ژون 11 تاریخ در ایران اسالمی جمهوری حکومت و
سال2005میالدیبرابربا21خردادسال1384هجری
شمسیوالحاقیهبریادداشتتفاهمهمکاریدرتاریخ14
ژانویهسال2006میالدیبرابربا24دیماهسال1384
هجریشمسیوقرارداداصلی–قراردادخریدبرقفی
مابینشرکت»سنگاب«جمهوریاسالمیایرانوشرکت
سهامیهالدینگیعام»برقتاجیك«وزارتانرژیوصنایع
جمهوریتاجیکستاندرتاریخ17ژانویهسال2006کهبا
مصوبهحکومتجمهوریتاجیکستانومجلسنمایندگان
مجلسعالیجمهوریتاجیکستانبهتصویبرسیدهانددر

حالاحداثاست.
ایننیروگاهدرسلسلهنیروگاههایرودخانهوخشقرار

گرفته،درمنطقهجنوبوغربجمهوریتاجیکستاندر
محدودهشهرسربندونواحیدنقرهوجامیاستانخطالن
مابیننیروگاههای»سنگتوده1«و»سربند«درفاصله180
کیلومتریجنوبوشرقیشهردوشنبهپایتختجمهوری

تاجیکستانقراردارد.
نیروگاهبرقآبی»سنگتوده2«نیروگاهجریانیاست،
با دارایدوواحد110مگاواتیوتوربیننوع»کاپالن«
ظرفیتکلی220مگاواتاست.باتوجهبهنتایجبررسیها،
میانگینتولیدبرقدرازمدتدرسالبرابربا994میلیون
1155 ساالنه برق تولیدی حداکثر و ساعت کیلووات

میلیونکیلوواتساعتاست.
سدنیروگاهنوعسنگوخاکیبودهارتفاعآنازبستر
رودخانه31/50متر،طولتاجسد385متروعرضتاج
سد12/00متراست.حداکثرسطحآبسددرهنگامپرآبی
509/70،ترازنرمال508/59وترازحداقلاستفاده507/90

مترازدریااست.

:  اهمیت این پروژه برای کشور تاجیکستان از 
چه روست؟ یعنی این پروژه قرار است به کدام نیازها 

پاسخ گوید؟

در گفت وگو با ریاست موسسه دولتی »مدیریت نظارت تکنیکی نیروگاه برق آبی در حال احداث سنگ توده 2« مطرح شد:

بهره برداری از واحد اول در جشن 20 سالگی استقالل، آرزوی ماست
قرار  باالی  سطح  در  فنی  دانش  لحاظ  از  شرکت  این  پرسنل  »اکثریت 
وفادار  نیکوکار،  صبور،  و  پاک  میهن دوست،  و  فروتن  اشخاص  دارند، 
عبرت  الگوی  و  و مجرب  ورزیده  کار خویش، متخصصان  و  به کسب 
برای دیگران هستند«. این جمله یک ایرانی و از باب تعارف نیست، بلکه 
فنی  نظارت  مدیریت  موسسه  رئیس  محمدامین«،  »صفرخالف  دیدگاه 
نیروگاه برق آبی »سنگ توده 2« است که پس از مشاهده عملکرد بدنه 

سنگ  کنار  در   2 توده  سنگ  است.  کرده  جاری  زبان  بر  فراب  اجرایی 
توده 1، می تواند محک خوبی برای طرف های تاجیک از بعد مقایسه توان 
تخصصی شرکت های ایرانی و روسی باشد. از همین رو بر آن شدیم تا 
در گفت وگویی، دیدگاه های »صفرخالف محمدامین«، کارفرمای این طرح 

جویا  پروژه  درباره  را 
شویم.

نیروگاه برق آبی 
»سنگ توده 2« 
نیروگاه جریانی 
است، دارای دو 
واحد 110 مگاواتی 
و توربین نوع 
»كاپالن« با ظرفیت 
كلی 220 مگاوات 
است. با توجه به 
نتایج بررسی ها، 
میانگین تولید برق 
درازمدت در سال 
برابر با 994 میلیون 
كیلووات ساعت و 
حداكثر تولیدی برق 
ساالنه 1155 میلیون 
كیلووات ساعت است
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مختلف بخشهای برای برقآبی پروژههای احداث
کشاورزیوغیرهجمهوریتاجیکستاناهمیتحیاتیدارد.
لذاسعیوزحماتبیوقفهریاستجمهوریتاجیکستان
جنابآقایامامعلیرحمندرارتباطبارشدبهتراینبخش
اصلیکشورجهتدستیابیبهاستقاللیتانرژیزیربنای

مطمئنخواهدداشت.
تغییرات عالی مقامات مالقات در که همانگونه
نیویورك22سبتامبرسال2009 انرژیدرشهر اقلیمو
مرکزی آسیای »در کرد: اظهار تاجیکستان رئیسجمهور
مثلسایرمناطقکرهزمینبخشاصلیانرژیبرقتولیدی
برقیحرارتی نیروگاههای به وابسته درصد( )تقریبا70
استکهازآنانهمهسالمیلیونهاتنگازبهاتمسفروارد
میشود.درحالیکهمنطقهظرفیتبزرگهیدروانرژیرا
داردکهامروزهتنها10درصدآنمورداستفادهقرارمیگیرد.
جمهوری حکومت پروژه، این انجام جهت لذا
تاجیکستان،وزارتانرژیوصنایعجمهوریتاجیکستان
وشرکت»فراب«درحالبررسیتمامیتدابیرالزماست.
بخشهیدروانرژیکه98درصدنیرویبرقتاجیکستان
راشاملخواهدشد،منبعمهمبرقراریانرژیمحسوب
کامل تامین همه، از قبل انرژی بخش توسعه میشود.
بخشهایمختلفمردمکشورتاجیکستانبانیرویبرق
ارزانوازلحاظمحیطزیستفاقدضرراست.باتوجهبه
عدموجودذخایرکافیسوختدرجمهوریتاجیکستان
توسعهبخشهیدروانرژیبهعنوانمهمترینبخشسیاست

دولتجمهوریتاجیکستاناست.
همینطوردرسخنرانیرئیسجمهورتاجیکستانجناب
برای »آب بینالمللی کنفرانس در رحمن امامعلی آقای

حیات«درحضورنمایندگانبلندپایهممالكدنیابهتحلیل
میانمهلتجریاناجرایتدابیردهسالهازسال2005تا
سال2015بیانشدهاست:»احداثنیروگاههایبرقآبیبه
نفعسایرکشورهایمنطقهنیزاست،زیراآنهادرشرایط
تقلیلروزافزونذخایرآبازایننعمتگرانبهابهرهمند
خواهندشد.بخشهیدروانرژیبهجزتامیننیرویبرق
ارزانوازلحاظزیستمحیطیبیضررهمچنینازلحاظ
استفادهمستمرذخایرطبیعیدرآیندههنگامیکهذخایر
نفتوگازجهتتولیدنیرویبرقمورداستفادهدرمنطقه

بهپایانخوهدرسیدازاهمیتواالییبرخورداراست«.
ازجهتدیگراحداثنیروگاهبرقآبی»سنگتوده2«
به نائلشدن آنجهت گرفتن قرار بهرهبرداری مورد و
استقاللیتانرژیدولتمستقلتاجیکستاناقداماستواری

خواهدبود.
همانگونهکهرئیسجمهورتاجیکستاندرمراسمآغاز
احداثسدنیروگاهبرقآبی»سنگتوده2«اظهارکردند:
دولتداریجدید تاریخ در نوامبرسال2010 »امروز28
مارخدادفرحبخشومهم،یعنیانحرافمسیررودخانه
وخشوآغازاحداثسدنیروگاهبرقآبی»سنگتوده2«
ثبتخواهدشدکهبدونتردیدادامهمنطقیروندسازندگی
وآبادیکشورعزیزمان،نمونهتحکیمسنتهایدیرینه
همکاریودوستیوبرادریتاجیکستانوایرانخواهد
بود«.احداثایننیروگاهمهمگواهیآناستکهپساز
موردبهرهبرداریقرارگرفتنآندرپیشرفتاقتصادملیو
تامینهموطنانعزیزمانبانیرویبرقنقشموثرخواهد

داشت.
: پتانسیل نیروگاه های برق آبی تاجیکستان چقدر 

برق  صنعت  موجود  وضعیت  از  مختصری  است؟ 
جمهوری تاجیکستان را برایمان بازگو کنید؟

جمهوریتاجیکستانیکیازمخازنبزرگیخچالهاو
آبهایزاللبوده،درقلمرواینکشور60درصدذخایر
آبمنطقهآسیایمرکزیموجوداستوازلحاظمقیاس
ذخایرهیدروانرژیدرتمامدنیادرهریكکیلومترمربع
جایاولبودهوازلحاظتولیدسرانهدرجایدومقرار
دارد.رئیسجمهورتاجیکستانذکرنمودهاست:»ظرفیت
ساالنهذخایرهیدروانرژیتاجیکستانتقریبا527میلیارد
کیلوواتساعتبودهکهاینمقدارسهبرابربیشترازنیاز

امروزهتمامیکشورهایآسیایمرکزیاست«.
و ریاستجمهوری سفارشهای و دستور با لذا
برابر در تاجیکستان جمهوری صنایع و انرژی وزارت
نیروگاههایبزرگومتوسطدرحالحاضردر احداث
نیروگاههایکوچكاحداثشدهو قلمروکشورصدها
مورداستفادهقرارگرفتهاندکهدرنتیجه،تامیننیرویبرق
موردنیازروزبهروزدرحالبهبودیاست.همینطورتعمیر
وتجدیدسلسلهنیروگاههایموجوددرحالاجراستکه
اینهمهباعثافزایشظرفیتآنهاوافزایشتولیدبرق

خواهدشد.
در رحمن امامعلی آقای تاجیکستان رئیسجمهور
مالقاتبااحداثکنندگاننیروگاهبرقآبی»سنگتوده2«
دهها نمود:»طبقطرحهایتصویبشدهحکومت ابراز
نیروگاهکوچكومتوسطدیگرپیشبینیشدهاستوما
قصدداریمکهبااحداثآنانازتجربهومهارتوشرکت
فعاالنهشمااحداثکنندگاننیروگاه»سنگتوده2«بیشتر
    استفادهکنیم«.

19

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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نیروی برق 
تاجیکستان را شامل 
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مختلف كشور مردم 
تاجیکستان با نیروی 
برق ارزان و از لحاظ 

محیط زیست فاقد 
ضرر است
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واینتمجیدواالیرئیسجمهورماراموظفخواهدنمود
تابهترفعالیتکنیم.

چه  در   »2 »سنگ توده  پروژه  حاضر  حال  در   :
مرحله ای قرار دارد، آیا شما از زمان بندی پیشبرد کارها 

رضایت دارید؟ 
درحالحاضراجرایتمامیکارها88درصد،منجمله
کارهایساختمانی90درصد،بازرگانیوطراحیبیشاز

99درصد،ساخت64درصدونصب24درصداست.
اجرایعملیاتبتنیوبتنآرمهایبیشاز97درصد
انجامشدهکه91/62درصدآنبتنسازهایاست.قابلذکر
استکهازماهسبتامبرسال2009تاماهاکتبرسال2010
اجرایهرماههکارهایبتنآرمهایبهطورمتوسط5/79
درصدنقشهاولیهاینعملیاتراتشکیلدادهکهنشاندهنده
طبق آرمهای بتن عملیات باقیمانده اجرای است. باالیی
تکنولوژیساختمانیدرقبالنصبتجهیزاتواحدهاادامه
خواهندیافت.اجرایاینکارهادرسایربخشهاینیروگاه

کهحجمچندانزیادیراندارنددرحالانجاماست.
مهار و پردهبندی با ارتباط در اولیه سیمانی کارهای
آبهایزیرزمینیبهاتمامرسیدهکارهایتزریقاتتحکیمی
بندسد پردهبندیآب 95/82درصدوکارهایسیمانی
96/57درصداجراگردیدهطبقتکنولوژیواستانداردهای
ساختمانیادامهدارندتجهیزاتهیدرومکانیکینیروگاهاز
، قببیلدریچههایورودیوخروجیواصلیسرریز
دریچههایورودیوخروجینیروگاهنصبشدهمورد
بهرهبرداریقراردارندوکارهاینهچندانزیادباقیمانده
آندرقبالکارهایتنظیمیادامهخواهندداشت.همچنین
کلیهجرثقیلهایپیشبینیشدهطرح،نصبومورداستفاده

قرارگرفتند.
واحد اتکاء حلقه اول بخش و مکش لوله همزمان
ادامه نیروگاهنصبشدهواجرایسایرکارهایآن اول
دارند.نصببخشزیادیازآهنآالتتوزیعبرقدرمحل
است. آغازشده آن تجهیزات ونصب اجراشده پست
اجرایعملیاتسنگوخاکریزیسدنیروگاهکهاخیرا
آغازشدهتابهحال40درصدپیشرفتداشتهاست.در
مجموععلیرغمهمهمشکالتاجرایکارهایساختمانی
وصنعتی)مشکالتحملتجهیزاتوموادهایساختمانی
خارجقلمروجمهوریتاجیکستان(احداثنیروگاهبرق

آبی»سنگتوده2«باسرعتادامهدارد.
: به نظر شما به عنوان کارفرما، پروژه به موقع 

تحویل داده خواهد شد؟
طبققرارداداصلیخریدبرقفیمابینشرکت»سنگاب«
جمهوریاسالمیایرانوشرکتسهامیهالدینگیعام
»برقتاجیك«وزارتانرژیوصنایعجمهوریتاجیکستان
سال2012 فوریه ماه در نیروگاه بهرهبرداری است قرار
همه علیرغم شد ذکر که همانگونه اما گیرد. صورت
مشکالتوموانعرخدادهکارهایساختونصبنیروگاه
سفارشات دستور دارند. ادامه عالی کیفیت و باسرعت
نیازمردمو امامعلیرحمنو تاجیکستان رئیسجمهور
بخشهایمختلفکشاورزیوغیرکشاورزیکشوربه
استفادهنیرویبرقزحماتوتالشهایوزارتانرژی

وصنایعجمهوریتاجیکستانوشرکت»فراب«همهما
پرسنلساختماننیروگاهراموظفکردهکهواحداولاین
نیروگاهقبلازموعدمقررتاجشن20سالگیاستقاللیت
دولتجمهوریتاجیکستانکههرسال9سبتامبرتجلیل
میشود،موردبهرهبرداریقرارگیرد.جهتاجرایاین
فراهم موجود امکانات و شرایط تمام از نجیب هدف

گردیدهواستفادهخواهدشد.
: زبان مشترک میان شما و شرکت »فراب« چقدر 

حاکم بوده است؟
درهمکاریازمساعدتودستگیریشرکت»فراب«
اظهارسپاسمینمایم.اکثریتپرسنلاینشرکتازلحاظ
دانشفنیدرسطحباالییقراردارند،اشخاصفروتنو
میهندوست،پاكوحلیم،نیکوکار،وفاداربهکسبوکار
خویش،الگویعبرتبرایدیگران،متخصصینورزیده
ومجربهستند.همکاریبااینگونهاشخاص،سعادت

است.
: یکی از مشکالت این پروژه حمل و نقل از   
موضوع  این  است؛  بوده  ازبکستان  جمهوری  مسیر 
هم از لحاظ قیمت و هم از لحاظ زمانی اجرا، پروژه 
برای  تضمینی  چه  است.  کرده  مسائلی  دستخوش   را 
عدم بوجود نیامدن مشکالتی از این دست وجود دارد؟

اگراینموانعبیاساسایجادنمیشدبااطمینانکامل
امکانهایدرمهلتکوتاهتر میتوانگفتکهشرایطو

مورداستفادهقرارگرفتننیروگاهوجودداشت.
و سعی مشکالت این حل تضمین اینجانب نظر از
تالشهایبیوقفهفرزندفرزانهدولتمستقلجمهوری
تاجیکستانانسانکاملودلسوزرئیسجمهورتاجیکستان
تاجیکستان، وحکومتجمهوری رحمن امامعلی آقای
تاجیکستان، وصنایعجمهوری انرژی وزارت راهبریت
اسالمی دولتجمهوری برادر و دوست ما با راهبریت
ایران،شرکت»فراب«والبتهشرکتهایزیرمجموعهآن،
شرکتپروژهسدونیروگاه»سنگتوده-سنگاب«همچنین
فکرواندیشههایسالممردمازبکستانمیتواندباشد.قابل
ذکراستدرنگینحضرتسلیمان)ع(نوشتهشدهبود:
»اینهمخواهدگذشت«.لذااینمشکالتپسسرخواهد
شدوازآننبایدهراسید.زیراهدفمامقدسوپاكاست،

لذابهموقعاجراخواهدشد.
:  بر اساس تجربه های که دارید چه نکات مثبتی 

شمارا به همکاری های آینده با »فراب« امیدوار می کند؟
تاجیکستان، جمهوری حکومت مساعدت اعتماد .1
وزارتانرژیوصنایعجمهوریتاجیکستانبهشرکت
و دوستی و همکاری دیرینه تحکیمسنتهای »فراب«،

برادریتاجیکستانوایران.
2.بهطورمفصلمطالعهنیروگاههایدرحالاحداث
صرفنظرازاینکهاینپروژهقبالنیزمطالعهشدهبودو
یاموردمطالعهقرارنداشت.مثالبهمنظوراحداثنیروگاه
برقآبی»سنگتوده2«قبلازهمهکارهایاضافیمطالعه
مهندسی،اکتشافیانجامشدکهدرنتیجهاطالعاتاخذ
شدهوتحلیلونتایجالزمیازطرفشرکت»فراب«توسط
شرکت»سنگاب«وشرکتمشاورهمهندسی»مهابقدس«

محلاحداثنیروگاهنسبتبهطرحاولیهایکهدرنتیجه
پروجکت هیدرو پژوهشگاه اقتصادی و فنی تحقیقات
تصویب گذشته قرن هشتاد سالهای اواخر در تاشکند
شدهوارائهشدهبود،تقریبا23مترتغییردادهشد.مراحل
ساختمانیواحداثنیروگاه،سرریزوسدگواهیآناست
بررویسنگ نقاطمذکور بوده بهتر وارده تغییرات که
محکمترواستوارتریعنیریشهسنگجایگیرشدهاست
وازنظراینجانبیکیازبهترینموفقیتمحسوبمیشود.
معاصرو تکنولوژی و فنی ابزارهای از استفاده .3

نیروهایمتخصصومجربشرکت.
4.حضورمستقیموفعالونظارتمولفانازآغازتا
پایانساختمانوقبولحجمکارهایانجامشدهکارهای
مشاوره شرکت فعالیت منظور مشاور، نصب و ساخت

مهندسی»مهابقدس«.
5.اکثراوقاتتغییراتالزمپروژهبرایاحداثباکیفیت

نیروگاهبهموقعانجاممیشد.
6.جدانبودنشرکتمتولیعملیاتتحقیقاتیوطراحی

باشرکتهایکارفرماوپیمانکار.
7.احساسمسئولیتباالیمدیریتواکثریتکارمندان

شرکتوپیمانکارانعالقهبهشغلخود.
8.توانایباالیایجادوپیشبردعملیاتساختونصب.
9.داشتنمدیریتومتخصصینورزیدهومجربکار

دراینبخش
10.قبلازآغازکارهایساختمانیایجادامکانیتهای
محل،ازقبیلایجادشرایطمساعدکاریواستراحتی،تامین
دستگاهوتکنولوژیزیادمورداستفادهوموادهایاصلی

ساختمانی.
کارهای انجام باال کیفیت با و استاندارد طبق .11

ساختمانیونصبتجهیزاتوغیره.
: با توجه به پتانسیل و تجارب شرکت فراب آیا 
این شرکت توانسته است درحد انتظار شما در این پروژه 

ظاهر شود؟
شخصاازفعالیتشرکتفرابوشرکتهاوپیمانکاران
فرعیساختماننیروگاهکامالراضیوقانعبودهازتمامی

آنهاسپاسگزارم.
: مهم ترین انتظارات شما از شرکت فراب در این 

مقطع زمانی چیست؟
خواهشوانتظاراینجانببیشازهمهازاینشرکت
استقاللیت سالگی 20 جشن تا که است این بانفوذ،
جمهوریتاجیکستانموردبهرهبرداریقرارگرفتنواحد
اولنیروگاهاستکهاینهدیهارزشمندیبرایدولتو
مردمتاجیکستانخواهدبود.بهجزاینحضورشرکت
جمهوری برقآبی نیروگاههای سایر احداث در »فراب«
تاجیکستانراآرزونمودهودراینجادهبهاینشرکت

موفقیتهایروزافزونراآرزومندم.
درفرجامبههمهکارمندانشرکتومجله،خواننده
نموده، آرزو بردباری و سربلندی و سالمتی آن محترم
آرزودارمتادراینسالپرفیضتاجشنبیستمینسالگرد
استقاللیتدولتجمهوریتاجیکستانواحداولنیروگاه

موردبهرهبرداریقرارگیرد.

ونده
پر

به منظور احداث 
نیروگاه برق آبی 
»سنگ توده 2« قبل از 
همه كارهای اضافی 
مطالعه  مهندسی، 
اكتشافی انجام شد 
كه در نتیجه اطالعات 
اخذ شده و تحلیل و 
نتایج الزمی از طرف 
شركت »فراب« 
توسط  شركت 
»سنگاب« و شركت 
مشاوره مهندسی 
»مهاب قدس« محل 
احداث نیروگاه نسبت 
به طرح اولیه ای كه 
در نتیجه تحقیقات 
فنی و اقتصادی 
پژوهشگاه هیدرو 
پروجکت تاشکند 
در اواخر سال های 
هشتاد قرن گذشته 
تصویب شده

 و ارائه شده بود، 
تقریبا 23 متر تغییر 
داده شد
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  شما نماینده مشاور در پروژه سنگ توده 2 هستید، از 
چه زمانی مشاوره این طرح را پذیرفتید؟ 

ماازآذرماهسال1387وارداینپروژهشدیم.البتهقرارداد
نظارتبراجرایسدونیروگاهسنگتوده2درتاریخ22
مردادسال1385بینشرکتمهابقدسوسنگاببسته
شدهبود.اینقراردادشامل7بخشبودهاست:عملیات
و ژئوتکنیکی اکتشافی حفاری عملیات نقشهبرداری،
آزمایشهایآزمایشگاهیونمونهبرداری،عملیاتاکتشافی
منابعقرضهوآزمایشهایآزمایشگاهی،عملیاتژئوفیزیك،
عملیاتمدلهیدرولیکی،مطالعاتوطراحیهاونظارتبر
عملیاتاجرایی.هماکنون6بندازاینقراردادبهصورت
کاملاجراشدهاستومادرمراحلپایانیاجرایبخش

هفتمهستیم.
: اگر بخواهید مقایسه ای میان عملکرد شرکت های   
روسی در پروژه سنگ توده 1 و شرکت فراب در پروژه 
سنگ توده 2 انجام بدهید، عملکرد کدام یک را مطلوب تر 

می بینید؟
البتهمادرحدیكبازدیدکلیواجمالیسنگتوده1را

دیدهایموازکموکیفوجزئیات
کاملآنپروژهاطالعدقیقنداریم.
توده سنگ ساختگاه مسلما اما
از دشوارتر و مشکلتر بسیار 2
ساختگاهسنگتوده1بودهاست
وباوجودمشکالتبیشتریکه
مادرسنگتوده2باآنروبهرو
زیادآب نشتی ازجمله بودهایم
مسائل نیروگاه، گود کف از
سنگهای فراوان،  ژئوتکنیکی
کار کاستریك، از پر و ضعیف
را پروژه این اجرای و طراحی
فکر من و بود کرده مشکلتر
میکنمدرکلمادراینپروژهبهتر

ازسنگتوده1عملکردیم.البتهبایدایننکتهراهماضافه
کردکهشانسمااینبودهکهکارفرمایمایعنیشرکت
فراب،خودازنزدیكهمراهوپشتیبانمابودهاست.فراب
باداشتنکارشناسانخبرهوکارآزمودهدرتمامیمراحلکار

همراهوهمکارمابودهاست.
: تعامل فراب با مجموعه مشاور در این طرح   

چگونه بود؟ آیا از این موضع رضایت داشتید؟
بهصورتکلیاینتعاملمثبتورضایتبخشبوده
است.مابهطورکاملازاینتعاملاحساسرضایتمیکنیم.
بهخصوصمدیرپروژهآقایفرانوشکههموارهمسائلو
مشکالتمشاوررااوالبهخوبیتجزیهوتحلیلمیکردو
ثانیادرکوتاهترینزمانممکنسعیدررفعوحلآنداشت.
همچنینمسئولپروژه،آقایدزفولیوهمکارانشانکمال
یاریرابهمارساندهاند.ازنظرفنیهمکارشناسانخبرهای
چوندکترعابدومهندسنخجوانوهمکارانایشانهمواره
مسائلپروژهرادراسرعوقتبامشاورمطرحوتاحصول
نتیجهپیگیریمیکردندکهموجبشداینتعاملمثبتو

مثمرثمرباشد.
تاخیر  با  آیا طرح   :  
روبه رو بوده است؟ به عنوان 
چه  تا  طرح  این  مشاور 
اندازه فراب را در تاخیرهای 
احتمالی به وجود آمده مقصر 

می دانید؟
این اجرای اول سال در
یعنی طرح ارکان پروژه،
مشاور و پیمانکار ، کارفرما
پسازشروعحفاریبانشتی
آببسیارزیادمواجهشدند.
پروژه ارکان شرایط این در
ادامه کردن امکانپذیر برای
کارباهمفکرییکدیگربهاین

نتیجهرسیدندکهبهوسیلهپمپاژنشتآبهابهرودخانه
امکانادامهحفاریدرمحلاحداثنیروگاهوسرریزو
مستلزم امر این آورند. فراهم را آن سازههای بتونریزی
تامینتعدادزیادیپمپهایپرقدرت،کابلوتابلویتوزیع
برقوازهمهمهمتر،نیرویبرقکافیبود.تامینتمامی
اینامکاناتخودنیازبهزمانزیادیداشت.اینامکانات
اکثرابایدازایرانتامینمیشد.دراینبینکارشکنیهای
ازبکستانبرایانتقالاینتجهیزاتازخاكاینکشورنیز
خوددلیلدیگریبرایتاخیرهایپیشآمدهشد.درانتها
نصبوراهاندازیاینتجهزاتنیززمانالزمرامیطلبید.
تمامیاینعواملدستبهدستهمدادتایكتاخیردر
حدود6ماههدرکارایجادشود.امادرطی2سالونیمکه
ازشروعاجرایکارمیگذرد،توانستیمباهمکاریوپشت
کارخوداینتاخیرراباهمتتمامیدستاندرکارانجبران
کنیم.بایدایننکتهرامتذکرشدکهنشتآبتقصیرکسی
نبودهاست،بلکهتخمینمیزانایننشتآبازابتداباید
بادقتبیشتریانجاممیشدتامشکلموجودواقعبینانهتر
کارفرما، مشکالت، این حل برای البته میشد. ارزیابی
پیمانکارومشاورکوچكترینسستی،کمکاریوخللیاز
خودنشانندادند.بلکهباداناییوپشتیبانیفرابوکار
فراوانپیمانکارانوآنالیزدرستمشاوروهمچنینتدبیر
درستکارفرمادراطمینانبهمشاوروعملکردسریعو
منسجمپیمانکاروهمکاریهمهعواملباهم،تمامیاین

مشکالتحلشد.
: به طور مختصر فضایی از فعالیت های کاری   
مشاور در این طرح را بازگو کنید؛ مشاور در این طرح 
دقیقا چه وظایفی بر عهده دارد؟ آیا این وظایف با توقعاتی 

که از مشاور وجود دارد همخوان است یا خیر؟
معموالدرپروژههاییکهکارفرما،شرکتهایدولتی
هستندتعدادنفراتیکهازمشاوربراینظارتبراجرادر
نظرگرفتهمیشود،معموال2برابرتعدادافرادیاستکه
مادرپروژهسنگتوده2بهکارگرفتهایم.دراینجاقصد
ونیتبرآنبودهاستکهحداکثرصرفهجوییلحاظشود.
برهمینمبناواساس،فشاریکهبرپرسنلمامیآیدبه
مراتببیشتراستوکاریکهبایدانجامدهندبیشترازحالت
معمولیاست.بااینوجودعملکردپرسنلراضیکنندهبوده
است.درقسمتطراحینیزچوناینپروژهجزواولین
پروژههایخارجازکشورشرکتفرابومهابقدسبوده
بهدستورمدیریتشرکتما،بهترینکارشناسانخودرابه
کارگرفتهایم.درنتیجهگذشتهازاینکهنسبتبهپروژه
هایداخلیسودچندانیعایدمشاورنمیشودولیبادر
نظرگرفتناینکهاینتجربهخارجازکشوربهرزومهکاری
از بهترینکاریکه افزودهمیشود،سعیکردیم شرکت
دستمابرمیآیدراانجامدهیم.همچنینبرایشرکتفراب
نیزمسجلشدکهشرکتمهابقدسمیتواندیکیاز
بهترینهمکارانفنیباشدکهدرهرحالتیازپروژهپشتیبانی

کاملبهعملآورد.
: بسیاری بر این باورند که فراب در یک چنین   
پروژه هایی نقشی فراتر از وظایف معمول را هم بر عهده 
داشته است؛ شما در این خصوص چگونه فکر می کنید؟

عملکرد فراب در پروژه سنگ توده 2 
در گفت وگو با نماینده شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

اختالف سلیقه همواره وجود دارد 
مهم تعامل است

سنگ توده 2 به عنوان اولین و مهم ترین تجربه  فعالیت شرکت فراب در خارج از کشور، هم اکنون  
در مراحل میانی خود به سر می برد. پروژه ای که به زعم کارشناسان تاجیک، حداقل تا به امروز 
موفق تر از سنگ توده 1 عمل کرده است؛ »محمدرضا جبروتی«، به عنوان نماینده مشاور طرح در 
این پروژه استراتژیک، بسیار صمیمی و خوش صحبت ظاهر شد. او تسلط خاصی روی موضوع 
داشت و تاکیداتش بر ارائه آمار و ارقام دقیق از روی اسناد و مدارک، گفت وگو را بیشتر به یک کالس 
درس تبدیل کرد تا گفت وگو. جبروتی در این گفت وگو عالوه بر اینکه کلیت این پروژه را توضیح داد، 
مشکالت و چگونگی رفع آن ها را نیز برشمرد و دیدگاه هایش در خصوص چگونگی انجام یک پروژه 

مطلوب در خارج از کشور را نیز بیان کرد. این گفت وگوی را در ادامه می خوانید.

ونده
پر

در سال اول 
اجرای این پروژه، 
اركان طرح یعنی 
كارفرما ، پیمانکار 
و مشاور   پس از 
شروع حفاری با 
نشتی آب بسیار 

زیاد مواجه شدند. 
در این شرایط 

اركان پروژه  برای 
امکان پذیر كردن 

ادامه كار با همفکری 
یکدیگر به این 

نتیجه رسیدند كه به 
وسیله پمپاژ نشت 
آب ها به رودخانه 

امکان ادامه حفاری 
در محل احداث 

نیروگاه و سر ریز و 
بتون ریزی سازه های 

آن را فراهم آورند. 
این امر مستلزم 

تامین تعداد زیادی 
پمپ های پرقدرت، 

كابل و تابلوی 
توزیع برق و از همه 
مهم تر،  نیروی برق 

كافی بود
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پروژه یك درگیر مرکزی مدیر عنوان به شما وقتی
میشوید،مسلمامیزاندرگیریوهمکاریشمادرپروژه
بیشاززمانیاستکهبهعنوانپیمانکارحضوردارید.
فرابثابتکردهتواناییمدیریتچنینپروژههاییکهدارای

مسئولیتبیشازپروژههایداخلیاست،رادارد.
: مشاور در طرح های خارجی که زمان و هزینه   

بسیار مهم است، چگونه باید عمل کند؟ 
بهترینکارایناستکهدرزمانعقدقرارداداولیهبین
طرفایرانیوکشورخارجیمطالعاتبهاندازهکافیو
توسطافرادخبرهانجامشودوازهیچواقعیتیبهسادگی
چشمپوشینشود.زیادنبایدخوشبینانهعملکرد.برای
ناشناختههایهرپروژهاییكدرصدقابلتوجهیهزینه
درنظرگرفتهشود.زیرامجهوالتمهندسیمترادفباهزینه
وپولاست.اطالعاتبیشتروبهترمیتواندمدتزمانو

هزینههاراکاهشدهد.
: با توجه به تجربه ای که در این پروژه خارجی   
به دست آمده، اگر پروژه دیگری در خارج واگذار شود 
تجربه  این  از  می کنید؟  برخورد  آن  با  ابتدا چگونه  از 
جدید که در خارج از کشور به دست آمده در طرح های 
آینده چگونه بهره برداری می کنید؟ تفاوت این تجربه با 

تجربه های داخلی چه بوده است؟
ابتدااینتجربهراکسبکردیمکهبایداصولطراحیرا
دقیقتررعایتکنیموازهمهمهمترازهمانگاماولواقعبینانهتر
برخوردکنیم.درمواقعموردنیازبااستفادهازتکنیكهایی
همچونمهندسیارزش،راهحلهایبهینهراپیداکنیم.در

طولپروژهبایدهرلحظهبازنگریهایبدونتعصبانجام
دهیموخودراباواقعیتهایپروژهمنطبقکنیم.همچنین
پروژههایخارجازکشورهموارهتفاوتهایبسیاریدرزمینه
تامیننیرویانسانیباپروژههایداخلیدارد.نیرویانسانیکه
میخواهددرشرایطسختودشوارخارجازکشورکارکند
بایدازپشتیبانیبیشتروبهتریبرخوردارباشد.مخصوصااین
دستپروژههاکهدرمناطقمحرومودورافتادهصورتمیگیرد
بایدتسهیالتخاصیبراینیرویانسانیدرنظرگرفت.در
کناراینهمهبهنظرمیرسدکهدرپروژههایخارجازکشور
برایدستاندرکارانبایداختیاراتوآزادیعملبیشتریدر

نظرگرفتهشود.
: آیا در انتخاب و انتقال پرسنل برای نظارت بر   
طرح های خارج از کشور با مشکالتی مواجه بوده اید و 

چگونه این مشکالت را مرتفع کرده اید؟
تامین اقامت، ویزا، قبیل  از مشکالت و مسائل
تامین محل، در مستقر انسانی نیروی رفاه و آسایش
امنیتوایمنیدرزمانترددوازهمهمهمترمراقبتهای
بهداشتیودرمانیگریبانگیرمابود.بهنظرمنبرایحل
ایندستازمشکالتبهتراستیكدستورالعملکلی
برایآنچهیكنفردریكکشورخارجیبرایکارو
یك خاصی کشور هر در شود. تهیه دارد نیاز زندگی
دستورالعملخاصیبهمقتضیاتشرایطوموقعیتآن
کشورتهیهشود.درکنارآنکنسولگریوسفارتهانیز

بهکمكمابیایند.
کشور  از  خارج  پروژه های  در  می کنید  فکر   :  

چگونه باید پیش رفت که قیمت و زمان را کاهش دهیم 
تا رقابت پذیر شویم؟

از نیروهایمتخصصدقتکنیمکه انتخاب بایددر
منافع که باشند بهگونهای لحاظروحیهوخلقوخو،
جمعوپروژهرابرمنافعخودارجحبدانند.درزمانهای
سختیومشکالتبالیایطبیعی،درآنزمانهاستکه
فقطافرادباروحیهقویوروحیهجمعیمیتوانندازبروز
فاجعهجلوگیریکنند.درانتخابکارگراننیزبایداین
فاکتورهادرنظرگرفتهشود.بادرنظرگرفتناینمسائل
افزایشدهیم را انسانی نیروی بازدهیکاری میتوانیم
وانتظارداشتهباشیمدرکل،هزینههاکاهشیابدوکار
هرچهسریعتروبهترپیشبرود.درکناراینامورنیز
بایددرنظرگرفتکهدرهمهپروژههااختالفسلیقه
وجوددارد.همهکارهاباالوپاییندارد.گاهیبیپولی
پیشمیآیدودههامشکلدیگر.دراینشرایطمهمآن
استکهکلیهارکانطرحدرزمانهایبحرانی،شرایط
یکدیگررادركکردهوطوریعملکنندکهکلیتپروژه
بازی نوع واقعیك در برود. ودرستیجلو بهخوبی
بردـبردراطراحیکنند.برایاینکاربهنظرمیرسد
مختلف سطوح در توجیهی منظم جلسات برگزاری
دستاندرکارانیكپروژهازسطحمدیرانگرفتهتاسطح
و کارگران برای جلساتی برگزاری حتی و کارشناسان
تکنسینهامیتواندمثمرثمرومفیدباشدوتماماینکارها
میتوانددرپیشبردهرچهبهترپروژهکمكکندوهمچنین

زمانوهزینههاراتاحدمقدورکاهشدهد.

ونده
پر

به منظور احداث 
نیروگاه برق آبی 
»سنگ توده 2« قبل از 
همه كارهای اضافی 
مطالعه  مهندسی، 
اكتشافی انجام شد 
كه در نتیجه اطالعات 
اخذ شده و تحلیل و 
نتایج الزمی از طرف 
شركت »فراب« 
توسط  شركت 
»سنگاب« و شركت 
مشاوره مهندسی 
»مهاب قدس« محل 
احداث نیروگاه نسبت 
به طرح اولیه ای كه 
در نتیجه تحقیقات 
فنی و اقتصادی 
پژوهشگاه هیدرو 
پروجکت تاشکند 
در اواخر سال های 
هشتاد قرن گذشته 
تصویب شده

 و ارائه شده بود، 
تقریبا 23 متر تغییر 
داده شد
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: با توجه به اینکه شما از ابتدای شروع عملیات   
اجرایی این پروژه به عنوان ناظر مالی این پروژه حضور 
فعال داشته اید، در آغاز مختصری از مختصات این طرح 

برایمان بگویید؟
اینپروژهبهعنوانیکیازطرحهاییکهبانكتوسعه
مقطع آن در است، کرده مالی تامین آن برای صادرات
بزرگترینپروژهبانكبود.مبلغکلاینپروژه256میلیون
دالربودکهبانكتعهدکردهبود180میلیوندالرآنرااز
محلحسابذخیرهارزیتامینکند.اوایلکاربهدلیل
مشکالتیکهعمالوجودداشت،بانكناگزیرشدتااز
محلمنابعخودشپرداختهاراانجامدهد.اتفاقدیگری
کهافتاداینبودکهازابتداقراربودبانكبهصورتفاینانس
دراینپروژهعملکند،ولیبعدبهایننتیجهرسیدیمکه
ازآنجاییکهاینپروژهمباحثفنیزیاددارد،بهتراست
رویههاراعوضکنیم.ازهمینروباوجودیکهدرابتدا
قراربودبانكحتیحقامضاهمداشتهباشدبعدشکل
کارعوضشدوبهاینصورتیدرآمدکهماامروزآنرا

مشاهدهمیکنیم.
: عملکرد فراب را در این پروژه چگونه می بینید؟   
آیا فراب توانسته است انتظارات شما را به عنوان یکی از 

سرمایه گذاران اصلی برآورده کند؟
فرابیکیازقدرترینشرکتهایایرانیدرحوزه
همین از میکنم فکر من و است برقآبی نیروگاههای
فراب مانند شرکتی هیچ توده سنگ پروژه در رو
آنجایی از هم بانك ببرد. جلو را پروژه نمیتوانست
کهرویاهلیتفرابشكنداشت،کارهاخیلیسریع
فراب عملکرد از آنکه ضمن امروز ما و رفت پیش
پروژه این انشااهلل میکنیم فکر داریم، کامل رضایت
از باهیچمشکلیمواجهنخواهدشد.خوشبختانههم

توجه با بانك هم و نیستیم عقب زمانبندیها برنامه
برای را خوبی توجیهات هماکنون طرح پیشرفت به
آنطرفهم از و دارد اختیار در نظارتی دستگاههای
باتوجهبهاینکهاینپروژهدرسطحبینالمللیدرحال
اجراست،فرابهمانگیزهزیادیدراینطرحداردو
کارشناسانفرابباجدیتبهدنبالاجرایاینطرحبا

بهترینکیفیتممکنهستند.
: تعامل متقابل مجموعه فراب با مجموعه بانک را   

در این پروژه چگونه دیدید؟
ابتدابهایندلیلکهزبانمشترکیبینماحاکم در
برای زمان آن در زیرا داشت وجود مشکالتی نبود،
و مستندسازی ما برای و بود مهم کار سرعت فراب
با همینمشکالتیچندراپدیدآورد،ولیبهمرورو
حاکمشدنیكگفتمانمشترك،هردوتوانستیمبایك
کنیم. قانع مختلف موارد در را یکدیگر تعاملخوب،
درواقعمااینپروژهرابسیارخاصدیدیموبهجای
با چانهزنیهایمان بیاوریم، فشار فراب به دیگر اینکه
تا دادیم اجازه و کردیم بیشتر را نظارتی دستگاههای
فراببافراغبال،بهپیشبردبرنامههایشبپردازدازهمین
باهیچمشکل افتادهوما اکنونکارهارویغلتك رو

خاصیدراینخصوصمواجهنیستیم.
: از آنجا که این پروژه در کشوری به غیر از   
ایران در حال اجراست، با توجه به اینکه سنگ توده 2 
به صورت BOT اجرا می شود، نقطه نظر شما در ارتباط 

با اجرای پروژه های مشابه در سایر کشورها چیست؟
در پروژهها اینگونه اجرای در ما نگرانیهای ببینید
واقعهیچارتباطیباعملکردفرابیاشرکتهایمشابه
ندارد.نگرانیماایناستکهوقتیشمامیخواهیددر
آن تعهدات بدانیدکه باید کنید، کشوریسرمایهگذاری

کشورچگونهاست؟آیاوقتیطرحبهمرحلهفروشبرق
برسدکارفرمامیتواندمبلغموردنظررابهماسرموعد
مقررپرداختکندیاخیر؟البتهمیدانیمازآنجاییکهبرق
یكمورداستراتژیكاست،اساساکشورهاسعینمیکنند
شرکتهایخارجیرابهچالشبکشندوازهمینرو
هممابازهمحاضربهسرمایهگذاریدرپروژههاییمشابه

سنگتوده2هستیم.
: وجود نهادی به نام صندوق ضمانت صادرات تا چه 

حد می تواند از نگرانی های شما در این خصوص بکاهد؟
خیلی!صندوقضمانتصادراتدرواقعبهماتعهد
میدهدکهریسكهایسیاسیوتجاریماراپوششدهد
این اساساشاید ما نباشد، اینپوششها اگر ودرواقع

سرمایهگذاریهاراانجامندهیم.
: تا چه حد به آینده همکاری های خود با فراب 

خوش بین هستید؟
ماقطعادرصورتیکهمشکلخاصیپیشنیاید،در
آیندهپروژههایمشتركمانرابافرابگسترشخواهیم
دادوفکرمیکنمکهعملکردخوبفرابتابهامروز،ما
رادرهمکاریهایبعدیمصممترهمساختهاست.اینرا
همبگویمکهخیلیازسختگیریهایمابهایندلیلبود
کهاینپروژهدرخارجازمرزهایایراندرحالاجرابودو
اگراینپروژهدرداخلایرانبود،شایدبخشزیادیازاین

مشکالتاساسابهوجودنمیآمد.
: تا چه حد آمادگی دارید با فراب در پروژه های   

داخلی مشارکت داشته باشید؟
ولی نداریم قانونی محدودیت خصوص این در ما
اگر محدودمان منابع با و داریم مبلغ محدودیتسقف
بتوانیمدرپروژههاینهچندانگستردهسرمایهگذاریکنیم،

حتمابهصورتفاینانسبافرابواردکارخواهیمشد.

ونده
پر

ما قطعا در صورتی 
كه مشکل خاصی 

پیش نیاید، در 
آینده پروژه های 
مشترک مان را با 

فراب گسترش 
خواهیم داد و فکر 

می كنم كه عملکرد 
خوب فراب تا به 

امروز، ما را در 
همکاری های بعدی 
مصمم تر هم ساخته 

است. این را هم 
بگویم كه خیلی از 

سخت گیری های ما 
به این دلیل بود كه 
این پروژه در خارج 
از مرزهای ایران در 
حال اجرا بود و اگر 
این پروژه در داخل 

ایران بود، شاید 
بخش زیادی از این 
مشکالت اساسا به 

وجود نمی آمد

سنگ توده 2 در گفت وگو با مدیر مالی و ناظر بانک توسعه صادرات ایران

گفتمان مشترک بانک و فراب شکل گرفته است

عنوان  به  ایران  صادرات  توسعه  بانک 
 ،2 توده  سنگ  پروژه  اصلی  سرمایه گذار 
پروژه ای که به صورت BOT در حال اجراست، 
نقش مهمی را در پیشبرد این طرح تا به امروز 
مدیر  اکبری«،  »مرتضی  دکتر  است.  کرده  ایفا 
مالی این بانک که از روز اول این پروژه به طور 
همزمان ناظر بانک در طرح سنگ توده 2 هم 
بوده است، حرف های زیادی برای گفتن دارد: 
تعامل  نحوه  و  طرح  اجرای  مختلف  مراحل  از 
تا اعالم آمادگی  با بانک گرفته  مجموعه فراب 
برای اجرای مشترک طرح ها در آینده. با او در 
گفتگویی  صادرات  توسعه  بانک  مرکزی  دفتر 

ترتیب داده ایم که در زیر می خوانید.
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پوشش  از  مختصری  بحث،  به  ورود  برای   :  
پروژه های  برای  ایران  صادرات  ضمانت  صندوق 
نیرو،  وزارت  با  مرتبط  پروژه های  ویژه  به  صنعتی 
ارائه  به  با چه سیاستی  دقیقا  ارائه دهید؛  توضیحاتی 

این پوشش های حمایتی اقدام می کنید؟
بیمهگر عنوان به ایران صادرات ضمانت صندوق
بازپرداخت تضمین تسهیالت، پوششدهنده و
در را بانکی تسهیالت و مهندسی و فنی خدمات
را هستند ضعیف پرداخت نظر از که کشورهایی
صورت این به هم کار مکانیزم میگیرد. عهده بر
ایران صادرات توسعه بانك مثال عنوان به که است
تسهیالتویژهایرابراییكپروژهخاصبرعهده
میگیردکهپسازپایانآنپروژهاینمبالغازطرف
بازپرداخت بانك به میبایست قاعدتا هدف کشور
شودواگردراینفرایندمشکلیپیشآمد،آنزمان
هم کار نحوه میشود. عمل وارد صندوق که است
از ماه 6 از پس چنانچه که است صورت این به
تعهداتش پرداخت به کارفرما پروژه، اجرای پایان
عملنکرد،صندوقواردعملشدهوبراساساعالم
اقساط بانك،اصلوسود ازطرف اعالمی خسارت

راپرداختمیکند.

 BOT با توجه به اینکه این طرح به صورت :  
است، صندوق آیا خدمات پوششی مشابهی را برای 
این پروژه  اینکه  یا  پروژه هایی مشابه در دست دارد 

تنها طرح صندوق در این حوزه است؟
در را پروژه یك همین صندوق BOT قالب در
حوزهها سایر در مالی های تامین ما اما دارد، دست
عنوان به هماکنون و دادهایم پوشش تمامی به هم را
مثالخطتولیدسمنددرسنگالراهمپوششبیمهای
را پیشنهاداتی ایرانی شرکتهای چنانچه البته دادهایم.
دربارهپروژههایمشابهسنگتوده2بهماارائهدهند،
در هدف کشور برای که اعتباری سقف بررسی با ما
نظرگرفتهایم،حاضریمریسكهایمربوطبهآنراهم

پوششدهیم.

: سیاست اصلی شما حمایت از کدام نوع از   
پروژه هاست؟ در واقع سوال این است که کدام نوع 
از پروژه ها از جذابیت بیشتری برای شما برخوردارند؟  
تفاوتی چندان BOT یا EPC پروژههای ما برای

BOT پروژههای سمت به صورتی در ما و نمیکند
تضمینهای ارائه امکان مربوطه درکشور که میرویم
دولتیوجودندارد.درمورداینپروژهخاصهممادر
عدم و مالکیت ریسكهایجنگ،سلب پذیرش کنار
انتقالارزی،ریسكنقضقراردادراهمپذیرفتهایمو

فراترازتعهداتمعمولمانعملکردهایم.

: رویکرد صندوق ضمانت در ارتباط با توسعه   
چه  و  چیست  هدف  کشورهای  در  بیمه ای  پوشش 

سیاست خاصی در این خصوص دنبال می شود؟
طور به که داریم کشوری ریسك واحد یك ما
شاخصهای و اقتصادی و سیاسی اوضاع آنالین
همین اساس بر درست ما و میکند مونیتور را آن
سقف یك کشوری هر برای که است مشاهدات
ما اساس همین بر میشویم. قائل خاص اعتباری
طبقهبندی کشوری ریسك گروه 7 در را کشورها
در طبقهبندی این در تاجیکستان قضا از که کردهایم
این بر باالقرارگرفتهاست. باریسك یعنی 6 گروه
به ما بدهد، خواست در ما به پیمانکاری هر اساس
براساس نگاهمیکنیمو اعتباریکشورهدف سقف

در میزگردی با حضور عضو هیات مدیره و کارشناسان صندوق ضمانت صادرات ایران مطرح شد:

فراب و طرح حضور 15 ساله  در تاجیکستان 

و  سیاسی  و  تجاری  ریسک های  پوشش 
تضمین سرمایه گذاری صورت گرفته از سوی 
تسهیالت  ارائه کنندگان  و  سرمایه گذاران 
صندوق  وظایف  مهم ترین  جمله  از  مالی، 
که  صندوقی  است؛  ایران  صادرات  ضمانت 
خوبی  همکاری های   ،2 توده  سنگ  پروژه  در 
بانک توسعه صادرات  فراب و مدیریت  با  را 
در  که  میزگردی  در  است.  داده  انجام  ایران 
دزفولی«،  »باقر  مهندس  می خوانید،  ادامه 
عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات 
مدیر  یونسی«،  »هایده  همراه  به  ایران 
خانم  و  »منتی«  آقای  ضمانت نامه ها،  بیمه 
ضمانت نامه ها  بیمه  کارشناسان  »علیپور« 
عمومی  روابط  مدیر  »تاتالری«،  آقای  و 
درباره  ما  پرسش های  پاسخگوی  صندوق، 
این پروژه و همکاری های آتی بودند که متن 
ذکر  به  الزم  می خوانید.  ادامه  در  را  آن  کامل 
همه  مشارکت  با  پاسخ ها  آنجاییکه  از  است 
از  جواب ها  می شد،  بیان  شرکت کننده  اعضا 

جانب فرد خاصی عنوان نشده است. 

ونده
پر

برای ما پروژه های 
 BOT یا EPC
چندان تفاوتی 
نمی كند و ما در 
صورتی به سمت 
 BOT پروژه های
می رویم كه در كشور 
مربوطه امکان ارائه 
تضمین های دولتی 
وجود ندارد. در مورد 
این پروژه خاص هم 
ما در كنار پذیرش 
ریسک های جنگ، 
سلب مالکیت و عدم 
انتقال ارزی، ریسک 
نقض قرارداد را هم 
پذیرفته ایم و فراتر از 
تعهدات معمول مان 
عمل كرده ایم
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استعالمها البته مینماییم. اقدام بیمهای پوشش به آن
و میشود انجام صادرات توسعه بانك طرف از
بانكبدونتضمین ایناستکه اساسیهم موضوع

مالینمیکند. تامین صندوق،برایهیچپروژهای

از  یکی  فراب  شرکت  اینکه  به  توجه  با   :  
با  ارتباط  مشتریان اصلی صندوق است، مشخصا در 
پوشش بیمه ای پروژه های فراب و نحوه عملکرد این 

شرکت در پروژه ها برایمان بگویید؟
اینپروژههنوزدرمرحلهساختاستولیآنطور
کهازشواهدومستنداتبرمیآید،فرابدراینپروژه
تابهامروزخیلیخوبکارکردهوحتیتاحدیجلوتر
اگر شاید و است رفته پیش هم زمانبندی برنامه از
این نبود، مشکالتیکهازجانبازبکستانتحمیلشد
نظر به قرارداشت. بهتریهم امروزدرمراحل پروژه
میرسدفرابحضورخوددرتاجیکستانراحداقلتا
15سالآیندهدیدهاست،زیرابهنوعیدراینپروژهکار
کردهاندکهقطعاکارفرمابهاینآسانیفرابراازاین
پسرهانخواهندکردوپروژههایبیشتریرادراختیار

فرابقرارخواهندداد.
با صندوق چگونه  : تعامل مجموعه فراب را   

دیدید؟
تعاملفراببامجموعهصندوقرضایتبخشبوده
با خاصی مشکل ما باشند، راضی ما از آنها اگر و

مجموعهفرابنداشتهایم.مشکلیکهدراینبینوجود
داردایناستکهمعموالبازارهاییکهفرابمیخواهد
از معموالمحدودیتهایی کند، کار به آنهاشروع در
موضوع همین و دارد را الزم تضمینهای ارائه لحاظ
منجربهطوالنیشدنفرایندآغازیكپروژهمیشودکه
بهمارجوع نهاییشدنقراردادش، از اگرفرابپیش
کند،بسیاریازمشکالتحلخواهدشددرواقعباید
هم باشیم درگیر پروژه یك در ابتدا از ما اگر بگویم
میتوانیمبهفرابمشاورههایخوبیراارائهکنیمهماز

مشکالتاحتمالیبعدیبکاهیم.

به  راسا  خودش  بخواهد  فراب  چنانچه   :  

صورت فاینانس پروژه ای را بردارد و از منابع خودش 
آن را به پیش ببرد و نه از منابع یک بانک مشخص، 
آیا شما بازهم با مجموعه فراب همراه خواهید بود؟
ایران پیمانکاری شرکتهایخوب از یکی فراب
استوبهعنوانمثالکارون3بهافتخارهمهایرانیان
بدلشدازهمینروماازاینپسوباتوجهبهتجربه
خوبسنگتوده2،مشکلیبامسائلفنیواجرایی
فرابنداریمواگرفرابخودشهمراسانسبتبه
از را الزم حمایتهای کند، اقدام پروژهای فاینانس

آنانجامخواهیمداد.
این بهنظرمیرسدصندوقدرباره ازسویدیگر
به توجه با و داد نشان خود از نوآوری یك پروژه
تاجیکستان که شرایطی و پروژه این خاص ماهیت
داشت،مادرکلازاینابداعجدیددرحوزهکاری
پس این از میکنم فکر و هستیم راضی آن از خود
متوقف پروژههای برایسایر الگویی باید تجربه این
آنها که باشد جهان نقاط سایر در ایرانی مانده
مرحله به و شده اجرایی بتوانند الگو همین با هم

برسند. بهرهبرداری
موفق تجربه این که امیدواریم هم پایان در 
آینده در پیمانکار، و صندوق و بانك همکاری
باشرکتفراب ادامههمکاریها برای ما راهگشای
باشدوماهرلحظهبتوانیمهمکاریهایتنگاتنگیرابا

مجموعهفرابدردستورکارقراردهیم.

ونده
پر

فراب یکی از 
شركت های خوب 
پیمانکاری ایران 
است و به عنوان 
مثال كارون 3 به 

افتخار همه ایرانیان 
بدل شد از همین 

رو ما از این پس و 
با توجه به تجربه 

خوب سنگ توده 2، 
مشکلی با مسائل 

فنی و اجرایی فراب 
نداریم و اگر فراب 

خودش هم راسا 
نسبت به فاینانس 

پروژه ای اقدام كند، 
حمایت های الزم را 
از آن انجام خواهیم 

داد
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كارهاي معاونت 
مهندسي  به 
كارهاي مربوط به 
تعریف خصوصیات 
فني پروژه، 
فعالیت هاي تنظیم 
اسناد فني مناقصه ، 
فعالیت هاي طراحي 
سیستم هاي یک 
پروژه، فعالیت هاي 
بازنگري طراحي، 
تهیه فهرست و 
مشخصات فني 
خرید تجهیزات 
پروژه، بررسي اسناد 
فني پیشنهادهاي 
تأمین كنندگان 
تجهیزات و ... 
تقسیم می شود

فراب  با  را  همکاري تان  که  بگویید  ابتدا  در   :
تجربه  اولین  و  کردید  آغاز  چگونه  و  زماني  چه  در 
کاري تان بعد از ورود به فراب چه بود؟ به طور کلی 
درباره سیر حضور خود در فراب تا جایگاه معاونت 

مهندسي بفرمایید. 
وروداولیهمنباپروژهکارون3صورتگرفتکه
هیدرومکانیك تجهیزات روي بر بیشتر کاريام تمرکز
بود.درآنزمانبنابهاقتضايزمانيطرحوبرايتسریع
هیدرومکانیك تجهیزات مهندسي فاز تکمیل روند در
طرحکارون3بههمراههمکارانمرتبطمدیریتمکانیك
قابل نیز تعدادشان زمان آن در )که مهندسي معاونت
توجهبود،حدود4یا5نفر(درتابستانسال1377در
شرکتسدیدتدبیرکهطراحياینتجهیزاترابهعهده
داشتمستقرشدیمواینهمراهيخودضمنسرعت
بخشیدنبهروندطراحيتجهیزات،سببایجادالفتبا
اوایل )یا سال1377 اواخر در شد. مهندسي همکاران
1378،دقیقاخاطرمنیست(مدیرمهندسياجرایيطرح

کارون3شدم.پسازآنباتوجهبهتغییرچارتسازماني
)شایدحواليسال1380(جایگاه اجرایي معاونتهاي
سازمانيمنبهمدیرمهندسيوتأمینتجهیزاتمکانیك
طرحکارون3تغییرکرد.درپاییزسال1384مجريطرح
سیمرهشدمواالنبیشازهفتماهاستکهدرمعاونت

مهندسيدرخدمتهمکارانهستم.
چه  شامل  مهندسي  معاونت  زیرگروه های   :
بخش هایی می شود؟ لطفا کمی درباره فعالیت های این 

معاونت توضیح دهید.
شکلهای به ميتواند مهندسي معاونت فعالیتهاي
بر ميتواند دستهبندي یك شود. دستهبندي مختلف
عمر با کار انجام زمان نسبت نظر از کار نوع اساس
معاونت کارهاي اینحالت در تعریفشود،که پروژه
مهندسيبهکارهايمربوطبهتعریفخصوصیاتفني
پروژه)درپروژههايسرمایهگذاري(،فعالیتهايتنظیم
فعالیتهاي رقابتي(، پروژههاي )در مناقصه فني اسناد
بازنگري فعالیتهاي پروژه، یك سیستمهاي طراحي

طراحي،تهیهفهرستومشخصاتفنيخریدتجهیزات
تأمینکنندگان پیشنهادهاي فني اسناد بررسي پروژه،
تجهیزات،تهیهدستورالعملهايراهاندازيوبهرهبرداري،
رفعابهاماتوپاسخبهسؤاالتدرطولمدتساخت،
تهیه نهایت در و پروژه تجهیزات راهاندازي و نصب
مداركبرابرساخت)AsBuilt(تقسیممیشود.بهاین
اضافه نیز را مهندسي متفرقه خدمات باید فعالیتها،
کردکهمتناسببادرخواستهايکارفرمایانویاسایر
ذینفعانشرکتارائهميشود.اینفعالیتهابایددرکلیه

بخشهايتخصصيیكپروژهانجامشوند.
معاونت فعالیتهاي براي که دومي دستهبندي
مهندسيمطرحاست،تقسیمبنديبراساسنوعتخصص
کارهااستکهخوددرایجادساختارمعاونتمهندسيو
تشکیلمدیریتهايتخصصيدرمعاونتمهندسيمؤثر
مهندسي معاونت فعالیتهاي اساس براین است. بوده
تجهیزات مکانیك، اصلي تجهیزات تخصصهاي در
و کنترل تجهیزات مکانیکي، کمکي تجهیزات برقي،

در روزهاي پایاني سال 1376 بود که به عنوان کارشناس مهندسي 
اجرایي طرح کارون 3 وارد فراب شد و از همان زمان ارتباط حرفه ای و 
مناسبی با همکاران معاونت مهندسي برقرار کرد و با نشان دادن علم و 
»افشین مستاجر حقیقی«، مسئولیت  ماندگار شد.  فراب،  در  توانایی اش 
شهر  زاده  و   1348 متولد  او  دارد.  عهده  بر  را  فراب  مهندسی  معاونت 

مکانیک طراحي  در رشته   1370 در سال  را  کارشناسی اش  است.  مشهد 
در سال 73  را  ارشد  کارشناسي  و  دانشگاه صنعتی شریف  از  جامدات 
در مهندسي مکانیک تبدیل انرژي از دانشگاه علم و صنعت دریافت کرده 
فعالیت هایش  و  فراب  مهندسی  معاونت  درباره  گفت وگویی  او  با  است. 

ترتیب داده ایم که در ادامه می خوانید.

اونت
در مع

 کاو 
کند و

گفت وگو با معاون مهندسی فراب

مهندسی؛ پرتب و تاب ترین معاونت

26



.بهمن 89 . پیش شماره 4

 در ماه گذشته 
ساختار سازماني 

جدید توسط 
مدیریت ابالغ شد. 

در این ساختار جدید 
كارهاي مهندسي 

یک پروژه و یا یک 
بسته از پروژه ها 

در یک گروه كاري 
متمركز مي شود، 

به این نحو كه در 
صدر گروه، رئیس 

مهندسي پروژه 
)یا بسته پروژه ها( 

قرار دارد و پس 
از آن براي هریک 

از تخصص هاي 
مختلف )متناسب 

با مدیریت هاي 
تخصصي( یک 

نفر مهندس راهبر 
 )Lead Engineer(

با اختیارات الزم به 
نمایندگي از سوي 

مدیر تخصصي 
مربوطه مستقر 

مي شود تا كارهاي 
مهندسي تخصص 

مربوطه را خود 
به تنهایي و یا به 

همراه كارشناساني 
كه توسط مدیر 

تخصصي و با 
هماهنگي بخش 

برنامه ریزي مهندسي 
براي محدوده زماني 

مشخصي تعیین 
مي شوند انجام دهند

فعالیتهاي مدیریت نهایت در و ساختمان ابزاردقیق،
مهندسيدستهبنديميشودکهبهترتیبمنجربهتشکیل
مدیریتهايتخصصيمکانیك،برق،تأسیسات،کنترل
وکنترل برنامهریزي بخش و ساختمان دقیق، ابزار و

فعالیتهايمهندسيشدهاست.
رویکرد  با  مهندسي  سازماني  ساختار  اخیرا   :
لطفا  است.  شده  بازنگري  پروژه  روي  بیشتر  تمرکز 
درباره دالیل تغییر چارت و اینکه تا چه میزان این امر 

اجرایي شده است توضیح دهید. 
پسازاینکهمنواردمعاونتمهندسيشدم،متوجه
باچندسالگذشته مقایسه در پروژهها تعداد که شدم
بهمیزانقابلتوجهيزیادشدهاست.درپنجسالاولیه
فعالیتفرابکلپروژههامحدودبهچهارپروژهاصلي
)کارون1(، توسعهشهیدعباسپور یعنيکرخه، آنزمان
این راهاندازي متعاقب بود. کارون3 و سلیمان مسجد
پروژهها،طرحهایجدیديواردشرکتشدکهميتوان
بهپروژههايتوسعهمسجدسلیمان،گتوندعلیا،سیاهبیشه،
پاالیشگاه نیروگاه و سیمره ایالم، پتروشیمي نیروگاه
آباداناشارهکرد.باتوجهبهاینکهپروژههايگذشتهفاز
اختتامخودراطيميکردند،ترافیكکاريمجموعاین
فعالیتها،سببشدکهجایگاهسازمانيهماهنگکننده
و هماهنگي تا شود تعریف پروژه هر براي مهندسي
ماتریس میان در را پروژه مهندسي کارهاي پیگیري
مدیریتهايتخصصيمعاونتمهندسيانجامدهد.اما
شدهایم، مواجه پروژهها تعداد افزایش با تنها نه اکنون
بلکهپروژههانیزمتنوعترشدهاند؛بهگونهايکهمدیران
تخصصيدرمعاونتمهندسيبامشکلعدمامکانتمرکز
بهعنوان اینپروژههاروبهروهستند. مدیریتيبرروي
مثالحجمارجاعاتبهکارتابلمعاونمهندسيچنانبود
کهساعاتاداريعاديبرايرفعورجوعآنهاکافينبود
وبعضيازاینارجاعاتنیازبهتمرکزوصرفوقت
مدیریتيبیشتريداشتند.اینمشکلبرايکارتابلمدیران
تخصصينیزمطرحبودوازطرفدیگرهماهنگکنندگان
پیشبرد براي را اختیاراتالزم نیز پروژههادرمهندسي
مجموعه نداشتند. مسئولیتشان تحت پروژه مهندسي
بههمراهمدیرانتخصصي اینمشکالتسببشدکه
در البته که باشیم الزم چارهجویي دنبال به مهندسي
مهندسي معاونت فعلي ساختار به زیادي جلسات طي
همکاران حضور با جلساتي در ساختار این رسیدیم.
منابع مدیریت توسعهسیستمها، و برنامهریزي معاونت
آقايحاجيرسولیهاپختهترشد،که انسانيوهمچنین
جادارددراینجااززحماتاینبزرگوارانوبهخصوص

آقايحاجيرسولیهاتشکرکنم.
نهایتدرماهگذشتهساختارسازمانيجدیدتوسط
مدیریتابالغشد.دراینساختارجدیدکارهايمهندسي
یكپروژهویایكبستهازپروژههادریكگروهکاري
رئیس گروه، درصدر که نحو این به ميشود، متمرکز
از پس و دارد قرار پروژهها( بسته )یا پروژه مهندسي
با )متناسب مختلف تخصصهاي از هریك براي آن
Lead(یكنفرمهندسراهبر)مدیریتهايتخصصي
سوي از نمایندگي به الزم اختیارات با )Engineer

کارهاي تا ميشود مستقر مربوطه تخصصي مدیر
مهندسيتخصصمربوطهراخودبهتنهایيویابههمراه
هماهنگي با و تخصصي مدیر توسط که کارشناساني
بخشبرنامهریزيمهندسيبرايمحدودهزمانيمشخصي
تعیینميشوندانجامدهند.بابررسيانجامشدهبرروي
اطالعات همچنین و آلستوم شرکت مهندسي ساختار
HatchEnergyAcresکسبشدهازساختارشرکت
نیزساختاريمشابه اینشرکتها سابقروشنشدکه
ساختارجدیدمعاونتمهندسيدارند.اینساختارپیش
ازابالغرسميوباتوجهبهقطعيشدنآن،درماهآبان
سالجاريباپروژهیزددرمهندسيآغازواوایلماهدي
رئیس همکاران براي کاري بسته سه براي الزم احکام

مهندسياینبستههاصادرشد.
درخصوصنحوهبستهبنديپروژههانیزبایدبگویمکه
اینتقسیمبنديبراساسحجمنفرساعتمهندسيکه
پروژهویابستهپروژههاصرفميکنند،صورتميگیرد
بهاینصورتکهسعيميشودبستههايکاريمختلف،
مشابهی امکان حد تا مصرفي ساعت نفر و کار حجم
عمر و زماني توالي حتيالمقدور البته و داشتهباشند
نباشند،بهاینمفهومکهپروژههاي پروژههانیزیکسان
نداشتهباشند. همزمان کاري اوج دورههاي بسته یك
نکتهدیگراینکه،ساختارسازمانيجدیدبرايپروژههاي
جدیدمورداستفادهقرارميگیردوتعمیمآنبهپروژههاي
مهندسيروی فعالیتهاي از جاريکهبخشعمدهاي
آنهاانجامشدهاست،مقدورنیست؛چراکهموجببه
این افتادهدرفرایندکارهايمهندسي همریزينظمجا

پروژههاميشود.
: فکر مي کنید مدیران پروژه هاي شرکت تا چه 

میزان از عملکرد مهندسي فراب راضي هستند؟
اینموضوعالبتهبحثياستقدیميوباحاشیههاي
که دارد این به بستگي رضایت این میزان توجه. قابل
چگونهبهموضوعنگریستهشود.اگربخواهیممعاونت
نیازهايمهندسي انجام منابع باسایر مهندسيفرابرا
مقایسه مشاور( مهندسي شرکتهاي )مانند پروژهها
معاونت مقایسه، این در که است این من نظر کنیم،
نحو به را پروژهها مهندسي کارهاي فراب مهندسي
رضایتمندانهترينسبتبهمنابعخارجيیادشدهانجام
ميدهد،چراکهبههرحالمعاونتمهندسيیكواحد
فراب مدیریت کامل مدیریت تحت و سازماني داخلي
استوهرگاهمشکليجديبرايفعالیتهايمهندسي
یكپروژهمطرحشود،باهماهنگيداخليدرشرکتبا
سهولتومقاومتکمتريبرايرفعآناقدامميشودو
همچنیننکتهدیگردراینموردهزینهانجامکاراست.
ازایندیدگاهبهنظرميرسدکهمدیرانپروژههاشاید
ازمعاونتمهندسيراضيباشند،گواهآنهمقضاوت
مهندسي معاونت عملکرد از پروژهها مدیران اغلب
اینموضوع به پایانپروژههاوزمانیاستکه از پس
مطرح نیز موضوع این البته مينگرند. کلي صورت به
استکهاگرمعاونتمهندسيظرفیتالزمرابرايانجام
اینوضعیت در میکرد؟ باید آنگاهچه نداشت، کارها
کهبهنظرميرسدبرونسپاريکارهايمهندسيراهحل

ناگزیرباشد،نظرمنایناستکهحالتبهترایناست
کهبرونسپاريتوسطمعاونتمهندسيوبامدیریتاین
معاونتانجامشود.چراکهاینمعاونتباتوجهبهتجربه
منابع مدیریت براي بهتري مهارت خود، فني دانش و

مهندسيخارجازشرکتدارد.
نوعدیگريکهبهموضوعرضایتميتواننگاهکرد،
ایناستکهصرفنظرازمقایسهمهندسيبادیگرمنابع
کارهايمهندسي،آیاکارهادرمعاونتمهندسيبهنحو
احسناجراميشوند؟بهنظرمنایننقطهاياستکهاگر
درآنپايصحبتمدیرانپروژههابنشینید،چهبساسفره
دلخودرامفصلبرايشمابازگوکنند.اولینمشکل،
صرفزمانهايشناوريپروژههااست،بهاینمعناکه
بههرحالمعاونتمهندسيمنابعمحدوديبرايانجام
کارهاداردوحالاگرپروژههايشرکتازنظراولویت
اجرایيوضعیتیکساننداشتهباشندوبعضيازآنها
باشند،طبیعياستکهمدیریت دارايزمانهايشناور
پروژهها این براي کاري اولویت شرکت برنامهریزي
مدیران نارضایتي موجب خود این که ميکند تعریف
پروژههايبااولویتکمتر،بهدلیلمصرفشدنبخشي
اززمانهايشناوريپروژههايشانمیشود.کمااینکهاین
تأمین و مهندسي مدیر که هنگامي نیز من را احساس
درطرحکارون3بودم،داشتم.مشکلبعدي،ایرادهاي
اجرایياستکهدرمداركبهخصوصبهوقتنصب
این نارضایتيهادر وراهاندازيخودرانشانميدهند.
زمینه،وقتيزیادميشودکهاینانتظاروجودداشتهباشد
کهپسازتجربهچندپروژهاجراوراهاندازيشده،حجم
اینمغایرتهابایدکاهشقابلتوجهيداشتهباشد.در
ازمشکالتموجوددر بایدعرضکنمکهیکي پاسخ
معاونتمهندسيتغییراتنیرويانسانياستکهدرکنار
مشکالتي چنین بروز سبب تجربیات، کامل ثبت عدم
ميشوند.دراینمورد،ازسالهايگذشتهپروژهايدر
معاونتمهندسيباکمكمعاونتبرنامهریزيوتوسعه
سیستمهابهنامپروژهمدیریتدانشتعریفشدهاست
پروژهها، مهندسي فعالیتهاي فني دانش آن تحت که
مکتوبومدونشودتاضمنحفظوذخیرهتجربیات
مهندسي،ازبروزچنینمشکالتيپیشگیريشود.البتهاین
پروژههماننددیگرپروژههايجاريدرمعاونتمهندسي
اختصاص با که امیدواریم و دارد قرار کاري برنامه در
نفرساعتمناسبپیشرفتمناسبيدرسالآیندهداشته
باشد.همچنین،برايهماهنگيبیشترنقشههابامالحظات
اجرایي،اخیراجلسهايباهمکارانشرکتنوتاشداشتیم
کهمقررشدفهرستمدارکيراکهمناسباستآنها
ازنظرمالحظاتنصبوراهاندازيبازنگريکنند،تهیه

کنیم.
پروژه ها  اجرایي  سازمان  مي کنید  فکر  آیا   :
فعالیت هاي  مدیریت  براي  مناسبي  کیفي  ساختار  از 

مهندسي برخوردار است؟
برايبحثدرمورد درحالحاضرآمادگيالزمرا
ساختارسازماناجرایيپروژههاندارم،وليجادارداشاره
روند پروژهها از بعضي ميشود مالحظه اگر که کنم
مهندسيبهترينسبتبهبعضيدیگردارند،بایستيآن

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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رادربیشترمواردبهحسابحسنعملکردوارتباطات
گذاشت. پروژهها اجرایي سازمان در مستقر نیروهاي
کارگاهها از بعضي در که ميشود مشاهده همچنین،
مداركمورداستفادهگاهیمطابقباآخرینبازنگريها

نیستکهبهنظرميرسدبایدموردتوجهقراربگیرد.
ضمناینکهباتوجهبهساختارجدیدمهندسي،باید
رئیس بین نزدیکتري ارتباط پروژه بهتر پیشبرد براي
مهندسيپروژهدرمهندسيومجريطرحبرقرارشود.

جبران  براي  مهندسي  معاونت  راه کارهاي   :
بندي  زمان  برنامه  به  توجه  با  انساني  نیروي  کسري 
تعهد شده به کارفرماي پروژه ها چیست؟ و چگونه این 
موضوع را با کاهش احتمالي نیاز به منابع انساني در 

مراحل بعدي چرخه حیات پروژه ها مرتبط مي کنید؟
از استفاده راهکار اولین گفتم، قبال که همانطور
زمانهايشناوريپروژههااستتاازاینطریقتغییرات
انسانيدرمعاونت نیروي به نیاز شدیددرمنحنيهاي
بدون نميتواند راهکار این البته یابد. کاهش مهندسي
راهکار، این از پس گیرد. شرکتصورت با هماهنگي
درصورتيکهپاسخمناسبازبرنامهزمانبنديگرفته
نشود،بایدمنحنينیازبهنیرويانسانيبررسيومطالعه
به اینمنحنيتصمیمگیريالزم بهشکل شودوبسته
عملآید.بهاینشرحکهاگرنیازبهنیرويجدیدبراي
بازهزمانيطوالنيمدت)مثالدوسال(مطرحباشد،به
نظرميرسدکهبایستيبرايجذبنیرواقدامشودواگر
چنیننباشد،تنهاراهکاربرونسپاريآنبخشازکارهاي
مهندسياستکهامکانواگذاريآنهابهمنابعخارجاز
شرکتفراهماست.اولویتاولواگذاريکارهانیزبه

افرادمجربوباسابقهاست.
: براي تسهیل پیشبرد فاز مهندسي پروژه ها، چه 

پیشنهاداتي براي مدیران پروژه ها  دارید؟
اولینپیشنهادمن،داشتنارتباطاتمناسباست.این
کارازطریقگسترشحسنارتباطاتسازماني،نهتنهااز
اتالفبیهودهمنابعسازمانجلوگیريميکند،بلکهخود
باعثپیشبردبهترپروژههاميشود.بسیارشاهدبودهامکه
بهدلیلگفتماننامناسب،ارجاعبیجاویاحتيکمتوجهي
بيمورد،مجادلههایيدرداخلسازمانشکلگرفتکه
و انرژي مشکل، خود رفع از بیشتر مجادلهها آن رفع
هزینهبردهاستوچهبسابهدلیللجبازيطرفینگاهی
قابلبرطرفکردنهمنبودهاند.البتهميپذیرمکهممکن
استبعضيازمدیرانپروژههابهدلیلشرایطتنشآفرین
پروژههایشان،تحتفشارهايروانيباشندوازاینرو
الزم مالحظات باید سرویسدهنده سازماني واحدهاي
رادرمقابلچنینمدیرانپروژههایيمدنظرقراردهند،
واحدهاي به تنشها انتقال توجیهکننده کار این ولي
سرویسدهندهنیست.بهویژهاگرتوجهداشتهباشیمکه
معاونت مانند واحدهايسرویسدهنده این از تعدادي
نیاز خود، محصوالت کیفیت حفظ براي مهندسي
با بههرصورت )که دارند فکري تمرکز و آرامش به
آوردن فراهم امکان پروژهها فعلي شرایط به توجه
چنینآرامشيمقدورنیست(وبدیهياستکهنبایداز

مداركمهندسيايکهدرشرایطتنشآلودوبهدوراز
داشت را کیفیت انتظار باشند، تهیهشده فکري تمرکز
آرامش از دور وضعیت که شود سعي باید بنابراین و
فعليدرمعاونتمهندسيرابدترنکنیم.نکتهمهميکه
برداشتي متاسفانه که است این واقعشود مغفول نباید
دربرخيازواحدهاياجرایيوجودداردکههمکاران
صحیح و موقع به انجام به تعهدي مهندسي معاونت
کارهايخودندارندودیدهشدهاستکهگاهياینگونه
نادرستی، برداشت چنین اتکاي به اجرایي واحدهاي
نحوهتعاملخودراباهمکارانمهندسيشکلدادهاند.
واقعیتایناستکهاگرهمکارانیكواحداجرایيبا
یكکارفرماطرفهستند،همکارانمعاونتمهندسي،با
بیشازچندواحداجرایي)کهنقشهمانکارفرمارادر
تعامالتدرونسازمانيدارد(طرفهستندواینخود
البتهتنشآفرینوالبتهبهلحاظروانيبرايهمکارانبه
شدتآزاردهندهاست.روشناستکهاینحرفمتوجه
خوشبختانه چراکه نیست، فراب شرکت مجریان همه
اغلبآنها،همکارانمعاونتمهندسيراجزوبهترین
مدیریتي روشهاي در و ميدانند شرکت سرمایههاي
و مدیریتشان تحت پروژه وضعیت با متناسب خود،

موقعیتشرکت،اقدامميکنند.
تنشها نشده مدیریت انتقال که دیگري عارضه
تولید شدهاست، مشاهده گاهی چنانکه حتي یا )و
اعتماد عدم ميآورد، وجود به آن( انتقال و تنش
اعتبار به سرویسدهنده سازماني واحدهاي باور و
من نظر به که است مربوطه پیگیريهاي و فشارها
زماني در زیرا است، عارضه این به مبتال شرکت
به مشغول پروژه اجرایي واحدهاي در فقط من که
جدا واحدها این از هم هنوز البته )و بودم فعالیت
واحدهاي با که تعاملهایي از برخي در نشدهام(،
من در احساس این داشتم، سرویسدهنده سازماني
وجودداشتکهآنهابهصحتاطالعاتارائهشده
توسط صحهگذاري مطالبه گاهی و داشتند شك
این به صحبتها این البته ميکردند. را مدیریت
به مهندسي معاونت همکاران که نیست مفهوم
جریان در نباید کار، محیط آرامش به نیاز دلیل
بگیرند. قرار آن مشکالت و پروژهها وضعیت
کامل آگاهي با موفق مهندسي فعالیت است بدیهي
رفتار همچون پروژه مختصات تمامي به نسبت
تجهیزات تأمین صعوبت تأمین، مشکالت کارفرما،
در و ميشود محقق آن مانند و فعلي شرایط در
و تنشآفریني از پرهیز اصلي، منظور بحث این
که است بهزحماتي توجه وعدم بیجا فشار اعمال

ميشوند. متقبل مهندسي معاونت همکاران
اخیرا که نظرسنجي در کنم اضافه هم را نکته این
معاونت همکاران که بیانشده انجامشده، درشرکت
مهندسياینحسرادارندکهدرقبالزحماتشان،نه
سرویسگیرنده واحدهاي توسط آنها از تقدیري تنها
نامناسب برخوردهاي با گاهی بلکه نميآید، عمل به
نیزمواجهميشوند.بدنیستبدانیدکهمناگرچهدر

جایگاهمعاونمهندسيبهسوالشماپاسخدادم،ولياز
گذشتهتابهحالمسئولیتيرادریکيازپروژههابهعنوان
مجريطرحبرعهدهدارموبنابراینباعلمبهمالحظات

واحدهاياجرایي،اینمواردراذکرکردم.
سازمان هاي  قوت  نقطه  اینکه  به  توجه  با   :
متخصص  نیروهاي  حفظ  در  آن ها  توانایي  مهندسي، 
و  سیاست ها  که  بگویید  لطفا  است،  خود  باتجربه  و 

برنامه هاي شما در این خصوص چیست؟ 
معاونمهندسيیکيازعواملياستکهدرکنارسایر
شرکت، انساني منابع سیاستهاي )مانند دیگر عوامل
بازار وضعیت جامعه، و شرکت اقتصادي مالحظات
و...(ميتوانددرخصوصموضوعپرسشفوق،ایفاي
نقشکند.خوشبختانهفرهنگسازمانيايدرفرابحاکم
استکهمهمتریننقشرادرحفظنیروهايمتخصص
در مدیران مسئولیت بار از تاحدي و دارد باتجربه و
اینخصوصميکاهد.یکيازمهمتریننکاتدراین
خصوصکهفرهنگسازمانيفرابنیزتأکیدزیاديبر
تالش هم من که است همکاران شأن حفظ دارد، آن
برایحفظاینشأندارموالبتهدرموارديکهنیازبه
مرتبط مدیران با را است،صحبتهایي بوده ورودمن
داشتهاموپیگیريهايالزمراتاحصولبهنتیجهبراي
از یکی خصوص، این در داد. خواهم ادامه مورد هر
مهمترینکارهایيکهدراینزمینهبایدموردتوجهقرار
بگیرد،افزایشآگاهيسایرواحدهايسازمانيشرکتدر
خصوصشرایطکاريهمکارانمعاونتمهندسياست
کهاگراینمهمبهخوبيانجامشود،دربهبودتعامالت

درونسازمانيبهشدتتأثیرگذارخواهدبود.
: آیا فکر مي کنید با توجه به توضیحات ارائه شده، 
معاونت مهندسي در حفظ و نگه داري نیروهاي متخصص 

و باتجربه خود موفقیت هاي الزم را داشته است؟
حفظ در شرکت که ميرسد نظر به مجموع در
نیروهايمتخصصخوددرمعاونتمهندسيموفقبوده
است،چراکهاگرنگاهياجماليبهآمارنیروهايخارج
شدهازمعاونتمهندسيداشتهباشیم،متوجهميشویمکه
تعدادزیاديازآنهابهنیتمهاجرتازشرکتخارج
شدهاندوکمترمورديپیداميشودکهشرکتومعاونت
مهندسيبنابهتخصصوتجربههمکارينیازبهادامه
حضورفردیداشتهباشدولياوحضوردریكشرکت
داخليدیگررابهفرابترجیحدهد.اینخودنشانميدهد
کهعملکردکليدرشرکتفراببرايحفظپرسنلمطلوب
است.البتهیكمشکلدرداخلمعاونتمهندسيوجود
داردوآنایناستکهبهدلیلتنشهايکاريموجوددر
داخلمعاونتمهندسيومسئولیتيکههرکارشناسدرقبال
کیفیتوتحویلبهموقعکارخوددارد،تعدادقابلتوجهياز
همکاراندرمعاونتمهندسي،عالقهدارندکهبهواحدهاي
اجرایيمنتقلشوندودرمقابلبهندرتمواردمعکوسآن
مشاهدهشدهاستواینهمقابلتوجهآنواحدهاياجرایي
استکهتصوردارندکارهادرمعاونتمهندسيباآرامشو

فراغبالانجامميشود.
ادامه در صفحه 35
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باتوجهبهماهیتپروژهايفعالیتهايشرکتفراب،برنامهریزيوپیگیريبرنامهها
براساسزمانبنديدقیق،بسیارمهماست.بههمیندلیلنیزدرمعاونتمهندسيبه
عنوانیکيازمعاونتهايکلیديسازمانکهاجرايفازطراحيپروژههارابرعهدهدارد،
بخشبرنامهریزيوکنترلفعالیتهايطراحيدرسال1385توسطآقاي»احمدحسیني
تشنیزي«پایهریزيشدوبهعنوانیکيازواحدهايموفقدرانجاموظایفمحولهبسیار

خوشدرخشید.
درادامهمسیرآقايریاحيوآقايفتحيبرایرشدوپیشرفتاینبخشباکمك
همکارانمربوطه،زحماتبسیاريکشیدند.منبهتازگيونزدیكبهیكماهاستکه

بهجمعهمکاراناینمعاونتپیوستهام،اماباتوجهبهشناختيکه
ازدیربازنسبتبهعملکردهمکاراناینبخشداشتهام،تالشو
کوششآنهادرکمكبهاجرايفعالیتهايپروژهمطابقبرنامه
زمانبنديقابلتقدیراست.الزماستبگویمکهکلیههمکاراناین
بخشفارغالتحصیلدانشگاههايمعتبرداخليبودهوبیشاز70

درصدآنهامدركکارشناسيارشددارند.
تدوینلیستکاملمداركپروژهدرفازآغازینوبههنگامسازي
آندرحیناجرايپروژهوتهیهلیستنحوهتوزیعمداركمابین
جمله از مدارك آتي پیگیري منظور به معاونت مدیریتهاي
وظایفاینبخشاست.یکيازمسوولیتهايکلیدياینبخش،
تدوینبرنامهزمانبنديتفصیليفازطراحيپروژهبراساسبرنامه
روساي و تخصصي مدیریتهاي نظر طبق و اصلي زمانبندي
مهندسيواعالمبهمدیریتاجرایيپروژهاست.گفتنیاستکه

دراینراستاهمکارانتالشبسیاريکردهاند،بهطوريکهبرنامههايزمانبنديفاز
طراحيپروژههادرسطحویرایشمدركدرنرمافزارمدیریتپروژهقابلپیگیرياست.
ایندستاورددرشرکتهايهمترازومشابهتاکنونوصولنشدهونتیجهزحماتکلیه

همکاراناست.
یکيازکارهايدردستاقدامسهماهاخیراینمدیریت،تهیهبرنامهزمانبنديجامع
مهندسياستکهویرایشاولآنتهیهشدهودرحالحاضربادریافتنظراتمدیریتها
درحالتکمیلاست.برنامهجامعمتشکلازبرنامهزمانبنديکلیهپروژههايدردست
اقداممعاونتمهندسيبودهوباهدفلحاظکردنکلیهفعالیتهايمعاونتمهندسيدر
قالببرنامهزمانبنديبهمنظورکمكبهکنترلبهینهترمنابعوهمچنینپیگیريروند
پیشرفتپروژههامطابقبرنامهزمانبنديدرحالتدویناست.الزمبهتوضیحاستکه
ازابتدايتشکیلبخشبرنامهریزيوکنترلپروژهمهندسيتاکنون،برنامههايزمانبندي
برايهرپروژهبهطورمنفصلتهیهميشوندودرنتیجهاثرمصرفمنابعتوسطیكپروژه،
برپروژههايدیگردربرنامههاروشننیستودراواخرهرماهباتوجهبهگزارشهاي

دریافتيازپروژههاوپیگیريهايمجریانپروژهها،سهمیهمنابعمهندسيهرپروژهبراي
ماهبعدتعیینميشود.بنابراینازاینکهباسهمیهاختصاصدادهشده،چهافقيپیشروي
پروژهیاپروژههاقرارميگیرد،مشخصنیست.امیداستکهبانهایيشدناینبرنامه،
حجماقداماتبرنامهریزينشدهتاسطحزیاديدرمعاونتکاستهشودوهمچنینپیشرفت

فعالیتهايفازطراحيمطابقبرنامهزمانبنديبیشترشود.
بههنگامسازيبرنامهزمانبنديتهیهشدهوتدوینگزارشهايتحلیليدرخصوصفاز
طراحيازدیگرفعالیتهااست.اینبخشبااستخراجواعالمبرنامهفعالیتهايالزمبه
انجامماهآتي،برمبنايروندپیشرفتپروژههاوهمچنیننظرمدیرانتخصصيوروساي
مهندسيپروژههاومدیرانپروژهها،نقشموثريدرمدیریتمنابع
انسانيمعاونتایفامیکند.الزمبهتوضیحاستکهمنابعانساني
مهمترینسرمایهمعاونتمهندسيبودهواینامراهمیتبرنامهریزي
رابیشترواضحمیکند.درفازاختتامپروژهنیزتهیهلیستمدارك
بازومطابقساختوپیگیريجهتبستهشدنکلیهمداركپروژه

دردامنهفعالیتهايبخشبرنامهریزياست.
واحدمرکزاسنادیکيازواحدهاياینبخشاستکهوظیفه
واردسازيمشخصاتمداركتولیدشدهدرمعاونتمهندسيدر
سیستمکنترلمداركفنيفرابوهمچنینتکثیروآرشیونسخ
وفایلالکترونیكمداركرابرعهدهدارد.مداركمعاونتمهندسي
بخشيازدارایيهايسازماناستکهدانشفنيآنرادرخود
مستتردارد.ازاینروآرشیومناسببرايتسهیلدردسترسيبه
مداركدرزمانموردنیازبسیارپراهمیتاست.درحالحاضراین
قسمتبابهرهگیريازنیروهايکارآمدتاحدزیاديدرانجاموظایفمحولهموفقبوده
است.درنهایتشایانذکراینکهاینبخشباتوجهبهحجمپروژههايدردستاقدام
معاونتمهندسيووظیفهخدمترسانيبهکلیهپروژههايشرکتازبعدتدوینگزارش
فعالیتهايفازطراحيوازطرفيدرداخلمعاونتمهندسيباارائهتحلیلوگزارشاز
روندعملکردمعاونتووضعیتمنابعانسانيتخصیصیافته،باحجمکاريباالمواجه
است.ازجملهنکاتمتمایزوظایفاینبخشنسبتبهسایربخشهايبرنامهریزيو
کنترلپروژه،کمكبهکنترلعملکردهمکارانداخلمعاونتاستکهباتوجهبهماهیت
آن،کارتخصصویژهايراميطلبد.ازدیگرمشکالتاینبخشقابلاتکانبودنکامل
سیستمکنترلمداركشرکتبهواسطهنحوهتوزیعکاربینهمکارانمحترممعاونت
مهندسيواجرایياستکهحجمزیاديازدوبارهکاريرابههمکارانتحمیلکردهاست.
البتهاینمشکلهماکنونباکمكمعاونتمحترمبرنامهریزيوتوسعهسیستمهادرحال
مرتفعشدناستوامیداستکهبهزوديبااصالحروشوبهرهگیريازپایگاهدادهونرم

افزارهايکاراتربهطورکاملحلشود.

برنامه ریزی  منابع انسانی، مهمترین سرمایه  مهندسی
فرزانه کدخدازاده. سرپرست بخش برنامه ریزی و کنترل فعالیت های طراحی در معاونت مهندسی

اونت
در مع

 کاو 
کند و

واحد مركز اسناد 
یکي از واحدهاي 

این بخش است كه 
وظیفه واردسازي 

مشخصات مدارک 
تولید شده در معاونت 
مهندسي در سیستم 

كنترل مدارک فني  
فراب و همچنین 

تکثیر و آرشیو نسخ 
و فایل الکترونیک 
مدارک را برعهده 

دارد. مدارک معاونت 
مهندسي بخشي از 
دارایي هاي سازمان 

است كه دانش 
فني آن را در خود 

مستتر دارد. از این رو 
آرشیو مناسب براي 

تسهیل در دسترسي 
به مدارک در زمان 

موردنیاز بسیار 
پراهمیت است. 

در حال حاضر این 
قسمت با بهره گیري 
از نیروهاي كارآمد تا 
حد زیادي در انجام 
وظایف محوله موفق 

بوده است
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مدیریتمهندسيمکانیكدرآغازفعالیتشرکتفراب،باهدفبازنگريطراحي
انجامشدهتوسطپیمانکارانتجهیزاتاصليمکانیكدرنیروگاههايبرقآبيتاسیس
برقآبي، باطرحهاي مرتبط کاري تجربه به نیاز به توجه با فعالیت درشروع شد.
مدیریتمهندسيمکانیكدرقالبقراردادهايمشاورهونظارتمهندسيبراجراي
چین، نظیر کشورهایي از بینالمللي متخصصان از برقآبي نیروگاههاي طرحهاي

هندوستان،استرالیاوکانادااستفادهکرد.
باتغییرسیاستهايکالنشرکتفرابووروداینشرکتبهعرصهطرحهاي
نیروگاههاي »پیمانکاراصلي از نامشرکت تغییر پتروشیميو نفت،گازو حرارتي،
برقآبی«به»طرحهايآبوانرژي«،فعالیتهايمدیریتمکانیكنیزبهنیروگاههاي
حرارتي،بادي،زمینگرمایيوهمچنیندرحوزهراهآهنوغیرهگسترشپیداکرد.
اینكپسازگذشتبیشازیكدههاززمانتأسیسخودتوانستهاستدرکنارتحقق
هدفاولیهخودبهفعالیتدرزمینهطراحيپایهوبازبینيطراحيدرنیروگاههايآبي،
حرارتيوانرژيهايپاكوتجدیدپذیر،انجاممطالعاتامکانسنجيوتهیهگزارشات
فنيجهتاخذاعتباروهمچنینهمکاريفعاالنهجهتبوميسازيطراحيوساخت

تجهیزاتاصلينیروگاههايبرقآبيبپردازد.
حین در اجرایي مشکالت بررسي موارد، این کنار در
و نیروگاهي راهاندازيوعملکردواحدهاي ساخت،نصب،
ارائهراهحلهايبهینهازدیگراقداماتمؤثراینمدیریتبوده
نخستین در فعالیت با حرارتي نیروگاههاي زمینه در است.
پتروشیمي بخار و برق طرحهاي نظیر شرکت پروژههاي
و پارسیان گازي نیروگاه آبادان، گازي سوم نیروگاه ایالم،
مدیریت داالهو، و یزد ترکیبي سیکل حرارتي نیروگاههاي
مدیریت این است. راکسبکرده ارزندهاي تجارب مکانیك
با طرحهایي چنین اجراي به بهتر سرویسدهي منظور به
تجهیزات زمینه در تخصصي آموزشي دورههاي در شرکت
،HRSG گاز، توربین نظیر حرارتي نیروگاههاي اصلي
از بهرهگیري با و...، کمکي و اصلي خنكکننده سیستمهاي
طرحهاي با آشنا پرسنل برخي جذب و بینالمللي مدرسان

مرور به طرحها اجرایي مشکالت رفع و طراحي بازنگري خصوص در مذکور،
زمانخودرابانیازهايشرکتتطبیقداد.

درادامهتنهابهگوشهايازفعالیتهايمدیریتمهندسيمکانیكاشارهمیشود:
کلیهمحاسبات،نقشههاومداركطراحيتهیهشدهتوسطپیمانکارهرتجهیز،از
نظررعایتمفادمشخصاتفنيقرارداديومراجعمعینشدهوهمچنینتطابقنقاط

مشتركباسایرتجهیزاتموردبازنگريوتاییداینمدیریتقرارميگیرند.
بهمنظوربررسيفنيمداركودفترچههايمحاسباتيشاملتحلیلهاياستاتیکي،
کمك به مذکور تحلیلهاي است ضروري جریان، عددي تحلیلهاي و دینامیکي

نرمافزارهايروزتوسطکارشناسمربوطهمجدداشبیهسازيوبررسيشود.
مدیریتمهندسيمکانیك،هموارهبهعنوانبازويفنيستادهاياجرایيشرکت
فرابدرکلیهتستهاوجلساتفنيحاضربودهوازمنافعشرکتفرابدرمواجهه
باکارفرمایانوپیمانکاراندرچهارچوبقرارداديدفاعکردهاست.مثالبارزاین،
حضورپررنگدرجلساتبرگزارشدهباشرکتفویتهایدروکشوراتریشدرمساله
تركهايبهوجودآمدهدررانرطرحتوسعهمسجدسلیمانومتقاعدکردنآنشرکت
بهتأمینچهارعددرانرجدیدباطراحيمناسبجهترفعهمیشگيمشکلایجاد
توربین ازجملهتستهايمدل کلیهتستها در است.همچنین بوده رانر در ترك
اطمینانحاصلشودکههمواره تا بوده انجامتستحاضر بر ناظراصلي بهعنوان

کارفرمایان رضایت و میشوند رعایت پیمانکاران توسط طرحها قراردادي الزامات
درخصوص فراب اجرایيشرکت ستادهاي مهندسي فني پشتیباني میشود. فراهم
رفعمشکالتاجرایينیزیکيازوظایفاینمدیریتاست.درصورتاعالموقوع
از استفاده با مدیریت این شرکت، جاري یا و یافته خاتمه طرحهاي در مشکالتي
امکاناتمدلسازيوتجزیهوتحلیلگوناگونکهحاصلسالهاتجربهدرزمینههاي
نتایج از استفاده با سپس و کرده موضوع تحلیل و بررسي به اقدام است، مختلف
حاصلهسعيدریافتنروشهایيجهتبرطرفکردنمشکلبهوجودآمده،ميکند.
گزارشهايمتفاوتتهیهشدهدراینمدیریتدرراستايتحلیلمشکالتپیشآمده

درپروژههايمختلفوراهحلهايارائهشده،گواهفعالیتدراینزمینهاست.
اینتجاربزمینهسازدریافتمشکالتاحتماليدرطرحهايجدیداستواین
مدیریتتماميتالشخودرادرراستايکاهشچنینمشکالتاحتماليبهکاربرده
وبااستفادهازپیشنهاداتمختلفبهپیمانکاراناینمشکالتراگوشزدميکند.به
عنوانمثالامکانبروزمشکلباتوجهبهغرقابيپاییننیروگاهسیاهبیشهدرمراحل
اولیهطرحدراینمدیریتتشخیصدادهشدهوباتوجهبهمحاسباتصورتگرفته
مقادیرصحیحآنتعیینوبهپیمانکارانمربوطهاعالمشدتاامکانبروزمشکلدر
مراحلنهایيطرحوپسازنصبواحدازمیانبرداشتهشود.

پروژههاي در گرفته صورت هزینههاي کاهش در سعي
حذف است. مدیریت این اهداف از دیگر یکي گوناگون
دریچههاياضطراريدرطرحسنگتودهکهتامینونصبآن
هزینهبسیارباالیيرابهشرکتتحمیلمیکردیکيازپیشنهادات
ارائهشدهدراینزمینهدرمدیریتمهندسيمکانیكاست.البته
مدیریت این سوي از نیز کاستي این جبران براي روشهایي
نیز بینالمللي نویندرکنفرانسي اینروش صورتگرفتکه

مورداستقبالقرارگرفت.
درزیربهصورتفهرستواربهبرخيازفعالیتهايصورت

گرفتهدراینزمینهاشارهشدهاست:
rpm187/5بهrpm166/7پیشنهادافزایشدورتوربیناز•

درطرحنیروگاهبرقآبيکارون3درسال1374
•محاسباتهیدروانرژيواقتصاديطرحنیروگاهاستور

•اصالحولبهسازيریبهايشیرپروانهايبهمنظورجلوگیريازایجادتركدر
طرحهاينیروگاهبرقآبيکرخهوکارون3

•اصالحولبهسازيپرههايرانربهمنظورجلوگیريازایجادتركدرطرحنیروگاه
برقآبيکارون3

•اصالحولبهسازيریبهايشیرپروانهايبهمنظورجلوگیريازایجادتركدر
طرحهاينیروگاهبرقآبيکرخهوکارون3

•اصالحروشبستندریچههايهادي)دومرحلهاي(جهتکنترلفشاروسرعت
دورانيدرزمانردباردرطرحنیروگاهبرقآبيکارون3

•بررسيطرحاصالحيپرهرانردرطرحنیروگاهبرقآبيتوسعهمسجدسلیمان
•تحلیلرانرهايتوسعهمسجدسلیمانشاملCFDآنالیزمودال،تحلیلتنش

بهوسیلهالمانمحدود
نتایجتستهايسایت •تحلیلرانرهايتوسعهمسجدسلیمانازطریقبررسي

)تستباکرنشسنج(
•تحلیلتعدادمحدوديازقطعاتژنراتورتوسعهمسجدسلیمانازلحاظمکانیکي
•انتخابنقطهبهینهکارکردوکاهشابعادتجهیزاتوساختماندرطرحنیروگاه

برقآبيسنگتوده2

مهندسی  مکانیک، بازوی فنی ستادهای اجرایی
فرزان امینی. مدیر مهندسي مکانیک درمعاونت مهندسی

اونت
در مع

 کاو 
کند و

سعي در كاهش 
هزینه هاي صورت 
گرفته در پروژه هاي 
گوناگون یکي 
دیگر از اهداف این 
مدیریت است. 
حذف دریچه هاي 
اضطراري در 
طرح سنگ توده 

كه تامین و نصب 
آن هزینه بسیار 
باالیي را به شركت 
تحمیل می كرد 
یکي از پیشنهادات 
ارائه شده در این 
زمینه در مدیریت 
مهندسي مکانیک 
است. البته 
روش هایي براي 
جبران این كاستي 
نیز از سوي این 
مدیریت صورت 
گرفت كه این روش 
نوین در كنفرانسي 
بین المللي نیز مورد 
استقبال قرار گرفت

30
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اونت
در مع

 کاو 
کند و

•بررسياثرحذفدریچهاضطرارينیروگاهوپیشبینيتمهیداتالزمنظیرکنترل
شرایطRunawayدرطرحنیروگاهبرقآبيسنگتوده2

•بررسياثرکاهشطولدرفتتیوبدرطرحنیروگاهبرقآبيسنگتوده2
•بررسيمیزانانرژيقابلاستحصالوبهینهسازيظرفیتواحدهادرطرحنیروگاه

برقآبيسنگتوده2
•بررسينیرویيمجموعهاسپیرال-فونداسیون-پرههايثابتدرسنگتوده2

•بررسيوضعیتپایههايالوربرکتازلحاظظرفیتباربريدرکارون4
محفظه و اصلي ورودي شیر اتصال محل در هیدرولیکي افت اثرات بررسي •

حلزونيتوربیندرطرحکارون4
•بررسيتغییرسیستموزنه-سروموتوریكطرفهبهسیستمسروموتوردوطرفه

درشیرهايکرويدرطرحنیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشه
•ارائهپیشنهاداستفادهازDelayvalveدرسیستمگاورنرطرحسیاهبیشه

بر متفاوت دبيهاي و تعداد در پمپ و توربین عملکردهمزمان تأثیر CFD •
جریانآبموجوددرحوضچهباالدستدرطرحسیاهبیشه

آبراهههاي در پمپ و توربین همزمان کارکرد جهت کامپیوتري برنامه تهیه •
مختلفدرطرحسیاهبیشه

•بررسيمشکالتفنيپدیدآمدهدرگپهايلبیرینثرینگرانرومدکندانس
درطرحنیروگاهبرقآبيلوارك

•بررسيظرفیتتوانخروجيواحدهايتانا
•محاسبهوبررسيپدیدهضربهقوچ)WaterHammer(وتحلیلفرکانسيآن

آبراهههايتماميطرحهاينیروگاهآبي
•محاسبهوبررسيمدهايارتعاشيدرسیستمهايدوارشاملرانر،شفتوروتور

ژنراتوردرطرحهاينیروگاهآبي
•تحلیلرانرهايتانا)ماراگوا(شاملCFDآنالیزمودال،تحلیلتنشبهوسیله

المانمحدود
•طراحيکاملدودکشموقتتوربینگازدرطرحبرقوبخارپتروشیميایالم

•بررسيوطراحيسیستمهاينوینهوايورودي)AirIntakeSystem(و
دودکشبرايتوربینگازوتهیهمداركخریدبراينیروگاهگازيپارسیان

مقایسهسیستمهايخنكکنندهاصلي:سیستمهلروسیستمکندانسور •گزارش
هوایيدرنیروگاهسیکلترکیبيیزد

•گزارشبررسياثرچیدمانمخازنسوختبرسرعتباددراطرافبرجخنكکن
درنیروگاهسیکلترکیبيیزد

25-H و زیمنس 700-SGT گازي توربینهاي اقتصادي مقایسه گزارش •
هیتاچيبراياستفادهدرمناقصهپروژهکیش

دست در طرحهاي در تولیدي انرژي و واحدها بهینه ظرفیت و تعداد تعیین •
مناقصهنیروگاههايبرقآبينظیرطرحکنیه-کشورمالي،طرحسنار-کشورسودان،
طرحبوبوکه-کشورنیکاراگوئه،طرحعیني-تاجیکستانوطرحنیروگاهسردشت-

کشورایران
•طرحاستفادهازMultiTwinHEPPجهتنیروگاهتلمبهذخیرهايرودبار

لرستان
فرابدرصدورخدمات نوینشرکت ارائهدستاوردهاي منظور به مقاله ارائه •
مهندسيدرکنفرانسانرژيهايتجدیدپذیرجهتتوسعهمناطقروستایيسریالنکا
آبيوکسبعنوان نیروگاههاي ملي کنفرانس مقاالتدردودوره ارائه وهمچنین
مقالهبرتروهمچنینبرگزاريکارگاههايآموزشيدرکنفرانسهايمذکورازطرف

مدیریتمهندسيمکانیك
شایانذکراستکهدرکنارفعالیتهايمورداشارهدرباال،گهگاهفعالیتهایي
درراستايمرتفعکردنمشکالتوایراداتيانجامميشودکهدرواحدهايمختلف
اینمشکالت قطعا است.گرچه ایجادشده راهاندازي یا و بهرهبرداري دردست
دارايبارماليبرايفراباستلیکنسعيميشودازاینتهدیدبهعنوانفرصت
از عمیقتري زوایاي شناخت باعث اخیر سال چند در موارد این شود. استفاده

نکاتطراحيتجهیزاتشدهاست،کهمعموالسازندگانحاضربهارائهآننیستند.
بیشتر هرچه بررسي براي تا شد سبب باال در اشاره مورد فعالیتهاي تجارب
مرتبط پارامترهاي آوردن بدست و توربین رانر نظیر نیروگاه مهم اجزاي طراحي
در مختلف تستهاي و مکانيکي تحلیلهاي هدف این به نیل براي که آن با

گرفت. صورت سایت
اینمشکالتاهمیتپایشوضعیتواحدهاهنگامراهاندازيوبهرهبرداريموقت
رابیشترآشکارميکند،لذاسعيشدهاستدرراهاندازيپروژههاياخیر،اینمهمتا
حدامکاندرنظرگرفتهشودکهالبتهتاحصولبهکیفیتموردانتظارفاصلهداریم.در
اینراستادوراهکارمدنظربودهاست،اولبررسيعمیقترپارامترهايقابلحصولاز
پایشهاوکسبدانشالزمدراینخصوصودومفراهمآوردنتجهیزاتنرمافزاري

وسختافزاريالزمبرايکسباطالعاتموردنظروتحلیلآن.
انجام ميپذیرد، انجام مکانیك مهندسي مدیریت در که فعالیتهایي دیگر از
پروژههااست.مطالعاتامکانسنجيیکيازاقداماتالزمو امکانسنجي مطالعات
ارتباط پروژهها اقتصادي توجیهپذیري زیرا است. طرح هر شروع از پیش حساس
مستقیميبااینمطالعاتداردوبرخيازمطالعاتنیزنشاندهندهاینموضوعبوده
استکهانجامپروژهدرمنطقهموردنظرتوجیهپذیرنیستولذاازشروعیكپروژه

غیراقتصاديجلوگیريشدهاست.
دراینمدیریتامکانسنجيپروژههايمتنوعيباهمکاريسایرمدیریتهاانجام
شدهویادردستانجاماست.بهعنوانمثالميتوانازپروژههايحرارتيداالهو،

تربتحیدریه،سلفچگانوچشمهخوشنامبرد.
بندرعباس بافق- ریلي پروژه امکانسنجي حرارتي، طرحهاي مطالعات کنار در
نیزدراینمدیریتانجامگرفتهاستومطالعاتاحداثنیروگاهبادينیزدردست

انجاماست.
درطرحهاينیروگاهآبيموارديکهمربوطبهتجهیزاتنیروگاهيهستندشاملمیزان
انرژيقابلتولیدسالیانه،تعدادوظرفیتواحدهاينیروگاهيدرراستايبهینهسازيطرح

موردارزیابيمجددقرارميگیرد.
درمرحلهمناقصاتاینمدیریتبامطالعهکاملاسنادفنيمناقصهضمنتهیهمشخصات
خریدجهتاخذپیشنهاداتفنيازپیمانکاران،مداركدریافتشدهازسويپیمانکاران
رابررسيوازتأمینکلیهملزوماتاسنادفنيمناقصهاطمینانحاصلميکندتاقیمت
پیشنهاديبرمبنايحوزهکاروتأمینمشخصشدهدراسنادفنيمناقصهباشد.لیکن
فعالیتهايکهدراینمواردبهمدیریتمهندسيمکانیكارجاعميشدميبایستدرزمان
نیزپیشنهادفني بسیارکوتاهيانجامميگرفت.درضمناطالعاتموردنیازاولیهو
پیمانکارانتجهیزاتينیزجهتانجامکاربسیارمحدودبود.حتيدربسیاريازموارد
بدوندردستداشتنپیشنهادازسازندگانتجهیزاتاقدامبهتهیهاسنادشرکتدر

مناقصهشد.
اینمدیریتتالشبرایجادمزیترقابتيجهتشرکتدرمناقصاتمختلفرا
ازاهدافخودقراردادهاست.براساستجاربموجوددراینمدیریتوتوانایي
تاثیرمناسببر با انجامتحلیلهايگوناگونروشهایيجهتایجادتغییراتمثبت
هزینههايدرمناقصاتارائهميشودکهیکيازروشهايایجادمزیترقابتيبودهو

احتمالموفقیتدرمناقصهراافزایشميدهد.
الزمبهذکراستکهباتوجهبهوجودالزماتقرارداديمبنيبرآموزشپرسنل
بهرهبرداريازنیروگاه،اینمدیریتهموارهدورههايآموزشيمذکورباکیفیتباالبا

نظارتبخشآموزششرکتفراببرايکارفرمایانبرگزارکردهاست.
درپایانشایانتوجهاستکهباتوجهبهآنکهحجمکاريوتنوعآندرسالیان
اخیررشدچشمگیريداشتهاست،امااینمدیریتباسازماندهيمناسبنیرويانساني
عملکردبهینهايجهتسرویسدهيبهفعالیتهايموردنظرداشتهاست.اهمیتاین
موضوعزمانيروشنترميشودکهمتوسطتعدادپرسنلدردههاخیرباوجودحجم
کاريباالباتعدادپرسنلمدیریتمکانیكدرزمانانجامچهارپروژهاولفرابکهبا
حضورکارشناسانبینالملليبودهاست،مقایسهشود.بهطوريکهتعدادپرسنلنسبت

بهزمانچهارپروژهاولفراب،30درصدکاهشپیداکردهاست.

در مرحله مناقصات 
این مدیریت با 

مطالعه كامل اسناد 
فني مناقصه ضمن 

تهیه مشخصات 
خرید جهت اخذ 

پیشنهادات فني از 
پیمانکاران، مدارک 

دریافت شده از 
سوي پیمانکاران را 
بررسي و از تأمین 

كلیه ملزومات اسناد 
فني مناقصه اطمینان 

حاصل مي كند تا 
قیمت پیشنهادي بر 

مبناي حوزه كار و 
تأمین مشخص شده 
در اسناد فني  مناقصه 

باشد
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اینمدیریتکهیکيازپنجمدیریتتخصصيمعاونتمهندسياست،درحال
حاضربامجموع25کارشناسکهمداركکارشناسيارشدوکارشناسيازگرایشهاي
مختلفرشتهمهندسيبرقیعنيکنترل،مخابراتوالکترونیكدارند،مشغولفعالیت
وارائهخدماتمهندسيطراحي،مرورطراحي)درمراحلپایه،تفصیليوخرید(و

تهیهپیشنهادفنيمناقصاتبهشرحزیراست:
سیستمهايمخابرات،امنیتيوانتقالدیتا

سیستمهايکنترلوتوقفاضطراري
فیلداینتسرومنت،شیرآالتکنترليوایمني

اعالنواطفاءحریق
واخیرادرزمینهسیگنالینگومخابراتقطارومترووهمچنینکنتورهايهوشمند

)AMI(
14نفرازمتخصصاناینمدیریتراخانمهاو11نفرراآقایانتشکیلميدهندکه
همگيازفارغالتحصیالنممتازدانشگاههايمعتبرکشورهستند.همگياینعزیزاندر
تمامفعالیتهايطراحي،حضوردرجلساتسایتوکارخانجات،پابهپايهمحضور
دارندوازاینبابتکارکردنبااینگروهباانگیزهومشتاقبهکار،مایهافتخارو

کارها ورود که موارد از بسیاري در است. من براي دلگرمي
خارجازانتظاربوده،اینهمکاران،مسئوالنهوبادركشرایطو
باتالشمستمرحتيتاساعاتپایانيشبوروزهايتعطیلو
یاادامهفعالیتهادرمنزلبدونهیچچشمداشتي،کمكشایاني

بهسرعتبخشیدندرپاسخگویيبهپروژههاکردهاند.
داشتهام را فراب با همکاري افتخار 1377 ماه آذر از من 
معاونت در نام همین با مدیریت این دارم، که اطالعاتی با و
مدیریت این 86 تا 81 بینسالهاي ولي بوده فراب مهندسي
بامدیریتمهندسيبرقادغامشدودومدیریتجدیدتحت
و دقیق ابزار و برق اصلي تجهیزات مهندسي مدیریت عناوین
مدیریتمهندسيتجهیزاتکمکيبرقوابزاردقیقازآنتشکیل
بیشتر سازگاري علت به جدید، مدیریت دو این تشکیل شد.
تجهیزاتي نگرش و بود آبي نیروگاههاي تجهیزات مهندسي با

حوزه در فراب جدي ورود دلیل به 86 سال پایان در البته که داشت مهندسي به
و بخار و برق پلنتهاي قوي، فشار انتقال نیروگاههايحرارتي،پستهاوخطوط
همچنینعرصهمهندسينفت،گازوپتروشیمي،اینساختار،پاسخگوتشخیصداده

نشدهومجددابههمانشکلقبليبازگشت.
ميشناسند نیز I&C به را آن که دقیق ابزار و کنترل مهندسي مدیریت
)Instrument&control(،تاسال1378توسطآقايمحمدصادقواز1378تا
سال1385توسطآقايارسطوحمیدیانادارهميشد.جادارددراینجابگویمکهکار
I&Cکردنویادگیريازهردوياینبزرگواران،کهدرآنزمانبهعنوانکارشناس
آنهازحمات است. بوده من براي افتخار مایه کردهام، انجاموظیفه درحضورشان
اولیهفرابوجذبو اینمدیریتومهندسيپروژههاي بسیاريرادرشکلدهي
پرورشوکارشناسانخبرهبراياینمجموعهداشتهاندکهدرحالحاضردرخدمت
برخيازآنهادرداخلمدیریتهستیمکهازکارشناسانارشدوچهرههايکلیدي
مهندسيمحسوبميشوندوبرخينیزدرجایگاههايدیگرداخلشرکتفراببا

عنوانمدیران/مجریانپروژههاویاگاهیخارجازکشورمشغولبهکارهستند.
فعالیتهاي از هم کمي دارد جا که ميکنم تصور مدیریت، معرفي از بعد اما
آرایش با که فراب شرکت مهندسي معاونت شود. جزئيترصحبت بهصورت آن
انجامفعالیتهايمهندسيدرنیروگاهآبيایجادشدهبود،درزمانيکهقرارشددر

پروژههايغیرآبيوبهخصوصباکارفرمایاننفتوگازوپتروشیميفعالیتکند،
چهدرزمانيکهپیشنهادفنيمناقصاتراتهیهميکردیموچهدرزماناجرايپروژه،
فعالیت نیز بهمددجذبهمکارانجدیدومرتبطو مشکالتيپیشروداشتیمکه
همکارانقبليدرهماهنگسازيرویههاوفرمتهايطراحيومطالعهاستانداردهاي
مرتبط،توانستیماینخالءراپرکنیموبهجراتميتوانمبگویمکهاگرتعدادنفرات
وظرفیتکارياجازهبدهد،درزمینهابزاردقیقپلنتهايپروسسينیزقادربهارائه
مربوطه وروشهاي مهندسي کار اینطرحها، مهندسي بابت از و هستیم خدمات

نهادینهاست.
ریلي طرحهاي مخابرات و سیگنالینگ فعالیتهاي نیز گذشته سال دو طي
به موفق تاکنون ولي است، پیگیري حال در مدیریت داخل در مترو( و قطار (
هوشمند کنتورهاي زمینه در نشدهایم. خصوص این در توجه قابل پروژه اخذ
نیزکهحدودیكسالاستدرداخلاینمدیریتپیگیريميشودودر6ماهه
بهکارگیريمتخصصان با افزودهشده،سعيکردهایم گذشتهبهشدتفعالیتآن
مهندسي اجراي براي را خود فراب، سازمان بیرون مشاوران و مدیریت داخل
است نو بسیار کشور داخل در طرح این چون وجود این با کنیم. آماده طرح
و مهندسي کار محلي، کوچك پایلوت چند جز به و
براي را بیشتري کار نشده، انجام آن روي چنداني اجرایي
در مهندسي کار انجام و مهندسي فعالیتهاي سازماندهي
کنم اشاره نیز نکته این به باید کلي طور به داریم. پیش
قطعا هوشمند، کنتور و ریلي پروژههاي زمینههاي در که
وصاحب بزرگ برخيشرکتهاي با همکاري براي تفاهم
تخصصي حوزههاي در متخصصان وجذب خارجي تجربه

است. الزم مختلف،
بر مدیریت این نیازهاي از هم کمي دارد جا اینجا، در
پروژههاي شود. بیان فعالیتها، کیفیت با و بهینه انجام
وضعیت این در و است افزایش حال در روزبهروز فراب
باعثخوشحالياستوقطعا امر این اقتصادي بازار رکود
تالش و ارشد مدیران کوشش و دوراندیشي ثمره را آن
بازرگاني، مهندسي، نظیر ستادي ارکان دیگر و بازاریابي محترم همکاران
تمامي اجراي ابزار همواره است الزم خرسندي، ابراز ميدانم.ضمن و... مالي
فعالیتهايپیشروبهخوبيفراهمشود.یکيازنگاههايمهممدیرتخصصيدر
متخصصین و کارکنان بهینه تعداد با محوله فعالیتهاي انجام مهندسي، معاونت
استکهازیكطرفسودومنافعپروژهرادربرداشتهوازطرفدیگرامنیت
مهندسي ماتریسي ترکیب باشد. داشته همراه به را کارکنان براي مناسب شغلي
اجرا باهمیننگرشطرحشدهودرحال پروژهها، به ارائهخدمات براي فراب

است.
آنچهکهميتواندتضمینکنندهبقاءاینطرحماتریسيباشد،برنامهریزیخوب
به متاسفانه بود. مهندسي همیشگي کهخواسته است آن مستمر رساني روز به و
دلیلمشکالتاقتصاديوسیاسيکهگاهیمحاسباتریسكآننیزبرايمجریان
مهندسي در چون ميشوند. اساسي تغییرات دچار برنامهها است، سخت بسیار
میشود بیشتر یا پروژه چهار یا سه گاهی پروژه، چند مسئول نفر یك اغلب
و راهاندازي نصب، خرید، تفصیلي، پایه، از اعم طراحي مختلف فازهاي در که
برنامهریزي مهندسي به کار ورود برنامههاي اگر لذا است، درگیر موقت تحویل
به را آن خاص، تخصص به نیاز و سوابق دلیل به نتوانیم اگر یا و نباشد شده
خواهد متصور واقعه دو صورت آن در کنیم واگذار موقت طور به دیگري فرد

پیاده سازی و هماهنگ  سازی فرمت های طراحی
محسن رام. مدیر مهندسي کنترل و ابزار دقیق در معاونت مهندسی

در مهندسي اغلب 
یک نفر مسئول چند 
پروژه، گاهی سه 
یا چهار پروژه یا 
بیشتر می شود كه 
در فازهاي مختلف 
طراحي اعم از پایه، 
تفصیلي، خرید، 
نصب، راه اندازي 

و تحویل موقت 
درگیر است، لذا اگر 
برنامه هاي ورود 
كار به مهندسي 
برنامه ریزي شده 
نباشد و یا اگر 
نتوانیم به دلیل 
سوابق و نیاز به 
تخصص خاص، آن 
را به فرد دیگري به 
طور موقت واگذار 
كنیم در آن صورت 
دو واقعه متصور 
خواهد بود: یا آن 
كار با تاخیر مواجه 
مي شود و یا كار 
ارجاعي با كیفیت 
پاییني صورت 
مي پذیرد
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ارشد،23 کارشناس دکترا،13 دانشجوي نفر 3 با برق مدیریت درحالحاضر
تشکیل را نفر 46 دفتر، مسئول همراه به نقشهکشی تکنیسین نفر  6 و کارشناس
میدهدوبزرگترینمدیریتمعاونتمهندسيمحسوبميشود.اینمدیریتیکي
ازپرحجمترینمدیریتهايمهندسيازنظرحجمکارياستودرواقعدرتمام
مراحلمناقصه،ارائهپیشنهادفني،انجامطراحيپایه،انجامطراحيتفصیلي،تدوین
اسنادخرید،بازنگريطراحي،تستوبازرسي،ارائهاسنادنصب،راهاندازيورفع

مغایرتهايکارگاهيحضورچشمگیردارد.
محدودهفعالیتهايمدیریتبرقراميتوانبهحوزهتجهیزاتاصليوتجهیزات
کمکيتقسیمبنديکرد.کلیهفعالیتهايمهندسيتجهیزاتاصليمانندسیستمهاي
ژنراتور،تحریك،ترانسفورماتورهاياصلي،حفاظت،باسداکتوتجهیزاتکمکياز
ژنراتور، ترانسهايمصرفداخلي،دیزل ، متوسطوضعیف ولتاژ تابلوهاي جمله

و کابلکشي ، DC تابلوهاي اینورترها، و شارژر باتري
اینمدیریت سینيگذاري،سیستمزمینوسیستمروشنایيدر

دنبالميشود.
درگذشتهدرحوزهنیروگاههايآبي،3کارشناسومشاور
خارجيبهطوردائمدراینمدیریتفعالبودندکهباتوسعه
دانشنیروگاههايآبيدرفرابازسال81کلیهامورمهندسي
توسط و خارجي مشاور هیچ بدون نیروگاهها این برق
کاري حوزه توسعه با میشود. انجام برق مدیریت همکاران
تخصصي سیستمهاي بخار و گازي نیروگاههاي در شرکت
در پرسنل فني ارتقاء و انرژي صرف نیازمند که جدیدي
حوزهمهندسيبرقبودند،خودنمایيميکرد.کهازآنجمله
ميتوانبهسیستمPMSویاسویچگیرهايGISاشارهکرد.
دانشاینسیستمهابایددرظرفزمانيکوتاهيبهنحويدر

ميبود. آن باالي سرعت و پروژه نیازهاي جوابگوي که ميشد نهادینه مدیریت
اینموضوعات فني ابعادمختلف اینمدیریت، بهلطفخداوهمتکارشناسان
در ارزندهاي تجربه و دانش هماکنون که طوري به گرفت قرار توجه مورد
خصوصنیروگاههايگازيوسیکلترکیبيدرمجموعهپایهگذاريشدهاست.

نیازمندتوسعه حضورفرابدرپروژههايمختلفوشرکتدرمناقصاتمتنوع
حوزهکاريمدیریتبرقازنیروگاهبهسمتپستهابود.بسیاريازنیروگاههایيکه
فراببهصورتBOOاخذميکردویادرمناقصهشرکتميکرد،دارايپستهاي
فشارقويمجهزيبودندکهميبایستباپشتیبانيفنيمهندسيمناسبي،طراحي،تامین
واجراميشدند.اینامرسببگسترشبیشترکاريمدیریتبرقشد.بهنحويکه
دانشفنيپستنیزبایدبهداخلمجموعهمنتقلوارتقاءميیافت.هماکنونپساز

پشتسرگذاشتنپستهايپروژههايتاناوسنگتودهوفعالیتدرحوزهپستهاي
یزد،بخشيازداالهو،وراهآهنبافق-بندرعباسازعملکردخودخوشحالیم.

و بوده فعال برق مدیریت در تخصصي طور به که حوزههایي از یکي اما و
با . نیزدرحوزهمهندسيبرقصورتمیگیرد،پروژههايریلياست تمرکزآن
به مجبور برق مدیریت پروژهها، این در حضور منظور به فراب جدید رویکرد
تمرکز عمده که حوزه این بود. ریلي صنعت با مرتبط فني دانش اخذ و ارتقاء
بودکه نوپایيدرمدیریت الکتریکياست،موضوع آنمهندسيبرقوتجهیزات
باالیيرادرکنارسایر انرژيبسیار باتوقعاتخاصکارفرماهايآن درمواجهه
پروژههايجاريميطلبید.9ماهتالشهمکاراندرمدیریتبرقسرانجامبهثمر
تهران 3 خط متروي پروژه اخذ به موفق فني امتیاز باالترین کسب با و نشست
اجرایي و بازرگاني همکاران بيوقفه تالش کنار در پیروزي این البته که شدیم
محققگردید.آنچهاینامرراارزشمندميسازدآناستکه
در را خاصي تخصصي آموزش هیچ برق مدیریت همکاران
خصوصمتروپشتسرنگذاشتندوصرفابراساسدانشو

تالشخودموفقبهاخذچنینمرتبهايشدند.
انرژيجویاي پر و کادريجوان با برق مدیریت هماکنون
از مختلف مراودات و جلسات در همواره و است آموزش
را آموزش مساله به جديتر نگاه درخواست شرکت مسئوالن
بهپیشرفت دارد.چراکهتکنولوژيمهندسيبرقهرروز،رو
آموزش مستلزم پروژهها نیازمنديهاي به پاسخگویي و است

است.
آنچهکههموارهسببکاهشراندمانکارياینبخششده
ورودي اطالعات تغییر است. پروژهها در دوبارهکاري است،
طراحيکهعمدتابهسببعدمامکانتامینتجهیزاتمکانیك
کمکيپیشازتجهیزاتبرقيصورتميگیرد،بزرگترینمشکلکاريدرمدیریت
انتهایي بهقدريمشکلزاشدهکهگاهیدرمراحل تغییرات این محسوبميشود.
پروژهیعنيمراحلراهاندازيتغییراتوسیعيدرحوزهطراحيتابلوهايبرق،طراحي
ایجادميکنند.مشکلوقتيحادتر ثانویه کابلوحتيطراحيزمین  کابلوسیني
ميشودکهبهاقتضاءمحدودیتهايزمانيپروژهزمانالزمبرايانجاماینتغییرات
وجودندارد.وجودحجمکاريباالهموارهمطرحکنندهنیازبهنیرويانسانياستو
توسعهخدماتمهندسيدرحوزههايجدیدکهیکيازآنهاطراحيتجهیزاتاصلي
است،ایننیازراهرچهپررنگترميسازد.بههرترتیبامیداست،مدیریتبرق
بتواندبهعنوانیكبازويقدرتمندشرکتعملکردهوفرابرادررسیدنبهاهداف

متعالياشبهنحومطلوبکمكکند.

توسعه خدمات با نگاه جدی تر به آموزش
علی کاشانی. مدیر مهندسی برق در معاونت مهندسی

پایینيصورت کیفیت با ارجاعي کار یا تاخیرمواجهميشودو با کار آن یا بود:
کارگاهي کارهاي رجوع و اصلي تجهیزات مهندسي در مثال، طور به ميپذیرد.
این پروژهها، دائم تحویل تا موقت تحویل زمان مشکالت وحتي Asbuilt و

مسالهپررنگترجلوهميکند.
نداشته کارشناس هر براي پروژهها بین مناسبي تلفیقي برنامه اگر نتیجه در 
باشیموآنرابهروزنکینم،قطعامشکلفوقپیشخواهدآمد.اینساختارایجاب
را کارهايخود پروژهها، کنترل مرکزي واحد یك نظر تحت مجریان که میکند
نگرش که زیرا کنند، خودداري مهندسي به پروژهاي نگرش از و کنند مطالبه
پروژهايبهمهندسي،یعنيافزایشزیادنفراتبهگونهايکههمیشهآمادهپاسخبه

همانپروژهباشندواینموضوعباسیاستماتریسيبودنمهندسيوتوضیحات
همت به و مهندسي معاونت در که است مدتي خوشبختانه دارد. منافات فوق،
معاونت،ریاستبخشبرنامهریزيوکنترلفعالیتهايطراحيوهمکارانآنها،
تاازسويمجریانومدیریت نیازاست برنامههادرحالتدویناست،ولي این

برنامهریزيکلشرکت،موردحمایتقرارگیردوتقویتشود.
درانتهانیزجاداردکمينسبتبهمحلقرارگیريکارشناسانتجدیدنظربکنیم.
فضايکاريبسیارکوچكوتعدادنفراتزیاداستواینموضوعتمرکزکاريرا
کموراندمانراپایینميآورد.البتهامیدواریمباانتقالبهساختمانجدیدفراب،این

موضوعنیزبهنحومقتضيبرطرفشود.

9 ماه تالش 
همکاران در مدیریت 

برق سرانجام به 
ثمر نشست و با 

كسب باالترین امتیاز 
فني موفق به اخذ 
پروژه متروي خط 

3 تهران شدیم كه 
البته این پیروزي در 
كنار تالش بي وقفه 
همکاران بازرگاني 

و اجرایي محقق 
گردید. آنچه این امر 
را ارزشمند مي سازد 

آن است كه همکاران 
مدیریت برق هیچ 
آموزش تخصصي 

خاصي را در خصوص 
مترو پشت سر 

نگذاشتند و صرفا 
بر اساس دانش و 

تالش خود موفق به 
اخذ چنین مرتبه اي 

شدند
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مدیریتمهندسيساختمانوجانمایيیکيازمدیریتهايپنجگانهمعاونتمهندسي
فراباست.باورودفراببهحوزهنیروگاههايحرارتي،اینمدیریتدرمدتکوتاهي
توانستباجذبتجربیاتودانشفنيبهمرحلهطراحيوتولیدانواعمداركمهندسي
برسد.فعالیتهاياینمدیریتدربخشنیروگاهيبهدوبخشعمدهحرارتيوآبيتقسیم
ميشود.فرایندمهندسياغلبدرداخلمدیریتانجامميشودودرموارديکهحجمکاري
باالترازظرفیتپرسنلفعالباشد،بااستفادهازقراردادهايبرونسپاريبهمشاورانداراي
صالحیتارجاعوخروجيدریافتيدرداخلمدیریتبازنگريميشود.نکتهچشمگیر
درمدیریتساختمانوجانمایي،بوميبودنفناوريطراحيدرعینهمگاميباآخرین

آییننامههايبینالمللياست.
کارشناساناینمدیریتبهطورعمدهدر5گروهباتخصصهايزیرفعالیتميکنند:

•گروهمعماريشامل2کارشناسباتخصصکارشناسيارشدمعماري
•گروهسازهشامل4کارشناسباتخصصهايکارشناسيارشدسازه،کارشناسيارشد

مهندسيزلزله،کارشناسيارشدراه،کارشناسيارشدمکانیكخاك
•گروهسازههايآبيشامل7کارشناسباتخصصهايکارشناسيارشدسازههاي
هیدرولیکي)4نفر(،کارشناسيارشدعمرانگرایشآب،کارشناسيارشدمعدنگرایش

مکانیكسنگوکارشناسيعمران
•گروهسیویلشامل2کارشناسباتخصصکارشناسيعمران

•گروهجانمایيتجهیزاتشامل4کارشناسباتخصصهاي
کارشناسيمکانیك،کارشناسيمعماري)2نفر(وکاردانيمکانیك.
فعالیتيکهدرهریكازاینگروههاياشارهشدهانجامميشودبه

شرحزیراست:

معماري و سازه
مالحظات دلیل به صنعتي سازههاي و ساختمانها طراحي
کارکردي،نیازمنددانشورویکرديمتفاوتازطراحيساختمانهاي
شامل ترتیب به طراحي فرایند مدیریت، این در است. متعارف
طراحيمفهومي،طراحيمقدماتيمعماري،طراحيسازهوطراحي
بینطراحان مداوم ارتباط دلیل به ميشود. انجام معماري دیتیل

معماروطراحانسازه،طرحهاازکیفیتبهینهوکمترینناهماهنگيبرخوردارند.طراحي
ساختمانهادراینمدیریتعالوهبرساختمانهايصنعتي،کاربريهایيازجملهاداري،
غذاخوريواقامتيراهمدربرميگیرد.همچنینطراحيهايسازه،موارديچونسازههاي

نگهدارندهوفونداسیونتجهیزاترانیزشاملميشود.

سازه هاي آبي
گروهسازههايآبيبراساسنیازهايشرکتفرابوواردشدنآندرحوزههايطراحي
مهندسيسیویلطرحهايآبي،حدوددوسالپیشایجادشد.بدنهاولیهاینمجموعهدر
ابتداباهدفمرورطراحيسازههايهیدرولیکيوارائهخدماتمشاورهايبهپروژههاي
برقآبيفرابشکلگرفت.اخیرابادراختیارداشتنکارشناسانمجربوکسبتجربه
الزمدرحضوریکيازمجربتریناساتیداینفن،دکترمحمدنجمایي،اینگروهدرزمینه
طراحيسیویلپروژههايبرقآبينیزبهسایرمعاونتهايفرابخدماتفنيمهندسي

ارائهمیکند.

سیویل
عنوان به که ميشود اطالق اجرایي و مهندسي عملیات از مجموعهاي به سیویل
سازههايزیربنایيدرخارجازساختمانها،موردنیازیكپروژهاست.راهسازي،هیدرولیك
وهیدرولوژي،سیستمهايانتقالآبوفاضالب،محاسباتسازهاي،مکانیكخاك،تسلط

برمترهوبرآوردوآشنایيباامورقراردادهايپروژههاازمواردياستکهیكطراحسیویل
بهآننیازدارد.دانشفنياینشاخهازنقاطقوتکلیديدرهرگروهطراحياستوتسلط
برآنبهصرفوقتوکسبتجربهبسیارنیازدارد.مدیریتساختمانوجانمایيدرروند
پروژههايمتعددوباانتقالوتدوینایندانشفنيبهتوانایيطراحيکلیهاجزايسیویلي

موردنیازدرپروژههادستیافتهاست.

جانمایي تجهیزات
ازموارداثرگذاربرروندطراحي،درنظرگرفتننیازهايساختمانيتجهیزدرهنگام
نصب،بهرهبرداريوتعمیراتاست.ایننیازها،هنگاميکهشرایطعبورلولهها،داکتها
و...نیزمطرحباشد،شکلپیچیدهتريبهخودميگیرد.ضرورتایجادیكبخشکه
اینترفیسهايممکنراپایشکند،سببتشکیلبخشجانمایيتجهیزاتشد.کارشناسان
جانمایي،نیازهاياساسيتجهیزاتيراباتوجهبهاستانداردها،سوابقوتجربهدرنقشههاي
پایهاعمالميکنند.سپسجانمایياولیهتجهیزاتطيجلساتمتعددبادپارتمانهاي
طراحي،بهدستميآید.درادامه،مسیرهاياولیهسیستمهايارتباطيبهعنوانمبناي
مقطعطراحيجزئیات، در مرحله، مهمترین در تدوینميشود. روندطراحي ادامه
اجرایي شرایط ارزیابي ضمن طراحي دپارتمانهاي خروجي
و تجربه ميشود. هماهنگي تداخلها رفع براي و بررسي
دانشعموميمرتبطباکلیهسیستمهايطرحواجرانیازمندي
اصليفعالیتهايباالاست.برخيازپروژههایياینمدیریت
آبادان، پاالیشگاه سوم نیروگاه پروژه است: زیر شرح به نیز
به مدفون تاسیساتي عوارض با فشرده بسیار ساختگاهي در
جاماندهازسایتقدیمپاالیشگاهيودرزمانياندكتعریف
شدهبود.قراربراینبودکههمهچیز،ازکلیاتتاکوچکترین
جزئیات،بهطوراختصاصيطراحيشود.جنسنامناسبزمین
استفادهازتمهیداتخاصراالزامميکردوتغییراتمداومبرنامه
طراحي)افزایشچندمرحلهايواحدهايگازيوتولیدبخار(بدون
برمحدودیتهاميافزود. پروژه، یازمان افزایشسطحساختگاه
حساسیتپروژهومحدودیتزماناجراعمالسببهمزمانيفرایند
طراحيواجراشد.بااینهمه،نتیجهبهدستآمدهدرخشانوبرايپروژههايبعديبسیار
راهگشابود.نیروگاهپاالیشگاهپارسیانکهبابرخيمحدودیتهايمشابهپروژهآبادان
روبهروبودباتجربهارزشمندپیشیندرزمانياندكوباکیفیتبهینهطراحيشد.نیروگاه
یزدباکارفرمایيفرابنخستینطرحکاملسیکلترکیبياستکهدراینمدیریتدردست
طراحياست.وسعت50هکتاريسایتبا25ساختمان،تقریباهمهانواعساختمانهاي
نیروگاهحرارتيراشاملميشود.نیروگاهخداآفریننخستینتجربهطراحيساختمان

نیروگاهآبيدرفراباست.
گودنیروگاه،کنترلآبکشي،طرحمعماري،زیرسازهوروسازهساختماننیروگاه
وسازههايهیدرولیکيازجملهمواردطراحيایننیروگاهاست.طرحمعمارياین
نیروگاه،متمایزازسایرنیروگاههايبرقآبيکشوروالهامگرفتهازسدخداآفرینو

محیطپیرامونآناست.
طرحچندمنظورهاومااویااولینتجربهEPCبینالملليفرابدربخشسدسازي
پنستاك انتقال، تونلهاي سدها، شامل مهندسي بخش است. توام بهطور نیروگاه و
فوالديبهطول700مترونیروگاهزیرزمیني120مگاواتدرمحدودهفعالیتهاي
سیویلاستکهباهمکاريدومشاوربینالملليوبازبینيطرحهاازسويکارشناسان

سازههايآبياینمدیریتانجامميشود.
عالوهبرطرحهاينیروگاهي،پروژههایيازجملهتونلاستقاللتاجیکستانوپروژه

هايریلينیزازفعالیتهايدیگراینمدیریتاست.

از ایده تا طرح
سید ولی اهلل قاضوی. مدیر مهندسي ساختمان و جانمایي در معاونت مهندسی
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ادامه از صفحه 28
: با توجه به تعداد زیاد همکاران و برقراري ارتباط 
ارتباطات  تقویت  به  چگونه  سلسله مراتبي،  و  رسمي 
دوستانه با همکاران و یا رسیدگي به مسایل و مشکالت 

آن ها اقدام مي کنید؟
زیاد تعداد دلیل به کردهاید، اشاره که همانطور
همکاران،برقراريارتباطنزدیكباهمهآنهاغیرممکن
است،وليسعيکردهامکههرازگاهی،جلساتيرابا
آشنایی براي مهندسي معاونت مدیریتهاي همکاران
بیشتروشنیدننظراتشانداشتهباشمکهالبتهتاکنونبه
دلیلحجمزیادکارها،چنینجلساتيتنهابامدیریتهاي
برقوکنترلوابزاردقیقبرگزارشدهاست.نکتهدیگر
یا و نظرات شنیدن من کاري اولویتهاي از اینکه،
شکایاتهمکاراناستوهرگاهمطلعشدهامکههمکاري
درخواستاعالممشکالتخودرابهصورتحضوري
دارد،سعيکردهامدراولینفرصتبرايويوقتبگذارم

وهمیشهنیزدرخواستهایشانراپیگیريکردهام.
: همان طور که مي دانید معاونت مهندسي محل 
اصلي رسوب سال ها دانش و تجربه مهندسي شرکت 
فراب در اجراي پروژه هاي داخلي و خارجي است. شما 
چگونه از حفظ، نگه داري و دسترسي آسان به این دانش 
اطمینان حاصل مي کنید؟ و آیا اقدامات انجام شده در این 
خصوص مبتني بر یک روش نظام مند با پشتوانه هاي محکم 
است. آیا تاکنون در این خصوص از شرکت خاصي 

الگوبرداري کرده اید؟
درپاسخبهسواالتگذشتهدراینبارهگفتم،کهبراي
در دانش مدیریت نام به پروژهاي فراب دانش رسوب
مهندسيتعریفشدهاستکهدربرنامهکاريمهندسي
قراردارد.البتهچنانکهگفتهشدبهدلیلحجمبااليکارهاي
پروژههايجاري،پیشرفتاینپروژهراضيکنندهنیست.نظاممند
کردنپروژهمدیریتدانشنیزبهعهدهآقايمهندساحمد
حسینيدرمعاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمهااست،

وبهتراستتوضیحاتبیشترراایشانبدهند.
براي  مهندسي  اقدامات  از  است  ممکن   :
مهندسي  انجام  طریق  از  پروژه  هزینه هاي  کاهش 

ارزش، چند مثال بیاورید.
معاونتمهندسيفراب،تیممهندسيیكشرکتپیمانکار
استوبنابراینازابتداچنینتربیتشدهاستکهدرانجام
کارهايخوددرکناررعایتاستانداردهايوالزاماتفنْيو
قراردادي،بهینهسازيطرحهارانیزمدنظرقراردهد.مثالهاي
اقداماتمهندسيدراینزمینهزیاداستونميتوانهمهآنها
رافهرستکرد.امابهعنواننمونهميتوانازافزایشدور
واحدهايکارون3،حذفدریچهاضطراريآبگیرنیروگاه
سنگتودهدو،بهینهکردندرجهIPتابلوهايبرق،استفاده
ازلینكسریالبجايلینكهايهاردوایريبینسیستمها/
تابلوهابهخصوصمنتهيبهDCSاشارهکرد.شاخصترین
نمونهدراینخصوصگزارشتحلیليمعاونتمهندسيدر
موردعدمتناسبدبيطرحنیروگاهاستورباظرفیتتعیین
شدهدرقراردادبودکهدرکنارسایرمسائلومشکالتاین

طرح،منجربهحذفنیروگاه160مگاواتيآنشد.

اونت
در مع

 کاو 
کند و

انسجام گروهی، کار تیمی
عبدالحسین فامورزاده. مدیر مهندسي تاسیسات در معاونت مهندسی

شایدکمتردریكمجموعهبزرگمهندسیبتوانچنینتنوعی
ازتخصصهاوفعالیتهارادریكگروهمشاهدهکرد،بهگونهای
کهمهارتهاوزیرگروههایاینمدیریتدربسیاریازشرکتهای
بزرگمشابهدرچندینمدیریتتخصصیمجزاگنجاندهمیشود.
گذشتهازفعالیتهایرایجدرطراحیسیستمهایکمکینیروگاهآبی،
موضوعورودبهطراحیسیستمهایکمکیطرحهایحرارتیوتولید
بخاردرکنارانتظاراتمتکثرمشاورینوکارفرمایانسببشدهتاتنوع
منحصربهفردیازحوزههایطراحیدراینمدیریتپدیدآید.عالوه
براینبسیاریازچالشهایعمدهدرونمهندسیوپوششنیازهای
سایرمدیریتهایمهندسیجهتشروعوتداومجبهههایکاری
مختلفوهمچنینچالشهایموجودبامشاورانوکارفرمایاننیزاز
فعالیتهایطراحیدراینمدیریتسرچشمهمیگیرد.فعالیتهای
طراحیدرچهارگروهتخصصیفرایند،لولهکشی،تجهیزاتوتهویه
دنبالمیشود.قسمتمستقلنقشهکشینیزوظیفهسرویسدهیبه
فعلي استعداد دارد. بهعهده را تاسیسات کلیهگروههایمهندسی
نیرويانسانيدراینمدیریت38نفرکارشناسو6نفرازهمکاران
از شده تشکیل تخصصي تیمهاي هستند. نقشهکشي  گروه در
دانشآموختگانمقاطعکارشناسيوکارشناسيارشدرشتهمهندسي
مکانیكومهندسيشیميدانشگاههايمعتبروالبتهاینتنوعباتوجه

بهنیازهايمختلفتخصصيدراینمدیریت
قابلدركاست.گروههایفرایندولولهکشی
باتوجهحجمزیادفعالیتهاومطابقمعمول
ساختارمعمولبسیاریازشرکتهاهریك
بهتنهاییاستعدادتخصیصیكمدیریتمجزا
رادارند.شایدبتوانگفتتجمیعاینگروهها
دریكمدیریتواحد،کاهشقابلمالحظه
سرعت افزایش و چابکی کاری، تداخالت
داشته دنبال به را پاسخگویی و تولید در
است.اتکابردانشکارشناسانکارآزمودهو
مجرب،انسجامگروهیوتکیهبرکارتیمی
درکنارروحیهریسكپذیریوجسارتدر

ورودبهموضوعاتجدیدطراحیومهندسی،سهویژگیبارزدر
ساختارمهندسیتاسیساتاست.همگيبهیادداریمدرسالهاي
گذشتهبههمتوجسارتمدیرانقبلياینمجموعهآقایان»علیرضا
شرکت مجموعه اعتماد البته و معصومي« »اکبر و شیخاالسالمي«
چگونهطراحيسیستمهايکمکيمکانیكدرطرحعظیمکارون
انجام مدیریت این در خارجي، سوپروایزرهاي حضور بدون 3
شد.امیدوارمادامهاینحسناعتمادوجسارتدرهمکارانعزیز
وبزرگوارمننیز،سبببرداشتنگامهايبزرگآتينظیربهینهسازي
طراحيسیستمهايکمکيدرطراحهايحرارتيبزرگنظیرطرح

نیروگاهیزدشود.
فرایند

تقریباهمهچیزدراینگروهازصفحهسفیدکاغذشروعمیشود.
انواع تهیه مکانیك، کمکی سیستمهای در فرایند مدارك طراحی
لیستهاوبرگههایاطالعاتیوتغذیهسایرگروههایمهندسیشامل
سایر وهمچنین تاسیسات مدیریت در گروههایتخصصی سایر
دیسیپلینهایمهندسیازوظایفاصلیاینگروهاست.اضافهبراین،

بازبینیطراحیسیستمهایتولیدبخاروتصفیهآبوپسابنیزاز
دیگروظایفاینگروهبهشمارمیرود.

دقتوکیفیتدرطراحيسیستمهايفرایندبسیارمهماست.البته
حتیاگرکارشناسانبسیارمجربنیزبهطرحیکهمدتزمانیقبلبه
پایانرساندهاندمراجعهکنند،میتوانندنقاطقابلبهبودیدرطراحی
خودبیابند.امانکتهمهمدرفرایندایناستکهحتییكتغییربهظاهر
کوچكسببتسرییكسلسلهتغییراتدرکلیهدیسیپلینهاوسایر

جبهههايخریدواجرامیشود.
لوله کشی

خروجیکاراینگروهبهنوعیسیمایعملکردطراحیسایر
گروههایمهندسیدرمدیریتتاسیساتاست.سهزیرگروهتخصصی
مواد،طراحیومدلسازیوآنالیزتنشدراینگروهمشغولبهفعالیت
هستند.استفادهازآخریننرمافزارهایمهندسیدرکناردانشوتجربه
فراوانموجوددراینتیم،بهزعمبسیاریازدستاندرکاراناینحوزه
مهندسی،اینگروهرادرطرازاولشرکتهایمهندسینیروگاهی
قراردادهاست.پاسخگوییبهمغایرتهایارجاعیازکارگاههاو
بازدیدازمراحلاجرایکاربهمنظورسرعتبخشیدنبهاموراجراو
تهیهنقشههايعینساختازدیگروظایفمعمولاینگروهاست.

تجهیزات
تجهیزات مداركدرخواستخرید تهیه
انواع تهیه مکانیك، کمکی سیستمهای
فنی اطالعات برگههای و فنی مشخصات
دریافتی پیشنهادات فنی بررسی تجهیزات،
طراحی مرور همچنین و فنی امتیاز ارائه و
مداركفنیپسازقراردادوتهیهدفترچههای
اینگروه اصلی ازوظایف تجهیزات نهایی
است.اصوالبهدلیلعدموجودبرنامهخرید
در گروه این فعالیتهای عموم یکپارچه،
پروسهخریدغیرقابلبرنامهریزیاستولذا
قابلیتانعطافوسرعتدرپاسخگوییدر
کناراطمینانازصحتکاالیدریافتیهمزمان
موردانتظاراست.خوشبختانهدرسالهایگذشتهباپیشنهادهمکاران
اینگروهوارائهساختارجدیدوچابكموفقشدهایمپاسخگویی
کیفیت باالترین با و زمان کوتاهترین در را ارجاعی فنی موارد به
انجامدهیم.طرحخالصهسازیخریدتجهیزاتکمکیبامحوریت
تجهیزاتنیروگاههایآبیموسومبهخریدکاتالوگی،بهطورجدیدر
اینگروهآغازشدهوبههمتهمکارانموفقشدهایماینطرحرادر
موضوعخریدکمپرسورهایهوايفشارباالبهمراحلنهاییبرسانیم.

گروه تهویه
کلیهفعالیتهایطراحیمهندسیاساسیوجزئیات،همچنین
سیستمهای اجراي حین مهندسي و خرید مهندسی فعالیتهای
سرمایش،گرمایشوتهویهمطبوعدراینگروهانجاممیشود.رسوب
و زیرزمینی آبی نیروگاههای در تهویه سیستمهای طراحی دانش
تونلهامرهونتالشوهمتهمکارانشاغلدراینگروهاست.در
عینحالباورودبهحوزهفعالیتطراحينیروگاههايحرارتياین
گروهتخصصينیزباانعطافقابلتوجهکلیهنیازهايطراحيمرتبط
راپوششدادهاست.فضايکارتیميوانسجامگروهيدراینبخش

مثالزدنياست.
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مهدی علیزاده* 
سازمانها در انساني منابع مدیریت
تامین و سازماني اهداف تحقق بهدنبال
منابع مدیریت است. کارکنان رضایت
استراتژيهاي و اهداف بایستي انساني
خودرابهگونهايطراحيکندکههمسو
بااهدافواستراتژيهايسازمانيبوده
را کارکنان انتظارات و نیازها بتواند و
پروژهمحور، سازمان در باشد. پاسخگو
موفقیت مهمیدر عامل انساني نیروي
بنابراین و میآید حساب به پروژهها
مهمیدر نقش انساني منابع مدیریت
دارد. پروژهها شکست یا و موفقیت
سازمانپروژهمحور،باچالشهاومسائل
ویژهایهمراهاستومدیرمنابعانساني
و اینچالشها با که است موفقکسي
یك مثال عنوان به باشد. آشنا مسائل
سازمانپروژهمحوردارایمحیطیکامال
پروژهاي، یا و ماتریسي ساختاری پویا،
باال، کاري فشار و استرس از پر کاري
کارکنانيبامهارتهايکارتیمیموثرو
فرایندهايکاريموقتيوپارهوقتاست
پایان نقطه در یا و آغاز زمان در یا و
پروژهترکیبنیرويانسانيسازمانتغییر
سازمان گفت میتوان بنابراین میکند.

اقدامات داشتن مستلزم پروژهمحور،
سایر به نسبت متفاوتي فعالیتهاي و

سازمانهاست.

سازمان پروژه محور چیست؟
درقرنبیستویکم،ماهیتفعالیتها
منعطفتر، فعالیتها نوع و کرده تغییر
Alain,( است شده متنوعتر و متغیرتر
Gilles,Thierry,2009(.اینافزایش
انعطافپذیريوپیچیدگيتاثیراتمنفيبر
رويکارکنانسازمانمیگذارد،نمونههایي
ازاینتاثیراتشرایطکاريجدیدشامل

مواردزیراست:
•افزایشغیبت

•بیماريهايرواني
•بیماريهايشغلي
•حوادثمحیطکار

•مصرفالکل
•استفادهازموادمخدر

•تركسازمان
را پروژهمحور سازمان یك گاریس
ویژگيهاي که میکند تعریف سازماني

زیررادارد:
عنوان به پروژه مبناي بر مدیریت •

استراتژيسازمانيتعریفشدهاست.
انجام جهت موقتي سازمانهاي از •

فرایندهايپیچیدهبهرهمندمیشوند.
از مختلفي انواع از پروژهاي سبد •

پروژههارامدیریتمیکنند.
منسجمی سازماني ساختار •
و وظایف در یکپارچگي ایجاد جهت

فعالیتهایشاندارند.
•ازپارادایمهاينوینمدیریتياستفاده

میکنند.
•فرهنگمدیریتپروژهدارند.

عنوان به را خود سازمان •
است کرده درك پروژهمحور سازمان

.)Garies,2001(

مدیریت پروژه
به را پروژه مدیریت PMBOK 
ابزارها مهارت، دانش، »بکارگیري عنوان
و فعالیتها انجام براي تکنیكهایي و
الزامات تحقق جهت پروژهاي اقدامات
پروژهايتعریفکردهاست«.برطبقاین
پروژه مدیریت دانش حوزههاي تعریف

شاملمواردزیراست:
•مدیریتیکپارچگيپروژه

•مدیریتمحدودهپروژه
•مدیریتزمانپروژه
•مدیریتهزینهپروژه
•مدیریتکیفیتپروژه

•مدیریتمنابعانسانيپروژه
•مدیریتارتباطاتپروژه
•مدیریتریسكپروژه

Lewis,( پروژه تدارکات مدیریت •
پروژه سازمان مفهومی مدل . )2007

محوردرجدولباالآوردهشدهاست.


فرایند مدیریت منابع انساني در 
پروژه

در انساني منابع مدیریت اقدامات
سزایي به تاثیر سازمانها موفقیت
PMBOKچهارفرایندرابراي دارد.
مدیریتمنابعانسانيدرپروژهتعریف
کردهاستکهشاملبرنامهریزينیروي
پروژهاي، تیم شکلگیري انساني،
تیم مدیریت و پروژهاي تیم توسعه
کیگان و هیومن میشود. پروژهاي
در را انساني منابع مدیریت فرایند
شکل صورت به پروژهمحور سازمان

)1(تعریفکردهاند.

الگوي مدیریت منابع انساني
 در سازمان هاي

 پروژه محور

شاخص هاابعادمفهوم

سازمان پروژه محور

عوامل سازماني
  

ساختارسازماني

مسیرکارراههموقتي

کارتیمي

محدودیتبودجه

برنامهریزي

کیفیتمحوري

پیچیدگي

عوامل محیطي

استرس

ریسك

تعارض

ارتباطاتپیچیده

فرهنگپروژهاي

وابستگيوارتباطمتقابل

مدیران منابع انساني نقش مثبت و موثري در عملکرد سازماني ایفا 
می کنند و در طراحي و تدوین استراتژي هاي کسب و کار سازماني 
انساني،  منابع  مدیریت  پروژه محور  سازمان  در  دارند.  مشارکت 
مسئولیت ایجاد هماهنگي بین منابع انساني و پروژه هاي سازماني 
را برعهده دارد، که این نقش همراه با اقدامات و فعالیت هایي مانند 
برنامه ریزي، انتخاب، جذب و انتصاب، به کارگیري و خروج نیرو 
از پروژه همراه است. مطالعات و بررسي هاي بسیاري در زمینه 
الگوي مدیریت منابع انساني در سازمان ها صورت گرفته است، اما 
مطالعات کمی در زمینه الگوي مدیریت منابع انساني در سازمان هاي 
پروژه محور انجام شده است. سازمان هاي پروژه محور نسبت به 
که  هستند  مواجه  ویژه اي  مسائل  و  چالش ها  با  سازمان ها  سایر 
این عوامل می توانند بر روي الگوي مدیریت منابع انساني این نوع 
سازمان ها تاثیرگذار باشد و در نتیجه مستلزم بکارگیري اقدامات و 
فرایندهاي منابع انساني خاص و ویژه خود است. در این مقاله به 
بررسي ویژگي هاي سازمان هاي پروژه محور و الگوي مدیریت منابع 

انساني در این نوع سازمان ها پرداخته می شود. 

مدل مفهومی سازمان پروژه محور

ریت
مدی

اقدامات مدیریت 
منابع انساني در 
موفقیت سازمان ها 
تاثیر به سزایي 
 PMBOK .دارد
چهار فرایند را 
براي مدیریت 
منابع انساني در 
پروژه تعریف كرده 
است كه شامل 
برنامه ریزي نیروي 
انساني، شکل گیري 
تیم پروژه اي، 
توسعه تیم پروژه اي 
و مدیریت تیم 
پروژه اي می شود
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چالش ها و فرصت هاي مدیریت منابع انسانيویژگي هاي سازمان پروژه محور

ماهیتموقتپروژه

شکلگیريترکیبمنابعانسانيجدیدوموقتي)زمانيکهپروژههاآغازمیشوند(

تغییرترکیبمنابعانساني)زمانيکهپروژههابهاتماممیرسد(

انتصابافراددرپروژههاباتوجهبهمسیرشغليموقتي

مشکلبودنپیشبینيمنابعموردنیازدرآیندهمحیطکاريپویا

ضرورتاستخدامنیرويموقتيجهتپاسخگویيبهنیازهاو
الزاماتزماناوجپروژه

بهاوجرسیدنحجمفعالیتهايکارکنانزمانيکهدرنقطهاوجکاريپروژه
هستیمویازمانيکهمشتریاننیازهايغیرمنتظرهايرااعالممیکنند

عدماطمیناندرشناسایينیازها

الگويسنتيمدیریتعلمیتیلوردرسازمانهايپروژهمحور
پاسخگونیست

قابلیتشناسایيوتعریفمشاغلبااطمینانباالوجودندارد

یافتنافرادتوانمندجهتانجامپروژهوفعالیتهايتیمیضرورياست

پیشبینينیازهايآتيمنابعانسانيمشکلبهنظرمیرسد

پارادایمویژهمدیریتي

وجودفرهنگمدیریتپروژهبهعنوانانتخاباستراتژیك

ضرورتوجودشایستگيهايخاصدرمحیطپروژهاي

ضرورتتعریفساختارآموزشيمتفاوتوجدیددرسازمانپروژهمحور

مقتضیاتایفاينقشهايمختلفومدیریتسبدپروژه
ضرورتایفاينقشهايمختلفومتعارضدرپروژههايمختلف

انتصابافراددرچندینپروژهبطورهمزمانوایجادهماهنگيدربین
پروژههايمختلف

فشارهايکاريباالبرروينیرويپروژهاي

درسازمانهايپروژهمحورمسایلرفاهيواخالقيکارکنانکمترمورد
توجهقرارگرفتهواولویترابهنیازهايمشتریانوالزاماتپروژهاي

دادهمیشود

افراددرموردآیندهکاريوافراديکهباآنهادرپروژههاهمکاري
میکننداحساسعدماطمینانمیکنند

امنیتشغليکارکنانقرارداديبسیارپاییناست

انتصاباتپروژهباتوجهبهمسیرکارراههشغليانجاممیشودفراهمنمودنفرصتهايارتقايتوانمنديهايکارکنان

چرا مدیریت منابع انساني 
در تیم هاي پروژه اي موفق عمل 

نکرده است؟ 
موانع عنوان به زیر مختلف دالیل
موفقیتمدیریتمنابعانسانيدرتیمهاي

پروژهايمطرحشدهاند:
1- فقدان اختیار و اقتدار رسمی : 
پروژهمحور درساختارسازمانهاي
مستقیم طور به پروژه تیم اعضای
مدیران سرپرستي و نظارت تحت
پروژهاي( مدیران جاي )به وظیفهاي
پروژه تیم کارکنان اغلب دارند. قرار
مدیران سرپرستي و نظارت تحت
را آنها و  کرده عمل وظیفهاي
برنامهریزي و آموزش ارتقا، مسئول

میدانند. خود فعالیتهاي
تیم:  اعضا  دسترسي  قابلیت   -2
برخالفسایرتیمهايسازماني،اعضای
در همزمان طور به پروژهاي تیمهاي
بنابراین میکنند فعالیت پروژه چندین
دسترسيبهاعضاتیمپروژهمشکلاست.

3- تیم هاي ناهمگن:
شامل پروژهاي تیمهاي اغلب  
اعضایيباتخصصهايمختلفمیشود.
نرمافزار طراحي تیم یك نمونه براي
تحلیلگر، برنامهنویس، همچون افرادی
کارشناس کیفیت، تضمین کارشناس

سختافزارو...رادربرمیگیرد.
4- زمان انتصاب مدیر پروژه:

دراغلبپروژهها،مدیرپروژهبعداز
چنین در میشود. منتصب پروژه، آغاز
انجام به سریعا پروژه مدیر موقعیتي
پروژه اجراي و برنامهریزي فعالیتهاي
انجام جهت کمیرا زمان و میپردازد
بهکارگیري و ایجاد مانند فعالیتهایي

تیمیدارند.
5- مدیران پروژه اي وظیفه محور:

پروژهاي مدیران پروژهها، اغلب در
توانمنديهاي و قابلیتها براساس
پروژه در و شده انتخاب تخصصي
مدیران نتیجه در میشوند. منتصب
تا هستند وظیفهمحور بیشتر پروژهاي
ارتباطي مهارتهاي فاقد و انسانمحور

وکارتیمیهستند.
6- فقدان آموزش هاي مناسب: 

مدیرانپروژهايدردورههايآموزشي
برنامهریزي، مانند تخصصي ـ فني
شرکت ریسك مدیریت و بودجهریزي
میکنندودرآموزشهايمربوطبهمنابع
Zwikael(.انسانيکمترحضورمییابند

.)&Unger-Aviram,2009
ویژگي هاي مدیریت منابع 

انساني در سازمان هاي پروژه محور 
ادبیاتمدیریتمنابعانسانيبیانمیدارد
کهدریكسازمانبایدفعالیتهايمدیریت
منابعانسانيهمبهصورتعموديوهمبه

صورتافقيلنگنیكهالبیانمیداردکه:
•فعالیتهايمدیریتمنابعانسانيباید
بهصورتعموديبااستراتژيهايسازمان

همسوباشد.
•فعالیتهايمدیریتمنابعانسانيباید
بهصورتافقيازدیگرفرایندهايعملیاتي
سازمانحمایتکند.کیگانوترنربیانکردهاند
کهبهدلیلوجودویژگيهاوچالشهايویژه
درسازمانهايپروژهمحورایننوعسازمانها
مستلزمداشتنرویکردویژهايدرمدیریت
منابعانسانيهستندکهدرجدولزیربهبیان
ویژگيهاوچالشهايویژهمدیریتمنابع
پرداخته پروژهمحور سازمان در انساني

میشود.
* معاونت پشتیبانی

کارمندیابي/ انتخاب

کارمندیابي/ انتخاب

خاتمه خدمت

خاتمه خدمت

بکارگیري

بکارگیري

مدیریت منابع انساني در سازمان هایي که به روش کالسیک اداره می شوند

مدیریت منابع انساني در سازمان پروژه محور
) 2007 ,Huemann, keegan , turner( :منبع

خروج از پروژه

 بکارگیري در پروژه

انتصاب در پروژه

ریت
مدی

در ساختار 
سازمان هاي 

پروژه محور اعضای 
تیم پروژه به طور 

مستقیم تحت 
نظارت و سرپرستي 

مدیران وظیفه اي 
)به جاي مدیران 

پروژه اي( قرار 
دارند. اغلب كاركنان 

تیم پروژه تحت 
نظارت و سرپرستي 

مدیران وظیفه اي 
عمل كرده  و آن ها 

را مسئول ارتقا، 
آموزش و برنامه ریزي 

فعالیت هاي خود 
می دانند
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 فريد بنیادي * 

38

فنی

درگذشته،قطعاتویکتگیتدرتوربینهايکارون1،کارون3،کرخه،مسجد
سلیمانو...،مطابقSpecونیازمنديهايشرکت»هاربین«چینوبهسفارششرکت
فرابدرشرکت»سدیدریختهگر«تولیدشدهبودند.امااززماناتمامکارباتکنولوژي
چینيورویکردشرکتهايفرابوتوبابهساختنیروگاهباتکنولوژيفویتزیمنس
وبهکارگیريSpecموردنظرآنهادرساختویکتگیتها،مشکالتعمدهايپدیدار
شدتکنولوژيفویتزیمنسازسطحکیفيبسیارباالترينسبتبهتکنولوژيچیني
،Specبرخورداربود،مشکلساختتجهیزاتنیروگاهيازجملهویکتگیتهابااین
سازندگانقبلياینقطعاتراواداربهانجامتحقیقاتودرکنارآنهاشرکتتوبارا

بهچارهاندیشيجديبرایدستیابيبهایننیازمنديهاکرد.
مشکالتموجوددرتولیدویکتگیتها)باتوجهبهنیازمنديهايطرحشدهاز

طرففویتزیمنس(عبارتبودنداز:

در ریخته گري :   
-ترکیبشیمیایيمشکلتر

-خواصمکانیکيفراترازاستانداردهايبینالمللي
-ترازکیفيبسیاربستهتر)ازنظرسالمتداخلي(

در ماشین کاري:
بهواسطهبستهبودنتلرانسهايابعاديوتلرانسهايهندسيدرنقشهقطعهو
انحرافيکهدرتراشکاريمقاطعدوارقطعاتباپروفیلمرکببهدلیلغیرمتقارنبودن
توزیعجرمقطعهرخميدهدوازطرفدیگرفقدانتجهیزاتماشینکاريکالیبرهدر
و قطعات ماشینکاريصحیح درخصوص زیادي نگراني ماشینکاري، شرکتهاي
متعاقبآن،چگونگيانجامبازرسيدقیقوکنترلتلرانسهايهندسيبهوجودآورد.

مشکالت و چگونگي رفع آن ها
1(مشکلتأمینترکیبشیمیایي

استاندارد طبق که است G-X5CrNi 13-4 V1 فوالد  ویکتگیت ماتریال

معادل امریکا ASTM A743 استاندارد  آندر معادل 1.4313و بهشماره دین
CA6Nmاست.درجدولشماره1،هردوآنالیزویکتگیتهايتکنولوژيفویت
وویکتگیتهايقدیم)تکنولوژيچین(ارائهشدهاند.همانگونهکهمشاهدهميشود

چهارتفاوتعمدهبهشرحزیردرآنهاوجوددارد:
•کمتربودنمیزانکربندرنوعفویتيبهمیزان17درصد،نسبتبهنوعچینيکه
تهیهمذابرادرریختهگريهاییکهفاقدکورهقوسالکتریكیاتجهیزاتمتالورژي

ثانویهباشندبهشدتمشکلميکند.
نوع در مجاز مقدار نصف فویتي، نوع در گوگرد عنصر مجاز میزان حداکثر •

چینياست.
•حداکثرمیزانمجازعنصرفسفردرنوعفویتيحدود65درصدمقدارمجازدر

نوعچینياست.
•حداکثرمیزانمجازمجموععناصرگوگردوفسفردرنوعفویتينصفمقدار
مجازدرنوعچینياست.اینسهعاملاخیرنیزبهشدتتهیهمذابمطلوبرامشکل
ميکند،بهخصوصدرشرکتهایيکهفاقدکورهقوسالکتریكوتجهیزاتمتالورژي

ثانویهباشند.
2(مشکلدستیابيبهخواصمکانیکي

خواص و فویتي چیني، ویکتگیتهاي مکانیکي خواص 2 شماره جدول در
حاصلشده،مطابقاستاندارددینبرايماتریالG-X5CrNi 13-4 V1 جهت

مقایسهارائهشدهاند.
همانگونهکهمالحظهميشودمیزانمقاومتبهضربهدرخواستيدرSpecفویتنه
تنهامعادل10ژولبیشترازاستاندارددینوHECبوده،بلکهدمايانجامتستنیز
40درجهسانتیگرادکمتر)یعنيدماي 20 - درجهسانتیگراد(است.اینبدانمعناست
براي که متمایلشود، بهسمتچپ بهشدت ماتریالميبایست این S منحني که
دستاندرکارانعلمموادمشکلدستیابيبهاینامربسیارروشناست.برايدستیابي
بهاینخواصضمناجباربهکاهشبیشترمیزانکربندرترکیبشیمیایيبهمقادیر
زیر 0.04درصد)مشکلترشدنبیشترتهیهمذاب(،نمونههايآزمایشگاهيبسیاري
درمحدودههايآنالیزيمتفاوت)وليدررینجSpec(تهیهوتحتعملیاتمختلف

جهشي کیفي در ساخت داخل ویکت گیت ها

جدول شماره 1

جدول شماره 2

به واسطه بسته 
بودن تلرانس هاي 
ابعادي و 
تلرانس هاي هندسي 
در نقشه قطعه و 

انحرافي كه در 
تراشکاري مقاطع 
دوار قطعات با 
پروفیل مركب به 
دلیل غیر متقارن 
بودن توزیع جرم 
قطعه رخ مي دهد 
و از طرف دیگر 
فقدان تجهیزات 
ماشین كاري كالیبره 
در شركت هاي 
ماشین كاري، نگراني 
زیادي در خصوص 
ماشین كاري صحیح 
قطعات و متعاقب 
آن، چگونگي انجام 
بازرسي دقیق و 
كنترل تلرانس هاي 
هندسي به وجود آورد
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فنی

حرارتيقرارگرفتندکهدراینخصوصشرکتهايسازنده)عليالخصوصسدید
ریختهگر(زحماتوهزینههايبسیاريرامتحملشدندتادرنهایتبهترکیبمناسبي

ازآنالیزوعملیاتحرارتيبرایتأمینخواصفوقدستیابند.
3(مشکلتأمینترازکیفيدرخواستي

بازوها اتصال مناطق در فویت Spec در درخواست مورد کیفي تراز میزان
مجموعه از UT 70-3 استاندارد   3 تراز مناطق سایر در و 2 تراز تیغه به
قطر با عیوبي حضور تراز این مطابق است. بوده  CCH 70-3 استانداردهاي
قطر با عیوبي و تیغه به بازوها اتصال مناطق در میلیمتر 4 از بیشتر متوسط
این به دستیابي براي نیست. مجاز  مناطق سایر در میلیمتر 6 از بیشتر متوسط
ریختن افقي یا عمودي بابت از قطعه ریختهگري مختلف روشهاي کیفي تراز
استفاده با و طراحي راهگاهي سیستم تعبیه وچگونگي تغذیهها استقرار محل و
نرمافزار بهترینوقويترین نرمافزارماگما) ازجمله نرمافزارهايشبیهسازي از
شرکت توسط آزمایشي، صورت به نهایت در و شبیهسازي اروپا( شبیهسازي

سدیدریختهگرتولیدشدند)شکلهاي1و2(.
سیال حرکت و انجماد شبیهسازي در قوي بسیار و کامل نرمافزاري ماگما، 
زمینه این در جهان قوي برنامه دومین نرمافزار این است. قالب درون مذاب
فني مجامع کلیه براي بلکه ریختهگران نزد تنها نه آن از حاصل نتایج و است
دو ميشود مشاهده 1و2 شکلهاي در که همانگونه است. استناد قابل جهان
افقي بهصورت بهصورتعموديودیگري طرحریختهگريویکتگیت،یکي
تالشهایي بر عالوه نهایت در است. گرفته قرار نرمافزار این با ارزیابي مورد
دادند،شرکت انجام فوق مشکالت برایحل فني بعد در داخلي ریختهگران که

توبانیزدرراستايکمكبهحلمشکالتمذکورباعقدقراردادتولیدسهسري
از بایکي )4 تایيویکتگیت)دوواحدمسجدسلیمانویكواحدکارون 24
فراهم با ایتالیا،  SAFAS شرکت ویکتگیت، اروپایي توانمند تولیدکنندگان
)به مذکور شرکت از گیت ویکت داخلي سازندگان براي بازدید امکان آوردن
باقیمانده تنهانکاتمبهم نه تا بازرسيازقطعاتموردسفارش(باعثشد بهانه
دراذهانمحققانداخليوسواالتشکلگرفتهآنهاپاسخمناسبدادهشود،بلکه
باعث امر این گیرد، قرار اختیارشان در قطعات این تولید فني دانش بطورکامل
گردیدنهتنهاشرکتسدیدریختهگربلکهشرکتهايفوالداخگروماشینسازي
این داخل ساخت به تمام جدیت وبا یافته دست الزمه فني دانش نیزبه اراك
قطعاتمشغولشوند.مدتکوتاهيپسازاینبازدیدهاکیفیتقطعاتتولیدي
شرکتهاشامل96عددویکتگیتطرحتوسعهمسجدسلیمان،96عددویکت
گیتطرحگتوندعليو96عددویکتگیتطرحکارون4گواهازحلمشکل

ریختهگريمطابقباSpecفویتداد.
و بازرسي سیستم و موردنیاز دقتهاي تامین و قطعات ماشینکاري مشکل )4

کنترلابعادي
تشکیلدهنده اجزای مرکب پروفیلهاي در جرم نامتقارن توزیع به توجه با
ویکتگیتوتاثیريکهدرماشینکاريقسمتهايدواردرتراشکاريبروشافقي
ایجادمیکند،ایجادتسهیالتالزمبرايانجامصحیحماشینکاريوهمچنینایجاد
تجهیزاتکنترليخاصدربرنامهتوباوپیمانکارانمرتبطقرارگرفتتابهاینمهم

دستیافتهشودکهپرداختنبهجزئیاتاینموضوعنیازبهمقالهجداگانهايدارد.
* کنترل کیفیت توبا

شکل 1

 ماگما، نرم افزاري 
كامل و بسیار قوي در 
شبیه سازي انجماد و 
حركت سیال مذاب 

درون قالب است. 
این نرم افزار دومین 

برنامه قوي جهان 
در این زمینه است و 
نتایج حاصل از آن نه 
تنها نزد ریخته گران 

بلکه براي كلیه 
مجامع فني جهان 

قابل استناد است

شکل 1

شکل 2
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LNG فرآیندهاي شیرین سازي گاز ترش در طرح ایران

شیرین سازي گاز

 محمد مجدم*

وحید نصیرپور**

در شماره قبل به معرفي اجمالي فرآورده هاي گاز طبیعي و اهمیت استفاده از آن پرداخته شد. اجرایي شدن پروژه »واحد شیرین سازي 
گاز مجتمع ایران LNG« که شرکت »ناردیس« آن را به کارفرمایي شرکت »مایع سازي گاز طبیعي ایران« در دست دارد، ما را برآن داشت 

که در این شماره، مروري اجمالي بر فرآیند شیرین سازي گاز طبیعي این پروژه داشته باشیم. 

جدول 1- مشخصات تقریبي گاز ورودي

جدول 2 
مشخصات 
نهایي ال ان 

جي

متداول ترین 
فرآیندي كه براي 
شیرین سازي گاز 
ترش مورد استفاده 
قرار مي گیرد، 
»فرایند آمین« 
نامیده مي شود. 
به نحوي كه در 
اكثر پروژه هاي 
شیرین سازي 
گازهاي ترش، 
معموال از این فرایند 
استفاده مي شود

فنی

40

میدانگازيپارسجنوبيمصداقکامليازمنابععظیمگازطبیعيدرایراناست.
اینمیدانگازيبزرگترینمیدانگازيمستقلجهاناستوگستردگيآندردوسوي
خلیجفارس،آنرابهمخزنيمشتركبینایرانوقطرتبدیلکردهاست.برنامهریزي
براياستخراجحداکثريگاز،فازهاي24گانهپارسجنوبيرادردستورکارقرارداده
است.امامسالهمهمترازاستخراجگاز،قابلاستفادهکردنآناست.گازطبیعيموجوددر
اکثرمیادینگازيکشورگازترشاست.طبقتعریف،درصورتيکهمیزانH2Sدرگاز
طبیعيبیشتراز5/7میليگرمدرمترمکعبباشد،گازراگازترش)SourGas(مينامند.
وجودترکیباتگوگردداروهمچنینCO2درگازطبیعيموجببروزخوردگيوکاهش
ارزشحرارتيگازشدهواثراتمخربيبرمحیطزیستميگذارد.بنابراینبررويگاز
ترشاستحصالي،فراورشيجهتجداسازيومایعاتگازطبیعيوجداسازيH2Sو
دياکسیدکربنصورتميگیرد.بههمینمنظورگازاستخراجشدهازمیدان،درواحدهاي
پاالیشگاهيتصفیهشدهوبهمنظورتولیدفرآوردههايمختلفگازي،عملیاتمتفاوتي
بررويآنصورتميگیرد.جدول)1(ترکیباتتقریبيگازاستخراجيازمخزنپارس

جنوبيرانشانميدهد.
NGL،LNG،الزمبهذکراستکهصرفنظرازمحصولنهایيکهگازمصرفيخانوار
وغیرهميتواندباشد،جداسازيناخالصيهايدرونگازطبیعيازنقطهنظرایمني،کنترل
خوردگيلولههايانتقال،تنظیمترکیباستانداردمحصوالتگازومایع،پرهیزازیخزدن
دردماهايپایین،کاهشهزینههايتقویتفشارگاز،جلوگیريازمسمومیتکاتالیزورهاي
دریافتکننده کارخانههای
و مایع یا گاز محصوالت
رعایتحدمجازانتشارمواد
آالیندهبهمحیطزیست،الزامي
گاز روي بر بنابراین است.
فراورشي استحصالي، ترش
مایعات و جداسازي جهت
جداسازي و طبیعي گاز
دياکسیدکربن و H2S
فرایند ميگیرد. صورت
هیدروژن سولفید جداسازي
شیرینسازي ترش، گاز از
نامیده  )Sweetening(

ميشود.نحوهتبدیلگازطبیعيخالصوشیرینشدهبهالانجينیزبهاینترتیباستکه
درفرآینديبهناممایعسازي)Liquefaction(،گازطبیعيتادماي160-درجهسانتیگراد
سردشدهبهطوريکهطيآنحجمگازبهنسبت1به600کاهشميیابد.بنابراینضمن
دارابودنارزشحرارتيباالوحملونقلراحتتردارايثباتوکیفیتبهترينسبت
بهسایرمشتقاتگازطبیعياست.طرحشیرینسازيگازایرانالانجيجهتدریافتو
فرآورشحدوددومیلیاردفوتمکعباستاندارددرروزگازترشاستحصالشدهازفاز
12میدانگازيپارسجنوبيطراحيشدهاست.اینطرحشاملدوردیفمشابهفرآیندي
برايتصفیهگازترشورودياست.شکل)1(واحدهايمختلفاینطرحرانشانميدهد.
متداولترینفرآینديکهبرايشیرینسازيگازترشمورداستفادهقرارميگیرد،»فرایند
آمین«نامیدهميشود.بهنحويکهدراکثرپروژههايشیرینسازيگازهايترش،معموالاز
اینفراینداستفادهميشود.گازترشازمیانیكبرجحرکتميکندکهدارايمحلولآمین
است.ترکیباینمحلولبسیاربهترکیبسولفورشباهتداردوسولفورراجذبميکند.
گازباقيماندهکهعاريازترکیباتسولفوراستکیفیتترشبودنراازدستميدهد.
سولفوريکهناخالصيداردوازفرایندشیرینسازيبهدستميآیدبایدبیشترعملآوري
شود.یکيازفرایندهايمورداستفادهبرايبازیافتسولفورفرایند»کالوس«استکهدرآن
ازواکنشهايگرمایيوکاتالیزوريبراياستخراجعنصرپایهازمحلولسولفیدهیدروژن
استفادهميشود.ميتوانگفتفرایندکالوسمعموالقادربهبازیافت97درصدازسولفور
موجوددرگازطبیعياست.درفرآیندتولیدالانجي،بنابهدالیليکهذکرشد،محتواي
اسیديگازبایدحداقلممکنباشد.بههمینمنظور،فرآیندشیرینسازيبهمنظوررسیدن
بهدرجهخلوص3ppmحجميH2Sو50ppmحجميCO2صورتميگیرد.در
یكنگاهکليواحدهايدرگیردرفرآیندشیرینسازيالانجيشاملواحدهايزیراست:
H2S1-واحدجداسازيگازاسیدي:همانطورکهتوضیحدادهشدبهگازحاوي
گازترشگفتهميشود.همچنینگازيکهحاويترکیباتگوگردداروCO2باشدگاز
اسیدينامیدهميشود.دراینواحدآمینمورداستفادهبرايجداسازيبخشاسیديگاز

aMDEAاست.
2-واحدنمزدایيومرکاپتانزدایيازگاز:مرکپتانهاترکیباتحلقويدارايگوگرد
هستندکهبهدلیلسميبودنوداشتنبويبسیارزنندهبایدتصفیهشوند،دراینواحد

ضمنگرفتنرطوبتازگاز،مرکپتانزدایينیزصورتميگیرد.
3-واحدبازیافتگوگرد:برايبازیافتگوگرددرفرآیندشیرینسازيالانجينیزاز
روشکالوساستفادهميشود.دراینفرآیندگوگردحلشدهدرآمین،بهصورتسولفور
مایعجداسازيميشود.شکل)2(بهاختصارنقشهریكازاینواحدهارانشانميدهد.
به مایعسازي جهت شیرینسازي گاز ترتیب این به 
مایع فرستادهميشودوگوگرد Liquefactionواحدهاي
جهتصادراتبهواحدجامدسازيگوگردمنتقلميشود
تابهشکلگرانولبازیافتشودوحملونقلآنبهآساني

صورتپذیرد.
* کارشناس طرح هاي باالدستي نفت و گاز شرکت ناردیس

* * کارشناس توسعه بازار شرکت ناردیس
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شکل 1- واحدهاي مختلف پروژه ایران ال ان جي

شکل2- فرآیند شیرین سازي ال ان جي

فنی

 صرف  نظر از 
محصول نهایي، 

 جداسازي 
ناخالصي هاي درون 
گاز طبیعي از نقطه 
نظر ایمني، كنترل 
خوردگي لوله هاي 

انتقال، تنظیم 
تركیب استاندارد 
محصوالت گاز و 

مایع، پرهیز از یخ 
زدن در دماهاي 

پایین، كاهش 
هزینه هاي تقویت 

فشار گاز، جلوگیري 
از مسمومیت 
كاتالیزورهاي 
كارخانه های 

دریافت كننده 
محصوالت گاز 

یا مایع و رعایت 
حد مجاز انتشار 
مواد آالینده به 

محیط زیست، الزامي 
است

41



. بهمن 89 . پیش شماره 4 

یک تحلیل فرانسوی از تحریم ایران
سیاست عرصه در البته که جالب اتفاقات از یك
جهانیعجیببهنظرآمد،اظهارنظر»کریستفدومارژري«
علیرغم که بود، فرانسه توتال نفتي شرکت مدیرعامل
مطرحبودنتحریمصنعتنفتایرانازسویغربیهابا
بیاناینکهدنیابهنفتوگازایراننیازدارد؛خروجشرکت
متبوعشازفعالیتهاینفتیدرایرانرابهدلیلشرایط
نامساعدقراردادهاینفتیایراناعالمکردوبهطورکلی
منکرتاثیرتحریمهابراینجریانشد.ایناظهارنظرکه
بیتوجهبهموضعگیریهایجهانینسبتبهایرانمطرح
شدراشایدبتوانبهاینسخنمنتقدانتحریمایراننسبت
دادکهمعتقدندتوقفهمکاریاروپاییهاباصنعتنفت
ایران،بهنفعچینیهاتمامشدهواینکشوربابهرهگیریاز
شرایطپیشآمدهبهسرعتخودراجایگزیناروپاییهادر

پروژههاینفتیایرانکردهاست.
اینمسالهموجبشدتاتنهامتضررتحریمصنعتنفت
ایرانشرکتهاینفتیاروپاییباشند.ازاینرومیتوان
گفتمدیرارشدتوتالتالشکردهکمیازفاصلهایکهبه
دنبالیكسویهنگریسیاستمدارانغربیایجادشدهاست
راجبرانکردهوبافاصلهگرفتنازجبههتحریم،بهگونهای
بتواندعدم اینکه ایراندلجوییکند.ویبرای ازدولت

حضورتوتالدرایرانراتوجیهکند،باتغییردادنجهت
از که نفتی قراردادهای سختگیرانه شرایط مقصر، فلش
سویدولتایرانتعیینمیشودراعاملتوقففعالیتهای
شرکتمطبوعشدرایراندانستوتسهیلشدنشرایطرا
خواستارشدوتاکیدکردکهروابطتوتالباایراندرسطوح
فنیمتوقفنشدهتادستآویزیبرایحضوردوبارهدر

صنعتنفتایراندراختیارداشتهباشند.

بی توجهی پخش و پاالیش به مصوبه دولت
قیربهعنوانیکیازمحصوالتپاییندستیصنعت
زیربنایی بخش پرمصرف محصوالت جمله از و نفت
کشوراستکهبهدلیلافزایشقیمتوباتصمیمسازمان
حمایتمصرفکنندگانوتولیدکنندگانعرضهآنازابتدای
آذرماهدربورسکاالمتوقفشد.ازطرفیتولیدکنندگان
غیرنیزکهمجبورشدهبودندوکیومباتومیامادهاولیهاصلی
باافزایشقیمت50تا70هزارتومانیدر تولیدقیررا
هرتنخریداریکنند،کهاینافزایشقیمتنیزمتاثراز
تصمیمشرکتملیپاالیشوپخشفرآوردههاینفتیبود،
نمیتوانستندازتصمیمدیگرنهاددولتیبرایکاهشقیمت

تبعیتکنند.
ایناختالفنظردودستگاهدولتیکهدرنهایتباعث

افزایشقیمتوکیومباتوماز295هزارتومانبه345تا
375هزارتومانشدهبود،موجبشدتاقیمتقیردربازار
آزادبه450تومانافزایشیابد،درحالیکهسازمانحمایت
قیمت410تومانیراقبولداشت.پساز15روزاختالل
پخش و پاالیش نهایت در نفتی، فرآورده این بازار در
رضایتدادتاقیمتوکیومباتومرابه330هزارتومان
درهرتنکاهشدهدوتولیدکنندگاننیزپذیرفتندمشروط
بهثابتماندناینقیمت،ازنیمهآذرماهقیررادربورس
باقیمت395توماندرهرکیلوعرضهکنندوقیمتدر
بازارآزادنیز410تومانموردنظرسازمانحمایتباشد.
امااختاللدربازارقیروکشمکشبرسرقیمتواینکه
قیرخریداری گرانشدن، زمان در که مصرفکنندگانی
کردهواضافهپرداختشانراپسخواهندگرفت،همچنان

الینحلباقیماندهاست.
ماده قیمت تعیینکننده قیرکه بازار اینتحوالتدر
اولیهآنیكنهاددولتیاست،درحالیاتفاقافتادکهطبق
مصوبه26آبانمقررشدهبودکهبهدلیلنزدیكشدن
زماناجرايقانونهدفمندکردنیارانههاواهمیتکنترل
ونظارتبرقیمتهاوبهمنظورایجادهماهنگي،وحدت
رویهدرقیمتگذاريکاالوخدمات،تماموزارتخانهها،
عمومي و دولتي دستگاههاي و موسسات سازمانها،

یلی
ش تحل

گزار

گزارشی از تحوالت نفت و گاز در دی ماه

پای رانندگان روی پدال گاز لرزید
صنعت نفت ایران اگرچه محدوده فعالیت گسترده ای دارد، اما طی یک 
ماه گذشته اخبار و موضوعات پیرامون بنزین تعدد فراوانی داشت و دیگر 
بخش ها را تحت الشعاع قرار داد؛ تا جایی که برون سپاری 150 طرح پژوهشی 
صنعت نفت به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی که چند ماهی بود با 

دستور وزیر نفت متوقف شده بود و یا فراهم شدن تولید برخی تجهیزات 
صنعت نفت در داخل کشور در سایه بنزین چندان بازتابی نداشت. البته 
اتفاقات بنزینی یک ماه گذشته که در عرصه ملی امیدوارکننده بود، در مقابل 

موجب شد تا پای رانندگان روی پدال گاز بلرزد.

علی شفائی

 اختالف نظر دو 
دستگاه دولتی كه 
در نهایت باعث 
قیمت  افزایش 
وكیوم باتوم از 
295 هزار تومان به 
345 تا 375هزار 
تومان شده بود، 
موجب شد تا قیمت 
قیر در بازار آزاد  به 
450 تومان افزایش 
یابد، در حالی كه 
سازمان حمایت 
قیمت 410 تومانی 
را قبول داشت. پس 
از 15 روز اختالل در 
بازار این فرآورده 
نفتی، در نهایت 
پاالیش و پخش 
رضایت داد تا قیمت 
وكیوم باتوم را به 
330 هزار تومان در 
هر تن كاهش دهد
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حمایت سازمان با هماهنگي بدون قیمت افزایش از
مصرفکنندگانوتولیدکنندگانخودداریکنند،حالآنکه
یكدستگاهدولتیبیتوجهبهاینموضوع،قریببهیك

ماهبازارقیررابرهمزد.

جایزه دولتی در برخی 
کارت های سوخت خودروهای شخصی

انواع قیمت یارانهها، هدفمندی قانون اجرای آغاز با
سوختخودروافزایشیافت.اماسهمیهبنزینخودروها
اعمازشخصيوعموميوموتورسیکلتبدونتغییرو
معادلسهمیهآبان1389تعیینشد.برایناساسقیمت
هرلیتربنزینمعموليسهمیهای،از1000به4000ریال
بنزینمعموليغیرسهمیهاي7000ریالوگاز قیمت و
خودرو)CNG(هرمترمکعببهقیمت3000ریالتعیین
گازوییلسوز سهمیهايخودروهاي گازوییل قیمت شد.
ریال 3500 غیرسهمیهاي گازوییل و لیتر1500ریال هر
قیمتگذاریشد.همچنیندولتتصمیمگرفتدردیماه
بهخودروهایشخصی،50لیتربنزینحمایتیباقیمت

1000ریالاختصاصدهد.
درنهایتخودروهایشخصیعالوهبربنزینحمایتی
تااطالعثانویماهانه،60لیتربنزین4000ریالیسهمیه
دریافتمیکنندواجازهدارندماهانه500لیتربنزین7000
ریالیاستفادهکنند.اینتصمیماتدرقالبمصوبهایابالغ
که اعالمشد و اجرایی آذرماه ازساعت24روز27 و
جایگاههاتوانعرضهبنزینباسهنرخرادارند.فاصلهسه
روزهاجرایاینمصوبهتاآغازماهجدید،موجبشدتا
تعدادیازخودروهاازیكسهمیهاضافیبهرهمندشوند.

پسازاجرایاینمصوبهخودروهاییکهدراینسه
روزبهپمپبنزینمراجعهکردند،درصورتیکهسهمیه
بنزینیارانهاینداشتند،درصفحهنمایشپمپبنزینبا
کلمهسهمیهدومبهقیمت4000ریالبهمیزان60لیتر
روبهرومیشدندودرواقعازسهمیه4000ریالیدیماهشان
استفادهمیکردند.اینخودروهادراولینسوختگیریدر
دیماهمتوجهشدندکهآنچهازسهمیه4000ریالیاستفاده
کردهاند،مجدددرکارتهایشانشارژشدهوناخواستهاز
سهمیهبنزینیارانهایبیشترینسبتبهدیگرانبهرهمند
شدندودرواقعدرمقابلاستفادهزودترازموعدسهمیه

دیماهشانازدولتجایزهدریافتکردند.

مقایسه بر اساس مستندات نابرابر
ماجرایقیمتگذاریوسهمیهبندیبنزینبههمینجا
ختمنشدواظهاراتبرخیمقاماتدولتیمبنیبراینکه
قیمتبنزیندرایرانهمچنانارزانترازبسیاریکشورهای
دیگراست،برایننگرانیدامنزدکهافزایشقیمتبنزین
به قریب اگرچه است. محتمل هم جدید نرخ از بیش
اتفاقکارشناسانوصاحبنظراناقتصادیاعمازمنتقدانو
موافقاناجرایقانونهدفمندیبراجرایاینقانونتاکید
دارندومعتقدندکهمسیرتوسعهازگردنهحذفیارانهها
شرایط قیاس و نابرابر مستندات به استناد اما میگذرد،
اقتصادیکشورهاییکههیچوجهمشترکیباایرانندارند،
پذیرفتهنیست.اظهارنظرهادربارهقیمتبنزیندرپاسخبه

پارهایانتقاداتکهنرخجدیدبنزینراهدفقرارمیداد،از
»علیرضاضیغمي«،مدیرعاملشرکتمليپاالیشوپخش
فرآوردههاينفتيآغازشد،مبنیبراینکهعلیرغماجراي
قانونهدفمندکردنیارانهها،قیمتبنزیندرایرانهمچنان

از170کشورجهان،ارزانتراست.
قیمت قانون طبق که است معتقد نفتی مدیر این
حاملهايانرژيباید90درصدفوبخلیجفارستعیین
بااضافهشدنهزینهحملونقل،توزیع،سود شودکه
جایگاهدارانوهزینههايشرکتپاالیشوپخشومالیات
برارزشافزوده،کهدرمجموعحدود30درصدقیمت
لیتربنزین830،هر فوبخلیجفارساست،قیمتهر
لیترگازوئیل780،هرلیترنفتسفید860ویكکیلوگرم
گازمایع1050تومانمیشود.ازطرفی»سیدشمسالدین
حسیني«،وزیراقتصادنیزدراینخصوصچنیناظهارنظر
نه700 است تومان ایران400 در بنزین قیمت که کرد
براي قیمت این با بنزین سهمیه لیتر 60 چراکه تومان،
700 بنزین و شده گرفته نظر در شخصي خودروهاي
تومانيبرايکسانياستکهبیشازسهمیهخودمصرف
ميکنند.البتهبایكحسابوکتابسرانگشتیبهایننتیجه
رسیدندکهحدودسهچهارممصرفروزانهخودروهابنزین
بااین سهمیهايویكچهارمآنمصرفآزاداستکه
حسابقیمتبنزیندرکشورهماکنونکمتراز600تومان

است.
اومعتقداست،کههرخودرودرروز2/7لیتربنزین
کممصرفترینخودروهاطی برای که میکند مصرف
مسافت23تا50کیلومتریباسرعتیمشخصوبدون
این بر اقتصاد وزیر کل در است. ترافیك در توقف
موضوعتاکیدداردکهدرحالحاضرمتوسطقیمتهر
لیتربنزینفوبخلیجفارس850توماناستکهبادر
نظرگرفتنسهمیه60لیتری400تومانیمتوسطوزني
به50درصدفوبخلیج بنزیندرکشورهنوز قیمت
فارسنرسیدهاست.ایندومدیردولتیازنرخبنزینبر
مبنایقیمتدیگرکشورهاویافوبخلیجفارسسخن
میگویندوبرایتاییدقیمتبنزینازوضعیتخارجاز
کشورشاهدمیآورند،امادرادلهشانبهدیگرمعیارهای
تعیینکنندهقیمتویاوضعیتاقتصادیکشورهاییکه

موردقیاسقرارگرفتهاندتوجهنمیکنند.
یکیازموضوعاتکیفیتبنزینوبازدهیآناست،
درحالیقیمتبنزیندر170کشورازایرانگرانتراست،
کهدراکثراینکشورهابنزینبااستانداردیورو5عرضه
اینکه از گذشته و داشته مشخص کیفیت که میشود
بازدهیو اندكاست،میزان میزانآالیندههایآنبسیار
یابهعبارتیمقدارمصرفبرایهرکیلومترآنباالتراز
بنزینهایدیگراستودرایرانهماکنونبنزینبااستاندارد

یورو5تامینومصرفنمیشود.
ازطرفییکیازمعیارهایمقایسهنرخبنزیندرمیان
کشورهایمختلفدرنظرگرفتنقیمتبنزینبادرآمد
سرانهاست.چنانکهدریكمقایسهآماریکهپیشازاین
انجام باقیمت400تومان آزاد بنزین ودرزمانعرضه
شده،رتبهایراندرمیان80کشور54شدهاست.دراین

گزارشتحلیلیدرآمدسرانهایرانیان12هزارو900دالر
تعیینشدهکهبرایناساسقیمتبنزین3/1درصدازکل
درآمدسرانهراشاملمیشود،حالآنکهبهدلیلعدمتوزیع
یکسانثروتدرکشور،اینمیزاندرآمدسرانهمشمول
عمومجامعهنشدهوشایددهكهایکمجمعیتیدرآمد

سرانهنزدیكبه13هزاردالردرسالداشتهباشند.
ازطرفیدربررسیهایاقتصادیمیانگینمصرفسرانه
بنزینیكهزارلیتربهعنوانمصرفمیانگیندرنظرگرفته
میشودکهمعادلمصرفماهیانه85لیتردرماهاستدر
صورتیکهاینمیزاندرایران720لیتردرنظرگرفتهشده
است،بدونتوجهبهاینکهسیستمحملونقلعمومی

کشورهاباهممقایسهشود.
بنزیندرسبدهزینهخانوار،  گذشتهازدرصدسهم
ایننکتهنیزبایدموردتوجهقراربگیرد،درکشورهایی
کهقیمتبنزینگرانترازبهایآندرایراناست،استفاده
ازحملونقلعمومیچههزینهایرابهخانوارتحمیل
میکند.سیستمحملونقلعمومیبسیاریازکشورهای
خطوط و بوده تجهیز مترو گسترده شبکه به موردنظر
ایجاد مسافر حمل باالی پتانسیل با اتوبوسرانی منظم
شدهاستواستفادهازتاکسیبهعنوانیكوسیلهحمل
ونقلعمومیبهدلیلباالبودنهزینهآننسبتبهدیگر
بخشهاازمخاطبکمتریبرخورداراست.ایندرحالی
استکهدرایرانباالخصدرشهرهایبزرگ،استفادهاز
نقلعمومیدارد قابلتوجهیدرحملو تاکسیسهم
وعلیرغمهزینهباالتریکهتحمیلمیکند،بهدلیلدر
دسترسنبودنهمیشگیمتروواتوبوس،مسافرانچارهای
جزاستفادهازتاکسیندارند.ازاینرومقایسهقیمتبنزین
بادیگرکشورهابدوندرنظرگرفتندیگرشرایطمنطقیو
کارشناسیشدهنیستوتنهادرصورتیمیتوانبهچنین
ادلهایاستنادکردکهشرایطدیگریکسانویانزدیكبه

همباشد.

تایید تلویحی تولید بنزین بی کیفیت
با تا کرد مجاب را ایران تحریم، حلقه افزایش احتمال
افزایشتولیدبهسویخودکفاییگامبرداردوازآنجایی
کهزیرساختهایپاالیشگاهیالزمبرایاینمنظورفراهم
نبود،باتغییرکاربریخطوطتولیدمحصوالتپتروشیمی،
طرفیتتولیدبنزینبهمیزانقابلتوجهیافزایشیافت.
»سیدمسعودمیرکاظمی«،دراولینروزازدههسومدیماه
اعالمکرد:»ایرانذخایربنزینراافزایشدادهوهمچنیناز
دههفجرتولیدبنزیندرطرحهايبهینهسازيوافزایش
ظرفیتپاالیشگاههايفعليآغازخواهدشدوبایدمخازن
رابرايبنزینجدیدپاالیشگاههاخاليکنیم«.رقمیکهوزیر
نفتبرایافزایشتولیدبنزیناعالمکرد:»افزایشتولید2
تا3میلیونلیتریدردههفجروافزایشظرفیت11میلیون
به نفت البتهوزیر بود. زمانششماهه« درمدت لیتری
افزایشکیفیتبنزینتولیدداخلیبرمبنایاستانداردیورو
4و5اشارهکردواینگفتهالبتهنهدرتاییدبیکیفیتبودن
بنزینیاستکهدرحالحاضردرکشورتولیدمیشود،
اغماضمیتوانگفتکهوزیرنفتکیفیت باکمی اما

نامطلوببنزینایرانیراتلویحاتاییدکرد.

در حالی قیمت بنزین 
در 170 كشور از 

ایران گرانتر است، 
كه در اكثر این 

كشورها بنزین با 
استاندارد یورو 5 

عرضه می شود كه 
كیفیت مشخص 
داشته و گذشته 
از اینکه میزان 
آالینده های آن 

بسیار اندک است، 
میزان بازدهی و یا به 
عبارتی مقدار مصرف 
برای هر كیلومتر آن 
باالتر از بنزین های 

دیگر است و در 
ایران هم اكنون بنزین 

با استاندارد یورو 
5 تامین و مصرف 

نمی شود
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گفت وگو با »ژیال رحیمی«، مسئول گل های فراب

بوی ســـبزه،  عطـــرگل 
درفنگشویی،بهاستفادهازگلهادرخانه،محلکار
و...بسیارتاکیدشدهاست.زیراطبیعتاینتواناییرادارد
کهتاثیرمثبتوبسیارعمیقیبرضمیرناخودآگاهانسانو
آرامشاوبگذاردوگلهانیزیکیاززیباترینمظاهرطبیعت
هستند.ممکناستمحلکارتان،اتاقیکوچكوحتیبدون
پنجرهباشد،اماوجودموجودزندهایکهآرامگوشهاینشسته
وباسرسبزیاشبهشمالبخندمیزند،میتواندسرخوشی
دلانگیزیدرونتانبهوجودآورد.
اتاقهای و راهروها در
ساختمانهایمختلف
سرك که فراب
بکشید،محالاست
بر چشمانتان
گلهایسرسبزو
شادابنایستدو

روحتانراجالندهد.ناخودآگاهلبخندرویلبانتانمینشیند
وجستوجویچشمهابراییافتنگلهایدیگر،ادامهپیدا
میکند.گوییکهگلها،بهسانجریانسیالی،روحتانرا
درزیباییوصفناپذیریسرگردانمیکنند.بابوینمخاك
بهپروازدرمیآییدونغمههایعطرآگینیاستشماممیکنید.
اینگلهایشادابباتزئیناتبهغایتزیبایشان،بیشك
بادستانهنرمندانهفردیبهبارنشستهکهخودشسرشاراز
انرژیاست،همیشهلبخندبهلبداردولحظهایازتکاپو
نمیایستد؛»ژیالرحیمی«کهشوروهیجانوصفناپذیری

داردوسرشاراززندگیست.

گاهی به گل ها نگاه کن
ژیالرحیمی،دردورهدبیرستان،بهرشتهشیمیعالقه
زیادیداشته،امابرحسباتفاقبادوستیآشنامیشود
وشروعبهکاشتنگلهایمختلفمیکنند.تاآنجاکه
هیجان از او میکند. تغییر تحصیلاش و زندگی مسیر
زایدالوصفاشدررویاروییباگلهامیگوید:
»زمانیکههمراهبادوستمبهتکثیر

گلهامشغولشدیم،حالعجیبیپیداکردهبودم.بویخاك
وآبوتولدگلهایمختلفروحمنراشادمیکرد.به
همیندلیلتصمیمگرفتمرشتهمهندسیکشاورزی،گرایش
بهگلوگیاهرامیتوان باغبانیبخوانم«.عالقهوافرش
اتمام از ازموفقیتهاییکهبهدستآوردهفهمید:»بعد
تحصیلام،دوره»فضایسبز«راکهدرکاخسعدآبادتدریس
میکردند،گذراندم.بعدازآندوره،درهمانجامشغولبه
کارشدموپساززماناندکی،مدیریتیکیازگلخانهها
بهمنسپردهشد.پسازمدتیمدیریتگلخانههادولتی
شدومنازآنمجموعهجداشدم.بعدازآن،دورههای
مختلففضایسبزراشرکتکردمودرخارجازکشورهم
دورهتزئیناتراگذراندم.خودمهمبهتزئیناتگل،بسیار

عالقهمندومعتقدم«.

گل ها مشغول کارند
هرچهگلهاسالمتروشادابترباشد،قدرتبیشتری
این اهمیت و دارند محیط در مثبت انرژی انتشار در
موضوعتاحدیاستکهتوصیهمیشوداصالگلهای

بهار محمدی
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کنید. دور خانه یا کار محیط از را ناسالم و پژمرده
و بیجان اجسام همه این میان در کارمندان تکاپوی
دیوارهایسفیدوبیروح،احتیاجبهانرژیمثبتدارد.
بههمیندلیلهم،نیازبهفردیاحساسشدهکهگلها
وگلدانهایطبقاتمختلففرابراطراوتببخشد.
رحیمیدربارهآغازهمکاریاشبافرابمیگوید:»در
جلسهابتدایی،معاونپشتیبانی،نیازشانرابرایتغییرات
فضایسبزساختمانهااعالمکردند.ابتداساختمانهای
فرابزیادنبود.هنگامیکهمنآمدم،فرابیكسری
ماه 6 تا 5 تقریبا که داشت آپارتمانی گیاههای و گل
از بعد کردیم. اصالحشان و بازسازی صرف را اول
اصالحگلها،کارمندانخودشانسفارشگلمیدادند
وبعدباغچههاراتغییراتیدادیم.االنتقریباپنجسال
تمام اصلیمندر فرابهستمومشوق استکهدر
ایدههای که بودند صادقی« »محمد آقای سالها، این
بارهمیدادند«.یکیازکارهایمتفاوت این زیادیدر
رحیمی،احداثفضایسبزدرانباراحمدآبادمستوفی
استکهباصرفدقتوانرژیبسیار،جلوهزیباییبه
خودگرفتهاست.گلهاییکهدرفرابوساختمانهای
هم جالبی و زیبا نامهای میشود، استفاده مرتبط
دارند:»آگلونما،پتوسآویز،پتوسچوبدار،دراسینا،
سانسوریا،دراسینایماری،بنجامین،یالاسبیوبامبو
کهبیشتربرایمعاونتهااستفادهمیشود«.ژیالرحیمی،
به زیادی اشتیاق و عالقه با که دارد هم همکار یك
رسیدگیگلهامیپردازد.مسئولگلهایفرابدراین
بارهمیگوید:»بینتمامهمکارانیکهدرکنارمبهباغبانی
زیادی عالقه کارش به امیری« »جواد هستند، مشغول
انجام را شرکت سبز فضای نگهداری و کاشت دارد.
میدهد،وازابتکاراتمنهمبسیارایدهمیگیرد.مثال
منیكنمونهتزئینگلراانجاممیدهموبقیهرااوبر

عهدهمیگیرد«.

وقتی گل ها عاشق می شوند
به ازگلهامنتشرمیشود،میتواند انرژیمثبتیکه
طرقمختلفافزایشیابدوتاثیرگذارترشود.بهعنوانمثال
استفادهازگلهایتزئینشده،بسیارموثرتروانرژیبخشتر
ازگلهایسادهاست.یکیازنکاتبسیارمثبتوماندگار
رحیمی،تزئیناتخاصومنحصربهفردیاستکهزیبایی
گلراچندبرابرکردهاست.شایدپرسنلزیادیبودهاندکه
زمانوحوصلهرسیدگیبهگلدراتاقشانرانداشتهاند،
امااینگلهایتزئینشدهآنقدربهوجدشانآوردهکه
بهیکیازطرفدارانپرپاقرصکارهایرحیمیتبدیل
شدهاند.اودراینبارهمیگوید:»اینتزئیناتمتفاوت،یك
سریابتکاراتشخصیاستکهباگلهایخردشده،
بامبو،گلدانهایشیشهای گلدانهایشکسته،چوبهای
متفاوتو...انجاممیشود.مثالچونخاكدرگلدانهای
شیشهایمشخصاستونمادارد،برایزیباییآنراطبقهطبقه
طراحیمیکنم.برایهرطبقههمبرایتنوعذغال،سنگ،
صدفو...استفادهمیکنم.یابرایاینکهخاكدرگلدانهاجلوه
مناسبتریداشتهباشد،رویآنهاراپوکهریختهایمکهبهتربه
نظربیاید.مورددیگرچوببامبواستکهیابهعنوانقیمویا
بهعنواندکورمورداستفادهقرارمیگیرد.چوببامبوراگاهی
سوراخمیکنیموگلهاراازدورنشعبورمیدهیم.نمادهای
خاصیمانندزنبورهایکوچكوکفشدوزكهمبخشیاز

تزئیناتمحسوبمیشوند«.

به همین سادگی
هریكازگلهاشخصیتوویژگیهایخاصخود
رادارندومیتوانندتاثیراتمتقاوتیبرمحیطبگذارند.
همچنینانرژیساطعشدهازگلهایگوناگونمتفاوت
است،بههمیندلیلبرایایجادتعادلدرانرژیبهتراست
ازگلهایمتفاوتدرکنارهماستفادهشود.اینمقولهای
استکهدرکارهایرحیمیبسیاردیدهمیشود،گلهاو

گلدانهایمتفاوت،کههمبهافرادانرژیمثبتمیدهندو
همافرادازآنهاانرژیمیگیرند؛زیراآنهاهمجاندارند
واحساساتافرادرادركمیکنند.رحیمیبرایننکته
تاکیدمیکند:»گلهارفتاراطرافیانشانرامیفهمند.وقتیبه
آنهاتوجهورسیدگیمیشود،شادابمیشوند.درخبری
خواندمکهمحققاندرآلمان،بهایننتیجهرسیدهاندکه
گیاه،شخصیکهازاومراقبتمیکندرامیشناسد.یعنی
امواجیکهازگلدرکنارفردآشناساطعمیشودباامواجی
کهدرکنارافرادغریبهمنتشرمیشود،متفاوتاست«.او
ادامهمیدهد:»همینکهفردصبحوارداتاقکارشمیشود
در این و است،شادمیشود زده میبیندگلیجوانه و
روحیهاشتاثیربسیارمثبتیدارد.عالوهبراین،شایددیده
باشیدکهبعضیازگلهادراتاقهاشادابترند،وقتیبا
کارمندمشغولبهکاردرآنجاصحبتمیکنیدمیبینید
رفتار این پرانرژیوشادابیاستو انسان خودشهم

متقابلانسانوگیاهرانشانمیدهد«.

همیشه پای یک گل در میان است
گلهاوقتیدرخاكکاشتهشوندمنفعلنیستندوبا
تغییردماونورموجوددرمحیطحرکتمیکنندوبههمین
دلیلمیتوانزندگیوحیاترادرآنهااحساسکرد.
حضورگلهادرفرابآنقدرچشمگیروپررنگاستکه
بخشیاززندگیکارمندانهمشدهاست.رحیمیازاین
رسیدگیوپیگیریخوشحالاستوامیدوارانهمیگوید:
»گاهیاحساسمیکنم،اگرکسیوسیلهاشجابهجاشود
کمترسراغشرامیگیرد،امازمانیکهگلهایاتاقشرا
جابجاکنیمیاکمیزردوپژمردهشوند،بهشدتپیگیری
میکند.مورددیگریکهبرایمجالببوده،ایناستکه
خودکارمندانهمشروعبهتکثیرگلهاییمثلبرگهای
فرهنگ این و...کردهاند. آویز گیاههای آفریقایی، بنفشه

زیباییستکهدرفراببهوجودآمدهاست«.

گاهی احساس 
می كنم، اگر كسی 

وسیله اش جابه جا 
شود كمتر سراغش 

را می گیرد، اما زمانی 
كه گل های اتاقش را 

جابجا كنیم یا كمی 
زرد و پژمرده شوند، 

به شدت پیگیری 
می كند. مورد دیگری 
كه برایم جالب بوده، 

این است كه خود 
كارمندان هم شروع 

به تکثیر گل هایی 
مثل برگ های بنفشه 

آفریقایی، گیاه های 
آویز و... كرده اند. این 

فرهنگ زیبایی ست 
كه در فراب به وجود 

آمده است
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سالمايدوست،
ايهمسایه،

ايهمراهدیرینم
سالمايآنکهدرچشمت
سرودزندگيجاريست

ودستانت،
غبارآلودتنهاییست

سالمايجسمخسته،
جسمبيرویا

سالمايهمنشینحسرتدیروز
ودلواپسبرايقصهفردا

منمروحبزرگتو
همانجانخداوندي

منمازآسمانهفتمافالك
برايروشنيدادنبهجسمتیرهخاکي

چراتنهاورنجوري؟
چرادرپوششيازبهتوناکامي،گرفتاري؟

چرادرماندهاي؟
شایدکهمهجوري

مگرقلبت،نمادمهدایماننیست؟
مگردریادتايدیرینههمسایه،

کالميازصداينور
وخطيازعبورمهریزداننیست؟

صدایتميکنمايدوست،
مرابشنو

چراتاریكومایوسي؟
بپاخیزازمیاناینهمهتردید

بپاخیزازکنارغصهوتشویش
تو،آندردانهايهستي

کهميبایستنورروشناشرفترینمخلوقدنیارا
میانچهرهاودید.

خدایتخالقبارانوپاکيهاست
خدایتروشنيبخشتمامقلبهايتیرهدنیاست

مراباورکنايانسان
منممیراثنابلحظهخلقت
منمگرمايآنمهرخداوندي

برايلحظههايخستهوسردت
صدایتميکنمايدوست
رهاکنپیلهتنهایيخودرا
خدایتهرنفسباتوست

برايدركآغوشش،
شروعکن،

یكقدمباتو،
تمامگامهايماندهاشبااوست.

رهاشوازقفسايتن
رهاکنقلبخودراازتبنیرنگ

بهپروازيمبدلشو
میانآسمانآبيیکرنگ
زجابرخیزوغوغاکن

بسانرویشسبزجوانهازنهانخاك
پرازحسلطیفآشنایيها

بهآوازبلنديگو:»بهامیدتخدايمهربانيها«

ابوالفضل آهنی*

پيشگويي هاي دخترك كولي
ماسهنفربودیم:من،شهرامواکبروبراياینکهبدونيچقدربههمنزدیكبودیمبهتميگمیهبارتصمیم
گرفتیمپیماناخوتينظیرخیاموحسنصباحوخواجهنظامالملكببندیمومنتظرناروخوردنبمونیم،هرچند
اینکارعملينشد.باالخرهراهنمایيتمومشدوانشقاقدبیرستانشروع)چکاندنصناعاتمعطرادبيهمچون
گالبوآبلیمودرچايداستانك(:منرفتمنمونهمردميقدمي،شهرامالبرز،اکبراماميآلآقا)تذکر:خوانندهدر
اینجابایدازاسممدرسههاپيببرهکهدرآیندههرکدومشونبهچهسمتهایيممکنهبرن(.القصه؛ماسهنفربه
نیتولگرديوخوشگذرونيوبهاشارتشیخناوموالناشهرامرفتیمپاركالله.شهرامباهمونشلوارليمعروف
کهدایيشازسوییسبراشفرستادهبود،اکبرباکتابزیستسومدبیرستانوعجیبهخودمویادمنیستچيتنم
بود،یاچيدستمبود.ازپاتوقهمیشگيشطرنجبازهاردشدیم؛منواکبرروانهمسجدزیباودوستداشتنيپارك
شدیم،شهرامهمبراياستفادهازدستشویيمسجدویابهاجبارروایتداستانيهمراهموناومد.دخترکيکوليبا
چشمانيسیاه،دلرباومرموزوبهقولخودمزالل)اینپرپِسمنفيباِفلعنتي–همونپرپینچيعزیزخودم-که
ميخوادهمهچیزهايپاكومقدسروتوجیهعلمي–وبدترازاونفیزیولوژیك-کنهیهبارميگفتاینجور
چشمهابهاینخاطرقشنگنکهسیاهيمردمکشونکامالسیاههوسفیديچشمشونکامالسفیدودرنتیجهي
اینکنتراستکامل؛یهچشمکامالزیبابهوجودميآد!فکرکنمميخوادبااینحرفهابهباباطاهرکهگفتهبود»مرا
کیفیتچشمتوکافیست«دهنکجيکنهوبگهالمصببااینکاراشميزنهعیشآدمومنقضيميکنه.درست
مثلاینکهتازهیهلولتریاكنابزدهباشيوبعدیکيبیادزورکيیهپارچشربتآبلیموبریزهتوحلقت(کجا
بودیم،آها!دختركکوليباچشمانيسیاه،دلرباومرموزوبهقولخودمزالل،نشستهبودبالباسزیباورنگارنگ
عشایريکهازشیرازبهسمتکازرونکوچميکنند.شهراممطابقمعمولکهبادیدنزیبایيدخترکانبهوجد
مياومدوقریحهمتلكگوییشمثلچشمهجاريميشد،متلکيانداخت.اکبربااخموتخمدستمونوگرفتببره
سمتمسجدکهدختركگفت:»دستِتبده،فالُتبگیُرم.هردستیهخمینيآبي«.هزارتومنياونموقعکهوام
مسکن6میلیونتومنبود،نهمثلاالن36میلیونتومنپولزیاديبود.منکهاصوالمثلهمیشهمفلسبودمودر
پناهخدا؛اکبرداشتوليغیرازخسیسبودنبهفالگیرياعتقادنداشت-هرچندکامالمعلومبودکنجکاوشده
بدونهکنکورقبولميشهیانه؛بهناچارشهرامجورهمهروکشید.اولنوبتاکبربود:»دکتر،دکترنميشي.«،
»همین،کتابزیستشناســيدستمدیديشاهکارکرديگفتيدکتر،حاالچراسقسیاهميشي.کسيکه
عرضهداشــتهباشهکنکورقبولبشه،حتمادرسشهمتمومميکنه.پولهارورد...«شهرامپریدتوحرفش
»پولهارومندادم،منمراضیم،توهماگهازفالتخوشتنیومدبرووضوتوبگیروبرایخودتدعاکن«.
اکبرخواستیهبحثعقیدتيدیگهباشهرامراهبندازهکهبازمنمیدانداريکردم:»ولشکنبابا،اونوکه
توگورتونميذارن.اوِلوقته،برووضوتوبگیر،منمدودقیقهدیگهمیامپیشت«.نوبتشهرامشد:»مهندس،
مهندسنميشي،یهکوليخوشبختميشي.«وبعدباطنازيگفت:»ووِلوودانِس«شهرامتوچشمهاي
دختركزلزدوگفت:»درحسرتدیدارتوآوارهترینم«.ازپیشگویيهايدختركوعشوهايکهدرکارش

داشتشوکهشدم.یهترسيدرسرتاسروجودمرخنهکرد،شروعکردمبهدویدن....
ادامه دارد...
*کارشناس تضمین کیفیت شرکت ناردیس

سالم اي دوست

صدای سکوت
درخلوتخوددرکوچهباغیقدممیزدموبهاینمیاندیشیدمکهصدادرسکوت

زیباست
چندقدمیبیشترنرفتهبودمکهآوایزیباودلنشینقناریزردیاینسکوترا

شکستواشكشوقابرهاصورتمرانوازشداد.
راستیچهآهنگزیبایی...

قدمزدم،بهدنبالزیباییهایدیگریمیگشتم،ناگهانازدور،آبیدریاهارادیدمکهباآرامشیوسیع
مرابهسویخودمیکشاند.صدایموجهایپرتالطمشراشنیدم،بااشتیاق،امابهآرامیقدمبرمیداشتم.
صدایموجهامرابهفکرفروبردکهراستیاگرصخرههادرمسیرآبنبودند،صدایموجهرگزبهاین

زیباییشنیدهنمیشد.ازآرامشسکوت،بهزیباییصدارسیدم.
* 14 ساله

نوشین
غالم خاصی*

نرجس عبدي
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چوپان دروغگو
نمایش چوپان دروغگو که داستان آن برگرفته از قصه های 
کهن ایران زمین است، حس نوستالوژیکی را برای مخاطب گروه 
سنی بزرگسال به ارمغان می آورد. این نمایش با نگاه و رویکردی 
متفاوت، دروغگویی »چوپان دروغگو« را از چند زاویه مورد تحلیل 
و بررسی قرار می دهد. قصه، از زاویه دید گرگ ها به مخاطب ارائه 
می شود و به همین علت حکایتی متفاوت درباره چوپان دروغگو به 
شمار می آید. این نمایش تا 20 بهمن، هر روز به جز شنبه ها، ساعت 

19 در تاالر هنر به روی صحنه می رود.

تمام تو
هوشیار خیام, امیر اسالمی

ایده اصلی آلبوم تمام تو )دونوازی پیانو و نی( براســاس 
بداهه نوازی است. بعضی از قطعات تنها یک بار اجرا و ضبط 
شده و بدون پاالیش و تصحیح در این مجموعه آمده اند و در 
برخی دیگر، الیه های دیگری پس از اجرا به آن افزوده شده 
است. تمام تمهیدات صوتی توسط دو نوازنده و با سازهای شان 

اجرا شده است.
قیمت: 5000 تومان

ژور
پوریا پورناظری

بداهه نوازی های تنبور پوریــا پورناظری اگرچه ملهم 
از مقام های کهن تنبور است، اما برای روایت داستان اش، 
به صدادهی و شــیوه های نوازندگی سنتی وفادار نمانده و 

فضایی امروزی را به تصویر می کشد.
قیمت: 5000 تومان

آدمکش
 کارگردان: رضا کریمی

دیدن فیلم ســینمایي »آدمکش« تصــور مردم از نوع 
قضاوت شــان نسبت به افراد را تغییر مي دهد. در داستان 
فیلم این نکته یادآوري مي شــود که نگاه آدم هایي که به 
ناخودآگاه دیگران دســت پیدا مي کنند، چقدر با دیگران 

فرق دارد.

عصر روز دهم
کارگردان: مجتبی زارعی 

مجتبی راعی تــالش کرده در این فیلــم با روایت 
ماجرایــی خانوادگی که رگه های ملــودرام دارد، نقبی 
به تاریخ عاشــورا بزند و غیر مســتقیم واقعه عاشورا را 
تحلیل و تبیین کند. مهم ترین ویژگی فیلم، اشاره به وقایع 
عاشورا نیست. کربال، عراق و واقعه عاشورا در پس زمینه 
ماجرایی هســتند که قرار است دو نیمه گمشده را به هم 
وصل کنند، دو خواهر که جنگ آن ها را ســال ها از هم 

دور کرده است.

عصر جمعه 
کارگردان: مونا زند حقیقی 

سوگند از خانواده طرد شده و با پسر پانزده ساله اش، 
امیر، زندگی سختی را می گذراند. تضاد و تقابل سوگند 
با امیر باعث شــده، او به پسری سرکش تبدیل شود. از 
سوی دیگر، خواهر کوچک تر سوگند، بنفشه، به دنبال او 

می گردد تا راز گذشته را با او درمیان بگذارد.

طبقه سوم 
کارگردان: بیژن میر باقری 

دختر جوانی پــس از فرار از یک میهمانی شــبانه، 
ناخواسته وارد خانه زنی می شود و...

 

تلویزیون
گالــري محســن، در ادامه نمایشــگاه هاي گروهي و 
موضوعي خود از روز جمعه 24 دي ماه، میزبان نمایشگاه 
»تلویزیون« شــد. در این نمایشگاه که با نمایشگاه گرداني 
»پیمان شفیعي زاده« برپا شــده است، 19 اثر از 19 هنرمند 
با تکنیک آزاد، از طراحي تا ویدیوآرت به نمایش در آمده 
است. نمایشــگاه »تلویزیون« تا چهارم بهمن ماه در گالري 
محســن واقع در خیابان ظفر، خیابان ناجي، خیابان فرزان، 
کوچه نوربخش، بلوار میناي شــرقي، پــالک 42 میزبان 

عالقمندان است. 

نمایشگاه هنرمندان صاحب نام معاصر ایران
نمایشگاهي از آثار نقاشــي 12 هنرمند معاصر ایران، در 
نگارخانه شمرون افتتاح شده است. در این نمایشگاه، 12 اثر از 
هانیبال الخاص، ناصر اویسي، رضا بانگیز، حسین کاظمي، طاها 
بهبهاني، مسعود عربشاهي، صادق تبریزي، منیر فرمانفرمایان، 
ســیراک ملکونیان، منوچهر شیباني، ژازه تباتبایي و کوروش 
شیشــه گران به نمایش درآمده است. این نمایشگاه از تاریخ 
24 دي ماه تا 12 بهمن همه روزه صبح ها از ســاعت 9 تا 13 
و عصرها از ســاعت 16 و 30 دقیقه تا 20 براي بازدید عموم 
دایر است. نگارخانه شمرون در خیابان فرشته، روبه روي خانه 

پرفسور حسابي، باغ موزه هنر ایراني قرار دارد. 

نقاشی هایی در گالری اثر
نقاشي های  ایمان افســریان در گالري »اثر« به استقبال 
بازدیدکنندگان رفت. افسریان، تاکنون نمایشگاه هاي انفرادي 
نقاشــي در گالري هاي آریا، هفت ثمر، ســین و دانشگاه 
فردوسي نیشابور برپا کرده و در چندین نمایشگاه گروهي 
و بینال نقاشي در تهران حضور داشته است. این نمایشگاه 
از 24 دي ماه تا 12 بهمن ماه، از ساعت 11 تا 20 ادامه دارد. 
گالري »اثر« روز جمعه یکم و هشتم بهمن ماه تعطیل است. 

***

شاید بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهید در خیابان های تهران قدمی بزنید و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشید.
کافه هنر در این صفحه تالش کرده ایم، به رویدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشیم.  
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تحقيقات نوين 
مديريتي نشان 
مي دهد كه 
ارتباطات ضعيف 
درون سازماني 
يكي از بزرگترين 
عوامل ايجاد 
هزينه به شمار 
مي آيد كه 
درصد قابل 
توجهي از آن به 
صورت هزينه هاي 
غيرمستقيم و 
پنهان است

پرآوازه مهندسان بین در
عمراندرسراسرجهان،
سهم آسیایی کشورهای
توجهی قابــل چنــدان
ندارند.اماازمیانهمین
تعدادمعــدودمیتوانافــرادیهمچونآنیل
چوپرایهنــدیرایافتکهبــهعنوانیکی
ازپرافتخارترینمهندســانآســیاییدرسطح

بینالمللیشناختهشدهاند.
آنیلکومارچوپــرا)AnilKChopra(در
18فوریه1941درپیشــاورهندمتولدشــد.
بــهخاطرنبــوغذاتیاشدر19ســالگیو
دررشتهمهندســیعمرانازدانشگاهباناراس
هندفارغالتحصیلشــد.اوپسازمهاجرتبه
آمریکاوپذیرشدردانشگاهکالیفرنیا،برکلی،
در21سالگیکارشناسارشدمهندسیعمران
رادریافتکرد.چوپرا3سالبعد،دردانشگاه
برکلیمدركدکترایــشراگرفت.ازآنپس
اوفعالیتهایآموزشــیوتحقیقاتیخودرا
درحوزهمهندسیعمرانومکانیكومسائل
مربوطبهســازههاوســاختمانهایمقاومبه

زلزلهمتمرکزکرد.
چوپــراپسچنــدســالتدریــسدرمقام
اســتادیاریدانشگاهمینهســوتایامریکا،به
عضویتهیاتعلمیدانشگاهموردعالقهاش
یعنیبرکلی،درآمدوازســال1971تا1976
فعالیتخودراتارسیدنبهدرجهاستادیدر
ایندانشگاهادامهداد.پسازسالهاتحصیلو

تدریسدرسال1977،شهروندآمریکاشدو
تابهامروزنیزدرآنجازندگیمیکند.

شــهرتاصلیچوپرادرســطحبینالمللیبه
خاطرفعالیتهایموثرومهمشدردپارتمان
مهندسیعمرانومحیطزیستدانشگاهبرکلی
بهدستآمدهاست.دپارتمانعمرانومهندسی
محیطزیستیکیاززیربناییترینبخشهای
آموزشیوپژوهشیدرحوزهعمرانومحیط
زیســتدرامریکاوســطحجهانبهشــمار
میرود.چوپــرا14ســالاز1980تا1984
ریاســتایندپارتمانرابرعهدهداشــت.او
پایهگذارآموزشوتوسعهدورههایمهندسی
ســازه،دینامیكسازهومهندسیزلزلهدراین
دپارتمانبهشــمارمیآید.مهندسیزلزلهاز
رشتههاییســتکهچوپراسالهایزیادی
ازعمرخودصرفمطالعهوتحقیقوآموزش
درآنکردهاســت.اینرشتهدرواقعبررسی
وضعیــتســاختمانهاوســازههایتحت
فشارزمینلرزهایاســت.هدفاصلیرشته
مهندســیزلزلهومطالعاتچوپرا،پیشبینی
عواقباحتمالیزمینلرزههایقویدرمناطق
شهریوزیرساختهایعمرانیونیزطراحی،
ساختونگهداریسازههایدرمعرضزلزله
اســت.بهدلیلعالقهمنــدیوتخصصویژه
چوپرادررشتهمهندســیزلزله،درهشتمین
کهدرســال1984در کنفرانسجهانیزلزلهـ
یکی سانفرانسیسکویامریکابرگزارشدهبودـ
ازاعضایاصلیکمیتــهراهبریبود.پیشاز

ایننیزیكسالریاســتکمیتهملیشورای
پژوهشدربالیایطبیعیرابرعهدهداشت.

یکــیازمهمتریــنبرنامههایآموزشــیو
پژوهشــیکــهتوســطچوپــرادردپارتمان
مهندسیعمرانومحیطزیستدانشگاهبرکلی
دنبالمیشود،برنامهمهندسیسازه،مکانیكو
مواد)SEMM(است.اینبرنامهآموزشیبا
دنبالکــردناهدافبلندمدتدرزمینهتجزیه
وتحلیلطراحیســازهها،مکانیكسازههاو
موادجامدوســایرموادیکهدرســاختو
ســازبنابهکارمیرود،نقشبسیارمهمیدر
پروژههایاجراییدولتــیوخصوصیدارد.
دانشآموختگانایندپارتمانهمگیازمدیران
ومهندســانشناختهشــدهبینالمللیهستند.
برنامهآموزشــیایندپارتمــانتحتنظارت
چوپرا،بســیاردقیقومنطبقبانیازهایاصلی
حوزههایمربــوطوبابهرهگیــریازامتیاز

چندرشتهایبودنطراحیشدهاست.
عالوهبراینفعالیتهایپژوهشیچوپراشامل
مطالعاتیدرتجزیهوتحلیلطراحیساختمان
وســدهایبتنیضدزلزلهبودهاست.اوبیش
از300عنــوانمقالــهدرزمینههایفوقدارد
وکتابدرســیاوباعنوان»دینامیكسازهها:
نظریهوکاربردآنهادرمهندسیزلزله«،بارها
دردانشگاههایسراســرجهانتجدیدچاپ

شدهاست.
درخارجازدانشگاههمآنیلچوپرادرسمت
مشــاورهبابسیاریازســازمانهایدولتیو

خصوصیدرمســائلمتعددازمهندسیزلزله
گرفتهتامکانیكســازههاومــواد،همکاری
داشتهاســت.اودرفاصلهسالهای1987تا
1993،عضوهیاتمدیرهموسســهتحقیقاتی
زلزلــهوانجمنزمینلرزهامریــکابودودر
حالحاضرنیزسردبیرمجلهانجمنبینالمللی

مهندسیزلزلهاست.
چوپرابــادریافتجایزههــاوتقدیرنامههای
بســیاریکیازپرافتخارترینمهندسینامریکا
بهحســابمیآید.احتماالمدیراندانشــگاه
هندیبانــاراسوقتیکهاولینباردرســال
1960بهخاطرســوابقتحصیلیدرخشــانش
بــهاوجایزهممتــازفارغالتحصیلــیومدال
طالدادنــد،پیشبینیمیکردندکــهیکیاز
درخشــانتریناستعدادهایشــبهقارههندرا
بهامریکامیفرســتندتاسالهایسالافتخار
بیافریند.چوپرادرسال1998توانستجایزه
»ارنســتهوارد«ازجامعهمهندســانعمران
امریکادریافتکند.جایزه»ارنســتهوارد«،
یکیازمعتبرترینجایزههایرشــتهمهندسی
عمراندرجهانمحســوبمیشــود.پساز
آندرســال1999بهخاطــرروشتدریس
منحصربهفردشجایــزهتدریسممتازرااز
دانشگاهبرکلیدریافتکرد.عضویتافتخاری
درانجمنبینالمللیمهندســیزلزلهدرسال
2004وچندینوچندجایزهونشانافتخار،
همگینشــانازکارنامهایــنمهندسموفق

آسیاییدارد.

غزال بیبک آبادی

کومار چوپرا
ل 

آنی

48
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اریخ
ذر ت

در گ

 شمس العماره 
پنج طبقه است 
و امروزه تنها 

طبقه اول و اصلی 
آن قابل بازديد 

است. اين بنا هم 
از نظر نقشه، 

شكل ظاهری، 
آرايش داخلی، 

آينه كاری ها، 
نقاشی ها، 
گچ بری ها، 

ازاره ها و ديوار 
و سقف های آن و 

هم از حيث نمايش 
شيوه های مختلف 

و متنوع تزئينات 
داخلی بناها، در 

ايران بی نظير 
است و در واقع 

نمونه ای كامل از 
معماری و تزئينات 
داخلی آن دوره 
از تاريخ ايران به 

حساب می آيد

اگرامروزبهمیدانامامخمینییاهمان
توپخانهســابقبروید،ساختمانیمشاهده
میکنیدکهروزگاریدرزمرهپیشروترین
سبكهایمعماریایرانیونشاتگرفته
ازمعماریمدرناروپائیانبودهاست.این
بنایتاریخی،شمسالعمارهنامدارد.گفته
میشــوداینبنابهنوعــیمعرفاوضاع
سیاســی،اجتماعیوفرهنگــیآندوران
بودهاســت؛تلفیقیازســنتومدرنیته.
شــمسالعمارهیابنایخورشید،یکیاز
بناهــایتاریخیتهران،مربــوطبهدوره
قاجــاروازشــاخصترینبناهایکاخ

گلستاناست.
احداثاینســاختماندرسال1282
ه.قبهدستورناصرالدینشاهشروعوطی
دوسالتوسطدوستعلیخاننظامالدوله
معیرالممالكدرسمتشرقیارگسلطنتی
ساختهشد.ناصرالدینشاهدرسفراروپابه
معماریبرجهایاروپاییتمایلپیداکرد.
بهاینترتیب،بهدســتوراو،بنایمرتفعی
ساختندتاخود،زنانومهمانانشبتوانند
منظرهشهرتهرانودورنمایآنراتماشا
کنند.دلیلشــاخصبودناینبناارتفاع،
تزئیناتوطراحیآناســت.کریمپیرنیا
سبكاینبناراسبكتهرانینامیدهاست.
شمسالعمارهازلحاظارتفاعوتقسیمبندی
طبقاتمانندبناهایغربیاست،اماتزئینو
آرایشداخلیوخارجیاش،ایرانیودرآن
ازسازههایسنتیاستفادهشدهاست.طرح
ونقشهشــمسالعمارهازمعیرالممالكو
معماریآنرااستادعلیمحمدکاشیانجام
داد.اینعمارتباتاالرآینه،ستونهایبلند
بزرگمرمرین،راهپلههــا،دوبرجویك
مهتابی،ازجملــهبناهایعالیآنزمانبه
حســابمیآید.دراینعمارتاسبابو

اشیای،بسیارنفیسبهکاررفتهوهمچنین
ساعتبزرگیدرباالیاینعمارتموجود
اســتکهدرقدیمصدایزنگآندراکثر
مواقعشنیدهمیشد.شمسالعمارهپنجطبقه
اســتوامروزهتنهاطبقهاولواصلیآن
قابلبازدیداست.اینبناهمازنظرنقشه،
شکلظاهری،آرایشداخلی،آینهکاریها،
نقاشــیها،گچبریها،ازارههاودیوارو
ســقفهایآنوهمازحیــثنمایش
شــیوههایمختلــفومتنــوعتزئینات
داخلیبناها،درایرانبینظیراستودر
واقعنمونهایکاملازمعماریوتزئینات
داخلیآندورهازتاریخایرانبهحساب
میآید.برایســاختوتزئینبنا،حدود
40هزارتومانخرجشــدهاست.نمای
بیرونیکاشــیکاریهایمنحصربهفردو
هردیوارنیزطرحورنگآمیزیخاصی
دارد.درایــنکاشــیکاریهابیشتراز
رنگهایزردوســیاهاســتفادهشدهکه
شاخصهرنگهایجدیدکاشیکاریدر
ایندوراناســت.هرچنداینبنامشابه
کاخعالیقاپویاصفهاناست،امااولین

کاخبهســبكاروپاییدرایرانمحسوب
میشود.

معمارشمسالعماره،»محمدکاشی«نام
داشت.درآنزمان،بهتازگیفلزواردایران
شدهبودواینساختماناولینبناییبودکه
درآنازفلزاســتفادهشد.باقیخانههااز
»توفان«وچوبوکاهگلاستفادهمیکردند.
نکتهجالبمعماریشمسالعمارهاینبود
کهبــراینگهداریســاختماناز»خرپا«
اســتفادهکردهاندوبعدباالیآنرافضای
مسطحیگذاشتهاندتاطبقهباالییراروی
آنبناکنند.برایســاختاتاقهایطبقه
باالترنیزازتکنیكمعماریمنارهاستفاده
شدهاست.اگربهمنارههایمساجدنگاه
کنیدمتوجهاینموضوعمیشویدکهدر
ابتدایمنارهازقطرهایبزرگاســتفاده
شدهوهرچهقدرکهباالتررفتهاندقطر
دیوارهاکمترمیشود.اینبهدلیلایجاد
وزنکمتررویمنارهاســت،وبانگرش
بهمواردیهمچــونزلزله،ازاینطریق
استحکامبنارابیشــترمیکردند.ارتفاع
اینبنابدونحسابکالهفرنگی25متر

وباکالهفرنگی30متراســت.وماتاآن
زماندرتهرانچنینبنایبزرگینداشتیم.
ضمناینکهشــمسالعمارهبلندترینبنای
مجموعهکاخگلستاننیزهست.فضاییکه
مااکنوندرمجموعهکاخگلستانشاهدیم،
براساسفضایاندرونیوبیرونیطراحی
شدهاســت؛فضایاندرونیبرایخانواده
وفضایبیرونیبرایمهمان.اندرونیکه
حرمسراهمشاملآنمیشدههمانبخشی
اســتکهدرحالحاضرتخریبشدهو
چیزیازآنباقینماندهاست.دربیرونی
بیشترمسایلتشریفاتیبرایمهمانهادر
نظرگرفتهشدهاست.چندیپیشمسئوالن
بــرایحفظایــنبنایتاریخــیبهفکر
بازسازیآنافتادند.عملیاتاجراینصب
کاشیدربدنهغربیشمسالعمارهـیکی
ازشاخصترینبخشهایکاخگلستانـ
آغازشدکهاکنوندرمراحلپایانیبهسر
میبرد.هماکنونعملیاتیهمچوننظافتو
بندکشیدربدنهآجریبرجساعتدرحال
انجاماستوعملیاتمرمتاینمجموعه
همچونمرمتسقفشیروانی،قسمتیاز
کاشیکاریهایبدنهشرقی،اجزایچوبی
ماننددرها،اروسیهاوروزنههاانجامشده
اســت.البتهعملیاتمرمتاضطراریاین
مجموعهاجراشــده،امانیمیازعملیات
مرمتکاشــیکاریهاوتزئیناتآنباقی
ماندهاســت.درشــرایطکنونیمیتوان
شــمسالعمارهرابــهعنوانیــكجاذبه
گردشگریمهمدرشهرتهرانبهحساب
آورد.نهتنهایكمعماریبدیعوجالبدر
اینبنادیدهمیشود،بلکهبهعنواننمادو
سمبلدورانیکهمعماریاروپاییومدرن
بامعماریایرانی-اسالمیوسنتیجامعه
ماگرهخوردهاست،نیزازآنیادمیشود.

خورشیدی در گلستان تهران

مهرداد شاکری

معرفی شاهکارهای معماری ایران
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نویسنده: مت نورگارد
مترجمان:  بابک سپاس مقدم، آرزو 
گلشني غفار
 انتشارات:  مترجم. . قیمت: 4000 تومان
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کتابمدیریتزندگیشــغلیبه
ســبكجوجهاردكزشتبانگرش
مدیریتــيوباتمرکزبــرتعدادياز
کریستین هانس پریاني داســتانهاي
نورگارد، دکترمت توسط آندرسون،
نگاشــتهشدهاستومطالعهآنبراي
افراديکــهبهنوعيبــامحیطهاي
کاريدرارتبــاطهســتندخالــياز
لطفنخواهدبود.نورگارد،سخنران
حوزههــايرهبريبرخویشــتنو
نیزمشــاوراستراتژیك مربيگريو
چون ســازمانهایي ارشــد مدیران
مایکروسافت،اینتل،کوکاکوال،جنرال

الکتریكودایملرکرایسلراست.
کتــابمدیریتزندگی،شــامل
دوبخــشداســتانهايپریانــيو
متونمدیریتياســتکهبســیارياز
در را آندرسون پریاني داســتانهاي
دورانکودکيخواندهوشــنیدهایم.
مطالعهداســتاندرهرفصلبهعنوان
هدفمکملتوصیهشــدهاســتو
درطــيطریقدرســفرهايدروني
درمســیراکتشــافدنیــايجدید،
کمكخواهدکرد.نویســنده،مفاهیم
ارائهشــدهراباتمرکزبردستیابيبه
اهدافمتعاليشغليوزندگيهدایت

ميکند.
مدیریتزندگيشــغليبهسبك
جوجهاردكزشــت،شــرحياست
درخصوصتغییروتحوالتمربوط

بهزمانگذارازمدلعصرصنعتيبه
ســويمدلعصردانشواطالعات.
امروزهیکيازبزرگترینمشــکالت
سازمانهاومحیطهايکاري،روبهرو
شدنبااینتغییروتحوالتاست،در
حاليکهپیشتردربازاررقابت،هدایت
وتغییراتعصــردانشواطالعاتبه
ســرميبردند.دراینتقابــل،افرادي
موفقهستندکهارادهحلمسالهمهمي
چونتحولرادرسازمانداشتهباشندو
آیندهرابسازند.ازاینروميتوانموارد
آندرسون بينظیريکهدرداستانهای
بیانشدهرابامسائلوچالشهايعصر
حاضرمقایسهکردوبهنتایجيکاربردي

رسید.
درنهایتاینکتابازطریقبصیرت
ســادهوملموسداســتانهايهانس
کریستنآندرسونیكابزاراستعارهاي
برايمافراهــمميکندکهميتوانددر
مسیرتغییرپارادایمهاوالگوهايفکري
ماقابلاستفادهباشد.مسیريکهازقلب
وروحانســانهاميگــذرد.عليرغم
اینکــهنورگارد،اینکتــابرابراي
محیطهايشــغلينوشــتهاست،اما
درسهاومطالببــهقدريجذاب
وکاربــرديهســتندکهبــهراحتي
ميتواننــددرمحیطهايخانوادگيو
حتيدردنیايخصوصيوفردينیز

قابلتجربهواستفادهباشند.
 * بخش آموزش

محمد مجدم : رمان»ســهممن«نوشته

پرینوشصنیعي،درواقعاولیناثرداستاني
ایننویسندهاســتکهدرمدتکوتاهي
مورداســتقبالخوانندگانقرارگرفتو

چندینبارتجدیدچاپشد.
»سهممن«،داستانزندگيزنياست،
کهازکودکيتامیانساليروایتميشود.
معصومه،دختريازیكخانوادهمذهبي
اســتکهدرقمزندگيميکنندوقصد
مهاجــرتبهتهــرانرادارنــد.ماجرااز
اوایلدههسيآغازميشودورفتهرفتهبا
بزرگشدنمعصومه،تحوالتاجتماعيو
فرهنگيدرقالبانقالباسالميوجنگ
تحمیلي،زندگــياشراتحتتاثیرقرار
ميدهد.معصومهکــهنمادمظلومیتو
معصومیتاست)بهخصوصکهاطرافیانش
اورابانام»معصوم«صداميزنند(،بهدلیل
محدودیتهایيکهیكخانوادهبهشدت
مذهبيباسهبرادرمتعصببراياوایجاد
ميکنند،مجبوربهتركتحصیلميشود.
درحاليکهبرادراوحقارتباطنامشروع
باخانمهمســایهرادارد،ازاوحقارتباط
بابهتریندوستشپروانهسلبميشودو
بهدلیلاتهامدرداشتنارتباطباپسريبه
ناممسعود،متهمبهآبروریزيخانوادهاش
شدهوواداربهازدواجياجباريميشود.
ازدواجباکسيکهتاروزازدواجحتياورا
ندیدهاست.اوهمسریكکمونیستجوان
دوآتشهميشودکهدرتکاپوينقشههاي
مبارزاتمســلحانهبارژیماست.فضاي
زندگياوکامالعوضميشودتاآنجاکه
برايهرتصمیمي،هرنوعپوششيوهر
نوعارتباطيآزاداســتوليطعمزندگي
زناشویيرانميچشدچراکهاصوالمردي
بهعنوانهمســردرکنارخوداحســاس
نميکند.همسرانقالبياو،حمید،تنهابراي
مدتيخرجياوراميدهدوارتباطشــان
حتيبابهدنیاآمدنپسراولشانهمعمیقتر
نميشود.بابهدنیاآمدنپسردوم،سعید،
حمیدگرفتارساواكميشــودوایندر
حالياستکهمبارزاتانقالبيجامعهاوج
ميگیرد.پسازپیروزيانقالببرادرهاي
معصومهکهجــزونیروهايحزباللهي
ميشوند،ازآزاديحمیدبهعنوانیكضد
رژیموتبدیلاوبهیكقهرمانمليحمایت

ميکنند.مدتيپسازپیروزيانقالبوبا
مشخصشــدنچهرهاحزابمختلف،
حمیدبهعنوانیكکمونیســتتوسط
برادرمعصومه،لوميرودواعدامميشود.
برادرمعصومهکاررابهجایيميرساندکه
پســربزرگمعصومهکهدراوانجواني
گرایشاتيبهسمتحزبمجاهدیندارد
رالوميدهدوبهزندانميافکند.باشروع
جنگتحمیلي،معصومهپسربزرگشرا
براينفرستادنبهسربازي،قاچاقيازمرز
عبورميدهد.ایندرحالياســتکهدر
سالهايپایانيجنگ،پسرکوچکشبه
جبههميرودوپسازپایانجنگبهیك
رزمندهباامتیازاتاجتماعيتبدیلميشود.
معصومهکــهدردوراننوجوانياســیر
خانوادهوپسازآنهمسریكکمونیست
ومادریكمجاهدبودهحاالخودرامادر
یكرزمندهميبیند...فضايداســتاني
اینرماناجتماعيبهگونهايطراحيشده
استکهخوانندهترغیبمیشودبیوقفه
داستانرادنبالکندتاازریتموضرباهنگ
آنکاستهنشود.نویسندهکوشیدهاستتا
سبكنوشــتاريخودرابهفراخورسن
وســالمعصومهکهراويداستاناوست،
تغییردهد.روایتزندگيشخصیتاصلي
داستانبيشباهتبهزندگيبسیارياززنان
همعصرمعصمومهنیستوازاینجهت،
کتابطرفدارانزیاديدربینخوانندههايآن
نسلپیداکرد.اینکهتماماتفاقاتقابلتصور
بایــددرزندگيمعصومهبیفتد)برايمثال
انواعگرایشهايحزبيواعتقاديکهشوهر،
فرزنــدانوبرادرانشدارند(اگرچهخالياز
اغراقنیستوليبرايبیانفضايسیاسيو
جوفرهنگياجتماعيدورانانقالبضروري
بهنظرميرسد.وجودقرینههایيدرزندگي
معصومه،مانندپروانه)کهخانوادهاشاوراآزاد
ميگذاشتند(یاشهره)یکيازهمرزمانشوهر
اوکهبهکارهايحزبيمشغولاستوحتي
ازدواجاوهمدرونحزبياست(وتضادهاي
بینخانوادهپدرياشوخانوادهخودشو
همچنینتضادهايفرهنگيقبلوبعداز
انقالب،بهجذابیتداســتانافزودهاست.
البتهنویسندهدرپارهايموارد،تضادهارا
بهشکلسیاهوسفیدميبیندتابهتربتواند

احساساتخوانندهرابرانگیزد.

رقیه زياری*

سهم من
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در منطقه الموت و با 
هر پیچ جاده، تابلوی 

شگفت انگیزی از 
آرامش و زیبایی 

در مقابل چشمان 
مسافران تازه وارد 

پدیدار می شود. 
روستاهای فراوانی 

را با باغ های بزرگ و 
سرسبز خواهید دید 

و مردمانی فوق العاده 
خونگرم و مهربان كه 
می توانند خاطره سفر 

را ماندگار كنند

درصبحگاهخنكپنجشــنبه11آذر89ســفرخودرابرایرسیدنبهمنطقهالموتو
اجرایبرنامهکوهنوردیصعودقلهخشچالازمقابلساختمانمرکزیشرکتفرابآغاز
میکنیم.خلوتیخیابانهاموجبمیشــودکهخیلیزود،تهرانبزرگوآشفتهودرگیر
بحرانآلودگیهواراپشتسرگذاشتهوخودرادرمسیرکرجوسپسشهرقزوینبیابیم.
ســفریکموبیشطوالنیرادرپیشروداریموعبورازبزرگراهکرج-قزوینفرصتی
مناسبیستبرایتماشــایمنظرهخیالانگیزکوههایدوردستالبرزغربیودشتهای
گســتردهوپهناور.ازکنارشانمیگذریمونگاهمیتواندخیرهبماندبهتکهابرهایرهاو
سپیدیکهبرتختآبیآسمانبهآرامیپیشمیروندوانگارگذرزمانفراموشمیشودو
خیلیزودبهانتهایبزرگراهرسیدهوبهطرفشمال،واردتنهاجادهارتباطیمنطقهالموت
میشــویم.درمنطقهالموتوباهرپیچجاده،تابلویشگفتانگیزیازآرامشوزیبایی
درمقابلچشمانمسافرانتازهواردپدیدارمیشود.روستاهایفراوانیراباباغهایبزرگ
وسرســبزخواهیددیدومردمانیفوقالعادهخونگرمومهربانکهمیتوانندخاطرهسفر
راماندگارکنند.درحدود40کیلومتریمعلمکالیهبهتابلویدریاچهاوانمیرســیمواز
جادهاصلیجداشدهوحدودیكربعبعدودرگذرازآخرینپیچ،ناگهانباچشمانداز

خیرهکنندهایازپیوندآسمانوزمیندرآبیدریاچهاوانروبهرومیشویم.
زمــانکوتاهیرادرکنــاردریاچهتوقفمیکنیم.بایدپیشازتاریکیهواخودرابه
نقطهمناســبیازکوهخشچالبرایاستقرارچادرهاوشبمانیبرسانیم.نسیممالیمیدر
هواجریاندارد.نســیممالیمیکهتنآبیاوانرامواجمیکندوبهتصویرکوههایبلند
شمالیدرآن،شکلیرویاگونهمیدهد.ایندریاچهرامیتوانیکیاززیباتریندریاچههای

کوهستانیایراندانست.
پسازســاعاتیاندك،آمادهحرکتبهطرفباالمیشــویم.مسیریکهبرایصعود
درنظرگرفتهایم،یالیبســیارطوالنیوپرفرازونشیباستکهازجنوبقلهآغازوبه

زمینهایکمارتفاعالموتمنتهیمیشود.برایهرچهنزدیکترشدنبهاینیال،روستای
وربندرشمالشرقدریاچهراانتخابکردهوباعبورازکوچههایباریكوخلوتآن،
درســاعت16/30دقیقهدرنزدیکیچشــمهایزاللودرختیتناور،چادرهایخودرا
برایشبمانیبرپامیکنیم.ازکرانههایدور،تاریکینزدیكمیشودوشبیکهآرامآرام
همهچیزرادرخودفرومیپوشــاند.تعدادیازهمسفرانبهبرپاییآتشمیپردازند.بعد
ازخوردنشــام،توضیحاتمربوطبهصعودفرداارائهمیشود.جمعه12آذر89،ساعت
5/20دقیقهبامدادباحرکتیآرامودرنورهدالمپهایخود،صعودراآغازمیکنیم؛در
تاریكوروشــنهواودربیمرزیشبوروز.دوستانیکهبرایپیمایش12کیلومتری
مسیروصعودقلهداوطلبشدهاندآقایانملکیان،طالبی،داداشعلیها،افضلیونصیری
هستند.اینتیمبایستیدرمجموعرفتوبرگشت،چیزیدرحدود24کیلومترپیمایش
مسیررادر8ساعتزماندرنظرگرفتهشدهبهانجامبرسانند؛کاریاستقامتیوسنگین.
دامنههایتاریكوپرشیبمقابلمانراباحرکتیکموبیشسریعپشتسرمیگذاریم
تابربلنداییالبتوانیمببینیم»آفتابیراکهآهستهبرمیآیدوقطرههایشبرابهنرمیاز
گونههایســبزکوهپاكمیکند«.زمانیکهخودرانزدیكبریالقلهمیبینیمباجادهای
خاکیروبهرومیشــویم.اینجادهمتروكدرسالیانگذشتهوبرایاستفادهازمعدنیدر
دامنههایخشچالایجادشدهاســتوتاارتفاع3200مترنیزامتداددارد.ساعت11/15
دقیقهدرحالیکهجی.پی.اسپیمایشنزدیكبه12کیلومترازمحلاســتقرارچادرهارا
نشــانمیدهدبهآخرینشیبمنتهیبهقلهمیرسیم.جاییکهفقطدرحدود120متربا
ســنگچینقلهخشــچالفاصلهداریم.زمانیراکهبرایصعوددرنظرگرفتهبودیمیعنی
6ســاعتبهاتمامرسیدهاستوباتوجهبهخستگیاعضایگروهوهمچنینپیشبینی
حداقل3ساعتبراییكبازگشتسریع،پایانصعودبرایدوستاناعالممیشود.تبریك

وخستهنباشیدبرایفعالیتوتالشیجانانهوگرفتنچندعکسیادگاری.

فرامرز نصیري 

بر فراز قله خشچال

میانه  در  متر   4050 ارتفاع  با  خشچال  قله 
واقع  الموت  منطقه  در  و  غربی  البرز  کوه های 
شده است. جایی که بیشتر آن را با نام قلعه ای 
تاریخی مربوط به حسن صباح )بنیانگذار فرقه 
بسیار  دره ای  الموت،  می شناسند.  اسماعیلیه( 
بزرگ و گسترده در شمال شهرستان قزوین است 
که از سالیان گذشته _ و حتی تا به امروز _ به 
عنوان یکی از معبرها و گذرگاه های ارتباطی مهم 
دریای  و  کشور  شمالی  نقاط  به  دستیابی  برای 

خزر به شمار می آید. 

نتایج مسابقات والیبال و فوتبال گل کوچک در فراب
مسابقاتوالیبالوفوتبالگلکوچكسال1389،بهصورتدورهایودوحذفیبینتیمهای
حاضربرگزارشد.تیمهایبرتروالیبالبهترتیبتیمهایپشتیبانی،منتخبومهندسیبرقو
تیمهایبرترفوتبالگلکوچك،تیمهایپشتیبانی،مالیومهندسیبرقشدند.درمراسمپایانی
نیز،باحضورمعاونتهایمهندسی،مالی،برنامهریزیومنابعانسانی،هدایاییازطرفشرکت
فراببهتیمهایاولتاسوماهداشد.گفتنیاستدراینمسابقاتتیمهایفوتبالگلکوچك
شاملناردیس1و2،توبا1و2،مهندسیابزاردقیق،خلیجفارس،نیروگاهآبی،مهندسیبرق،
پشــتیبانی،برنامهریزی1و2ومالیوتیمهایوالیبالشاملمهندسیبرق،پشتیبانی،منتخب،

نیروگاههایکوچكومتوسط،مالیومهندسیتاسیساتمیشدند.
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  بهـداشـت روانـي در محیـط کـار
با توجه به مطالب درج شده در شماره هاي گذشته، اکنون مي دانیم که علل و 
عواملي که باعث مي شوند کارکنان یک سازمان فعال در شرق یا غرب گرفتار 
فشار رواني و فرسودگي شغلي - پریشاني رواني شوند، با علل و عواملي که 
مي آورند،  فراهم  ایران  در  را  سازمان  یک  کارکنان  رواني  پریشاني  موجبات 
تفاوت هایي دارند. در ایران نیز هرچند بین علل و عوامل تنش زا در سازمان هاي 
گوناگون شباهت هاي بنیادین وجود دارد، اما وجود تفاوت بین این عوامل در 
نیز قابل توجه است. در یک کارگاه  استان هاي مختلف و شهرهاي هر استان 
آموزشي بهداشت رواني در محیط کار در شهر شیراز شناسایي عوامل تنش زا 

توسط مدیران و کارکنان، اینطور عنوان شد: 
عدم امنیت شغلي، جذب غیرعلمي پرسنل موجود، عدم تطابق شغل با شاغل، 
بازنشستگي،  دوران  در  روشن  آینده  نداشتن  مدون،  وظایف  شرح  نداشتن 
مکرر  نصب هاي  و  عزل  جامعه،  در  معنوي  مادي-  طبقاتي  فاصله  وجود 
مطابق  شغلي،  رضایت  سطح  بودن  پایین  اداري،  ساختار  در  بي مورد  و 
امکانات  فقدان  مي شود،  خواسته  او  از  که  کاري  با  فرد  اطالعات  نبودن 
آموزشي در زمینه بهداشت رواني در محیط کار، فقدان ساز و کار صحیح 
ارزیابي عملکرد شغلي افراد، عدم تدوین سیاست کلي، ت  صمیم گیري هاي 
ایجاد  پرسنل،  دستمزد  و  حقوق  بودن  ناکافي  سازمان،  مسئوالن  في البداهه 
سازمان،  مدیران  توسط  متناسب  پاسخگویي  امکان  عدم  و  زیاد  توقعات 
انعکاس مشکالت خانوادگي کارکنان در محل کار، عدم تناسب بین نیروي 
انساني، میزان کار، بي ثباتي ضوابط و مقررات، ناآشنایي مرئوسین و مسئوالن 
سازمان نسبت به مشکالت یکدیگر، پایین بودن سطح اطالعات مشتریان از 
فرآیندهاي انجام دادن کار در سازمان، کمبود دانش فني و تخصصي مدیران 
و کارکنان در زمینه هاي موردنیاز سازمان، متفاوت بودن برنامه هاي رفاهي براي 

کارکنان در پست هاي مختلف و... 

مزیت بهداشت و پیشگیري بر درمان
اکثریت افراد از اطالعات ساده بهداشتي آگاه نیستند، حتي طبقات تحصیل کرده 
نیز برداشت صحیحي از بهداشت در زندگي ندارند. مطالعه و تحقیق درباره بهداشت، 
اطالعاتي به دست مي دهد که براي حال و آینده شخص بسیار مفید و مؤثر است. 
وقوف به مسائل بهداشتي انسان را در استفاده کامل از زندگي سراسر آمیخته با نشاط 
و شادابي، چه به صورت یک فرد و چه به عنوان یک عضو جامعه، کمک زیادي 
مي کند، در این هنگام است که انسان به وسعت و ارزش سالمت و بهداشت مي برد و 
به نیازمندي هاي بهداشتي خود و نیز به اهمیت سالمت خانواده و جامعه با دید بیناتري 
مي نگرد. بهداشت در زندگي فردي - اجتماعي اهمیت روزافزوني دارد، بطوریکه 
در سازمان هاي بین المللي مورد توجه فوق العاده اي قرار گرفته است. در میان کلیه 
موجودات زندهـ  به استثناي انسانـ  تلفات قبل از تولد شایع بوده و رسیدن به سن 
رشد نادر است. حیوانات صدها و هزارها تولیدمثل مي کنند و فقط 2 تا 3 مورد آن 
به سن بلوغ مي رسد. در حال حاضر اکثر موالید در میان قبایل عقب افتاده و بدوي در 
سنین کودکي تلف مي شوند. بدیهي است هرچه انسان بر عوامل طبیعي مسلط تر بوده 
و بر سطح معلومات کلي و بهداشتي خود بیافزاید، به تدریج از میزان تلفات خویش 
خواهد کاست. بیماري ها بدون علت به وجود نمي آیند و اگر مراقبت کافي به عمل 
نیاید، تندرستي مدت زیادي دوام نخواهد داشت. زیرا سالمت همچون جامي بلورین 
بسیار زیبا ولي شکننده است و نگهداري از آن به وقت و دقت زیادي احتیاج دارد. 
بهداشت، دانش حفظ تندرستي است و پزشکي علم درمان بیماري هاست. بدیهي 
است که بیمار نشدن بر بیمار شدن و معالجه کردن ارجحیت دارد. چون وقتي بیماري 
مزمني پیش آید، بهبودي آن را نمي توان پیش بیني کرد و اگر هم بیمار بهبود یافت 
اغلب آثار  و عوارضي از بیماري مي ماند، که گاهي هویدا و گاهي مخفي است و 
با پیدایش زمینه مساعد مجددا آشکار مي شود. چنانکه بیشتر بیماري هاي مزمن در 

سالمندي نتیجه عفونت ها و بیماري هاي دوران جواني است.
* بورد تخصصي بیماري هاي اعصاب و روان

بدیهي است كه 
بیمار نشدن بر بیمار 
شدن و معالجه كردن 
ارجحیت دارد. چون 
وقتي بیماري مزمني 
پیش آید، بهبودي آن 
را نمي توان پیش بیني 
كرد و اگر هم بیمار 
بهبود یافت اغلب آثار  
و عوارضي از بیماري 
مي ماند، كه گاهي 
هویدا و گاهي مخفي 
است

دکتر منوچهر 

سرحدی*

حرکات درماني و اصالحي قسمتي از تربیت بدن 
به شمار مي روند که درصدد اصالح و برطرف کردن 
ضعف ها و ناهنجاري هاي مختلف عضالني، اندامي 

و هماهنگي و تعادل، با استفاده از حرکات 
هستند.  ورزشي  اصولي  و  دقیق  برنامه هاي  و 
از  یکي  مناسب،  و  طبیعي  بدني  وضعیت  داشتن 
صحیح  قامت  است.  انسان  براي  ضروري  نیازهاي 
نشان دهنده سالمت  اول  بدني در هر فرد، در وهله 
و تندرستي اوست، چرا که اگر سیستم فیزیولوژیکي 
و آناتومیکي هر شخص آمادگي و رشد کامل داشته 
باشد، از نظر وضعیت ظاهري نیز در حالت مطلوبي 
قرار می گیرد و کیفیت دروني خود را در ظاهر نیز 

بروز می کند.
نمونه هاي مختلف تیپ و بدن در انسان

1. تیپ چاق 
نسبتا  و  چاق  بدني  و  هیکل  که  هستند  افرادي 
نرم  بافت هاي  با  برتري  تیپ  این  در  دارند.  درشت 
)چربي( است. داشتن بدني چاق و گرد با ارگان هاي 
داخلي بسیار سنگین از مشخصات فرد در این نمونه 

و تیپ است.
2. نمونه و تیپ عضالني

هیکل  که  است  افرادي  ویژه  بدني،  نمونه  این 
افراد معموال  این  دارند.  تنومند  و  بدني عضالني  و 
استخوان بندي بزرگتري نیز دارند. اما به لحاظ رشد 
مناسب عضالني با فرم و شکل مناسبي دیده شده و 

ورزیده و آماده به نظر مي رسند.
3. نمونه و تیپ الغر

عضالتي  و  ضعیف  و  الغر  بدني  که  اشخاصي 
قرار  تقسیم بندي  این  در  باشند،  داشته  نیز  کم توان 

می گیرند.
علت های بروز ناهنجاري ها

عوامل مختلفي بر روي رشد و تکامل انسان تأثیر 
دارد و مي تواند روند طبیعي آن را تضمین کرده و 
یا اختالالتي در آن ایجاد کند. به طور مثال، شرایط 
رواني  و  جسماني  اقدامات  و  حاالت  و  زندگي 
نقش  مادران(  )به ویژه  جنیني  دوران  در  والدین 
داشته  جنین  نمو  و  رشد  و  شکل گیري  در  مؤثری 
رواني  و  در وضعیت هاي جسماني  کلي  طور  به  و 

نوزاد در آینده تاثیر می گذارد. عوامل مختلف بروز 
ناهنجاری ها عبارتند از:

در  موجود  ناهنجاري هاي  از  برخي  وراثت:   .1
اختالالت  اثر  در  شد،  ذکر  که  همانطور  نوزادان. 
رخ  نوزادان  براي  مادرزادي  صورت  به  و  ژنتیکي 

مي دهد.
2. حوادث و بیماري ها: آسیب ها و صدماتي که در 
اثر بروز حوادث مختلف مانند، تصادفات رانندگي و 
بیماري هایی از قبیل سل استخواني، فلج اطفال و... که 

منجر به ناهنجاري هاي مختلف در افراد مي شود.
یا  و  زیاد  وزن  داشتن  بدني:  فرم  و  وزن   .3
برخورداري از جثه و هیکل نسبتا درشت و یا قد بلند 
ناهنجاري هایي  براي  را  از عواملي هستند که زمینه 
مانند کف پاي صاف در افراد چاق و همینطور پشت 
گرد و افتادن شانه ها به جلو در افراد قدبلند ایجاد 

می کنند.
ادامه دارد

* مدرس، مربی و داور بین المللی
امور ورزش. واحد رفاه

حرکات  درماني و اصالحي و اهداف آن )1(
ابوالقاسم

 حسن زاده *
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