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خداوند متعال 
را شاكرم كه 

توانسته ایم به لطف 
او، با صابت و 

انسجام كامل، امور 
شركت را در راستاي 

چشم اندازهاي 
ترسیم شده به پیش 

بریم. بدیهي  است 
گذشتن از مشکات 

سال 89 و دست 
یابي به كامیابي 

هاي آن بدون 
تاش ها،  فداكاري ها 

و صبوري هاي شما 
سروران گرامي، 

ممکن نبود

ول
ر مسئ

ن مدی
سخ

در انتظار آینده بهتر
همکاران گرامي، سام

ساليموفقاماپرفرازونشیبراپشتسرگذاشتیم؛پرازتاشوتکاپووسرشار
تداومدلسوزانههمکاريها،همدليهاوهمراهيها.ساليکهتاشهايچندین از
سالهاخیرشرکتدرحوزهاجرايطرحهايخارجکشورباموفقیتبهثمررسیدو
همکارانماندرطرحتانا)درکشورکنیا(موفقبهراهاندازيوتحویلموقتهرچهار
واحدطرحشدندوازسويدیگرشاهدانحرافآبطرحسنگتوده2،باحضور
مقاماتعاليرتبهدوکشورایرانوتاجیکستانبودیم.همچنیندرسال89کارهاي
اجرایيطرحچندمنظورهاومااویا)درکشورسریانکا(،یکيازبزرگترینطرحهاي

شرکتواردفازاجرایيشد.
درحوزهطرحهايآبيموفقشدیم؛دوواحدازنیروگاهآبيکارون4راراهاندازي
کنیموانتظارداریمکهواحدسومنیزتاپایانسالراهاندازيشود.عمدهفعالیتهاينصب
تجهیزاتدرطرحگتوندانجامشدهومقدماتراهاندازيطرحدردستاقداماست.
پیشرفتخوبيدرنصبتجهیزاتتنهانیروگاهتلمبهذخیرهايکشور)سیاهبیشه(داشتیم
وکارهايساختونصبطرحسیمرهنیزبهطورجديدردستپیگیرياست.درکنار
اینطرحهاوباوجودمواجههبامشکاتمتعددوعدیدهدراجرايپروژههايکوچك
آبي،سرانجامکلیهواحدهايپروژهلواركودوواحدازسهواحدپروژهشهیدرجایينیز

بهکارفرماتحویلموقتشدند.
دراینماههايپایانيسال،خبرهايخوبيدرحوزهطرحهايحرارتيداشتیم.درطول
سال89،پنجواحدگازيویكواحدبخارازنیروگاهآبادانراهاندازيشدوانتظارميرود
بتوانیمدرزمانباقيماندهتاانتهايسال،واحدششمگازيوواحددومبخاررانیزعملیاتی
کنیم.راهاندازيموفقیتآمیزواحداولگازيپروژهسیري،عليرغمتداوممحدودیتهاو
مشکاتبینالملليوعدمحضورسرپرستهایخارجي،نشانازتوانواعتمادبهنفس

مثالزدنيهمکارانمانبود.
درسال89عاوهبرموفقیتهايبهدستآمدهدرپیشبردپروژهها،عملکردمناسبي
نیزدرحوزهحفظوتوسعهبازارنشاندادیم.واگذارينیروگاههايآبيمگريارمنستان
)BOT(،خداآفرین)BOT(،آزاد)BOT(ودز)BOT(بهشرکتفرابوبرندهشدن
درمناقصهنیروگاههايآبيداریانوزایندهرودوکارهايساختمانيوهیدرومکانیك
کینداروما)درکشورکنیا(درمجموعتوانست478.5مگاواتبهظرفیتبرقآبيقابل
تولیدفراباضافهنماید.ازطرفيشرکتفرابتوانستدرمناقصهتامینتجهیزاتبرق
جهتخط3مترويتهرانبرندهشودکهاولینپروژهحوزهحملونقلریلياستکهبه

صورتEPCمجريآنخواهیمبود.
باتاشبيوقفههمکارانوگشایشLCطرحیزدبهعنواناولینطرحBOO،شرکت
فراببهطوررسميبهعرصهجدیديازحوزهفعالیتخود)طرحهايسرمایهگذاري(
راهیافت.درهمینرابطهتوانستیمطرحاسامآبادرانیزبهمرزگشایشLCبرسانیم؛
هرچندکهاینمهمهنوزبنابهدایليکهخارجازمحدودهتوانشرکتمحققنشدهاست.
ایام،درکنارپیشرفت ناردیس،راهاندازيهمهواحدهايگازيپروژه درشرکت
طرحهايLNG،فروزانوNGLخارگ،نشانازتسلطوارادهخوبهمکارانماندر
اجراوپیشبردکارهادرحوزهنفت،گازوپتروشیميدارد.عقدقراردادهايجدیدشامل
طرحایستگاهتقویتفشارگازوراويوطرحیوتیلیتيفازهاي22تا24پارسجنوبيدر
شرکتناردیس،نویددهندهروزهايپرجنبوجوشوپرتکاپویيبرايشرکتفراب

درحوزهنفت،گازوپتروشیميميباشد.
ازجملهمهمترینموفقیتهاودستآوردهايشرکتتوباوگروهفرابدرسال
89ميتوانبهطراحيوتستموفقیتآمیزمدلتوربیننیروگاهسیمرهوآغازطراحي

وساختنیروگاهآزاداشارهکرد.بيشكاینموفقیتهاجزوافتخاراتمليکشورنیز
محسوبميشود.دستاورددیگريکهدراینسالداشتیم،حاصلبهثمرنشستناستراتژي
خوبدوسالاخیرشرکتفرابدرتاسیسشرکتنوتاشوواگذاريکارهاياجرایي
بیشاز10پروژهبهاینشرکتاستکهنتیجهآنموفقیتنوتاشدرثبترکوردهاي
زمانيجدیدوانسجامتحسینبرانگیزهمکارانفرابونوتاشدرپیشبردکارهاياجرایي
است.انتظارميرودکهتداومفعالیتهايشرکتنوتاش،مبینافزایشکیفیتوکاهش

هزینههادرجبهههاياجرایيپروژههايفرابباشد.
و اما سال 90

سالآیندهبرایمانبسیارکلیديوحساسميباشد.راهاندازيواحداولطرحسنگتوده2.
راهاندازيوتحویلموقتواحدهايگازيوبخارباقيماندهطرحآبادان،راهاندازيواحدآخر
کارون4،راهاندازيواحدهايطرحگتوندعلیا،راهاندازيواحداولطرحسیاهبیشهو
واحددومپروژهسیريهمگينشانازلزومتداومانسجاموتمرکزدرپیشبرداموراجرایي
دارد.ازطرفيفعالیتطراحيوساختتوربیننیروگاهتوسعهگتوندعلیانیزواردفاز
اجرایيخواهدشد.دراینمیانطرحسنگتوده2باتوجهبهتعهداتفيمابیندولتهاي

ایرانوتاجیکستان،ازحساسیتویژهايبرخورداراست.
باتوجهبهظرفیتباايمهندسيوتوانتشکیاتيشرکت،امیدوارمبتوانیمدرحوزه
اجراوجذبپروژههايحملونقلریليباشتاببیشتريحرکتکنیم.بهنتیجهرساندن
چارچوبهايپایهدرطرحکنتورهايهوشمندوتوسعهبازارشرکتدرحوزهنیروگاههاي

بادينیز،جزواهدافاستراتژیكشرکتمحسوبميشود.
باتوجهبهاینکهطرحهايسرمایهگذاريمطابقاهدافترسیمشده،بخشقابل
توجهيازتوانماليشرکترامتوجهخودميکنند؛لذاموفقیتشرکتدرراهاندازيهر
چهسریعترطرحیزدوگشایشاعتباروپیشبردسریعترکارهايطرحاسامآباددراولویت
اولفعالیتهايشرکتميباشد.دراینارتباطعملکردمجریان/مدیرانپروژههادرتامین

بهموقعنقدینگيموردنیاز،بسیارحائزاهمیتاست.
هرچندحوزهطرحهايسرمایهگذاري،ظرفیتهايخوبيراپیشرويشرکتقرار
ميدهد،امادستیابيبهموفقیتاستراتژیكدراینعرصه،درگروشتاببخشیدنبهتوان

شرکتفراببرايجذبسرمایهگذارداخليیاخارجيميباشد.
بازرگاني، مهندسي، مدیریتهاي معاونت/ کلیه از و شمرده غنیمت را فرصت
و ایمني کیفیت، کنترل و بازرسي پشتیباني، مالي، سیستمهای، توسعه و برنامهریزي
حراست،ونیزشرکتفراباینترنشنالکهبهنحويشایستهوقابلتقدیرازتیمهاي
اجرایيوپروژههاحمایتوپشیبانيکردندقدردانيوتشکرميکنم.بهتماميهمراهانم
درکارگاههاياجرایيدرداخلوخارجکشور،خداقوتميگویموزحماتشانراارج

مینهم.
یك از بیش حاصل شد، نگاشته فراب شرکت کامیابيهاي عنوان به آنچه تمام
دههزحماتمستمروارزشمنددوست،برادردلسوزوگرامیمانجنابآقايمهندس
حاجيرسولیهااست؛امیدوارهستمهمچنانبتوانیمازتوانمنديهايایشانبرايتوسعهو

تعاليشرکتبهرهمندشویم.
خداوندمتعالراشاکرمکهتوانستهایمبهلطفاو،باصابتوانسجامکامل،امور
شرکترادرراستايچشماندازهايترسیمشدهبهپیشبریم.بدیهياستگذشتن
و فداکاريها بدونتاشها. آن هاي کامیابي به یابي ودست ازمشکاتسال89
صبوريهايشماسرورانگرامي،ممکننبود.بيشكباهمدليهمهشماعزیزان،همچون

گذشته،فعالیتهایچشمگیروروزهایپربارخودراتکرارکردهوادامهخواهیمداد.
آرزويساليخوبوسرشارازسامتي.موفقیتوشادمانيرابرایتاندارم.

مهران لطفی
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  اطاعات چنداني 
از نحوه اداره 

 General یک
 Contraction

نداشتم. به خوبي 
مي دانستم كه چه 
انتظاري از فراب 

وجود دارد. اما 
نمي دانستم كه 
چگونه باید این 

انتظارات را برآورده 
 GC  كرد. نحوه اداره

را نمي دانستم

ری
ت گذا

ی سیاس
س شورا

ن رئی
سخ
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 امین
حاجی رسولیها

اوایل اردیبهشت سال 1375 مهندس بیژن زنگنه مرا صدا زد..............................................
ازروزاولورودبهفراب،سعيکردمباروالکارموجوددرفراببهاصطاح"سنکرون" 
شوم.روزها،هفتههاوحتيماههاياولرادراکثرجلساتکاري،شرکتميکردم،بدونآنکه
اظهارنظريکنم،قضاوتيکنم،انتقاديکنم،راهحليارائهدهم.مينشستموميشنیدم.تاپیشاز
اینباکارکِردواحدهايتولیديآشناشدهبودم.باجریانتولیدتاحدوديآشنابودم.فهیمدهبودم
کهدرواحدهايتولیدي،چگونهورودیهابهخروجيتبدیلميشوند.آموختهبودمکهچگونه
بازاریابيبهسفارشمشتريميرسدوسفارشمشتريبهبرنامهریزيتولیدوخریدمواداولیه
وخطتولیدوکنترلتولیدوکنترلکیفیتمحصولوانبارمحصولوتحویلبهمشتريمنجر
ميشود.بامفاهیمقیمتتمامشدهوسهممواد،دستمزدوسرباردرقیمتتمامشدهبیگانه
نبودم.کارکردهیئتمدیره،مدیرعامل،مدیرتولید،مدیرفني،مدیراداري،مدیرمالي،شوراي
اساميکارراشناختهبودم.اعتصاباتکارگريرادیدهبودم!امااطاعاتچندانيازنحوهاداره
یكGeneral Contractor)پیمانکارعمومي(نداشتم.بهخوبيميدانستمکهچهانتظارياز
فرابوجوددارد.امانميدانستمکهچگونهبایداینانتظاراترابرآوردهکرد.نحوهادارهGCرا
نميدانستم.پیشازایندرجلساتزیاديدرخصوصضرورتتأسیسGCهاباهمکاران
وزارتنیروبحثوگفتگوکردهبودم.امادرخصوصسازماندهيGCاطاعاتينداشتم.
اطاعاتيهموجودنداشت.مپناازهمانابتدايتأسیس،سراغشرکت"موننکواگرا" کانادارفته
بودوقرارداد4میلیونداريخودرابااینشرکتمنعقدکردهبود.هدفازاینقراردادکسب
دانشفنيسازماندهيیكGCنیروگاهيبههمراهنرمافزارهايمربوطه)MPMS(1وآموزش
ایننرمافزارهابود.امافراباقداممشابهيانجامندادهبود.چهارسالازتأسیسفرابگذشتهبود

وطياینچهارسالکارهايزیاديدرفرابانجامشدهبود:
-فرابدرمناقصهنیروگاه1000مگاواتيکارون1شرکتکردهبودوبهعنوانبرندهمناقصه،
قرارداداحداثنیروگاهراباسازمانآبوبرقخوزستانمبادلهکردهبود.شرکتدریكمناقصه
بینالمللي،تکمیلاسنادفنيومالي،تهیهضمانتنامههايشرکتدرمناقصهوتهیهتضامین

قراردادي،برايشرکتيکهتازهتأسیسشدهبودو
هیچتجربهقبليدراینزمینهنداشت،کاريبسیار
مهم،دشواروالبتهارزشمندبود.اگرچهرویکردمثبت
وزارتنیروخصوصاًوزیروقتنیرو،حمایتتام
وتمامازرشدوبالندگيفراببودولکنطيکردن

تشریفاتقانونيشرکتدرمناقصهبینالملليبرايشرکتنوپايفراب،کارسهلوسادهاينبود.
اطاعاتبندهایناستکهفرابباقیمت127میلیونداردرمناقصهکارون1برندهشدوقیمت
نفردومحدود190میلیونداربودهاست.2-مذاکراتقرارداديپروژههايمسجدسلیمان،
کارون3وکرخه،باشرکتآبونیرونیزدردستانجامبودوليقراردادهايمربوطهمبادله
نشدهبود.پروژهمسجدسلیمان)سدونیروگاهگدارلندر(بااستفادهازوامکمبهرهدولتژاپن
)OECF(بهمناقصهرفتهبودوقراربودباهزینهايبالغبر1/2میلیارددار،سدونیروگاهمسجد
سلیماناحداثشود.قراردادبهکنسرسیومدایلم)کره(وساتو)ژاپن(واگذارشد.دولتژاپن
پسازپرداختاولینقسطوام)درحدود400میلیوندار(بنابهدایليازپرداختباقیمانده
وامخودداريکردهبودوکارفرماتصمیمگرفتهبودباهزینهخودپروژهرابهاتمامرساند.بهمین
دلیلبحثواگذارياحداثفازاولنیروگاهبهصورتتركمناقصهبهفرابمطرحشدونهایتا
باتصویبشوراياقتصاد،کاربهفرابسپردهشد.-پروژهکارون3نیزبصورتEPCFبه
مناقصهرفتهبودوکنسرسیوميازشرکتهايآ.ب.ب،زیمنس،سولزروآندرادهگوتیرز،طرفنهایي
مذاکرهکارفرماشدند.پیشنهادقیمتبرندهبرايبخشنیروگاه2000مگاواتيکارون3،حدود
770میلیونداربود.مذاکراتتأمینمالي)فاینانس(کارون3بهسرانجامنرسیدووزارتنیرو
وکارفرماتصمیمبهواگذاريپروژهعظیمکارون3بصورتتركتشریفاتمناقصهبهشرکتهاي
ایرانيشدند.تصمیميکهپرخطرترینتصمیموزارتنیروطيچهلسالفعالیتخودبود.
احداثنیروگاهسهمفرابشد.محدودهکاريکهبهفرابواگذارشد،حدود380میلیوندار
قیمتگذاريشد.اینهمانمحدودهکاريبودکهدرمناقصه،770میلیوندارپیشنهادشدهبود!
-پروژه400مگاواتيکرخهنیزباقیمتيحدود100میلیوندار،بصورتتركمناقصهبه

فرابواگذارشد.قرارداداینهرسهپروژهدرتابستانسال1375نهایيشد.
-اقداممهمدیگرفرابطي4سال)75-71(آنبودکهبازحماتبسیارزیادورفتو
آمدهايفراوانوتهیهگزارشاتمختلففنيوماليوبازدیدهايمتعددازشرکتهايسازندة

توربینوژنراتور،موفقشدهبودقراردادطراحيوساخت19واحدتوربینپروژههايکارون1،
کارون3،کرخهومسجدسلیمانراباشرکتهاربین)چین(وقراردادطراحيوساخت
ژنراتورهايکارون1رابازیمنس)آلمان(وژنراتورهايمسجدسلیمان،کرخهوکارون3راباالین
)اتریش(منعقدنماید.برمبناياینقراردادها،بخشزیاديازتجهیزاتتوربینوژنراتورهايدر
داخلکشورساختهميشدکهخودمستلزمتجهیزکارخانجاتداخليوخریداريماشینآات
صنعتيجدیدبود.مذاکرهباشرکتهايخارجيسازندهتوربینوژنراتورومجابکردنآنهابه
ساختداخلتجهیزاتتوربینوژنراتورودرعینحالپذیرشمسئولیتهايساختداخل
توسططرفهايخارجيوقبولPerformanceماشینتوسطآنان،درزمرهنکاتمهمياست

کهبهسامانرساندنآنهاکارسهلوسادهاينبودهاست.
-دواقداممهمدیگرفرابطياینسالها،تأسیسشرکتفراباینترنشنالدرجبلعلي
)دوبي(وخریدساختمانمیدانولیعصر،)شهیدشهامتي(درسال74بودهاست.ساختمان
مرکزيفرابازشرکتمهابقدسبصورتاقساطیکسالهوبهقیمتحدود800میلیونتومان
خریداريشدهبودوبازسازيآننیز،آغازگردیدهبود.نحوهادارهشرکتفرابطياینسالهابه
گونهايبودکهبهجرأتميتواناظهارداشتمدیرعاملفراب)عبدالحسنمهنما(نقشاساسي
رادرپیشبرداموربرعهدداشت..نقشمدیرعاملنهفقطبهعنوان"مدیر" و"راهبر" کهبهعنوان
"مجري" نیزمشهودبود.معنيدیگرایندعويآنستکهسیستموسازمانفرابمتناسبباتوسعه
کميفراب،رشدنکردهبود.سرعتواگذاريپروژههاوعقدقراردادهايجدیدبسیاربیشتراز
سرعتسازماندهيوساختارسازيبود.طيسالهاي71تا74،اجرايچهارپروژهبزرگمليبا
هزینهايمتجاوزاز750میلیونداربردوشفرابگذاشتهبود،اماُجثةفراب،نحیفترازآنبود
کهتحملاینبارسنگینراداشتهباشد.حاصلچندماهکنکاشاولیهبندهدرسازمانفراب،گفتگو
بااعضايهیئتمدیرهومدیرانوکارکنان،آشنایيباساختاروسازمانفراب،درایننتیجهگیري
کوتاهخاصهميشدکهتوسعهکیفيفرابمتناسبباتوسعهکميفرابنیست.عدمتوجهبهاین
موضوعميتوانستمشکاتبسیاريایجادکند.ميتوانسترؤیايایجادیكGCموفقایراني
رابامخاطرهجديمواجهکند.ميتوانستتمام
حمایتهايوزارتنیرورابياثرسازد.ميتوانست
کارفرمارامجدداًبهجرگةخریدخارجيواردکند.

فراب،باوضعیتدشواريمواجهبود:
مدیریت زمینه در قبلي تجربه 1-هیچگونه
پروژههايکانکشوربصورتکلیدتحویل)بطوراعم(ودرزمینهنیروگاههايبرقآبي)بطور

اخص(وجودنداشتکهفراببتواندازآناستفادهکند.
2-تعهدشدهبودکهانبوهيازتجهیزاتهیدرومکانیكوالکترومکانیكبراياولینبار
درداخلکشورتولیدشود.صنایعسنگینکشورنهبهلحاظسختافزاريونهبهلحاظ

نرمافزاري،براياینکارتجهیزنشدهبودندوآمادگيازمرانداشتند.
3-واگذاريپروژههابهفراب،انتخابکارفرمایاننبود.اجباروزارتنیروبود.!تصمیم
بهواگذاريپروژههابهفراب،توسطبدنهکارشناسيسازمانهايکارفرمایيویاحتيمدیران
ارشدآنهاگرفتهنشدهبود.ازطرفوزارتنیروبهآنهاتحمیلشدهبود.اینموضوع،
مشکاتبسیاريرابهوجودآوردهبودکهتاپایاناجرايپروژههاوتاروز"سنکرون" 
شدناولینواحدهاينیروگاهي،تداومداشت.کارفرمایانبهشدتنگرانعاقبتکاربودند
واصًاآمادگيپذیرشمخاطراتاینتصمیمرانداشتند.احساسکارفرمایاناینبودکه
واردماجرایيشدهاندکهانتهايآنمشخصنیست.بسیاريازکارشناسانسازمانکارفرما
ومشاوربرایناعتقادبودندکهاینکارسرانجامينخواهدداشت.بندهدرموضعانتقاد
ازکارفرمایانسخننميگویم.قصدمایناستکهفضاياطراففرابراترسیمکنم
وگرنهازمنظريدیگر،کارفرمایانحقداشتندکهخوشبیننباشند.کمنبودپروژههاي
بهمراتبکوچکتريکهبهشرکتهايداخليسپردهشدهبودودرمیانهراهمتوقفشدهبود.
کمنبودتجهیزاتيکهشرکتهایي،اقدامبهساختداخلآنهاکردهبودندونتوانستهبودندحداقل
استانداردهايازمرادرساختآنرعایتکنند.نتوانستهبودنددرزمانبنديمشخصکاارا
تحویلدهند.ادامه دارد...

Monenco Project Management System)1(
)2(خوباستکهبادریافتاطاعاتازسازمانآبوبرقخوزستان،سرگذشتاینمناقصه

تدقیق،ثبتوضبظشود

... به جای خاطرات)5(
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درمراسميکهباحضوروزرايصنایعومعادنوارتباطاتو
فناورياطاعاتبرگزارشد،شرکتفراببهعنوانیکياز100

شرکتبرترایرانمعرفيشد.
بهگزارشخبرنگارما،مراسمسیزدهمیندورهمعرفي300شرکت
بزرگوصدشرکتبرترایران،بیستوپنجمبهمنماهوباحضور
گستردهکارآفرینانومدیراناجرایيکشوربرگزارشد؛مراسميکه
انتخابشرکتهايبرتردرآنبراساساطاعاتسال1388وبا
احتسابفروشساانهآنهاصورتگرفتهاست.درفهرستامسال،
پنجشرکتایرانخودرو)هلدینگ(،شرکتنفتاصفهان،شرکت
ایران قطعات تامین و مهندسي طراحي شرکت )هلدینگ(، سایپا
خودرو)ساپکو(وبانكپارسیان)هلدینگ(درصدرقراردارند.وزیر
صنایعومعادندرمراسممعرفي100شرکتبرترایران،بااشارهبه
رقابتيترشدنفضاياقتصاديکشورنسبتبهسالهايگذشته،تاکید
کرد:»ازاینپسبهجايارزیابيومعرفيیکصدشرکتبرترکشور،
بایدشاخصهايشرکتهايبیشتريموردارزیابيقرارگرفتهو500

شرکتبرتراقتصادایراندر
اینهمایشمعرفيشوند.«

با محرابیان« »علياکبر
تاکیدبراینکهدرسالجاري
تعدادشرکتهايدولتياین
فهرستنسبتبهسالگذشته
کاهشقابلتوجهيپیداکرده
است،گفت:»بدونتردیددر
سالهايآیندهکسانيبهصدر
جدولخواهندآمدکهاصول
رعایت خوبي به را اقتصاد

ميکننددرحالیکهشایدامروزاسمورسمچندانيندارند.«
وزیرصنایعومعادنهمچنینبابیاناینکهدربین100شرکت
برتراقتصادایرانبیشاز53شرکتصنعتيومعدنيقراردارند،
تاکیدکرد:»بخشدیگريازاینفهرستهمدراختیارشرکتهاي
بخش در نیز شرکتها این که است گرفته قرار سرمایهگذاري
از صنعتومعدنسرمایهگذاريکردهاند«.»محرابیان«،همچنین
بر برتر، معرفي100شرکت مراسم برگزاري بامسووان توافق
سرافزایشتعدادشاخصهايموردارزیابيخبردادوگفت:»با
توافقاتيکهانجامشده،ازسالآیندهعاوهبر25شاخصفعليکه
درشرکتهاموردارزیابيقرارگرفتهاست،شاخصهايدیگري
نیزافزودهخواهدشد.«وزیرصنایعومعادندرادامهبااشارهبه
اجرايمرحلهدومطرحهدفمندکردنیارانههاازابتدايسالآینده
گفت:»اصاحنظامپوليوبانکيکشورازسالآیندهدردستور
کاردولتقرارگرفتهاست.«وزیرارتباطاتنیزدراینهمایشاعام
کردکهرتبهبندي100شرکتبرترایرانبهتحلیلاستراتژیكحوزه
اقتصادکشورميانجامدوفرصتياستتاازآندرراهبهرهمندي
مليواصاحمسیرآیندهاستفادهکنیم.»رضاتقيپور«وزیرارتباطات
وفناورياطاعاتاظهارکرد:»آمایشصنایعوخدماتدرکشور
ترکیبيرابهوجودآوردهکهدرآناهمیتبرگزارياینهمایشهادر
ایجادمحیطارزیابيویادگیريهاياجتماعيبسیارپررنگاست.«وي
افزود:»قطعاکشورهايپیشرفتهصنعتيکهامروزبهجایگاههايمطلوبي

رسیدهانددرمسیرخودابعادساختاري،اقتصادي،مشوقها،صادرات
وغیرهرابهنحويسازماندهيکردهاندکهدررسیدنبهاهدافخود
بیشترینسهمراداشتهباشند.«ازسویدیگر،»مجیدهدایت«،رییس
سازمانگسترشونوسازيصنایعایراننیزدرمراسممعرفي100
شرکتبرترایرانبابیاناینکهشرکتهايباکارکردهاومقیاسهاي
بزرگ،دراقتصادتماميجوامعاثرگذارند،گفت:»درکشورمان1200
تا1800شرکتدربخشخصوصيوجوددارندکهدراینزنجیره
صنعتيفعالیتميکنندو700هزارشغلراایجادکردهاند.«وياضافه
کرد:»دررتبهبندي100شرکتبرترامسالشاخصهايخاصيمثل
فروشوسودآوريمدنظربودهوشرکتهاازتماميجنبههامورد
اقتصادی ازسویدیگر،رییسکمیسیون نگرفتهاند.« قرار بررسي
مجلسنیزدرهمایش100شرکتبرترایرانازبررسیطرحافزایش
تواناعتباریبانكهاوحمایتازتولیددرمجلسخبرداد.»ارسان
فتحیپور«افزود:»متاسفانهمشکاتیدراینحوزهوجوددارد.بعضی
طبقهبندی بدحساب عنوان به بعضی و مشتریانخوشحساب
معلوم که آن بدون شدهاند،
بدحسابی شودچرامشتری
کردهاست.«»محمودکمانی«،
مدیریت سازمان مدیرعامل
همایش در نیز صنعتی
-IMIایران برتر شرکتهاي
»سازمان کرد: اعام 100
روش دو صنعتي مدیریت
کليبرايارزیابيورتبهبندي
شرکتهادرنظرگرفتهاست.«
ويافزود:»رتبهبنديبراساس
شاخصهايخروجيگرامانندفورچون500،یكهزارشرکتبرتر
آمریکا،IMI-100،اS&PوDS100ورتبهبنديباارزیابيفرآیندها،
بالدریج مالکوم دمینگ، مدلهاي مانند خروجيها و وروديها
وEFQMمدنظرقرارگرفتهاست.«مدیرعاملسازمانمدیریت
صنعتيدرادامهبهارائهگزارشاتيدرمورد100شرکتبرترپرداخت
وگفت:»درفهرستامسالمیزانفروشصدمینشرکتسههزارو
175میلیاردریالبرآوردشدهوبراساسمستنداتموجودفروش
صدمینشرکتسالقبلسههزارو49میلیاردریالبودهاستکهاین
امرنشاندهندهرشدچهاردرصديحداقلحجمفروشبرايورود
بهجمعصدشرکتبرترامسالنسبتبهسالقبلاست.«وياضافه
کرد:»همچنینجمعفروشصدشرکتبرترسالجاريیكمیلیون
و521هزارو653میلیاردریالبودهکهنسبتبهسالماقبل12/6
درصدافزایشداشتهاست.«»کماني«بااشارهبهاینکهدراینهمایش،
22گروهصنعتيبرايرتبهبنديشرکتهادرنظرگرفتهشدهگفت:
»درارزیابيامسالبیشترینسهمفروشمربوطبهگروهوسایطنقلیهو
قطعاتخودرووگروهبانكهاوموسساتاعتباريبودهوکمترینسهم

فروشنیزبهگروهلوازمخانگيوالکترونیکيتعلقیافتهاست.«
ازمبهیادآورياستدراینرتبهبنديگروهفراببهعنوانیکياز
صدشرکتبرترایرانمعرفيشدورتبه84رابهدستآورد؛همچنیندر
بخشرتبهبنديشرکتهایيکهبیشترینصعودرادربینصدشرکت

برترایرانداشتهاند،گروهفرابموفقبهکسبرتبه6شد.

فراب در جمع 100 شركت برتر ایران

سرخط اخبار توبا
توسط شده طراحي توربین تست مدل 

کارشناسانشرکتتوباباموفقیتاجراشد.

قراردادطراحيوتامینتجهیزاتتوربین
وشیرپروانهاينیروگاهآزاد)3.5×3مگاوات(
رسماًدرديماه89بهشرکتتوبااباغگردیدو
پسازآغازفعالیتهايطراحيتوربینازپاییز
سال89،درحالحاضردرفتتیوبدرمرحله

درمرحلهشروعبهساختميباشد.


تحویلکاملتجهیزاتاستاتورفریموروتور

ریمژنراتورسنگتوده2انجامشد.
شیرپروانهاينیروگاهخداآفرین،طراحيشد.

مکانیکال تجهیزات کلیه طراحي کار 
با  علیا گتوند نیروگاه توسعه طرح توربین

موافقتکارفرماآغازگردید.
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با که شریف مکانیك صنعتی جشنواره پنجمین در فراب
هدفنزدیكسازیارتباطصنعتودانشگاه،ازروزهجدهم
الیبیستویکمبهمنماهدردانشگاهصنعتیشریفبرگزار

شد،شرکتکرد.
با  که جشنواره این درافتتاحیه ما، خبرنگار گزارش به
برگزار دانشجویان و دانشگاه اساتید صنایع، مدیران حضور
صورت های پیشرفت و پنجم جشنواره از گزارشی شد،
سااریه، دکتر توسط پیشین جشنوارههای به نسبت گرفته
دبیرجشنوارهوعضوهیئتعلمیدانشکدهمهندسیمکانیك
دانشگاهصنعتیشریفارائهوبرنامههایجشنوارهپنجماعام
شد.درادامهاینبرنامهنیزپسازایرادسخنرانيدکترسعیدی
رئیس و شریف صنعتی دانشگاه مکانیك دانشکده رئیس
جشنوارهکهدرآنبهتشریحرابطهیبینصنعتودانشگاه
دانشکده علمی هیئت دیگر عضو علی دور دکتر پرداخت؛

لزوم سخناني،بر در شریف صنعتی دانشگاه مکانیك مهندسی
اساتید ارزیابي معیارهاي تدوین و صنعت با دانشگاه آشنایي

دریكسیستمنظاممندتأکیدکرد.
ی پروژه "نخستین گزارش اما، مراسم این عطف نقطه
بودکه طراحیوساختتوربینآبیتوسطفرابدرکشور" 
توسطمهندسرامینمیریان،مدیرطراحیومهندسیشرکت

توباارائهگردید.
نحوه به فراب، معرفی ضمن خود سخنراني در وی
نرم همچنین و آبی نیروگاههای توربین ساخت و طراحی
در پرداخت. پروژه این اجراي در استفاده مورد افزارهای
کارشناسی مقاطع برتر نامههای پایان از نیز مراسم این پایان
عمل به تقدیر مربوطه راهنمای اساتید و ارشد کارشناسی و
و بود اینجشنواره اصلي حامیان از فراب است گفتني آمد.

درنمایشگاهجانبيآننیزحضورفعالداشت.

قراردادهايساخت-بهرهبرداري-واگذاري)BOT(دو
با BULB تنظیميدز)دوواحد آبيسد برق نیروگاه پروژه
)سه آزاد آبي برق نیروگاه و مگاوات( 20 مجموع ظرفیت
بین مگاوات( 9/9 مجموع ظرفیت با FRANCIS واحد
ایرانوشرکتفرابامضا شرکتتوسعهمنابعآبونیروي

شد.
قرارداد، این امضاي دنبال به فراب، خبرنگار گزارش به
مالي تامین مراحل که بود خواهند موظف قرارداد طرفین

پروژههاونهایينمودنقراردادتضمینيخریدبرقراحداکثر
طيیكسالآیندهبهپایانبرسانند.

ریال میلیارد 640 با برابر مزبور پروژه ارزشدو مجموع
ميباشدکههرکدامازایندو،طيمدت30ماهاجراخواهد
به ميتوان مذاکرات، این دستاوردهاي مهمترین از شد،
حرکتسریعشرکتفراببهسمتطراحيداخليتجهیزات
پروژههاي BOT  قرارداد کردن تیپ نیز و مکانیکال اصلي

آبياشارهنمود.

حضور فراب در پنجمین جشنواره  صنعتی مکانیک شریف

اباغ قرارداد دو نیروگاه آبي داخلي به شركت فراب

سرخط اخبار
شركت نوتاش

راهاندازيواحد2نیروگاه،نصبتجهیزات
توربینواحد4،3،2وادامهنصبتجهیزات

سیستمهايکمکيبرقنیروگاهکارون4

اتمامنصبویکتگیتهايواحد3و4،
انجامShat Freeواحد3ونصبرانرواحد

4نیروگاهسیاهبیشه

سرخط اخبار
شركت ناردیس
عملیاتخاکبرداريواحد129پروژهیوتیلیتي
فازهاي22تا24پارسجنوبيکهوظیفهتصفیه
بر بنا شد. دارد،آغاز عهده بر را صنعتي پساب
Storm Basinگزارشها،حجمعملیاتخاکي
اینواحددرحدود70،000مترمکعبميباشد
کهعملیاتخاکبرداريآنتاکنونپیشرفتيبرابربا
40درصدداشتهاست؛همچنینباتوجهبهحجم
زیادخاكبرداریاینواحدوانجامکفسازيو
بتونریزيهايمرتبطپیشبینيميگردد،عمیات
اجرایياینواحدحدود20ماهبهطولانجامد.ازمبه
ذکراستدرمردادماهسالجاريتفاهمنامهايمابین
مشارکتفراب-ناردیسوشرکتپتروسیناآریا
)UTILITY(بهمنظوراحداثتاسیساتجانبي
)Procurement( تامین شامل: پاایشگاه
اندازي راه پیش و ،)Construction( اجرا
)Pre-Commissioning(وهمکاريدرراه
اندازيمربوطبهفازهاي22-24طرحتوسعه

میدانگازيپارسجنوبي،امضاگردید.
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Alstom برندة مناقصة Xiajiang )چين(

5 الکترومکانیك تجهیزات تأمین مناقصة در Alstom شرکت
واحد40مگاواتيمرتبطباپروژةنیروگاهيXiajiangرابرروي
نیروگاه200مگاواتي این برندهشد.ارزش Ganjiangرودخانة
برابر71میلیونداراست.شرکتAlstomتاکنونودرمجموع
معادل43گیگاواتقراردادرادرکشورچینبرندهشدهاستکه
پیشاز28گیگاواتآنبهبهرهبرداريتجاريرسیدهاست.درکنار
32واحد700مگاواتينیروگاهآبيhree Gorges،چهارواحد
600مگاواتينیروگاهLi Yuanوچهارواحد800مگاواتينیروگاه
این مهندسي و فني مهمترینصادراتخدمات از Xiangjiaba

شرکتبهکشورچینهستند.

هوشمندي يا آزمندي NDRC )چين(
سرمایهگذاري با )NDRC( چین ملي توسعة و بهسازي کمیتة
درخصوصاجرايپنجطرحمليباظرفیتمجموع28/3گیگاوات
این Reuters اطاعرساني پایگاه اخبار براساس نمود. موافقت
.2 گیگاوات( 14( Baihetan نیروگاه .1  از: عبارتند طرح پنج
Changheba8/7گیگاوات(3.نیروگاه(Wudongdeنیروگاه
)2/6گیگاوات(4.نیروگاهGuan'di)2/4گیگاوات(5.نیروگاه

Tongzilin)600مگاوات(

اباغ قرارداد طراحي طرح Tarbela IV )پاكستان(
چهارم فاز طراحي قرارداد پاکستان انرژي و آب توسعة شرکت
توسعةطرحTarbelaرابررويرودخانةIndus،بهمشارکت
Frace's Tractebel Engineering و Mott McDonald

اباغکرد.اینپروژهکهتأمینمنابعماليآنتوسطبانكجهانيانجام
ميپذیرد،درسال2016حدود960مگاواتبهظرفیتنیروگاهي
کشورپاکستانميافزاید.هزینةتقریبيشاملاحداثسديبهارتفاع
148متروطول3000مترونیزتأمین،نصبوراهاندازينیروگاه

960مگاواتيطرح،برابر500میلیوندارخواهدبود.

تسهيات مالي بانك جهاني به كشور )بروندي(
اخیراًوزارتآبوانرژيبرونديتسهیاتماليدونیروگاهآبي
RweguraوNyemangaرابهارزشتقریبي30میلیوندار

ازبانكجهانيدریافتکردهاست.اینتسهیاتبهمنظورارتقاو
بازسازيتجهیزاتالکترومکانیكبهایندونیروگاهاختصاصیافته
است.اینرویدادازکمبودانرژيدرمنطقةBujumburaدرسال
2009نشأتميگیردکهطيآنحدودچهارماهبحرانکمبودانرژي

الکتریکيصدماتبسیاريرابهدولتبرونديواردکرد.

Sinohydro فاتح SongBung4 )ويتنام(

شرکتالکتریسیتةویتنامطيماهاکتبرسالگذشته،قرارداد93میلیون
SongرابررويرودخانةSong Bung4دارياحداثنیروگاهآبي
BungبهشرکتSinohydroاباغنمود.اینپروژهشاملاحداث

نیروگاهدر5کیلومتريپائیندستسد،یكپنستاكزیرزمینيویكخط
انتقالبهطول35کیلومتراست.تأمینماليپروژهتوسطبانكتوسعة

آسیایيصورتميپذیرد.

شروع احداث Broadlands با دستان چيني 
)سريانكا(

کمیسیونبرقسریانکاپروژة82میلیوندارينیروگاهآبي35
مگاواتيBroadlandsرابهشرکتچینيCNEECواگذارکرد.
نیروگاهمذکوربررويیکيازرودخانههاياصليسریانکابهنام
Kelaniاحداثخواهدشد.اینقراردادهمچنینشاملاحداثیك

سدبتني)بهارتفاع24متروطول114متر(ویكخطانتقال132
کیلوولتيميباشد.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 
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تعميرات اساسي 13 واحد نيروگاهي با طعم Voith )سوئيس(
اخیراًشرکتVoithقراردادتعمیراتاساسي13واحدنیروگاهي
نیروگاهدرخاكسوئیس(رابهارزشمجموع32 )موجوددر4
میلیونیوروامضاءنمودهاست.این4نیروگاهکهبهمنظورپایداري

شبکهودرحالتپیكطراحيشدهاند،عبارتنداز:
1.نیروگاه)4*60مگاوات(شاملواحدهايفرانسیسعمودي؛2.
نیروگاهBaerenburg)4*55مگاوات(شاملواحدهايفرانسیس
عمودي؛3.نیروگاهFerrera)36*3مگاوات(شاملواحدهاي
تلمبهذخیرهايافقي؛4.نیروگاهhusis)درمجموع6مگاوات(

شاملدوواحدآبيکوچك؛

حمايت 70 ميليون يورويي KFW از Zvornik )صربستان(
بانكتوسعةایالتيآلمان)KFW(باتخصیصوام70میلیونیورویي
بهپروژة90میلیونیورویينیروگاهZvornikموافقتکرد.این
پروژةبازسازيکهنیروگاه96مگاواتيموجودرابهیكنیروگاه120
نیروگاه تبدیلخواهدکرد،درسال2012آغازميگردد. مگاواتي
موجودحدود477گیگاواتساعتانرژيالکتریکيدرسالتولید
اضافه انرژيموجودکنونيآن به از15درصد بیش مينمایدکه

ميشود.

نيروگاه Guri زير چتر 700 ميليون داري IADB  )ونزوئا(
باتخصیصتسهیات700میلیون بانكتوسعةداخليقارةآمریکا
Guriداريجهتارتقايبزرگتریننیروگاهآبيونزوئابانامنیروگاه
موافقتنمود.اینوامبهمنظورجایگزیني6واحداز20واحدنیروگاه
مذکور)کهحدود45درصدانرژيالکتریکيکشورراتأمینميکند(به

دولتونزوئااختصاصیافتهاست.
پسازاجرايطرح،کارایيایننیروگاه40سالهبیشاز7درصد،
عمرمفیدآنحدود25سالوظرفیتنیروگاهيکشورونزوئاتقریبًا
3درصدافزایشخواهدیافت.عاوهبروام20سالةمذکور،دولت
ونزوئابایستيباقیماندةهزینة1300میلیونداريطرحراتأمیننماید.

پيشرفت بي وقفة Waneta )كانادا(
شرکتکانادایيSNC-Lavalinقرارداد587میلیونداريپروژة
توسعةنیروگاهآبيWanetaرابهظرفیتمجموع335مگاواتبر
رويرودخانةPend D'Oreilleامضانمود.اینقراردادعاوهبر
طراحي،ساخت،تأمین،نصبوراهاندازيدوواحدنیروگاهي،شامل
ترانسفورماتورهاوپست230کیلوولتينیروگاهنیزميشودومطابق
برنامةزمانبنديدرسال2015،بهرهبرداريازنیروگاهآغازخواهدشد.
شرکتSNC-Lavalinدرحالحاضردوپروژةدیگررادرمنطقة
آبي نیروگاه پروژة .1 دارد: اجرا دردست British Columbia

185مگاواتيArrow Lakes؛2.پروژةنیروگاهآبي120مگاواتي
Brilliant؛

 Lewiston ارتقاي نيروگاه تلمبه ذخيره اي 
)اياات متحده امريكا(

سازمانبرقنیویوركقراردادجایگزینيوبازسازي12واحدتلمبه
شرکت به 2010 اکتبر ماه در را Lewiston نیروگاه ذخیرهاي
Hitachiواگذارنمود.شروعپروژهدراواخرسال2012خواهدبود

ومطابقبرنامةزمانبندي،درحیناجرايطرحمذکورهموارهبایستي
11واحداز12واحدموجود،دردسترسودرحالتولیدانرژي
باشند.ازمزایايطرح،افزایشعمرمفیدونیزبهرهوريعملکردي

نیروگاهخواهدبود.

نخستين نيروگاه خصوصي در كلمبيا )كلمبيا(
شرکتEndesa،نخستیننیروگاهآبيخصوصيرادرخاكکلمبیا
وبررويرودخانةEl Huilaاحداثخواهدکرد.ایننیروگاه400
مگاواتيباهزینهايبالغبر837میلیونداردرسال2014بهبهرهبرداري
خواهدرسید.پروژةمليEl Huilaباتولیدسالیانة2200گیگاوات
ساعتانرژيالکتریسته،یکيازبزرگتریننیروگاههايآمریکاياتین
خواهدبود.بیشاز60درصدمنابعماليپروژهازمنابعداخليکلمبیا

تأمینميگردد.

* کارشناس برنامه ریزی و کنترل 
پروژه معاونت توسعه و طرح ها

 & Hydro Power : منابع

Dams, 2010, Issue 6 
)November and December(
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هم زمان 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

 ویژه
ان

میهم
محبوبه فكوري

یک ربات با 10 درجه آزادی
طراحی و ساخت ماشين حمل و نصب پنستاک پروژه سياه بيشه
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تجربه این كار 
نیز مشابه كارهاي 

دیگر با جناب آقاي 
دكتر دورعلي، كاما 
موفقیت آمیز بود و 

اولین قطعه پوشش 
فلزي دراواخر مرداد 
1388 به محل خود 

منتقل گردید
 ونصب آخرین 

قطعه این دو شافت 
در آبان ماه سال 
جاري به انجام 

رسید

9

 نصبپوششفلزيشافتهايمایلآبراههنیروگاه،
یکيازدغدغههاياجرايپروژهنیروگاهتلمبهذخیرهاي
سیاهبیشهدرشرکتفرابونیزدرمجموعهکارفرماومشاور
طرح،بودهاست.آبراههنیروگاهسیاهبیشهشاملدوشافت
مایلهرکدامبهطول460متروزاویه65درجهنسبتبه
افقاست.قطرپوششفلزيشافتها5متربودهدرحالیکه
قطرحفاريشافتهامطابقطراحيصورتگرفته5.95
مترميباشدوجهتتکمیلهرشافتبایستي63قطعهباوزن

حداکثري42تننصبگردد.
قطعاتدرطولشافتباتوجهبهفشاردارايجنسهاي
متفاوتشاملS690.S460.S355وضخامتهايمتفاوت
از48میليمترتا22میليمتروطوللولههابراساسوزن
اطاعات است.این متر تا10 بین5 وینچ طراحي بهینه
وبررسيهايصورتگرفتهنشاندادهاستکهتجربهنصب
درشافتمایلبامشخصاتمورداشارهدردنیاانگشتشمار

وکمنظیراست.
عمدهترینمشکاتنصبعبارتنداز1-پیچشقطعه
اززانویيباايشافتهاباتوجهبهشکلهندسيوفضاي
بسیارکمموجود2-انتقالقطعهباوزنبسیارباادرشیب
زیادودربدترینحالتبهطول460متروسپستوقفلوله
بهنحويکهباعثایجادشوكنشود.3-عدمامکانمونتاژ

وتنظیملولهازپشتبهدلیلفضايبسیارکماطرافلولهو
باتوجهبهضخامتباايلولههاتا48میليمتروجنس
لولههاازفوادمقاوم4S690-تغییرطوللولهادرنقاط
مختلفشافت5-انتقالافراددرشیببسیارزیادبهمحل
نصب6-استقرارنفراتوتجهیزاتدرمحلهايمختلف
شاملمناطقجوشکاريومونتاژ7-ظرفیتوینچمورد
نیازونحوههدایتکابلنگهدارندهماشینحملبهداخل
شافتها.درابتدابازدیدهایيازپروژههايمشابهدردنیا
حین در آمد. عمل به اتریش و ایسلند کشورهاي در
این در لوله نصاب شرکت که شد ماحظه بازدیدها
پروژههاازبازدیدتشریحيهمکارانماخصوصاازماشین
Knowنصبجلوگیريمینمایدوطراحيماشینرا
ایندرحالي Howشرکتخودبهحسابميآورد.

بودکهدرپروژهموجوددرکشورایسلند،شافتنیروگاه
بصورتعموديودرپروژهموجوددرکشوراتریشنیز
شیبشافتبسیارکمتروفضاياطرافلولههابیشتر
بود.موضوعنحوهنصبپوششفلزيشافتهاتوسطتیمي
متشکلازآقایانمهندسحقیقي،پشتانوموريدردست
بررسيقرارگرفت.جمعبنديمطالعاتاینتیمدرتعامل
باشرکتمهندسيوساختمانماشینسازياراكتعریف
سیستمهايعملکرديموردنیازجهتنصب،شاملوینچ،
دستگاهیاماشینحمللولههاباقابلیتسهولتمونتاژوتنظیم

لولهها،کالسکهحملنفراتوسکويجوشکاريبود.در
نهایتباتوجهبهتجربیاتوسوابقموجودشرکتجناب
آقايدکتردورعلي،بهعنوانتنهاگزینهجهتطراحياین
سیستمپیچیدهانتخابگردیدند.طراحيماشینحمللولهها،
ماشینحملنفراتوپلتفرمجوشدرتعاملباهمکاران
یوسفي موري، مهندس آقایان بیشه سیاه کارگاه در ما
وسپهروهمچنینشرکتمهندسيوساختمانماشین
سازياراكبهعنوانتعیینکنندهپارامترهايموردنیاز
انجامشد.ساختمجموعهبهموازاتطراحي،تکمیل
باهمکاري نیز تن باظرفیت65 وینچسنگین گردید.
و گردید.طراحي دورعليخریداري دکتر آقاي جناب
ساختبخشعمدهايازمجموعهمکانیزمهايموردنیاز
جهتهدایتکابلوینچبهداخلشافتنیز،توسطایشان
همچنین و مجموعه ساخت کننده پیگیري شد. انجام
مهندس آقاي جناب بیشه سیاه اجرایي در وینچ تامین
افشارينیابودند.تجربهاینکارنیزمشابهکارهايدیگر
باجنابآقايدکتردورعليکاماموفقیتآمیزبودواولین
قطعهپوششفلزيدراواخرمرداد1388بهمحلخودمنتقل
گردیدونصبآخرینقطعهایندوشافتدرآبانماهسال
جاريبهانجامرسیدودرحالحاضرنصبپوششفلزي

هردوشافتمایل،تکمیلگردیدهاست.
* مدیر مکانیک نیروگاه سیاه بیشه

مشکل پیچیده ای که حل شد
ش ویژهاتمام نصب پوشش فلزي شافت نيروگاه سياه بيشه

گزار

سعیده مدغم * 
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محمد دور علي؛ اين نام براي کارشناسان فراب شناخته شده است.
چهره اي دانشگاهي و آکادميك که در کنار تدريس و تحقيق،دستي 
فراب  کنار  در  زيادي  هاي  پروژه  در  تاکنون  و  دارد  در صنعت  هم 
بوده است؛حضوري که براي کارشناسان فراب مغتنم بوده و منجر 

به پيشبرد هر چه بهتر پروژه هاي مشترك شده است.
 به بهانه پروژه طراحي و ساخت ماشين لوله گذاري سياه بيشه 
که به باور بسياري از صاحبنظران،يك پروژه ملي و استراتژيك هم 
بوده است،به ديدار دکتر محمد دور علي رفتيم و ديدگاه هاي ايشان 
را مغتنم شمرده  اين پروژه جويا شديم.همچنين فرصت  را درباره 
موفقيت شان  رمزهاي  و  راز  و  گذشته  خاطرات  مرور  به  هم  با  و 

پرداختيم. متن کامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:

من بارها به 
دانشجویانم گفته 
ام فقط كاري را كه 
دوست دارید انجام 
دهید و اگر با عشق 
كار كنید حتما موفق 
خواهید شد.  من 
همیشه آموزش و 
كاركرد در محیط 
دانشگاه را دوست 
داشته ام.  بودن در 
كاس با جوان ها به 
من انرژي میدهد

بحث  به  ورود  علي!براي  دور  دکتر  جناب   :
را  خود  تحقیقاتي  و  علمي  سوابق   از  مختصري 
برایمان بگویید و اینکه در چه مقطع و کدام دانشگاه 

تحصیل کرده اید؟
ساله. 58 تهران، متولد هستم، دورعلي محمد
صنعتي دانشگاه از را مکانیك مهندسي کارشناسي
دانشگاه از را دکتري و ارشد کارشناسي و شریف
پایه با درحالحاضر و کرده اخذ آمریکا تي آي ام
استادينزدیك30سالسابقهکارآکادمیكدردانشگاه
مسیر در صنعتي پروژه و طرح 50 به نزدیك دارم.
خودکفایيکشورانجامدادهام.20مقالهژورنالو70
مقالهکنفرانسهايبینالملليمعتبردارموبیشاز50
کردهام. تربیت تکمیلي تحصیات مقاطع در دانشجو
بیشاز3000دانشجويکارشناسينیزتاکنونبامن

درسداشتهاند.

: شما به عنوان یکي از اساتید جدي و پرکار 
شناخته  شریف  صنعتي  دانشگاه  مکانیک  دانشکده 
چگونگي  خصوص  در  است  ممکن  اگر  شده اید. 
در  که  مسائلي  یا  و  دانشجویان  با  رابطه  و  تدریس 

تدریس براي شما مهم هستند برایمان بگویید.
که را کاري فقط ام گفته دانشجویانم به بارها من
دوستداریدانجامدهیدواگرباعشقکارکنیدحتما
در را کار و آموزش همیشه من  شد. خواهید موفق
محیطدانشگاهرادوستداشتهام.بودندرکاسبا
فرزندان را شاگردان ميدهد. انرژي من به ها جوان
خودمیدانموکمکاريدرحقآنهارایكگناهمیدانم.
هرقدرهمکهگرفتارباشمکاسدرسوآیندهحرفه

اگر  است. مهمتر چیز همه از برایم دانشجویانم اي
گذاشتن بر عاوه کنم غیبت کاس از را جلسهاي
کاسفوقالعادهبهآنهاجریمههمميدهم.درکاس
دانشجویان مافوق را استادخود یا معلم بهعنوانیك
که ردیف هم و دوست یك بهعنوان بلکه بینم نمي
اول  ميکنم. صحبت آنها با دارد، بیشتري اطاعات
ارتباطعاطفيبایدایجادکردوبعددرسداد.دانشجو

بایدصدايتجربهرابشنودتااعتمادکند.

: فعالیت هاي صنعتي شما از چه زماني شکل 
گرفت؟ در واقع پرسش این است که چگونه شد که 
فعالیت در بخش صنعت کشور در  به  نیاز  احساس 

شما ایجاد گردید؟  
را خود صنعتي فعالیت شروع زمان بخواهم اگر
بگویمبرميگرددبهوقتيکه9سالهبودمیعنينزدیك
وسایل با دائما بودم کودك وقتي پیش. سال 50 به
منزلوآهنآاتوابزاروسهچرخه،کتابهايفني
وکتابهايبچههايبزرگترمنزل،باسیموباطريو
غیرهبازيميکردم.درهمینسنبودمکهدرروزهاي
اولتابستانبهکارگاهتراشکاريواردشدم.درهمان
روزاول،چکشرويانگشتمخوردوناخنشصتمله
شدوچندساعتبعدرويروغنسرخوردموسرم
روانه و شکست و خورد تراش ماشین سیني لبه به
بیمارستانشدم.روزاولبادستبستهوسرشکسته
باشم ممنون مادرم و پدر از باید  بازگشتم. بهخانه
کهمنرامنعنکردندوراهبازگشتبهکارگاهرابرایم
بازگذاشتند.شایدهرکسدیگربوددورکارصنعتي
رابرايابدخطميکشید.درپایانهمانتابستانتمام

من بود کارگاه در که را رادیال دریل یك کارهاي
انجامميدادم.آنقدرقدمکوتاهبودکهبرايرسیدنبه
دستهودکمههابرایمیكسکويچوبيدرستکرده
بودند.در14سالگيتقریبابهتمامکارهايکارگاهي
آشنابودموکارهارابصورتکنتراتمیگرفتم.در17
مهندس کمك بهعنوان کارخانه یك در وقتي سالگي
مشغولنقشهکشيوطراحيبودمبهمناطاعدادند
کهدردانشگاهصنعتيشریفقبولشدهام.دردانشگاه
باکارگاههايدانشگاههمکاري ازهمانسالاول نیز
خوبي محل دانشگاه داشتم. خوبي درآمد و ميکردم
از بعد بود. سوااتم از بعضي به پاسخ یافتن براي
لوکاس شرکت به مدتي کارآموزي جهت لیسانس
یاد بازهم باید انگلستانرفتمولياحساسکردم در
فوق تي آي ام دانشگاه در و رفتم امریکا به بگیرم
از دفاع از بعد روز چند و گرفتم دکتري و لیسانس
تزمباهمسروفرزندمبهایرانبرگشتمتادردانشگاه
مشغولبهکارشوم.انقابفرهنگيشدودانشگاهها
تعطیلومنبادکتريهوا-فضابهدنبالکاردرصنایع
هوایيکشوربهاینسووآنسوحوالهميشدم.از
آنجاییکهقصدکاروسازندگيداشتمدرپاسخبهیك
آگهيروزنامهدریكکارخانهیخچالسازيبهعنوان
مدیرفنيمشغولبکارشدم.تجربهوکارآشنایيمن
با زود خیلي کارخانه کارگري جامعه که شد باعث
دو هر کارخانه اسامي شوراي ولي شوند اخت من
بر نهار دروقت کارخانه نهارخوري در یكبار روز
به که بود این آنها حرف میکرد. سخنراني من علیه
و میخواهیم یخچالساز مهندس ما شده، خیانت ما
ها آشوب این اند. آورده ساز هواپیما دکتر ما براي

در گفتگو با دكتر محمد دورعلي استاد دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي شريف مطرح شد

 طراحي و ساخت یک ربات
با 10 درجه آزادي
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 در دانشگاه هم 
همواره در شورا ها 

و كمیته هایي كه 
دانشگاه تعیین كرده 

شركت مي كنم.  
وقت دست ماست 

و در اختیار ما.  عمر 
خیلي كوتاه است و 
فرصت خیلي كم.  

نمي شود این عنصر 
با ارزش را به راحتي 

از دست داد

دیرينپاییدوتغییراتيکهدرکارخانهانجامدادمهمه
همه شد. شروع تحمیلي جنگ  کرد. عوض را چیز
با ما ولي شدند تعطیل نیمه ما منطقه هاي کارخانه
رعایت و استتار با بودیم فرودگاه نزدیك وجوديکه
هم را شب شیفت روزانه کار بر عاوه ایمني نکات
را من دلسوزي که کارخانه همکاران داشتیم. نگه
همان در و ميکردند همکاري گونه همه دیدند مي
اصاحات مدیران بقیه همکاري با سخت شرایط
خط دادیم، انجام تولید خط و محصول در اساسي
اندازيکردیموتولیدرادرمدت تولیدفریزرراراه
کمياز250به1050دستگاهدرروزرساندیم.روزي
کهبهخاطرخونریزيشدیدمعدهوبیماريمجبوربه
تركکارخانهشدم،همهدرپشتسرمگریانبودند.

بر  تاثیري  چه  ایران  با  عراق  ساله   8 : جنگ 
فعالیت هاي صنعتي شما گذاشت؟

پسازآنمدتيرابهفعالیتماشینسازيمشغول
بازگشایي با  دادم. انجام را کارهايجدیدي و شدم
دانشگاههابهدانشگاهصنعتياصفهانرفتمودرآنجا
سوابق و جنگ هاي ضرورت شدم. بهکار مشغول
که شد باعث جدید کارهاي به ام عاقه و تحصیلي
درکنارکاردردانشگاهباتعدادانگشتشماريجوان
عاشقدرمرکزتحقیقاتمهندسيجهادکهدرآنروز
گروهي ميکرد را جنگ پشتیباني کارهاي برخي ها
جامد موشكهايسوخت ساخت و طراحي براي را
تهران به ناچار به بعد مدتي هم من کنیم. درست
سریع خیلي که کوچك گروه این اعضای بازگشتم.
و خالص آدمهاي آن تمامي همت با شد بزرگ
بيتوقعکهتنهاقصدخدمتداشتند،ازمهندسزنگنه
وزیروقتجهادتاآنکارگرجزءکارگاهتراشکاريکه
بهعنوانسربازکارمیکرد،درطي3سالبعدازشروع
ميدانم خدا خواست آنرا من آنچه کمك با بهکار،
تکیه با و خارجي مشاور و تکنولوژي انتقال بدون
موفق مملکت این جوانهاي عشق و علم و اراده بر
بهساختوآزمایشراکتهايمیانبردزمینبهزمین
اندازههايمختلف،درجهتدفاع سوختجامددر

ازکشوردرمقابلحماتموشکيعراقشدیم.واین
درحاليبودکهابزارآاتوماشینآاتساختنیز
توسطهمینگروهطراحيوساختهشد.اینروحیه
درطيسالهايمتماديبعدنیزادامهیافتوحاصل
برترین امروز که شد جهاد مهندسي پژوهشکده آن
و هادي آتي سالهاي در و است کشور پژوهشکده
متوليپیشرفتهترینفنآوريهايکشورخواهدبود.
بهدانشگاهصنعتيشریفآمدمو پایانجنگ از پس
تاامروزدرکنارتدریسکارهايصنعتيرانیزبهکمك
دانشجویانمانجامميدهم.تاحالنزدیكبه50طرح

وپروژهصنعتيدرابعادمختلفانجامدادهام.

توانستید کار تدریس و کار صنعت  : چگونه 
را تواما تعقیب کنید؟

موفق اینکارها دوي هر در بخواهد کسي اگر
باشدقاعدتابایستيازچیزسوميکمبگذارد.مسلما
که کردم شوند.سعي فدا باید چیزها خیلي من براي
حق نه و ببیند آسیب ميشود مربوط خودم به آنچه
دیگران.اولینچیزيراکهبهمیانگذاشتماستراحت
میز، پشت و دقیقه 5 از کمتر نهار و  صبحانه بود.
از برخي زمان. حداقل در هم کارهايشخصي سایر
شبیه هم من ظهر، از بعد 2 تا ميکنند کار صبح 7
شاید صبح. 2 تا ميکنم کار صبح 7 از منتها آنها
تعجبکنیداگربگویمدرزمانيکهپروژههايدرسي
ميدهمگاهياوقاتبودهکهشاگردانساعت2شب
آنهاجواب به موقع همان من و کرده ایمیلسوال با
دادهام.شبهایيکهپروژهدرسيميدهم،آخرهفته
کسي اگر و هستم کامپیوتر کنار در دائم بطور ها
سواليکندجوابشراميدهم.منبهعنوانیكعضو
دانشجویان حق از نیستم مجاز دانشگاه علمي هیئت
مسئولیت اینکه بهصرف نیستیم مجاز ما بگذارم. کم
ملي غیر و ملي پروژههاي گیر در یا داریم اجرایي
در یکي یا بسپاریم دستیار به را هستیمکاسهایمان
کامل باهم را اگرميتوانیمهردو  کنیم. تعطیل میان
انجامدهیمبایداینکاررابکنیموگرنهبایدبهیکي
عهده از نميتوانم کنم روزيحس اگر من بپردازیم.

هردوبرآیمحتمایکيراانتخابميکنم.کاسهایم
رامرتبوبدونکاهشزمانانجامميدهم.ورقههاي
به امروز تا را ميکنم تدریس که درسهایي امتحاني
کاس به کمك براي کند. تصحیح ندادهام هیچکس
پوینتها پاور و ميکنم جستجو اینترنت در خودم
هم را ام صنعتي کارهاي  ميکنم. درست خودم را
همهراخودمهدایتميکنم.محصولکارماچهیك
امید آن به کارفرما دستگاه، یك چه و باشد گزارش
نميشود  است. گذاشته وقت و پول برایش و بسته
ناکردهدر اگرخداي  دانشجوسپرد بهدست تنها آنرا
دانشگاهیان به صنعتي جامعه ، دهد رخ اشتباهي آن
وارد ميخواهیم اگر دانشگاهيها ما ميشود. بین بد
بایستي و کنیم اعتمادسازي باید  کارصنعتيشویم،
رعایتهمکارانمانرابکنیموکارينکنیمکهاعتماد
اینهمه باوجود دانشگاهکمشود. به نسبت صنعت
گرفتارياگردانشجویاندرخواستبکنندکهباآنهابه
اردوبروم،حاضرم3یا4روزحتيیکهفتهبااتوبوس
یاقطارباآنهابهبازدیدعلميیااردويفرهنگيبروم
یاساعتهابرايدانشجویانتازهواردوقتگذاشتهو
ها دانشگاههمهموارهدرشورا در  کنم. تهیه برنامه
ميکنم. شرکت کرده تعیین دانشگاه که کمیتههایي و
ما.عمرخیليکوتاه اختیار وقتدستماستودر
استوفرصتخیليکم.نميشوداینعنصرباارزش

رابهراحتيازدستداد.

و  زماني  چه  شدید؟  آشنا  فراب  با  چگونه   :
با  تان  آشنایي  ابتدایي  روزهاي  رابطه اي؟از  چه  در 

مجموعه فراب برایمان بگویید؟
در که بود مشکلي مورد در فراب با ما کار اولین
اصلي مغار جرثقیل گیربکس براي 3 کارون نیروگاه
پیشآمدهبود.گیربکسساختداخلبودوازقرار
منتها  بود. شده ساخته گوست استاندارد اساس بر
بود. نشده موارد کلیه رعایت ساخت مراحل در
بهعهدهمنگذاشتهشد. بررسيومحاسبهمجددآن
نفر دو کمك با و کردیم دریافت را وجنس هندسه
و دادیم انجام آن روي جامعي تحلیل دانشجویان از

ماشین دمونتاژ شده در حال حمل به سیاه بیشهماشین حمل لوله در مراحل ساخت

ش ویژه
گزار
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که کاربردي براي طراحي در اشکااتي شدیم متوجه
برايآندرنظرگرفتهشده،وجوددارد.نهایتافراباز
ماخواستکهتعیینکنیمتاچهزمانيميتوانبااین
باقيماندهجهت زمان در بتوانند تا کرد کار گیربکس
که تحلیلي با  کنند. اقدام جایگزین گیربکس تامین
پیداکرده تاآنزمان دادیمعیوبيکهگیربکس انجام
راپیشبینيکردیم.بعدبهسایترفتیمودرارتفاع
همان دقیقا و برداشتیم را گیربکس درب متري، 46
عیوبراکهکچليدندههايمرحلهدومبود،مشاهده
کردیم.فرابخواستکهتعیینعمرباقيماندهکنیم.
است. همراه تلرانس با و نیست دقیق خیلي کار این
ما کرد. تعیین نميتوان را باقيمانده عمر دقیقا یعني
اینکارراکردیموآقايمهندسلطفيرويزمانيکه
که گفتند همه به بودیم داده باقيمانده عمر براي ما
کارتازماندادهشدهادامهیابد.اینکارمسولیتمارا
ميخواستم ازخدا همیشه من و میکرد خیليسخت
آن تا گیربکس الحمده که  کند. روسفید را ما که
مرحلهکهپیشبینيکردهبودیمبدونعیبکارکرد.
جان همکارانم و من به فراب مدیریت حرکت این
اگرکسيکارخالصانهبکندوحاضر مادیدیم دادو
باشدازآبرومایهبگذارد،هستندکسانيکهبهاواعتماد
کنند.ازآنجابودکهتصمیمگرفتمهروقتفرابکمك

خواستبيدریغکمكکنم.

پیش  فراب  با  را  هایي  پروژه  چه  تاکنون   :
برده اید؟

کارهايبعديمابازرسيتجهیزاتساختهشدهدر
لیتوستروي، توسط شده طراحي گیربکس و اسلوني
،3 کارون دریچههاي از یکي سقوط علل بررسي
رادیاتورهاي تست تایپ تونل ساخت و طراحي
ساخت و طراحي و روش تعیین گتوند، و 3 کارون

مایل شافت فلزي اینرهاي نصب و حمل تجهیزات
تست در شرکت بیشه، سیاه ذخیرهاي تلمبه نیروگاه
کارخانهايگاورنرهايسیاهبیشهوسنگتودهبودند.
درحالحاضرهمدرموردطراحيوساختگاورنر

براياولینباردرایرانباهمفعالیتداریم.

و  طراحي  پروژه  فراب  کارکنان  نگاه  از    :
مهمترین  بیشه   سیاه  گذاري  لوله  ماشین  ساخت 
پروژه اي است که توسط جنابعالي انجام شده است.  
این پروژه و چگونگي طراحي و  لطفا در خصوص 

ساخت و نصب آن توضیحاتي ارائه فرمایید.
در جمالي مهندس آقاي 86 سال بهار اواخر
تني 40 لوله یك نگهداري که فني مسئله یك مورد
داشتند تماسی من با داشتند بود درجه 65 شیب در
بحث مورد که مکانیزمي مورد در خواستند من از و
جایگزین مکانیزم یا بدهم نظري بود همکاران بین
بهعنوان آنرا و آمد جالب برایم مسئله کنم. ارائه
گذاشتم. مسابقه به و برده کاس به طراحي مسئله
دانشجویانتعداديطرحدادندکهالبتهخیليکاربردي
ميخواست دلم فقط نميرفت هم انتظاري نبودند.
رادر ایشان دانشجویان بهنفس اعتماد تقویت جهت
کارمشارکتدهموکسانيراکهممکناستپتانسیل
ویژهايدراینزمینهداشتهباشند،شناسایيکنم.فراب
همجایزهايرابرايسهنفربرتردادکهقابلتقدیر
من از فراب سال همان تابستان در بعد چندي  بود.
خواستکههمراهگروهيکهبرايبازدیدماشینيکه
کارشنصبلولههادرشیباستبهیكنیروگاهدر
حالاحداثدراطریشبرویم.قراربودشرکتنصب
بسازد و نموده طراحي را ماشین اراك سازي ماشین
ومنناظرطرحباشم.سفرانجامشدوليوقتيآنجا
نبود. آنجا در ماشیني و بود شده تمام کار رسیدیم

طراحي یك که خواست من از فراب 86 مهرماه در
مفهوميبراياینماشینارائهدهم.ماشینيکهندیده
بودیموفقطميدانستیمچهکاربایدانجامدهد.البته
هنوزقرارنبودکهمااینکارراتاانتهاانجامدهیم.در
آذرماه86کارطراحيمفهوميانجامشدوبهفراب
از انیمیشن یك شد. واقع قبول مورد و گردید ارائه
بارگیري،حرکتدرمسیرنصبونصبکهبهروشني

نشاندهندهایدههايمابودتهیهکردم.
ارائه اجرایي هاي نقشه که خواست ما از فراب
فرابعما و انجامشد 86 اسفند تا اینکار که دهیم
نیزبهماسپرد.خرداد87قراردادساخت ساخترا
ماشین مقرر زمان در 87 بهمن اواخر و شد بسته
ساختهشدهبهسیاهبیشهحملشد.دراواخراسفند87
ماشیندرسیاهبیشهمونتاژشدورويریلقرارگرفت
وليبهدلیلعدمآمادگيتونلوریلهاومشکاتيکه
88 ماه تاخرداد لولهها نصب کار بودشروع موجود
بهتعویقافتاد.دراواخرخردادسکويمونتاژلولهها
درتونلشمارهیكکارگذاشتهشدودرهفتمتیر88
لوله آخرین  شد. گذاشته کار 1 تونل در لوله اولین
تونل2نیزدرمردادماه89کارگذاشتهشدوکلکار

لولهگذاريدر14ماهجمعشد.

:  داده هاي اولیه شما براي طراحي ماشین چه 
بود؟  آیا آشنایي قبلي با این نوع ماشین داشتید؟  آیا 

کارکردن این ماشین را قبا دیده بودید؟
وقتيازاطریشبرگشتیماینرافهمیدیمکهچیزي
رابایدطراحيکنیمکهندیدهایمونميدانیمچطورکار
الهيميدانم. اینشرایطکاررایكلطف میکند.من
اگرغیرازاینبودکاردرحدیكتقلید،نزولميکرد.
هم خیلي که ماشین از هایي وضعیت از عکس چند
گویانبودندازسایتآنشرکتبهدستمارسیدکه

ماشین کامل در کوتاهترین طول بر روي ریل

اواخر بهار سال 
86 آقاي مهندس 
جمالي تماسي با من 
در مورد یک مسئله 
فني كه نگهداري 
یک لوله 40 تني 
در شیب 65 درجه 
بود با من تماسی   
داشتند و از من 
خواستند در مورد 
مکانیزمي كه مورد 
بحث بین همکاران 
بود نظري بدهم یا 
مکانیزم جایگزین 
ارائه كنم

12
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بعداهمدسترسيبهسایتغیرممکنشد.ماماندیم
نیازبهبارگیريوحمللولههايتا40 نیاز. ویك
به متر 10 و 7.5 و 5 مختلف بهطولهاي وزن، تن
قطرداخلي5مترکهحقنداشتیمبهآنچیزيجوش
کنیموبایدسالموبدونخشداخليآنهاراازداخل
40 حدود لوله بیرون با که تونل یك در و بگیریم
سانتفاصلهداشتوهندسهمنظمينداشتوداخل
آنتونلقراربودیكریلکاربگذارند،تاعمق450
متريدرشیب65درجهحملکنیمودرآنجابادقت
وبدونانحرافازمحورتونلبهصورتسربهسربه
لولهقبليجوشنماییم.قاعدتابردنلولهیكداستان
دیگر. داستاني خود نصب محل در آن تنظیم و بود
ساعتهافکرومروروشبیهسازيتبدیلشدبهیك
 – هیدرو - الکترو تني 28 آزادي درجه 10 ربات
مکانیکالکهميتوانستاینکاررابهکمكیكسکوي
مستقردرلولهقبليکهدرواقعیكساختمان4طبقه
استقرار محل مستقر سکوي دهد. انجام بود گرد
آنها استراحت و اولیه مواد و تجهیزات جوشکاران،
ماشین و ميآمد باا بطرف ها لوله نصب با که بود
ماقات را آن نصب، حال در لوله انتهاي در بار هر
ميکرد.ماشینتوسطیكکابلفواديکهتوسطیك
در ميشد کنترل و سازي آماده مغار در مستقر وینچ
تونلحرکتميکرد.لطفخداوتاششبانهروزي

همکارانماینغیرممکنراممکنکرد.

: نحوه تعامل فراب با شما در جریان طراحي 
و ساخت این ماشین چگونه بود؟

بود کار انجام بر قصد چون پروژه اول همان از
قوایش تمام ما تیم گذاشتند. مایه تمامعیار طرف دو
وقت اسرع در و وجه بهترین به کار انجام براي را
برنامه بیشه سیاه پروژه هاي زمانبندي رعایت با و

هر از قبل فرما کار بهعنوان نیز فراب و کرد ریزي
چیزبهمااعتمادکاملداشتوهمهگونهدفاعازما
درمقابلکارفرماياصليوناظرپروژهوبقیهعوامل
ميکرد.ماهمهمیشهبرايادايتوضیحاتوروشن
ایده را کار جو من بودیم. آماده هایمان ایده سازي
آلميدیدم.الحمداهمشکلماليچندانيهموجود
بهانه نداشتواگرهمپرداختهاتعویقميافتادما
یك از کار چون کنیم متوقف را کار که نميکردیم
پروژهومسائلماليگذشتهبودوبرايهمهماحیثیتي
شدهبود.همکارانفرابهماگرایراديميگرفتندما
نیتينیستوبراي ميپذیرفتیمچونميدانستیمسوء
تمام در خدا که ميرسید بهنظرم  است. کار بهبود
لحظاتکارحاضروناظربودچونکارهابهصورت
غیرقابلتصوريهماهنگميشد.جادارددراینجا
ازتماميکسانیکهدرفرابدرانجاماینپروژهنقش
حاج مهندس: آقایان عليالخصوص داشتند اساسي
نیز و مدغم، خانم حقیقي، مستاجر لطفي، رسولیها،
و یوسفي و افشارينیا موري،سپهر، مهندس: آقایان
سایردوستانکهنامآنهابردهنشدتشکرکنم.همچنین
ازهمکارانمدراجراياینطرحکهدرمقاطعمختلف
آقایان بهخصوص کردند نقش ایفاي پروژه این در
علمدار، عابدیني، هنرور، سلطاني، آرمین، مهندس:
واجدي،علیانيوخانممهندسشیدائیانبایدیادکنم

وازهمکاريآنهاتشکرنمایم.

در چه  ماشین  این  تکنیکي طراحي  ارزش    :
چیز است؟  اگر این ماشین در ایران طراحي نمیشد 

آیا اساسا امکان خرید خارجي داشت؟
ارزشتکنیکياصليطراحيوساختاینماشین
بهنظرمنشکستهشدنعظمتآناست.ماهمهدرسي
این زودتر بود خوب چه سالها این در که گرفتیم

گونهکارهاراشروعميکردیم.چهخوببودمدیران
کارگذاري ميپذیرفتند. را ریسكها اینگونه همه ما
لولهدرشیببااینقطرووزنوعمقیكتکنولوژي
است. دنیا در شرکت معدودي دست در و است
اینکارصحبتشده انجام براي آنها با که شرکتهایي
بودهیچکدامقصدفروشماشینبهفرابرانداشتند.
قراربودماشینرابهایرانبیاورندوبعدازاتمامکار
ببرند.فقطقراردادنصبميبستند.نصبلولههاي
نباشد دنیا تریندر اگرمشکل زاویه این در متري 5
را زاویه یا دنیا در ترینهاست.چون مشکل از یکي
کمميگیرندکهمشکاتراکمکنندیااگرقرارباشد
داشته قائم آبراهه ميدهند ترجیح باشد زیاد زاویه
در جرثقیل یك با چون است ساده بسیار که باشند
قائمبودنکار انجامميشودو باايتونل)چاه(کار
خودخیليازمشکاتراحلميکند.اینکارواقعا

انجامیكغیرممکنبود.

لوله  ماشین  ساخت  و  طراحي  پروژه  آیا   :
هزینه  همچنین  و  زمانبندي  رعایت  نظر  از  گذاري 

کار پروژه موفقي بوده است؟
بدهد. فراب باید را سوال این جواب کنم فکر
حدود اجرائیمان برآورد از ما ميدانم که آنجا تا ولي
پول با که کردیم تمام را ماشین پایینتر درصد 10
باقیماندهمقداريتجهیزاتکهدرشرحخدماتمانبود
آهن هم مقداري کردیم. درست فراب براي پایان، در
آاتمازادکهبهدلیلتغییراتدرطيطرحباقيماندندبه
همراهماشیندادهشد.تجهیزاتحملنفراتهمعما
ازنظربودجه، بنابراین  دوبارطراحيوساختهشدند.
پروژهموفقبود.ضمنادرحینکارباابتکاراتيکهزدیم
ازیكوینچبرايحرکتماشیندرهردوتونلاستفاده
شدکهصرفهجویيناشيازآنبهاندازهقیمتماشین

ماشین مونتاژ شده با لوله بارگیري شده آماده براي حمل لوله

ارزش تکنیکي اصلي 
طراحي و ساخت 

این ماشین به نظر 
من شکسته شدن 

عظمت آن است.  ما 
همه درسي گرفتیم 

كه در این سالها چه 
خوب بود زودتر این 
گونه كارها را شروع 

مي كردیم

ش ویژه
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بود.خدماتجنبيفنيهمدرطبقاخاصهروقت
فرابخواستدادیم.ازنظرزمانبنديماهیچتاخیريدر
هیچیكازمراحلنداشتیم.یعنياگرقراربودعاديکار
کنیمحتمابهدلیلمشکاتموجودتاخیرحاصلميشد
وليباکارشبانهروزيوفشاربیشترسعيکردیمتمام
تاخیرهاراجبرانکنیموهیچتاخیريدرنهایتدرکار
نیفتد.ماسعيکردیمماشینراطوريطراحيکردهو
ازخارجدرطي بهوارداتوخرید نیازي بسازیمکه
پروژهنداشتهباشدوباامکاناتموجوددرداخلکشور
بتوانآنراساخت.واینیكمزیتدرطولپروژهبود.

:  از نظر دانشجویان دانشکده مکانیک از یک 
طرف و از نظر مدیران فراب از طرف دیگر جنابعالي 
کار صنعتي  زمینه  در  هم  و  آکادمیک  زمینه  در  هم 
چه  مرهون  خودرا  موفقیت  هستید.  موفقي  انسان 

عواملي می دانید؟ 
داشتن بعد مرحله در خدا، لطف هرچیز از قبل
همکارانوکارفرمایانفهمیدهوشجاعودرآخرهر
لیست تهیهیك اگر بهمنسپردهشودحتي کاریکه

سادهباشدسعيميکنمتمامتوانمرابرايهرچهبهتر
انجامدادنآنبگذارم.ازصبحکهبرميخیزمتاشب
انجام دقت با را ميآید پیش که کار هر بخوابم که
است ممکن کنم. کامل آنرا ميکنم سعي و ميدهم
بهخودم که چیزهایي درخصوص بهکار، شروع در
وقتي ولي کنم تاخیر امر ابتدای در ميشود مربوط
مسئولیتانجامآنراپذیرفتمدیگرباتمامقواسعيدر
انجامهرچهبهترآنميکنم.اینوضعیتبرخياوقات

عرصهرابراطرافیانمتنگميکند.
و عاقمند دانشجویان را من موفقیت دانشگاه در
اي اضافه فشار رغم علي که آنها ميزند. رقم کوشا
هنوز ميکنم وارد آنها بر پروژهها و کاسها در که
بیشتري نمره لزوما وجوديکه با و هستند قدردان
و عاطفي ارتباط بهخاطر ولي نميکنند دریافت

تجاربيکهکسبميکنندهمیشهقدردانهستند.
درارتباطاتمبافرابنتیجهمطلوبکارهايمشترك
رامرهونیکرنگيوصداقتمدیرانفرابمثلآقایان
سایر و مستاجرحقیقي لطفي، رسولیها، حاج مهندس
مدیرانپروژههامیدانم.اعتمادتماميدوستانيکهتا

باآنهاسروکارداشتهامبسترسازاینموفقیتها حال
بودهاست.

:  آیا براي خوانندگان مطلب دیگري دارید؟
اگربازهمبهدنیابیایمواینانتخابراداشتهباشم
کهسرنوشتخودراتعیینکنم،همینخواهمشدکه
و کنم کار بیشتر که ميکنم سعي ولي هستم، امروز

کمتربخواهموکمتروقتتلفکنم.
خیلي دغدغههایم و کوتاه خیلي عمر که حیف
یادگیري درحال همواره اینسالها در  است. زیاد

وتجربهبودهام.
کامل آموزش و صحیح بهکارگیري سعادت آیا

آنچهراکهآموختهامخواهمیافت؟
آیامسیريراکهانتخابکردهامبهسويحقمیرود؟
آیابهاندازهکافيدراینراهآبدیدهوسختشدهام؟
آیاسعادتخواهمداشتکهدرمصافبامسئله
بعدينیزروسفیدشوم؟خدایامارابهخودوامگذار.
و کم را غرورمان و زیاد را تواناییمان خدایا

عملمانراخالصکن.

ماشین حمل لوله در حال ورود به شافت مایل

تداخل ماشین و سکو در هنگام نصب لوله ها

نصب اولین لوله در 88/4/7

لبخند پیروزي پس از نصب اولین لوله اگر باز هم بدنیا 
بیایم و این انتخاب 
را داشته باشم كه 
سرنوشت خودرا 
تعیین كنم، همین 
خواهم شد كه امروز 
هستم، ولي سعي 
میکنم كه بیشتر 
كار كنم و كمتر 
بخواهم و كمتر وقت 
تلف كنم.  حیف كه 
عمر خیلي كوتاه و 
دغدغه هایم خیلي 
زیاد است

14

ش ویژه
گزار



نفوذ به عمق قاره کهن
 پرونده ای برای نيروگاه تانا )كنيا(


موقعيت پروژه:

کشورکنیا،120کیلومتريشمالنایروبي،بررويرودخانهتانا
كارفرما : 

KENGEN

مشاور:
FICHTNER

نوع نيروگاه :
روزمیني

شناسنامه طرح
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کنیادرساحلشرقیقارهآفریقادرکناراقیانوسهند
ساله هر بهفردش منحصر طبیعت و است گرفته قرار

گردشگرانزیادیرابهآنجذبمیکند.
دردرهبزرگریفتدراینکشورنخستیننشانههای

زندگیانسانیافتشدهاست.
سودان و اوگاندا تانزانیا، سومالی، اتیوپی، با کنیا
هممرزاست.اینکشورازنظروسعتچهلوهفتمین

کشورجهاناست.
برای را آفریقا قاره خاكهای بهترین از یکی کنیا
این است. استوایی آن هوای و آب دارد. کشاورزی
کشوردوقلهبلندمعروفدارد:قلهکنیاوکلیمانجارو.
قلهکلیمانجارودرمرزکنیاوتانزانیاقرارگرفتهاست.

ایران، کشورهای که است G15 گروه عضو کنیا
الجزایر، آرژانتین، سریانکا، نیجریه، اندونزی، شیلی،
جامائیکا، هند، برزیل، ونزوئا، پرو، مالزی، مصر،

مکزیك،سنگالوزیمبابوههمدرآنعضوهستند.

پيش از تاريخ
که میدهد نشان آفریقا در یافتهشده سنگوارههای

زندگی جا آن در پیش سال میلیون 20 از پستانداران
تورکانای دریاچه کنار در اخیر یافتههای میکردهاند.
کنیانشانمیدهدکهانسانهاینخستینحدوددوونیم
میلیونسالپیشآنجابودهاند.درسال1984،ریچارد
تورکانایی لیکیوکامویاکیمئواسکلتیكپسربچه
به6/1 تورکاناکشفکردندکهمربوطه رادردریاچه
و دایناسورها سنگواره است.صدها پیش سال میلیون
2004 سال در کنیا اطراف در پیکر غول تمساحهای
کشفشدهاست.فسیلهایمربوطبهدورانمیانهزیستی
)بیشاز200میلیونسالپیش(توسطگروهجستجوی
کنیادرژوئیهواوت2004 یوتاوموزهملی دانشگاه
پیدا تورکانا دریاچه نزدیکی در جورج لوکیتانگ در

شدهاست.

جغرافيا
همسایگانکنیاشاملکشورهایتانزانیادرجنوب،
در اتیوپی غربی، شمال در سودان غرب، در اوگاندا
شمال،سومالیدرشمالشرقیمیباشندواقیانوسهند

نیزدرشرقآنواقعگردیدهاست.

مناطق کنیا، میانی کمربند از استوا خط عبور با
مرکزی،شمالوشمالشرقیبسیارخشكوگرماست.
امامناطقساحلیکهدرکناراقیانوسهندقرارداردآب

وهواییگرمومرطوبدارد.
مایل کیلومترمربع)224961 کنیا582646 مساحت
کیلومتر 569250 شده یاد مقدار از که است مربع(
جمله از داخلی آبهای را مابقی و آنخشکی مربع

دریاچههایویکتوریاورودلفراتشکیلدادهاست.

 آب و هوا
کنیاآبوهواییمعتدلدارد.درمناطقساحلیهوا
گرمومرطوبودرمناطقشمالیوشمالشرقیبسیار

خشكوگرماست.
درطولسالنورخورشیدزیادیبهکشورمیتابد
چند هر استفادهاند. مورد همیشه تابستانی لباسهای و
معمواًشبهاوصبحزودکمیهواسردمیشود.فصل
طوانیبارشبارانازآوریلتاژوئیهاست.فصلکوتاه
بارشبارانازاکتبرتادسامبراست.بارشبارانگاهی
دربعدازظهروعصرسنگینمیشود.گرمتریندورهاز

كنیا عضو گروه 
G15 است كه 
ایران،  كشورهای 
اندونزی،  شیلی، 
سریانکا،  نیجریه، 
الجزایر،  آرژانتین، 
مصر، مالزی، پرو، 
برزیل،  ونزوئا، 
جامائیکا،  هند، 
مکزیک، سنگال و 
زیمبابوه هم در آن 
هستند عضو 

رونده
پ

آزاد از استعمار؛  به سوی توسعه
جغرافيا،تاريخ،اقتصاد و فرهنگ در كنيا

زندگی  کشوری  در  امروز  نفر    721 و  هزار   913 و  ميليون   36 
برخاف  دارد.کنيا  نام  کنيا  و  است  واقع  آفريقا  شرق  در  که  کنند  می 
اينکه کشوری به ظاهر گمنام و حاشيه ای  محسوب می شود،کشوری 
است با فرهنگ و تاريخی غنی. پايتخت آن نايروبی است و مومباسا، 

می گردند.  محسوب  آن  مهم  شهرهای  ناکورو  و  کيسومو 

يك  توسط  کدام  هر  که  گرديده  تقسيم  استان  هشت  به  کنيا  کشور 
منطقه  هر  منطقه،  يك  و  هفتاد  به  هراستان  می شود.  اداره  استاندار 
بر  دولت  شده اند.  تقسيم  ناحيه   1۰۸۸ به  بخش  هر  و  بخش   262 به 
و  سواحيلی  آنان  رسمی  زبان های  می کند.  نظارت  استانداری ها  کار 

است. انگليسی 
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فوریهتامارچوسردتریندورهازجوایتاآگوست
است.مهاجرتساانهبینژوئیهوسپتامبررخمیدهد
کهمیلیونهاجانوروحشیدرآنحضوردارند.اینحادثه

یکیازمحبوبترینصحنههایفیلمسازانمیباشد.

تقسيمات اجرايی
کنیابههشتاستانتقسیمشدهکههرکدامتوسط
یكاستانداردادارهمیشود.استانها)میکواً(بههفتادو
یكمنطقه)ویایات(تقسیمشدهاندکهآنهانیزبهنوبة
خودبه262بخش)تارافا(تقسیمشدهاند.بخشهابه
تقریبًا1088ناحیه)کاتا(تقسیمشدهاند.دولتبرکار
از: استانهاعبارتند این استانداریهانظارتمیکند.

1استانمرکزی
2استانساحلی
3استانشرقی

4استاننایروبی
5استانشمالشرقی

نیانزا 6استان
7استانریفتوالی

8استانغربی

جمعيت
اختافات دارد. کنیاوجود در زیادی نژادی تنوع
زیادی مشکات بروز باعث مختلف گروههای بین
به 1990 KANUدرسالهای نظام کنیامیشود. در
آراپ توروینچ دانیل اسبق، جمهور رئیس رهبری
سرکوب برای خشونت از استفاده خاطر به موی،
وجود میشد. شماتت حزبی چند سیاستهای کردن
تا شد باعث مختلف نژادهای از مخالف گروههای
دانیلآراپمویازسال1978تا2002قدرترادر

باشد. داشته اختیار

سياست در كنيا
جمهوری حکومت قالب در کنیا در سیاست
آن در رئیسجمهور که میشود تعریف  دموکراتیك
درراسامورقراردارد.رئیسجمهورکنیاهمرئیس

حکومتاستوهمرئیسدولت.
سلطه زیر از میادی 1963 سال در کشور این
استقال این یافت. استقال و شد خارج انگلستان

تاسال1978 یافتکه بهرهبریجوموکنیاتاتحقق
کهدانیلاراپمویبهقدرترسید،حدود24سال

زمامداراینکشوربود.
فقر و غیرقانونی کارهای رواج باا، بیکاری نرخ
مهمترینمعضاتاینکشورهستند.اغلبمردمکنیا
زندگی روز( در دار )یك بینالمللی فقر خط زیر

میکنند.

اكتشاف نفت
جمهور رئیس هوجیناتو، ،2006 سال اوایل در
چین،قرارداداکتشافنفتراباکنیاامضاءکرد.این
قراردادازمجموعهقراردادهایامضاءشدهبرای

داد قرار این میباشد. آفریقا طبیعی ذخایر ترقی
CNOOCراملزم شرکتنفتوگازساحلیچین
عملیاتحفاری اینشرکت کرد. کنیا در اکتشاف به
در و سومالی و سودان مرزهای در را چاه حفره و
نشده، تولید نفت هنوز میدهد. انجام ساحلی آبهای

زیرامخازننفتهنوزکشفنشدهاند.

اقتصاد در كنيا
2006 سال در کشور این داخلی ناخلص تولید
میادیبارشدی6/1درصدینسبتبهسالپیشاز

آن،41/48میلیاردداربود.
این کار نیروی  نفر هزار نهصد و میلیون یك
کشورراتشکیلمیدهندکه75درصدآنهادربخش
کشاورزیمشغولبهکارهستند.نرخبیکاریدرکنیا

بسیاربااستودرسال2001میادی40درصداز
نیرویآمادهبهکاراینکشوربیکاربود.

زندگی فقر خط زیر کشور این مردم از نیمی
است. درصد 14/5 کنیا در تورم نرخ و میکنند
قهوه، صنایعدستی، چای، شامل کشور این صادرات
موادپتروشیمیوماهیاستکهبهکشورهایاوگاندا
8/2( آمریکا )10/3درصد(، انگلیس درصد(، 15/9(
و )7/7درصد( تانزانیا درصد(، هلند)7/9 درصد(،

پاکستان)4/9درصد(صادرمیشود.
ماشین شامل کشور این وارداتی محصوات
پتروشیمی، محصوات حملونقل، تجهیزات و آات
وسایلموتوری،آهنوفوادوموادپاستیکیاست
)11/8درصد(، عربی متحده امارات کشورهای از که
عربستان درصد(، 8/3( چین )8/8درصد(، هند
آفریقای درصد(، 7( آمریکا سعودی)8/3درصد(،
و درصد( 5/3( انگلیس درصد(، 6/4( جنوبی

ژاپن)4/7درصد(واردمیشوند.

مردم كنيا
36میلیونو913هزارو721نفردرکنیازندگی
به امید است. سال 18/6 آنها سنی میانگین میکنند.
زندگیدراینکشوربرایمردان55/24سالاستو

برایزنان55/37سال.
در و هستند مبتا ایدز به آن مردم از 6/7درصد
بیماری این اثر بر نفر 150هزار میادی 2003 سال

جانخودراازدستدادند.
45درصدازمردمآنپروتستانو33درصدپیرو
کلیسایکاتولیكرمهستند.10درصدازجمعیتآن

هستند. مسلمان هم
سالها اینکه دلیل به کشور این رسمی زبان
زبانسواحیلی است. انگلیسی بود، انگلیس مستعمره
استفاده رسمی زبان عنوان به کشور این در نیز

میشود.

ارتباطات در كنيا
6/485خط و ثابت تلفن خط 400 و هزار 293
تلفنهمراهدراینکشوروجوددارد.دامنهاینترنتی

keاست.2/77میلیوننفردراینکشورکاربر آن
اینترنتهستند.

293 هزار و 400 
خط تلفن ثابت و 
6/485خط تلفن 

همراه در این كشور 
وجود دارد. دامنه 

اینترنتی
 آن ke است. 

2/77میلیون نفر 
در این كشور كاربر 

اینترنت هستند

رونده
پ
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: جناب آقای قنبری، سابقه  اجرای طرح تانا  
توسط فراب به چه سالی برمی گردد و چگونه شد که 
ایران به فکر احداث یک نیروگاه در کشور کنیا افتاد؟
نتیجه در و آبي منابع محدودیت طرف یك از
از و ایران در آبي نیروگاههاي پروژههاي محدودیت
که کنیا درکشور برق به نیاز دیگررشدسریع طرف
وحرکت کنیا در 1993 سال اقتصادي رفرم دنبال به
سازي خصوصي و آزاد اقتصاد سمت به کشور این
بوجودآمدهاست،سببشدتاشرکتفرابدرادامه
توجه انرژي، زمینه در خود خارجي بازاریابيهای
به کنیا بهخصوص و آفریقایي کشورهاي به خاص
عنواندروازهورودبهبازارانرژيشرقآفریقابنماید.

تا  به طور مشخص چه فرایندهایی طی شد   :
اینکه این پروژه به شرکت فراب واگذار شد؟آیا فراب 

در کنیا اهداف بلندمدتی را هم دنبال می کند؟
تاریخچهاجرايطرحنیروگاهآبيتانابهسال1384
وتهیهمداركپیشارزیابيوارسالآنبرايکارفرما
Fichtner )شرکت مشاور و )KenGen )شرکت
مناقصه یك در فراب متعاقبًا برميگردد. آلمان(
Voith Simens،بینالملليودررقابتباشرکتهاي
و VATECH، Sino Hydro، Iberdrole

عنوان به 1385 اسفند 9 تاریخ در Skoda Export

برندهمناقصهساختنیروگاهآبيتانااعامشد.نهایتًا
امضاءقراردادبینشرکتفرابوKenGenباحضور
مدیرعاملشرکتفرابدر25خرداد1386انجامشد
وبادریافتپیشپرداختوتحویلزمینپروژهقرارداد
25ماههپروژهتانابهصورتقراردادEPCازتاریخ25
آبان1386)16نوامبر2007(آغازشد.رویکردفراب
بهاینپروژهتنهاانجامیكپروژهدرخارجازکشور
کلید عنوان به را پروژه این فراب شرکت بلکه نبود،

ورودخودبهبازارانرژيکنیاوشرقآفریقامحسوب
مينمود.

موقعیت  و  »تانا«  پروژه  درباره  مختصری   :
جغرافیایی آن برایمان بگویید؟

پروژهتانادر86کیلومتريشمالشرقيشهرنایروبي
)پایتختکنیا(واقعشدهوشاملاحداث4واحدنیروگاه
برقآبيباظرفیت20مگاواتبهروشEPCميباشد.
محدودهکارقرارداداینپروژهشاملطراحي،ساخت،
نصبوراهاندازي4واحدنیروگاهآبي)باتوربینهاي
نیروگاه، حفاظتي دایك ساخت و طراحي فرانسیس(،
ساختمانهاي نیروگاه، ساختمان اجراي و طراحي
جانبيوراههايدسترسي،پنستاكها،کارهايبازسازي
تجهیزاتهدپوندنیروگاه،طراحي،ساخت،نصبوراه
اندازيپستهاي33KV،66KVو11KVنیروگاهو

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

پاسخ گوید؟
با ولي تانا، نیروگاه بودنظرفیت عليرغمکوچك
کشور در شده نصب نیروگاهي ظرفیت کل به توجه
تاناحدود نیروگاه مگاوات(ظرفیت )یعني1057 کنیا
2درصداینظرفیتميباشدولذاباتوجهبهنیازمبرم
کنیا برايکشور نیروگاه این برق انرژي به کنیا کشور

بسیاربااهمیتميباشد.
چقدر  کنیا  برق آبی  نیروگاه های  پتانسیل    :
است؟ مختصری از وضعیت موجود صنعت برق کنیا 

را برایمان بازگو کنید؟
شده نصب ظرفیت تانا پروژه شروع زمان در
نیروگاهيدرکشورکنیاحدود1057مگاواتبودهکه
برق نیروگاههاي طریق از مگاوات 677 مقدار این از

آبيتأمینميگردد.طبقبرآوردهايانجامشده،ظرفیت
نیروگاههايبرقآبيکهازنظرفنيتوجیهپذیرميباشند
4710000MWH/Yearميباشدکهحدود62درصد

آنتاکنوناجراشدهو38درصدباقیماندهاست.عمده
پتانسیلاحداثسدونیروگاههايآبيبررويرودهاي
ميباشد. Turkwel و Tana ،Ewaso ،Ngiro

وزارتانرژيکنیامسئولسیاستگذاريهايکاندر
اینزمینهبودهودوشرکتزیرمتولياینامرهستند
-he Kenya Electricity Generating

Company Ltd.)Ken Gen(
-he Kenya Power& Lighting Company

Ltd.)KPLC(
:  به عنوان مجری طرح بفرمایید که این پروژه 
تا به امروز چقدر پیشرفت فیزیکی داشته است و آیا 
تاخیر در  به  منجر  با مشکلی که  این مدت  در طول 
یا  داشته اید  برخورد  شود،  پروژه  نهایی  بهره برداری 

خیر؟
پیشرفتفیزیکيپروژهحدودا100درصدميباشد.
بهکارفرماتحویلموقتشده نیروگاه هرچهارواحد
تاریخ در ماراگوا واحدهاي موقت )تحویل است
تاریخ در مریا واحدهاي موقت تحویل و 89/7/24
89/10/3انجامشدهاستوهمگيدرحالبهرهبرداري
وتولیدبرقهستند.تنهابخشيازکارهااضافيپروژه
درقسمتمریاباراژبهدلیلباابودنسطحآبقابل
کردن جمع همچنین و است باقيمانده و نبوده انجام
ساختمانهايتجهیزکارگاهتاتعیینتکلیفآنباقيمانده
است.مشکلعمدهايکهدرپروژهتاناباآنمواجهشدیمو
بربرنامهزمانبنديپروژهتأثیرگذاربودتأییدنشدنتست
مدلتوربین)کهتوسطشرکترشیتسارومانيطراحي
شدهبود(،بودهاست.طراحي،ساختوتستمجددمدل

در گفتگو با سعيد قنبري مجري طرح تانا مطرح شد

بازار انرژي کنیا در انتظار مشارکت بیشتر فراب
ای  تجربه  کهن»آفريقا«بود؛  قاره  در  پروژه  يك  اجرای  در  فراب  تجربه  نخستين  تانا 
که به دايل بسيار،منحصر به فرد و يگانه رخ نمود. شايد اين را شرکت ها و افرادی که 
تجربه اجرايی پروژه هايی از اين دست را در خارج از کشور برعهده داشته اند بهتر و 

بيشتر درك نمايند. 
اين پروژه در يك کشور حاشيه ای در قاره آفريقا به مرحله اجرا در آمد و اين يعنی 

اجرای يك پروژه با  ريسك زياد.
مشاور  و  کارفرما  با  سيستماتيك  تعامل  يك  سايه  در  که  داد  نشان  فراب  مجموعه 
مسئوليت  ابتدا  همان  از  قنبری  سعيد  کرد.  اجرا  خوبی  به  را  زياد  ريسك  با  پروژه ای 
اجرای طرح تانا را بر عهده داشته و به خوبی توانسته است با جلب رضايت کارفرما و 

مشاور، طرح تانا را به اتمام برساند:

پروژه تانا در 86 
كیلومتري شمال 
شرقي شهر نایروبي 
)پایتخت كنیا( واقع 
شده و شامل احداث 
4 واحد نیروگاه برق 
آبي با ظرفیت 20 
مگاوات به روش 
EPC مي باشد. 

رونده
پ
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توربینبایكسالتأخیرانجامشدکهاینموضوعسبب
تأخیردرارسالتجهیزاتتوربینبهخصوصدرفتتیوب
واسپیرالکیسشد،البتهدرطولپروژهسعيشدکهبا
تغییردرروشاجرايساختماننیروگاه)تکمیلدیوارها
بدوناجرايطبقات(وتسریعدراجرايفعالیتهاينصب

وراهاندازيبخشيازاینتأخیراتراجبراننمود.
: زبان مشترک میان شرکت »فراب« و مجموعه 
کارفرما و مشاور چطور بوده است؟در واقع پرسش این 

است که تعامل شما با کارفرما و مشاور چگونه بود؟
تعاملخوبيبهخصوصمیانعوامل درطولپروژه
کارفرماوفراببرقراربودکهبهروندسرعتيپروژهکمك
ميکرد.البتهباتوجهبهEPCبودناینقراردادهمواره
دررابطهباتوافقدرموردکارهاياضافهبامشاورپروژه

مشکلداشتیم.
پروژه  فراب  هم  آینده  در  کنید  می  فکر  آیا    :

دیگری را در کشور کنیا اجرا خواهد کرد؟
قطعاًبازارکنیابهخصوصدرزمینهانرژي،بازارمناسبي
برايمشارکتبیشترفرابدرپروژههايآنکشورميباشد
کهباتوجهبهدیدمثبتواعتماديکهاکنوندرمجموعه
کارفرما)شرکتKenGen(دررابطهبافرابوجوددارد
بهنظرميرسدکهزمانبسیارمناسبياستتابافعالیتو
پیگیريهايبیشترمعاونتمحترمتوسعهطرحهايشرکت

فراباینامرمحققشود.
به نظر شما چه ویژگی هایی این پروژه را از   :
سایر پروژه های در دست اجرا در شرکت فراب متمایز 

می کند؟
پروژهتانایكپروژهکامًاسرعتيبودهودرمقایسهبا
سایرپروژههايفراببهخصوصدرایرانمسایلخاص
پروژه مناسب و سریع پیشبرد براي که داشت را خود
بایستيبهآنهاتوجهميشد،مواردينظیر:-اجرايکلیه
کارهايساختمانيوتجهیزاتينیروگاهدر25ماهکهبا
نظر به مشکل بسیار فراب در قبلي تجربیات به توجه
Fastميرسیدوپروژهتانارابهیكپروژهکامًاسرعتيو
Trackتبدیلمينمود.نهایتاًاولینواحداینپروژهپس

از32ماهبهبهرهبرداريرسیدکهبهنظرميرسدرکورد
جدیديازنظرزماناجرايپروژهکوچكنیروگاهآبيدر

فرابباشد.
-اینپروژهجزءاولینپروژههايخارجازکشورفراب
بودهومواردينظیرصادراتتجهیزات،حملباکشتي،
انجامکارهايگمرکي،ترخیصوحملدرکشورکنیابا
توجهبهاینکهاولینباردرفرابتجربهميشدميتوانست

مشکلسازباشد.
-از4واحدنیروگاهجدیددوواحدشبیههمودو
باعث موضوع این که هستند هم شبیه هم دیگر واحد
شدن سختتر حتي و پروژه مهندسي کارهاي افزایش

عملیاتنصبوراهاندازيگردید.
-وجودیكنیروگاهقدیميوپستمربوطهدرمحل
نیروگاهجدیدودرخواستاولیهوقرارداديکارفرمابرايدر
سرویسبودنحداکثرينیروگاهقدیميدرطولاجرايپروژه
تانا،محدودیتهايزیاديبرايانجامفعالیتهاينصبفراب

ایجادمينمودوسرعتپیشرفتکارراکندمينمود.
-زمانطوانيحملدریایي،کنديترخیصدرگمرك
تأمین زمان در همواره بایستي کنیا داخل حمل و کنیا
تجهیزاتمدنظرميبودتاتجهیزاتبهموقعبهسایت

برسند.
-عدمآشنایيکاملباقوانینداخليکنیابهخصوصدر

ابتدايطرحميتوانستکامًامشکلسازگردد.
همواره خود کنیا در محلي افراد قبیلهاي -روابط
آنها بروز از جلوگیري و پرهیز براي و بوده مسئلهساز

مدیریتخاصخودراميطلبید.
یا کسري اقام تأمین براي کنیا کم نسبتاً -امکانات
اقاميکهبستهبهموردبصورتفوري)بهخصوصدر
نیازميشدوهمچنین آنها به راهاندازي( زماننصبو
گرانياقاماحتماليموجوددرکنیابسیارمشکلسازبود،
چراکهاغلبموارد،طرحمجبوربهتأمینایناقامازایران
وباصرفوقتزیادميشدکهاینموضوعخودمدیریت

خاصخودراميطلبید.
-انتخابواعزامنیروهايمتخصصایرانيبهخارجاز
کشور)محلپروژه(مشکاتخاصخودرابههمراهداشت
ازجملهلزومآشنایيکافينفراتبازبانانگلیسي،آمادگيبراي

کاردرخارجکشوروبهدورازخانوادهوغیره.
شرکت  مدیران  از  شما  انتظارات  مهم ترین   :

»فراب« در این مقطع زمانی چیست؟
مدیریت/مدیرانمحترمشرکتفرابدرطولپروژه
همهگونههمکاري،مساعدتوپشتیبانيازمدرجهت
پیشرفتپروژهراانجامدادندوبااخذبهموقعتصمیمات
مدیریتيدرمواردنیاز،پشتیبانيماليازپروژهواعطاي
اختیاراتازمبهاینجانببهعنوانمجريطرحباعث
اتمامهرچهسریعترپروژهباکیفیتمطلوبشدند.در
همینجابرخودواجبميدانمکهازکلیهمدیرانمحترم
شرکتفرابجنابآقایانمهندس:لطفي،حاجيرسولیها،
محترم معاونتهاي کلیه و مسعودينژاد اصاحچي،
بازرگاني، مهندسي، معاونت جمله از شرکت ستادي
کیفي، کنترل مدیریت برنامه، و طرح پشتیباني، مالي،
و بینالملل فراب شرکت حراست، و ایمني مدیریت

همچنینهمکارانخوبوپرتاشپروژه،دردفترتهران
آقايمهندسکاویاني،آقايتوکلي،خانمایزديوخانم
مشایخي،آقاينادريفردوآقايمیهنپرستوهمچنیندر
سایتآقایانمهندس:بدیعي)مدیراجرایيسایت(،زینلي،
مهديبیك،تکاملي،نوروزي،معتصمصادقي،درزیاني،
و فراب( نایروبي دفتر )مسئولین شهباز و نعیمي آقاي
آقايسعادتوآقايمورينژادتشکرنمایم.همچنیناز
شرکتهايهمکاردراینپروژهبهخصوصشرکتهاي
مهندسيتوسعههدیش،UCMR،فرانیرو،ایرانترانسفو،
ثمر به ...کهدر الکتروکویرو نیرو، اهرامفنآوري ندا،
رسیدناینپروژهنقشمؤثريداشتندتشکروقدرداني
انتظاريکهدرحالحاضرازمدیریتمحترم مينمایم.
شرکتفرابدارم،تداومپشتییانيومساعدتکمافي
السابقازپروژهدرجهتانجامفازاختتامپروژهتارفعکلیه

پانچهاوتحویلنهایيواحدهابهکارفرماميباشد.
:  خواهشمند است چنانچه نکته ای از قلم افتاده 

است خود به آن اشاره نمایید.
جهت در پروژه این مثبت و بارز ویژگيهاي از  
کنترلهزینهها،ميتوانبهمحدودبودنمحسوستعداد
مدیریت همچنین و سایت( و )ستاد پروژه تیم نفرات
مؤثرمأموریتهايخارجکشوردراینپروژهاشارهنمود.
همچنینازتصمیماتواقداماتبسیارمثبتيکهدراین
پروژهانجامشدوکامًادرپیشرفتبهموقعپروژهمؤثر

بودندميتوانبهمواردزیراشارهنمود:
1-عقدقراردادباپیمانکارتجهیزاتاصلي)توربین،
ژنراتور،شیرورودي،گاورنروسیستمتحریك(قبلاز

نهایيشدنقراردادباکارفرماياصلي
ساختماني پیمانکار با قرارداد همزمان عقد -2
کار شروع به منجر که اصلي کارفرماي با قرارداد و

پیمانکارساختمانيهمزمانباشروعپروژهشد.
3-خریدماشینآاتساختمانيموردنیازدراسرع
صورت از آن هزینه کسر و سایت به ارسال و وقت
وضعیتهايپیمانکارساختمانيدرطولپروژهکهاینکار
نیزسببشروعهرچهسریعتروهمچنینانجامبدونوقفه
فعالیتهايساختمانيباماشینآاتنودرپروژهگردید.

از ویژگي هاي بارز و 
مثبت این پروژه در 

جهت كنترل هزینه ها 
مي توان به محدود 

بودن محسوس 
تعداد نفرات تیم 

پروژه )ستاد و 
سایت( و همچنین 

مدیریت مؤثر 
مأموریت هاي خارج 
كشور در این پروژه 

اشاره نمود

رونده
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به  توجه  با  تانا  نیروگاه  اهمیت  شما  نظر  از   :
وضعیت منطقه و میزان برق تولیدي کنیا چگونه است؟
The Tana Project is important to KenGen 

since it has upgraded the station from an in-

stalled capacity of 14.4 MW to 20 MW. The 

total generation in the upper Tana region 

has increased to about 3 0 MW.  The total 

installed capacity is 1057 MW, thus Tana is 

contributing about 1.89%

پروژهتانابرايشرکتKenGenبهایندلیلکهتوان
نیروگاهجدیدازمقدار14.4مگاواتقبليبه20مگاوات
افزایشیافتهاستمهمميباشد.بطوريکهمقدارکلتوان
تولیديدرمنطقهتانايعلیارابهمقدار30MWافزایش
1057MWدادهاست.چونتوانکلنصبشدهدرکنیا
استبنابراینتاناحدود1.89درصدازاینتوانراتامین

مينماید.

:  در مقایسه با سایر شرکت هاي خارجي فعال 
در کنیا در زمینه طراحي و ساخت نیروگاه هاي آبي مانند 
شرکت هاي چیني و اروپایي جایگاه فراب را در مجموعه 

Ken Gen  چگونه ارزیابي مي شود؟

In comparison with other Companies, 

the standard match those of European ones 

and better than Chinese so far. There is still 

room for Farab to improve.

درمقایسهباسایرشرکتها،فرابقابلقیاسباشرکتهاي
اروپایيوبسیاربهترازشرکتهايچینيبودهاست.بههر
حالجايپیشرفتبیشتربرايشرکتفرابوجوددارد.

:  نظر شما در رابطه با طراحي و کیفیت تجهیزات 

ارائه شده توسط مجموعه فراب و پیمانکاران فرعي فراب 
چیست ؟

The quality and design of the equipment 

supply by Farab are international standards 

especially the substation and control sys-

tems (DCS).

طراحيوکیفیتتجهیزاتتامینشدهتوسطفراب،
اساس بر )DCS( کنترل سیستم و پست خصوصاً

استانداردهايبینالملليانجامشدهاست.

: با توجه به اینکه پروژه تانا یک پروژه سرعتي 
بوده است روش اجراي پروژه و مدیریت شرکت فراب را 
در جهت انجام پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن چگونه 

ارزیابي مي کنید؟
The execution method of the works, es-

pecially the Civil Works was on time and 

good quality. The project management re-

quires improvement and good coordination 

to be within the time line.

دربحثاجراوروشکار،فراببهخصوصدرعملیات
ساختمانيباکیفیتخوبوبهموقعکارهاراانجامداده
استوليمدیریتپروژهآننیازبهپیشرفتوهماهنگي

بیشتردربحثزمانبندياجرادارد.

: ارزیابي شما از توان مالي و صاحیت فراب به 
عنوان مجموعه موثر در اعتبار یک شرکت چگونه است؟

The inancial ability is high that Farab 
had paid it’s sub-contractors and current has 

done 95% of the works and payment stand 

at 80%.

را پیمانکارانخود فرابصورتوضعیتهاي اینکه
پرداختکردهواکنونبیشاز95درصدکارراانجامداده
وليازکارفرماتنها80درصدمبلغقراردادرادریافتنموده
استنشانميدهدکهفرابازبنیهماليقويبرخوردار

است.

: همکاري فراب با مجموعه کارفرما/ مشاور را در 
پروژه چگونه ارزیابي مي کنید؟

The cooperation with the Employers/ 

Employer representative was very profes-

sional and agreements of the works carried 

out amicably.

فرابدرتعاملباکارفرماونمایندهويبسیارحرفهاي
برخوردکردهاستوتوافقاتانجامکارنیزدوستانهبوده

است.

: آیا در طول پروژه، فراب به نظرات و توقعات 
مطرح شده توسط مشاور و کارفرما به موقع پاسخ داده 

است؟
Farab has been responding to our com-

ments on time and meeting all our expecta-

tions.

فراببهنظراتماسروقتپاسخدادهوتمامانتظارات
مارابرآوردکردهاست.

: درست قبل از شروع پروژه تانا توسط فراب نظر 
کارفرما در مورد فراب چه بوده است ؟ اکنون با نزدیک 

شدن به اتمام پروژه چه ارزیابي از فراب دارید؟
Before the execution of generating equip-

ment works, our opinion was quite low but 

در گفتگو با مدير پروژه تانا مطرح شد

فراب و عملکردی بر اساس استانداردهاي جهانی

سلستينو مارته از شرکت  kengen مدير پروژه نيروگاه تانا است.پروژه ای که قرار است بخش 
زيادی از نيازهای کنيا را در تامين برق مورد نيازش تامين نمايد. کارفرمای آفريقايی اين پروژه در اين 
گفتگو با صداقت اعام می کند که » قبل از بهره برداري از واحدها، نظرما در مورد فراب بسيار پايين 
بود« اما اکنون کار به جايی رسيده است که نه تنها از عملکرد فراب رضايت کامل وجود دارد،که حتی 
عملکرد آن به زعم خود ايشان » قابل قياس با شرکتهاي اروپايي و بسيار بهتر از شرکتهاي چيني بوده 
است «.در اين گفتگو برآنيم  تا از ديدگاه های آقای مارته  درباره مراحل مختلف اين پروژه ، فراب و 

آينده حضور در بازار انرژی کنيا بيشتر بدانيم.اين گفتگو را در ادامه می خوانيد:

در بحث اجرا و 
روش كار، فراب 
به خصوص در 
عملیات ساختماني 
با كیفیت خوب و به 
موقع كارها را انجام 
داده است ولي 
مدیریت پروژه آن 
نیازمند به پیشرفت 
و هماهنگي بیشتر 
در بحث زمان بندي 
اجرا دارد

رونده
پ
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this was changed after synchronization of the irst unit, 4.5MW 
Marugua Unit 3, generating a max of 5.2 MW, with minimal shaft 

seal water leakages. The starts and stops are smooth with very little, 

if any vibrations. Our assessment now is that Farab work is interna-

tional standard.

قبلازبهرهبرداريازواحدها،نظرمادرموردفراببسیارسطحپایینبود.وليبعد
ازسنکروناولینواحد،یعنيواحدسومماراگواباتواننامي4.5MW،کهحداکثرتوان
5.2MWراباحداقلنشتيآبشفتسیلتولیدنمود،راهاندازيوتوقفواحدهاکهبسیار

نرمبودواگرلرزشياحساسميشدبسیارکمبود،حااارزیابيماایناستکهکارفراب
براساساستانداردهايبینالمللياست.

: نظر شما راجع به کیفیت و سرعت انجام بخش ساختماني پروژه تانا چیست؟
The quality of civil works is good and executed on time. Apart 

from initial setting out surveying errors, the works are good. 

کیفیتکارساختمانخوببودوکارسروقتانجامشد.بهجزاشکااتيکهدرمراحل
اولیهنقشهبرداريوجودداشتکارهاخوبانجامشد.

: آیا با توجه به تجربه کاري با فراب در پروژه هاي تانا و کینداروما ) که در حال 
انجام است ( شما مایل به ادامه همکاري با شرکت فراب هستید؟ چه پیشنهاد و توصیه 

شخصي براي تداوم حضور شرکت فراب در پروژه  هاي مختلف در کنیا دارید؟
Farab was competitively awarded the Kindaruma Civil works 

Contract, while working at Tana. Depending on outcome of the 

projects, Farab has a space in the country to bid for other projects, 

not only power stations.

فرابدریكمناقصه،قراردادکارهايساختمانيکیندارومارابرندهشدهاستدرحالي
کهتانارانیزاجراميکردهاست.براساسنتایجبدستآمدهدرایندوپروژهفرابامکان

شرکتدرمناقصاتدیگرکنیارانیزداردواینمنحصربهنیروگاهنميباشد.

:یکي از مشکات پروژه تانا وجود نیروگاه قدیم تانا در مجاورت نیروگاه جدید و 
درخواست KenGen مبنی براینکه تا حداکثر زمان ممکن نیروگاه قدیم برق تولید کند 
و از مدار خارج نگردد بود. آیا فراب در برآوردن  این درخواست کارفرما موفق بود و 

شما از روش اجراي کار و زمان خارج شدن نیروگاه قدیم از سرویس راضي هستید؟
The Contract had envisaged minimized outages and reduced old 

power plant shutdown period, which Farab achieved and sequenced 

the works to accommodate and satisfy the Contract conditions. 

Within a period of 7 months, Farab was able to energize two substa-

tions, a new 11/66KV and upgraded 66/33/11KV and putting two 

units, each of 4.5MW on test runs. This assured KenGen of the seri-

ous commitment Farab has for the works.  The method of execution 

of the works at the time of old power house shutdown satisied Ken-

Gen the ability of Farab to mobilize additional resources to carry out 

the works and working for long hours. 

درقراردادخواستهشدهبودکهخروجوکاهشتولیدنیروگاهقدیمدرحداقلدورهممکن
صورتپذیردکهفراببهخوبياینمهمرامدیریتکردوبهآندستیافتبهنحويکه
انتظاراتقراردادبخوبيبرآوردهشد.همچنینفرابتوانستدرطي7ماه2پست،پستهاي
66KV.11KVوبهعاوهتوسعهپست33KV،رابهبهرهبرداريرساندهو2واحد

4.5MWرابهمرحلهtest runبرساند.اینباعثشدکهKENGENمطمئنشودکه

فراببهطورجديمتعهدبهانجامکاراست.روشاجرايکارهادرزمانخاموشينیروگاه
قدیمهمبهگونهايبودکهKENGENازتوانایيفراببرايتامینمنابعبیشترجهت

اجرايکارهادرساعاتبیشتردرروز،راضيبود.

محمد تقی
مسعودی نژاد* 

طرح تانا؛ تجلّي ورود موفقیت آمیز 
فراب به بازار آب و انرژي آفریقا

مناقصهطرحنیروگاهبرقآبيتانادرکشورکنیااولینمناقصهاي
بودکهفرابدربازارآبوانرژيآفریقاتوانستدررقابتيبسیارنزدیكباشرکتهاي
اروپائيوچینيبرندهشود.اجراياینپروژهدریكدورهزمانیبسیارکوتاهکهشامل
بخشهايساختماني،هیدرومکانیك،الکترومکانیكوپستهايبافصلوتجهیز
کارگاهنیروگاهميشد،طلبمينمودکهتماميمعاونتهاومدیریتهايستاديبا
معاونتطرحهايخارجکشوروبهخصوصبامجريطرحوهمکارانایشاندر
کارگاهودفترتهرانهمکاريبسیارصمیمانهايداشتهباشند.بهترینرکوردهايقبلي
ثبتشدهدرفرابنشانمیدادکهاگرفرابقصدداشتهباشدکهاینپروژهراظرف
مدتبسیارکوتاهيبهسنکروناولینواحدبرساندبایدتحوليدرزمانانجامکارهاي
طراحي،تأمین،حمل،نصبوراهاندازيصورتبگیرد،درغیراینصورتدستیابيبه
اهدافزمانيپروژهغیرممکنبود.حمایتوهدایتمدیریتارشدفراب،جدیتو
پیگیريمستمرمجريوهمکارانایشاندرتهرانوکارگاهوهمکاريبسیارصمیمانهو
دلسوزانههمکاراندرمعاونتهاومدیریتهايستاديفرابوهمکاريبسیارخوب
تماميپیمانکارانبهخصوصشرکتهايهدیشونوتاشموجبگردیدکهرکوردهاي

ذیلبدستآید:
1-ظرفمدتدهماهکلیهP.O.Sهايطرحتهیهگردید.

2-ظرفمدت16ماهازشروعقرارداد،تماميقراردادهايتجهیزاتاصليوکمکي
منعقدگردید.

3-ظرفمدت32ماهازشروعقرارداد،اولینواحدنیروگاهبهشبکهبرقکشور
کنیاسنکرونگردید.

4-ظرفمدت35ماهازشروعقرارداد،دوواحداولنیروگاهتحویلموقتگردید.
5-ظرفمدت37ماهازشروعقرارداد،تماميواحدهاوساختماننیروگاهتحویل

موقتگردید.
مجريطرحباآگاهيازقیمتپیشنهاديفرابکهبهدلیللزومحضورفرابدر
بازارآفریقاارائهگردیدهبودازابتدايپروژهتازمانتحویلموقتآخرینواحدهمواره
سعينمودکهبابهرهگیريازکمتریننیرويانسانيدردفترتهرانوکارگاه،هزینهکادر
اجرائيراکاهشدهدبهگونهايکهدرطولمدتاجرايپروژهدردفترتهران،2نفرو
درکارگاهدراوجفعالیتهايسیویلونصبتجهیزات7نفرکارشناسوکارمندحضور
داشتندوپسازتحویلموقتآخرینواحدکه17/5ماهپسازشروعفعالیتهاي

نصبصورتگرفتتعدادنفراتکارگاهبهیكنفرتقلیلیافت.
باتوجهبهرکوردهايبهدستآمدهوتعدادکادراجرائيپروژهدردفترتهرانوکارگاه
پیشنهادميگرددبرايبهبودروشهاوسازماندهيساختارنیرويانساني،تجاربکسب
شدهدرطرحتاناموردبررسيقراربگیردوبااستفادهازنتایجاینبررسي،روشهاو
سازماندهيساختارنیرويانسانيپروژههااصاحگرددتابهرکوردهايبهتردرنصب
وراهاندازيوسازماندهيمطلوبتريبراياجرايطرحهايسرعتيوبسیارسرعتي
درفرابدستیابیم.نظرسنجيصورتگرفتهازعواملکارفرمانشانازسطحبااي
رضایتمنديازکیفیتکارصورتگرفتهدرزمینههايطراحي،تأمین،حمل،نصب
وراهاندازيتوسطفرابدارد.آنانکیفیتکارراباکیفیتسطحباايشرکتهاي
اروپائيقیاسميکنندوصراحتااعامميکنندکهامکاننداردشرکتهايچینيبتوانند
کیفیتکارفرابرادرپروژههائيکهدرکنیادردستدارندارائهبدهند،ابرازاینسطح
ازرضایتمنديبهمنزلهورودموفقیتآمیزفراببهبازارآبوانرژيآفریقاست،با
عنایتبهسطحباايرضایتمنديکارفرماوباامعاننظربهبازخورديکهبهخصوص
کشورهايشرقآفریقاازکنیاميگیرند،ازماستفرابازفضايموجودنهایتبهره
رادرخصوصتوسعهبازارخودبگیردتابتواندباگرفتنپروژههايجدیدموفقیتهاي

خودرادرآفریقاتوسعهدهدوبهرهازمتجاريواقتصاديرابهدستآورد.
*معاون طرح های خارج از کشور

قبل از بهره برداري 
از واحدها، نظرما در 

مورد فراب بسیار 
سطح پایین بود. 

ولي بعد از سنکرون 
اولین واحد، یعني 

واحد سوم ماراگوا با 
 ،4.5MW توان نامي

كه حداكثر توان 
5.2MW را با حداقل 

نشتي آب شفت سیل 
تولید نمود، راه اندازي 

و توقف واحدها كه 
بسیار نرم  بود و اگر 
لرزشي احساس مي 

شد بسیار كم بود، 
حاا ارزیابي ما این 

است كه كار فراب بر 
اساس استانداردهاي 

بین المللي است

رونده
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کرون  مك  رابرت  با  گفتگو  در 
نماينده مشاور پروژه تانا از شرکت 
روشن  پاسخي  دنبال  به   fichtner

اساسا  که  هستيم  پرسش  اين  به 
و  کارفرما  ميان  سازنده  تعامل  يك 
چگونه  پيمانکار،اساسا  و  مشاور 
دارد  هايی  ويژگی  است؟چه  تعاملی 
کدامند؟  آن  به  دستيابی  های  راه  و 
در کنار اين موارد اشاره اي گذرا هم 
مشاور  ذاتي  وظايف  به  داشته ايم 
اندازی  راه  و  ساخت  هاي  طرح  در 
ما  آبی.گفتگوي  برق  های  نيروگاه 
با مك کرون را در ادامه مي خوانيد...

: شما نماینده مشاور در پروژه تانا هستید، از 
چه زمانی مشاوره این طرح را پذیرفتید؟

 With reference to Fichtner letter ad-

vising the contractor of “Notiication of 
Commencement Date”  the date was con-

irmed November 16th 2007. The con-

tract signing date was 15th June 2007. 

مطابقنامهيFichtnerکهتاریخشروعکاررابه
پیمانکاراباغمیکندتاریختاییدشده16نوامبر2007
ميباشد.البتهتاریخامضايقراردادباکارفرما15ژوئن

2007است.

: تعامل فراب با مجموعه مشاور در این طرح 
چگونه بود؟ آیا از این موضع رضایت داشتید؟

We consider the cooperation at site be- 

tween Contracter with the Cli-

 ent & his representative clear

and fair

ازنظرمارابطهوهمکاريبینفراب
)Fichtner(وکارفرماونمایندهکارفرما

خوب،منصفانهوروشنبود.

از  فضایی  مختصر  طور  به   :

فعالیت های کاری مشاور در این طرح را بازگو کنید؛ 
مشاور در این طرح دقیقا چه وظایفی بر عهده داشت؟ 
آیا این وظایف با توقعاتی که از مشاور وجود دارد 

همخوان است یا خیر؟
 - The role of client representative on 

the project is to to review and comment 

on all the contract requirements and sub-

missions by the contractor. With the EPC 

contract in place the client representative 

was not to instruct the contractor on the 

contract but review and comment. 

نقشنمایندهکارفرما)Fichtner(درپروژهبررسي
موارد و قراردادي نیازهاي کلیه مورد در نظر اعام و
EPCارساليتوسطپیمانکارميباشد.درقراردادهاي
نمایندهکارفرماپیمانکاررادرقراردادراهنمایينميکند

وليموارداعاموتأمینشدهتوسطپیمانکاررابررسي
ودررابطهباآنهااعامنظرمينماید.

است؟  بوده  روبه رو  تاخیر  با  طرح  این  آیا   :
اندازه فراب را در  به عنوان مشاور این طرح تا چه 

تاخیرهای احتمالی به وجود آمده مقصر می دانید؟
  During this contract the time periods -

 for the works of 24 & 25 months could be

 consider and extremely tight schedule to

 complete the works. Intiially there were

 unforseen delays during the design stages

with particular reference to the establish-

 .ment of a suitable turbine model

تکمیل براي ماهه 25 یا 24 برنامه گرفتن نظر در
کارهايپروژهدرقراردادبهنظربسیارفشردهميرسد.
ابتداهمکهتأخیرپیشبینينشدهدر در
مرحلهطراحيدررابطهباجوابندادن
مدلتستتوربیننیروگاهبهوجودآمد.

: گروهی بر این باورند که فراب 
در یک چنین پروژه هایی نقشی فراتر از 
داشته  عهده  بر  هم  را  معمول  وظایف 
است؛ شما در این خصوص چگونه فکر 

رابرت مك كرون نماينده مشاور در طرح تانا

موفقیت فراب در برآورده کردن
درخواست هاي کارفرما 

نقش نماینده 
كارفرما  
)Fichtner( در 
پروژه بررسي 
و اعام نظر در 
مورد كلیه نیازهاي 
قراردادي و موارد 
ارسالي توسط 
پیمانکار مي باشد. 
در قراردادهاي 
EPC  نماینده 

كارفرما، پیمانکار را 
در قرارداد راهنمایي 
نمي كند

رونده
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می کنید؟
- We consider that on a number of oc-

casions the contractor made efforts to sat-

isfy requests  in addition to the contract. 

نموده تاش فراب موارد از تعدادي در ما نظر به
تعهدات از بیشتر را کارفرما درخواستهاي تا است

قراردادياشبرآوردهنماید.

: مشاور در طرح های خارجی که زمان و هزینه 
بسیار مهم است، چگونه باید عمل کند؟

-Successful execution of the project 

for both Consultant & Contractor can 

only be achieved  ensuring that the site 

staf are of suitable qualiication and also 

the required experience for the copntract 

scope 

اجرايموفقپروژهبرايمشاوروپیمانکارتنهادر
صورتيقابلدستیابياستکهپرسنلسایتازدانشو
تجربهازمبرايانجاممحدودهقراردادبرخوردارباشند.

از کشور  پروژه های خارج  فکر می کنید در   :
را کاهش  قیمت و زمان  پیش رفت که  باید  چگونه 

دهیم تا رقابت پذیر شویم؟
To ensure competatives bids  on a turn-

key contract the contractor has to estab-

lish on site experieced staff, a  particular 

reqirement if there are a number of sub-

contractors on the project to cover the 

scope of work 

برايموفقیتدرپروژههايخارجيپیمانکاربایستي
پرسنلباتجربهدرسایتداشتهباشدبهخصوصوقتي
کار محدوده انجام براي فرعي پیمانکار چند از که

قرارداداستفادهميکند.

درمهرماه1386چندروزپسازاینکهآقايمهندسقنبريمدیریتمهندسينیروگاههاي
آبيکوچكومتوسطرابهآقايمهندسدیبایيسپردومسولیتپروژهنیروگاهآبيتانادر
کنیارابرعهدهگرفت،ازمنخواستتابهایشانبپیوندموساختاولیننیروگاهبرقآبيخارج
کشوررادرکنارهمبهاجرادرآوریم.بدینترتیببودکهعاوهبرمادونفر،اجرايپروژهبا
همکاريآقايمهندسبدیعيکهمدیرکارگاهشدوآقاينعیميمسئولدفترنمایندگيفراب
EPC-Turnkeyدرنایروبيشروعشد.زمانبندي25ماههاجرايپروژهايازنوعقرارداد
آنهمدرپنجهزارمایليتهران،بقدريکوتاهبهنظرميرسیدکهحتيدرقیاسباکوتاهترین
پروژههايآبياجراشدهفرابدرایراننیز،کوتاهتربود.ازاینروازهمانابتدايکارمجبور
بودیمباتمامتوانوتادیروقت،کارکنیموسعيکنیمازهرمنبعيدرایرانیاکنیا،اطاعات
کس��بکنیمومسیرناشناختهپیشروراباحداقلریسكممکنطينمائیم.کاررابا
تحوی��لگرفتنزمینباتاقيمحلاحداثنیروگاهش��روعکردیم.اولینقدم،احداث
تجهیزکارگاهوارسالماشینآاتموردنیازبصورت"خروجموقت" ازایرانبودکه
اینکارمیبایس��تتوسطشرکتتوسعهمهندسيهدیشانجامميشد.بافاصلهو
همزمانفرایندطراحيساختمانوتجهیزاتوتهیهمداركخریدجهتعقدقراردادبا
پیمانکارانشروعشدومعاونتمحترممهندسيبااولویتقراردادنپروژهتانا،توافق
کرددریكزمانبنديفشرده،مداركخریدکلیهتجهیزاتراآمادهنماید.جلساتهفته
ايدوبارجهتبررسيوتبادلنظررويحجمزیادنقشههاومحاسباتساختماني
نیروگاهکهتوس��طهدیشتهیهميشدانرژيزیاديازکارشناسانمهندسيگرفت
وآقايمهندسمروتیانکهبهنظرمنیکيازبهترینهماهنگکنندههايمهندسي
بودباایجادیكتعاملس��ازندهباهمهگروههايدرگیردرکار،دربس��یاريموارد
سعيميکردبرايمشکاتراهحليپیداکند.مانیزسعيکردیمبهجزدرمواردي
کهایش��اننیازبهکمكداش��تواردجزئیاتکارمهندسينشویمودرواقعدست
ایش��اندرپیشبردکاربازب��ود.درحیناجرايپروژهموضوعارتباطمخابراتيدفتر
تهرانباکارگاه،یکيازمشکاتاصليپروژهبودکهخیليسریعخودرانشاندادوبا
WANتاشهمکارانمدیریتانفورماتیكوارتباطاتدرپایانسال1386وبربستر
مهیاگردید.اززمانیکهاینتسهیاتفراهمشد،پیگیریمواردکارگاهبسیارراحتتر
انجاممیش��د.همچنانکهکارپیشميرفتگروههايبیشتريازشرکتدرگیرکار
ميش��دندوبهدلیلزمانبنديفش��ردهپروژهوفشارباايکار،احتمالایجادتنشبین
تیمپروژهوس��ایرقس��متهانیزبیشترميشد.ازهمانابتدابهمنظورپرهیزازچنین
تنشهایيکهميتوانستبرروندپیشرفتپروژهتاثیربسیارمنفيداشتهباشد،تصمیم
گرفتیمکهدرصورتبروزهرگونهمشکل،بدوناینکهبهدنبالمقصرباشیمباهمکاري
معاونتهاومدیریتهايستاديمربوطهسعيدررفعمشکلبهبهترینصورتودر
سریعترینزمانممکنداشتهباشیم.اینباعثشدکهانرژيهارويکارمتمرکزشودو
نتیجهخوبيهمعایدماوشرکتگردد.باپیشرفتفرایندطراحي،فرایندتامینپروژه
ش��روعش��دوباکمكمعاونتمحترمبازرگانيقراردادهایکيپسازدیگريمنعقد

گردید.نهایتاتامرداد1387اکثرمداركخریدآمادهشدوقبلاز
زمستانهمانسال،قراردادهامنعقدگردید.یکيازمهمترینکارها

درحینفرایندتامین،گردشماليپروژهوپرداختبهموقعپیشپرداختهاوصورت
وضیعتپیمانکارانبود،کهاینامرباسرعتعملوپیگیريقابلتوجهآقايتوکليو
شرکتفراباینترنشنالومعاونتماليفراببهبهترینوجهممکنانجامشد.فرایند
کنترلکیفیتبهوسیلهبازرسانفرابکهدردقتنظروباریكبینيمشهورهستندانجام
وهموارهایشانکنارتیمپروژهبودند.تیماجرائينیزعلیرغمزمانبنديفشردههیچگاه
ازکیفیتکارکمنگذاش��تندودربعضيمواردکهنیازبهدوبارهکاريواصاحبودتا
رفعکاملمشکل،پیشتیبانکیفیتبودند.حملتجهیزاتبهکنیاکهیكتجربهجدید
درفراببودبازحماتزیادپرسنلبازرگانيخصوصاآقايفرزانگانانجامشد.گاهي
اوقاتاتاقایشانمثلاتاقجنگبود،ازهماهنگيبرايبیمهنامهورزروکشتيواخذ
freeکانتین��ر،تابارگیريوحملداخلایرانوهماهنگيهايگمركوبندروکنترل
timeکانتینرهاهمهتوس��طایشانانجامميش��د.مدیریتاینموضوعاتخصوصا

درزمانپیكارسالتجهیزاتواقعاپراسترسبود.بعدازاینکهکشتياولینمحموله
کابلها،توسطدزداندریایيسوماليربودهشد،ریسكحملباارفتومامجبوربودیم
برايبسیاريمحمولههامسیرحرکتکشتيرانیزچكکنیمچونازدسترفتنبعضي
محمولههامثلترانسهاياصليبهسادگيقابلجبراننبودوزمانبنديپروژهراتحتتاثیر
شدیدقرارميداد.درسمتدیگر،ترخیصوحملداخلکنیاراداشتیمکهبوسیلهچند
گروهترخیصکاروباهماهنگيآقایاننعیميوش��هبازانجامميشد.بحثهايخاص
گمركکنیاوحملداخلآنکهدارايجادههاياستانداردنیستونیازبهردیابيروزانه
محمولههاداشت،بسیارمفصلاستکهشرحآندراینمقالنميگنجد.نهایتادرطياجراي
پروژه،60محمولهدریایيوهوایيازایرانتوس��طفرابارسالشدودرکنیابااحتساب
محمولههاشرکتهايفرانیروورشیتا،95محمولههوایيودریایيشامل98کانتینرو26
بوژي،ترخیصوبهسایتحملشدهاست.یکيدیگرازمهمترینقسمتهايکار،توزیع
مداركطراحيبههمهذینفعانپروژهبودکهدرابتداخانمخلیليوسپسآقايمیهنپرست
باهمکاريآرشیومعاونتمهندسي،زحمتتهیهنسخازموگردشآنهارادرسریعترین
زمانوحداکثردقتانجامدادند.درزماننصب،موضوعبسیارمهم،شناسایيوتامینکسري
هابود.دوريسایتازتهراناینمشکلرادوچنداننشانميداد.وليباتاشآقاينادري
فردرتهرانوکمكویاريهمکارانسایتکهخطمقدمپروژهونفراتاولپاسخگویي
رودرروبهکارفرماومشاوربودند،موارداعامشدهبهسرعتتامینوباهروسیلهممکن
حتيبهوسیلههمکارانارسالميشد.درنهایتمجموعهفرابموفقشددرماهسيو
یکمپروژه،اولینواحدنیروگاهراباشبکهبرقسراسريکنیاسنکروننماید.سيویك
ماهيکهتمامافراددرگیردرپروژهتمامتاشخودراکردندتادریكماراتننفسگیر

ودرسریعترینزمانممکنبهاینمهمدستیابند.
مدیر مهندسي و تامین تجهیزات برق و ابزار دقیق نیروگاه تانا

تانا؛ ماراتن نفس گیر
پیام

كاوياني* 

براي موفقیت در 
پروژه هاي خارجي 

پیمانکار بایستي 
پرسنل با تجربه در 

سایت داشته باشد به 
خصوص وقتي كه از 
چند پیمانکار فرعي 

براي انجام محدوده 
كار قرارداد استفاده 

مي كند

رونده
پ
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: براي آغاز گفت وگو از ویژگي ها و مختصات 
پروژه تانا برایمان بگویید؟

درخصوصویژگیهایمنحصربهفردطرحتاناباید
بگویمکهاینپروژهاولینتجربهوطرحکلیدیدردست
شرکتفرابدرقارهآفریقابودهاستکهاحجاماجرائی
وکارآنشاملاحداثچهارواحدنیروگاهیکهشامل
دوبخشغیرمشابهمارگواباظرفیتتولیدهرواحد5.1
7.8 واحد هر تولید ظرفیت با مریا بخش و مگاوات
مگاوات،پستهاينیروگاهوساختماننیروگاهمیباشد؛ضمنا
ساختونصببخشیازپنستاكهرچهارواحد،دریچههای
خروجیونوسازیهدپوندهایماراگواومریاوتجهیزات
جانبینیزازجملهتعهداتفرابدرانجاماینپروژهبودهاست
.زمانبندی25ماههاجرایطرحباتوجهبهحجمکار،بسیار
فشردهومحدودبودهاست.اینموضوعبارهاتوسطکارفرما
ومشاورهطرحنیزتاییدشدهاست.طرحازجهاتییك
پروژهمنحصربهفردبرایفراببودهاستکهازویژگیهای

مهمآنمیتوانبهعدمشناختکافیازروشهایارسال
اقامطرحبهکشورمیزباندرابتدايطرح،عدمشناخت
کافیازامکانتامیناقامطرحازکشورمیزباندرابتداي
طرح،عدمشناختازامکانتامیننیرویانسانیمحلیدر
ابتدايطرح،مشکاتمربوطبهاعزامکارشناسانخبره
ازایران)ویزا،مجوزکارو...(،اولینتجربهدرتدارکات
وتجهیزکارگاهدرخارجازایرانتوسطشرکتفرآب،
اولینتجربهفرآبدرتامینمالیطرحخارجازایرانو
دریكکشورآفریقائی،احداثنیروگاهجدیدوهمچنین
احداثپستهایجدیدطرح)66/33/11کیلوولت(دقیقًا
درکنارنیروگاهقدیماشارهکرد.جالباستبدانیدکه
دراینپروژه،نیروگاهقدیموپستهایموجوددرحال
کاروزندهبودندبهعبارتیطبقبندقراردادشرکتفراب
میبایستدرکمترینزمانممکننیروگاهوپستهایقدیم
راازمدارخارجنمودهونیروگاهوپستهایجدیدرابه
شبکهمتصلنمایدوطوریعملنمایدکهتغییراتاساسی

درترازنیروگاهجدیدوقدیمبهگونهایباشدکهتغییرات
زیستمحیطیبهحداقلبرسد.بنظرمنفائقآمدنبراین
ویژگیهانیازبهمدیریت،برنامهریزی،دقتوکارحرفهای
داشتکهشرکتفرابتابهامروزازعهدهآنبهخوبیبر

آمدهوبهیاریخداوندسربلندگشتهاست.
: چگونه شد که جنابعالی به عنوان مدیر  اجرایي  
سایت در این پروژه به فعالیت پرداختید؟مختصری از 

سابقه کاری خود را برایمان بازگو نمایید؟
باپیشنهادمجریطرحتاناوموافقتمعاونتطرحهای
خارجازکشورومدیریتمحترمعامل،بندهافتخارهمکاری

باطرحتانابهعنوانمدیراجرائیکسبنمودم.
و صنایع در سال بیست از متجاوز من کار سابقه
پروژههایداخلوخارجازکشورمیباشدکهاینسوابق

بهشرحزیراست:
شرکتماشینسازیاراكبهعنوانکارشناسطراح
و تعمیر و راهاندازی مدیر  – سال 5 حدود مونتاژ و

مدير اجرايي سايت تانا:

عدم تعمیر و نگهداری مطلوب تجهیزات نیروگاه 
دغدغه اصلي ماست

نگه داری نادرست و تحميل هزينه های سنگينی که از همين بابت به بار می آيد،سرفصل مشترك دغدغه های تمامی آنانی است که از صفر تا 1۰۰ يك پروژه 
را ديده اند و پا به پای آن جلو آمده اند.مدير اجرايی طرح تانا که از همان روز اول اجرای اين پروژه يعنی عمليات تجهيز کارگاه و همچنين عمليات ساختمانی 
اصلی در کنار مجموعه بوده است،يکی از اين افراد است؛از همين رو بر آن شديم تا در گفتگويی با وی درباره دغدغه هايش در حوزه بهره برداری و نحوه تعامل 
با مجموعه کارفرما و مشاور  و مشکات اجرايي کارگاه تانا به عنوان اولين طرح فراب در قاره آفريقا، بيشتر بدانيم.گفتگوی ما با مهندس بهمن بديعی مدير اجرايي 

سايت تانا را در ادامه مي خوانيد:

جالب است بدانید 
كه در این پروژه، 
نیروگاه قدیم و پست 
های موجود درحال 
كار و زنده بودند 
به عبارتی طبق بند 
قرارداد شركت فراب 
می بایست دركمترین 
زمان ممکن نیروگاه 
و پست های قدیم 
را از مدار خارج 
نموده و نیروگاه و 
پست های جدید را 
به شبکه متصل نماید 
و طوری عمل نماید 
كه تغییرات اساسی 
در تراز نیروگاه جدید 
و قدیم به گونه ای 
باشد كه تغییرات 
زیست محیطی به 
حداقل برسد

رونده
پ
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از معدنی و جرثقیل ؛ راهسازی ماشینآات نگهداری
7 حدود ایران در آمریکائی و اروپائی شرکت چندین
سال،مدیرکارگاهخطوطانتقالفاضابشهری2000
میلیمترو800میلیمتردربندرعباسحدود3سال– ناظر
تعمیراتپاایشگاهاصفهان–رئیسراهاندازیتجهیزات
3 حدود ) اول )فاز سلیمان مسجد نیروگاه مکانیك
سال– کارشناس،مدیرکارگاهومدیرفنیطرحنیروگاه

لوارك– مدیراجرائیطرحنیروگاهتانا
: فکر می کنید وظایف مدیر اجرایي یک سایت  
مدیر  با وظایف  هایی  تفاوت  از کشور چه  در خارج 

سایت در داخل کشور دارد؟
فردیکهمیخواهدمدیریتاجرایییكپروژهرابر
عهدهبگیرد،غیرازاینکهمیبایستتمامیمسئولیتهای
مشخصشدهدرنظاممدیریتایزوفرآبرارعایتنماید
بایدشناختکافیازقوانین،مقرراتوفرهنگکشورمیزبان
کسبنمایدتابتواندتعاملمناسبیبامسئولینمحلیدر
محلپروژهنظیر)شهرداری،اتحادیههایکارگری،محیط

زیستو...(برقرارنماید.
ضمنامدیراجرایییكپروژهدرخارجازکشورباید
پرسنل با پرسنلمحلی  بین ای ارتباطصادقانه بتواند
ایرانیبرقرارکندوبتوانددرکمترینزمان،منابعاقام
طرحونیرویانسانیوماشینآاتموردنیازطرحراهم
شناسائیکند.درکناراینمواردوبهصورتکلی،به
دلیلدوربودنپروژهازایران،مدیریتسایتمیبایست
باهماهنگیبامجریطرحشاملپشتیبانی،مالی،کنترل
کیفیتومهندسیپروژهرابامسئولینذیربطدرشرکت

فرابهماهنگنماید.

: این پروژه هم اکنون چقدر پیشرفت فیزیکي  
دوره  احتساب  با  آن  اتمام  براي  پیش بیني تان  و  دارد 

تضمین، چه تاریخي است؟
هرچهارواحدنیروگاهتاناشاملدوواحد5.1مگاواتی
ماراگواودوواحد7.8مگاواتیمریا– پستهایطرحتانا
،66/33/11کیلوولتوارتباطاتمربوطههمراهباتجهیزات
جانبیآنبهصورتموقتبهکارفرماتحویلدادهشده
است.درحالحاضرشرکتفرآبمشغولرفعپانچدر
دورهتضمینمیباشدکهمتجاوزاز50درصداینپانچها
نیزرفعوتحویلکارفرماشدهاست.ضمناًشرکتفرآب
مسئولیتنظارتبربهرهبرداریدردورهتضمینرانیزبه
عهدهداردکهاینمهمنیزدرحالانجاماستوپیشبینی
میگرددکهدرپائیزسال1390کلاینپروژهبهکارفرما

تحویلدائمگردد.
بااتر  بهره وري  و  کار  فرآیند  بهبود  براي   : 
فعالیت ها، چه درخواست ها و پیشنهادات مشخصي دارید 

تا در آینده با مشکات کمتري روبه رو شوید؟
محترم مدیریت ویژه راهبری و نگاه با خوشبختانه
شرکتفرابومعاونتمحترمطرحهایخارجازکشور
ومجریطرحوهمکارانمحترمدرمعاونتهاومدیریت
هایمستقلشرکتفرابوشرکتهایوابسته،اینپروژه
باکمترینمشکلدرطولاجرایآنمواجهگردیدهاست.

مهمتریندغدغهونگرانیشرکتفرآبواینجانبدر
کارفرماوعدم نامناسب برداری بهره حالحاضرروش
تعمیرونگهداریمطلوبتجهیزاتنیروگاهتوسطایشان
میباشد؛البتهاینموضوعیاستکهبارهادرمکاتباتو
جلساتکارگاهیبانفراتکارفرماومشاورمطرحواعام

شدهاست.
: در مجموع تیم اجرایي و مهندسي فراب که در  

پروژه تانا مستقر هستند، چند نفرند؟
عملیاتتجهیزکارگاهوهمچنینعملیاتساختمانی
آغازشد؛سایر  اینجانب باحضور تانا پروژه در اصلی
به و اول اواسطسال از وعزیزم همکارانسختکوش
تدریجبهطرحاضافهشدندودرپیكکارکلتیماجرائی،
رسید. نفر 7 به درکارگاه فرآب مهندسی و کارشناسی
درهمینجابرخودازممیدانمکهبهاینوسیلهازکلیه
همکارانمتخصصوعزیزدرکارگاهآقایانمهندس:زینلي،
مهندس صادقي، معتصم درزیاني، تکاملي، مهديبیك،
نوروزيوآقایاننعیمي،شهباز،مورينژادوسعادتتشکر
وقدردانینمودهوآرزویموفقیتبرایهمهیاینعزیزان
نمایم.ضمناازماستبهاینموضوعهماشارهکنمکهدر
حالحاضرتمامیهمکارانکارگاهتانابهپروژههایدیگر

منتقلشدهاند.
به عنوان مدیر اجرایي پروژه مستقر در  شما   : 
محل، یک وظیفه مهم دیگر هم برعهده دارید و آن هم 
چیزي نیست جز مهیا کردن فضایي که کارشناسان و 
کارگران در آن بتوانند به خوبي خدمت کنند، از کار خود 
لذت ببرند و از محیطي که در آن کار مي کنند رضایت 
داشته باشند.در این زمینه و تاش هایي که صورت گرفته 

برایمان بگویید؟ 
باتوجهبهاینکهدورههایاقماریدرپروژههایخارج

 فردی كه می خواهد 
مدیریت اجرایی 
یک پروژه را بر 

عهده بگیرد،غیر از 
اینکه می بایست 

تمامی مسئولیت های 
مشخص شده در 

نظام مدیریت ایزو 
فرآب را رعایت نماید 

باید شناخت كافی 
از قوانین، مقررات 

و فرهنگ كشور 
میزبان نیز كسب 

نماید تا بتواند تعامل 
مناسبی با مسئولین 

محلی در محل پروژه 
نظیر )شهرداری، 

اتحادیه های كارگری، 
محیط زیست و...( 

برقرار نماید

رونده
پ
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برخود ازم میدانم 
كه از همسرم كه 
بدون همراهی او 
امکان كار در پروژه 
تانا برایم مقدور 
نبود و نیز از خانواده 
ام و همچنین 
خانواده كلیه 
همکاران محترم در 
كارگاه تانا )پرسنل 
ایراني( كه با صبر 
و شکیبائی و تحمل 
سختی های زندگی، 
بستر فعالیت بنده 
و دیگر همکاران 
كارگاه را فراهم 
نمودند، تشکر 
وقدردانی نمایم 
و برای همه آنها 
موفقیت در كلیه 
مراحل كار و زندگی 
را آرزو نمایم
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ازکشوردرشرکتفراببصورت50روزکارو10روز
استراحتمیباشد،دراینپروژههمایجادمحیطدوستانهدر
محیطکارواستراحتبعدازکارازاهمیتباائیبرخوردار
بودهاست.لذادراینپروژهسعیشدکههمکارانبتوانند
درمحیطيآرامودوستانهمشغولبهکارشوندوخللیدر
راندمانکارایجادنگرددوبهاینوسیلهمشکاتدوریاز
خانوادهبرایشانقابلتحملشود.درمحلتجهیزکارگاه،
سالنورزشیاحداثودردسترسکلیههمکارانفراب
ودیگرشرکتهایپیمانکارهمکارقرارگرفت؛همچنین
خودروهایکارگاهدرروزهایتعطیلدراختیارهمکاران
کارگاهجهتعزیمتبهشهرنایروبیقرارمیگرفت.همهاینها

درحالیاستکهبهنظرمنمهمترینعاملبرایباابردنانگیزه
همکارانشاغلدرطرحهایخارجازکشور،البتهانگیزههای
مالیاست.دراینجابرخودازممیدانمکهازهمسرمکهبدون
همراهیاوامکانکاردرپروژهتانابرایممقدورنبودونیزاز
خانوادهاموهمچنینخانوادهکلیههمکارانمحترمدرکارگاه
تانا)پرسنلایراني(کهباصبروشکیبائیوتحملسختیهای
زندگی،بسترفعالیتبندهودیگرهمکارانکارگاهرافراهم
نمودند،تشکروقدردانینمایموبرایهمهآنهاموفقیتدرکلیه

مراحلکاروزندگیراآرزونمایم.
:  ... و سخن پایانی ؟  

یاریخدواندوهمت؛راهنمائیوکاروتاشمضاعف

مدیریتعامل،معاونتهایشرکت،جنابآقایانمهندس:
حاجیرسولیهاواصاحچی؛معاونتطرحهایخارجاز
کشورجنابآقایمهندسمسعودینژاد،دوستعزیزو
ارجمندجنابآقایمهندسقنبریمجریطرحتاناومدیران
وهمکارانشرکتفرآب،شرکتهایتابعهوهمکارانمحترم
درشرکتهایپیمانکارهمکاردرطرحتاناباعثموفقیتهای
بیشماربرایایرانوشرکتفرابنظیراتماماجرایپروژهدر
کمترینزمانممکنوبابااترینکیفیتوثبترکوردهای
بیشماردرهمهزمینههاشدهاستلذاخدواندمتعالراشاکر
وسپاسگزارمکهافتخارهمکاریدراینپروژهرانصیب

بندهنمود.

طرحنیروگاهآبيتاناازآنجایيکهاولینطرحفراببودکهدرخارجازکشورودرقاره
آفریقابهبهرهبرداريميرسد،داراياهمیتخاصيبرايمجموعهفراببودتافراباز
اینرهگذربتواندتوانمنديهايخودرادرعرصهبینالملليبهنمایشبگذارد.درنتیجه
حساسیتویژهاينسبتبهاجراياینطرحدرسریعترینزمانوبااترینکیفیتدر

سطحشرکتوجودداشتکههمینویژگيآنراازطرحهايدیگرمتمایزميکرد.
شرکتفرابتوانستدریكمناقصهبینالملليکهباحضورشرکتهایيهمچون
-VA TECH Hydro Gmbh Co.
-Voith Siemens.
-Sinohydro Corporation

کهدرآنحضورداشتند،برندهمناقصهگرددوقراردادخودرابهصورتEPCبا
شرکتتولیدانرژيکنیامنعقدنماید.

ازآنجاکهدرنیروگاهقدیمواحدهاي1و2بهدلیلطغیانرودخانهوآبگرفتگي
نیروگاهوصدمهدیدنژنراتورهادرسال2003ازمدارخارجشدهبودندوسیمپیچ
استاتورهايدوواحددیگرنیزدرسالهاي2000و2003بازسازيشدهوليبهدایل
مختلف،ظرفیتتولیدآنهامجدداًکاهشیافتهبود،کارفرماتصمیمبهاحداثنیروگاه
ازسرویس قدیم نیروگاه نهایتخارجکردن در و قدیم نیروگاه کنار در جدیدي

گرفت.
درفازاجرايطرحمهمترینعامليکهاینپروژهراازسایرپروژههايمشابه
فشرده بسیار زمانبندي برنامه بود. آن زمانبندي برنامه کرد مي متمایز آبي نیروگاه
داده قرار  Fast Trackپروژههاي راجزء آن فعالیتها، تنوع به توجه با پروژه
بطوريکهدریكدورهزمانی25ماههبایدکلیهفعالیتهايطراحي،تامین،احداث
راه پنستاكها،نصبو نیروگاهو اندازي4واحد راه ،نصبو نیروگاه ساختمان
از هیدرومکانیك تجهیزات بازسازي  66KV.33KV.11KV پست اندازيسه
مي خاتمه آنها ایروبي و مریا Head Pond ماراگوا،  Head Pond جمله
یافت.همچنینازمبهذکراستکهچهارواحدنیروگاهبایکدیگرمشابهنبودهواین
بدینمعنياستکهپروسهطراحيوتامینتجهیزاتاصليزمانطوانيتريرانسبتبه
حالتيکههرچهارواحدیکسانميباشندطلبميکند.ازطرفيبهدلیلکمبودبرقو
خاموشیهايگستردهدراینکشورتولیداندكنیروگاهقدیمهمچنانبرايکارفرماداراي
اهمیتيخاصوحیاتيبودبطوریکهبهصراحتدرقراردادمنعقدهشدهبینفرابو
شرکتKEN.GEN.)کارفرمايکنیایي(،اینمحدودیتزمانيبرايفرابعنوانگردید
کهپسازخروجواحدهاينیروگاهقدیم،حداکثرظرف120روزنیروگاهجدیدباید
شروعبهتولیدبرقنمودهوجایگزیننیروگاهقدیمگردد.اینموضوعحجمزیاديازکار
وتداخلجبهههايکاريرادرپیشرونمایانمينمود.اینمحدودیتازآنجابرنامه
زمانبنديراتحتتاثیرقرارميدادکهبرچیدنپنستاكوپستقدیم66کیلوولت،نصب
واجرايپنستاکهايجدیدکهمسیرعبورآنازداخلپستقدیمبود،عملیاتبازسازي

تجهیزاتهیدرومکانیكدرHead Pondهايماراگواومریاو
بازسازيپست33کیلوولتکهنقشکلیديدرانتقالبرقتولیدي

نیروگاههايباادستداشته،بایدهمگيدردوره120روزهتوقفواحدهاينیروگاهقدیم
انجامشدهوامکاناجرايآنهاخارجازایندورهمیسرنبود.ازطرفيبهدلیلقرارگرفتن
کنیابررويخطاستواوشرایطاقلیميمنطقه،درطولسالدوفصلبارندگيشدیدوجود
داشت.اینموضوعبهلحاظاهمیتخاصيکهداشتدربرنامهزمانبنديدرنظرگرفتهشد
تاعملیاتسیویلباکمترینمشکلدرطولاجرامواجهگردد.قرارگرفتنمحلاحداث
نیروگاهدرکناررودخانهواحتمالبااآمدنسطحآبدرمقاطعيازسالویاهنگامبهره
بردارينیروگاههايباادستعمًاامکانگودبرداريوعملیاتساختمانينیروگاهرابا
ریسكباایيمواجهنمودهبود،بههمیندلیلدایكمحافظتينیروگاهقبلازشروععملیات
ساختمانيبایداجراميگردید.اینموضوعزمانشروعوخاتمهعملیاتساختمانيرا
تحتتاثیرخودقراردادهوآنرابحرانينمود.درنهایتاینمحدودیتهايقرارداديو
جغرافیایيباتاشهمکارانوتسریعکاروتغییرزمانوروشهاياجرايکاربهبهترین
نحوهممکنپشتسرگذاشتهشد.یکيازمواردغیرقابلپیشبینيکهبرنامهزمانبندي
پروژهراتحتتاثیرقراردادوباعثبازنگريآنگردیدموردقبولواقعنشدنمدلتست
توربینبود.اینواقعهمهمباعثگردیدتاعملیاتساختمانيپروژهبهدلیلنرسیدنبه
موقعدرفتتیوبهاواسپیرالکیسهامتوقفگردد.کهخوشبختانهبادرایتوتصمیم
گیريهايبهموقعکهتوسطمدیریتپروژه،روشاجرايساختماننیروگاهعلیرغمتمامي
صعوبتکارومشکاتاجرایيتغییریافتبهطوریکهکمترینتاثیررابراجرايساختمان
نیروگاهداشت.ازجملهتفاوتهایيدیگريکهطرحتاناباطرحهايداخليداشتمي
توانبهاینمورداشارهنمودکهتمامياقامازجملهتجهیزاتساختداخلایراننیزمي
بایستتوسطحملدریایيبهکنیاارسالميشد.درنتیجهزمانحملتجهیزاتورسیدن
آنهابهسایتنیزتحتتاثیرموارديهمچون،زمانبربودنعملیاتگمرکيجهتارسالو
ترخیصمجددتجهیزات،ماندنمحمولهدربنادرایرانبهدلیلنبودکشتيدرزمانمورد
نیاز،دزدیدهشدنیکيازمحمولههاتوسطدزداندریایي،توقفطوانيکشتيحاملبار
دربنادردیگريکهدرمسیروجوددارندنامبرد.خوشبختانهاینپروژهعليرغممسائل
خاصخودبابرنامهریزيصحیح،پیگیريوپشتکارکلیههمکارانباموفقیتوبا
رضایتکارفرمايطرحبهاتمامرسید.بهطوریکهبهگفتهکارفرمااخیراًنیزگروهيازبانك
توسعهجهانيازاینپروژهبازدیدنمودهورضایتکاملخودراازنحوهاجراياینپروژه
اظهارداشتهاند.بندهدلیلاینموفقیترا،مدیریتعاليوتاشهايشبانهروزيجناب
آقايمهندسقنبريمجريمحترمطرحتاناکهدرسایهحمایتهايبيدریغجنابآقاي
مهندسلطفيمدیریتعامل،جنابآقايمهندسحاجيرسولیها،عضوهیاتمدیرهو
مدیرعاملوقت،مهندسمسعودينژادمعاونطرحهايخارجکشوروهمچنینمهندس

اصاحچيمعاونوقتطرحهايخارجکشورانجامشد،ميدانم.
*مسئول برنامه ریزي و کنترل پروژه نیروگاه تانا

تانا؛خط استوا و باقي قضايا
م  بهنا

 * ملي تكا

رونده
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از سال 83 فراب 
رویکرد جدیدي را 
آغاز كرد و آن هم 
سرمایه گذاري در 

پروژه هاي نیروگاهي 
بود، بعد از این كه 

وزارت نیرو تصمیم 
گرفت احداث 

نیروگاه ها را به بخش 
خصوصي واگذار كند 

فراب هم تصمیم 
گرفت در این حوزه 

فعال شود

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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:  همیشه حوزه مالي، یکي از حوزه هاي حساس 
و  جایگاه  درمورد  لطفا  مي شود،  محسوب  شرکت ها 

ماموریت هاي این معاونت در شرکت فراب توضیح دهید.
اصواحوزهمالينقشکلیديواستراتژیكدرهرشرکتي
داردبهخصوصدرشرکتهایيکهدارايساختارپروژهاي
هستندبهلحاظاهمیتچگونگياجرايپروژهازبعدزمان،
کیفیتوهزینه،حوزههاياجرائيوستادميبایستارتباط
تنگاتنگوسیستماتیکيباهمداشتهباشند.خوشبختانهدراین
مدتيکهباشرکتفرابهمکاريدارمجایگاهمعاونتمالي
دربینحوزههايستاديشرکتازجایگاهویژهايبرخوردار
بودهوهمیشهبهنظراتوایدههايمعاونتتوجهخاصيشده
استودرهرجاکهازمبودهازایدههاونظراتمعاونتمالي

استفادهشدهاست.
:  بدون شک تامین به موقع تجهیزات مورد نیاز 

پروژه ها، از عوامل کلیدي موفقیت پروژه محسوب مي شود، 
سازمان مالي چگونه به تحقق هدف فوق ، کمک مي کند؟

معاونت وظایف از پروژهها تجهیزات تامین اصوا
بازرگانيستوپروسهشناسایيومذاکرهباتامینکنندگانرا
آنهادنبالميکنندامانقشماليدرتامینتجهیزاتعمومادر
دومقطعزمانينمودپیداميکندیکيدرمراحلقبلازانعقاد
قراردادباتامینکنندگاناستکهمعاونتماليبهعنوانیکي
ازاعضاءکمسیونمعاماتحضورداردودیگريدرمرحله
پسازانعقادقراردادکهميبایستمراحلپرداختصورت
وضعیتهايپیمانکارانراپیگیريکندودرصورتلزوممنابع
ماليموردنیازراتامینکند.دراینقسمتمامنابعماليمورد
نیازرابهنحويبرنامهریزيکردهایمکهدرمواقعحساسو
بحرانيتامینتجهیزاتبامشکليروبرونشودبههمینخاطر
پسازاجرایيشدنپروژههاکمترپیشآمدهکهبهدلیلکمبود

نقدینگيپروژهايباتاخیرمواجهشود.
: با توجه به این که شرکت فراب در حال حاضر 
در حوزه پروژه هاي سرمایه گذاري وارد شده است، لطفا 
در خصوص تنوع پروژه هاي موجود، نحوه تامین مالي و 
مشکات موجود برسر راه تامین مالي آن ها توضیحاتي ارایه 

فرمائید.
ازسال83فرابرویکردجدیديراآغازکردوآنهم
سرمایهگذاريدرپروژههاينیروگاهيبود،بعدازاینکه
وزارتنیروتصمیمگرفتاحداثنیروگاههارابهبخش
خصوصيواگذارکندفرابهمتصمیمگرفتدراینحوزه
اینحوزهسهدسته در مادرحالحاضر لذا فعالشود.
پروژهداریم:دستهاولپروژههايB.O.Oهستندکهعمدتا
نیروگاههايسیکلترکیبيميباشند،دستهدومپروژههاي
B.O.Tهستندکهعموماپروژههايبرقآبيراشاملميشوند

در گفتگو با معاونت مالي شركت مطرح شد:

سهامداران عمده
آماده واگذاري ده درصد سهام به همكاران هستند

فوق ليسانس حسابداري و فارغ التحصيل کارشناسي دانشگاه شهيد 
بهشتي و کارشناسي ارشد دانشگاه عامه طباطبايي است؛ رشته اي که 
در هماهنگي کامل با مسئوليتي ست که در فراب بر عهده دارد؛ حدود 16 
سال سابقه کاري در امور مالي را دارد. همکاري خود را از تيرماه 13۸4 با 
شرکت فراب آغاز کرده است و اين يعني سابقه اي در حدود 5 سال و 7 ماه 

و چند روز. موضوعي که ذکر آن براي فردي که معاون مالي ست و دائما 
با عدد و رقم سر و کار دارد، البته امري عجيب و خارق العاده نيست؛ 
خودش بر اين باور است که فردي که در بخش مالي شرکت کار مي کند، 
به هرحال بايد هميشه اطاعاتش در هر زمينه اي دقيق باشد... گفتگوي ما 

با داريوش طهماسبي، معاون مالي شرکت را در ادامه مي خوانيد...
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ودستهسومپروژههایيکهمسئولیتتامینماليآنهارافراب
پذیرفتهواصطاحابهپروژههايEPCFمعروفندکهشامل
گروهيازپروژههايبرقآبيونفتوگازهستند.درحال
حاضرتمرکزتامینماليپروژههابررويصندوقذخیرهارزي
استوجذبمنابعماليخارجازکشورفعابهدلیلشرایط
خاصموجودبهسختيانجامميشودویاعماغیرممکن
است.بههرحالیکيازدغدغههايموجودفرابتامینمالي
پروژههايدردستاقدامميباشدوعماتوسطمعاونتهاي
مختلفيپیگیريميشود.مابهعنوانمعاونتماليیابهطور
مستقیمدرگیرتامینماليبودهایممانندتامینماليپروژههاي
خداآفرینوزایندهرودویابهعنوانراهگشاوبازويکمکيدر
معاونتتوسعهپروژههايسرمایهگذاريویاتوسعهطرحها
حضورداشتهایم.یکيازمشکاتاساسيماکهبهنظرميرسد
دربسیاريازمواردباعثناهماهنگيهایيهمشده،عدم
تعریفجایگاهتامینماليدرساختارسازمانيشرکتاست،
کهامیدواریماینموضوعرابتوانیمبهنحومقتضيحلکنیم.
امابههرحالاعتباروجایگاهویژهفراببهعنوانیكشرکت
General Contractorباعثشدهکهتاامروزمشکلياز

بابتتامینمالينداشتهباشیم.
: تقسیم بندي حوزه هاي کاري از لحاظ تخصصي 
و سازماني در معاونت مالي به چه صورت است؟ با توجه 
به ساختار پروژه اي اجراي کارها در شرکت فراب، توزیع 
کارهاي مالي بین پروژه ها )در تهران و کارگاه ها( و معاونت 

مالي چگونه است؟
درحالحاضرماسهبخشکاريدرمعاونتماليویك
بخشکاريدرمعاونتهاياجرایيداریم،حوزههايکاري
موجوددرمعاونتماليشاملبخشهايحسابداريمالي،
پیمانوامورشرکتهايتابعهاستودربخشهاياجرایي،
رؤسایماليوقرارداديهستندکهدرواقعهمکارانمالي
محسوبمیشوندکهبهعنوانمامور،دراجرائيهامشغول
بهکارهستندوبخشيازکارهايماليراازجملهرسیدگي
بهصورتوضعیتهايپیمانکارانورسیدگيبهتنخواههاي
دستور عمده خاطر همین به ميدهند. انجام را کارگاهها

پرداختهایيکهتوسطاینافرادتهیهوارسالميگرددمستقیما
بهواحدخزانهداريجهتپرداختارجاعميشودواینکار
کمكبزرگيبهمعاونتاجرایيازجهتسرعتبخشیدنبه
زماناجرايکارميکند.سایربخشهانیزدرداخلمعاونت
حضوردارندوفعالیتهايجاريرادنبالميکنندوحتما

همکارانماتوضیحاتازمراخدمتشماارائهنمودهاند.
مالي  معاونت  در  مدیریت  حسابداري  جایگاه   :

کجاست ؟
و نداریم فراب در عنوان این تحت بخشي متاسفانه،
وظایفومسئولیتهايآنبابخشکنترلهزینهدرمعاونت
برنامهریزيادغامشدهاست.اگرچهایندوبخشميتوانند
بهعنوانبازويیکدیگرعملکنندامابهلحاظدانشتخصصي
واستانداردهايحاکمبرآنهادومقولهجداازهمميباشند.
بههرحالدرفرابتصمیمبراینگرفتهشدکهایندوبخش

درهمادغامشوند.
: به نظرمي رسد تعامات نزدیکي با واحدهاي مالي 
سایر شرکت هاي تابعه شرکت فراب داشته باشید، لطفا در 

این خصوص نیز توضیحاتي ارائه فرمایید.
باتوجهبهگسترشفعالیتفرابازسال1383بهبعدو
افزایشتعدادشرکتهايزیرمجموعه،سعيکردیمکهمدیران
ماليشرکتهاراازمیانهمکارانيکهدارايتجربهوتوانمندي
باائيبودندانتخابکنیم.اینموضوعکمكخوبيبرايایجاد
انگیزهوافزایشتوانایيسایرهمکارانشاغلدربخشهاي
ماليبودهوبههمینخاطرتعاملخوبيبینماوشرکتهاي
تابعهبرقراراست.سعيکردیمهر2ماهیكبارجلساتيبین
مدیرانماليشرکتهابرگزارکنیموضمناطاعرسانياز
آخریناقداماتوفعالیتهایيکهدرسطحکاندرفرابو
شرکتهايگروهانجامميشودمسائلومشکاتماليفي
مابینراطرحموضوعکردهوبرايرفعآنهابرنامهریزيکنیم.
همکارانماهرسهماهیكبارآخرینوضعیتحسابهايفي
مابینراموردبررسيقرارميدهندومغایرتهاياحتماليرا
برطرفميکنند،درمجموعاینتعاماتباعثشدهکهمادر

شرکتهايتابعهمشکلاساسيوریشهاينداشتهباشیم.

گزارش  تهیه  و  بندي  جمع  آنجائي که  از    :
صورت هاي مالي شرکت و گروه فراب توسط معاونت 
مالي انجام مي شود، لطفا در خصوص نحوه برنامه ریزي و 

مدیریت این موضوع توضیحاتي ارائه فرمایید.
درواقعوجودتعاملخوببینهمکارانماليشرکتهاي
گروهتاحدودزیاديکاررابرايتهیهبهموقعصورتهاي
ماليآسانکردهاستباتوجهبهاینکهمطابقاستانداردهاي
حسابداريماناچاربهتهیهصورتهايماليتلفیقيهستیم
وپیشنیازآننیزتهیهصورتهايماليشرکتهايگروه
ميباشدلذاماتقریباطيچندسالگذشتهیكبرنامهریزي
ثابتيبراياینکارداشتهایم.بدیننحوکهمطابقبرنامهریزي
انجامشدهشرکتهايتابعهميبایستحداکثرتااولخردادماه
صورتهايماليشانراتهیهومجامعخودرابرگزارکنندوما
نیزحداکثرتابیستمخردادماهکارصورتهايماليتلفیقيرا
تمامميکنیم.البتهازحقنگذریماینبرنامهریزيفشارزیادي
بههمکارانشرکتهايتابعهواردميکندچراکهبایددردوره
زماني2ماههوبهصورتفشردهواکثراوقاتتاساعتدهیازده
شبکارکنندبهخصوصکهبخشيازاینزماندرتعطیات
نوروزاست.معمواماحسابدارهابهترینفصلسالرادرگیر
کارهستیموازدركخرميوسرسبزيبهارمحرومیم!من
ازمميدانمازهمکارانماليفرابوشرکتهايگروهکه
تاشبسیاريبرايبرگزاريمجامعبهبهترینشکلممکن

انجامميدهندتشکرکنم.
: برنامه هاي شما براي توانمند کردن همکارانتان در 

سطح شرکت چیست؟
اگرچهماهمیشهتاشکردهایمکهباجذبنیروهاي
متخصصوتوانمند،سطحمعاونتماليشرکتراارتقادهیم،
اماهمانطورکهميدانیدآموزشحینکارهمیشهازدرجه
اهمیتباائيبرخورداربودهاست.بههمینخاطرمادرطي
سالباارائهبرنامههايآموزشي،سعيکردیمکهکارمنداِنبخش
ماليراباویژگيهايکاریشانبیشترآشناکنیم.بهعنوانمثال
چونفرابشرکتپیمانکاريست،برنامههايآموزشيمرتبط

با توجه به گسترش 
فعالیت فراب از 
سال 1383 به بعد 
و افزایش تعداد 
شركت هاي زیر 
مجموعه، سعي 
كردیم كه مدیران 
مالي شركت ها را 
از میان همکاراني 
كه داراي تجربه و 
توانمندي باائي 
بودند انتخاب كنیم. 
این موضوع كمک 
خوبي براي ایجاد 
انگیزه و افزایش 
توانایي سایر 
همکاران شاغل در 
بخش هاي مالي 
بوده و به همین 
خاطر تعامل خوبي 
بین ما و شركت هاي 
تابعه برقرار است
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باکاروفعالیتهمکارانراشناسائيوبراساسنقاطضعفو
قوتآنهادورههايموردنیازشانرابرگزارميکنیم.دورههاي
آموزشيدرداخلشرکتبهکمكبخشآموزشباتوجهبه
طبقهبندينیازهايهمکارانبرگزارميشودوسعيميکنیم
کهاساتیدآنهارانیزازبینهمکارانداخلفرابکهتوانایي

آموزشداشتهباشندانتخابکنیم.
:  با توجه به این که در راستاي خصوصي سازي 
بخشي از سهام فراب واگذار شد، سهم همکاران از این 

واگذاري ها چه بود ؟
مطابقباقانونخصوصيسازي،5درصدازکلسهامهر
شرکتتحتعنوانسهامترجیحيبهپرسنلهرشرکتتحت
شرایطيواگذارميشودازآنجاکهحدود50درصدسهام
فرابواگذارشدبنابراینهمکارانميتوانستندتا2/5درصد،
سهامترجیحيدریافتکنند.باتوجهبهجمیعجهات،تنها

1/64درصدازآنجذبشد.
: آینده سهام فراب را براي همکاران چگونه مي بینید؟ 
داشتن مستلزم سهام در سرمایهگذاري مقوله اصوا
جنبه چند از فراب سهام اما است. مدت بلند دیدگاه
داشتن اول باشد. داشته بازدهي همکاران براي ميتواند
احساسمالکیتوداشتنتعلقخاطربهمحیطيکهدر
آنمشغولبهکارهستندکهاینميتواندمنافعدوطرفه
همبرايشرکتهمبرايهمکارانداشتهباشد.دومپرسنل
سهامرادراقساطبلندمدتدهسالهدریافتکردهاندکه
بخشعمدهایيازقیمتآنراازمحلسودساانهپرداخت
ميکنندکهقیمتتمامشدهآنبهکمترازنصفخواهد
از افزودهسهامپس ارزش امیدواریمکه ما رسید.سوم
بهرهبرداريازپروژههايسرمایهگذاريدردستاقدام،
افزایشقابلتوجهيداشتهباشدوقطعااینگونهخواهدبود

وهمکاراندربلندمدتمنتفعميشوند.
با این اوصاف فکر نمي کنید درصد مشارکت   :

پرسنل در سهام فراب ناچیز باشد؟
بله،اماافزایشدرصدمالکیتمستلزمآمادگيپرسنلبراي
خریدسهاموهمکاريسهامدارانعمدهاست،مارایزنيهاي

بسیاريانجامدادیمتابتوانیمدرصدسهامهمکارانرابیشتر
کنیموتقریباسهامدارانعمدههماینآمادگيرادارندتاده
درصدسهامرابهپرسنلیاشرکتسرمایهگذاريکارکنان
واگذارکنند؛منتهيمابهدنبالخریدسهامباشرایطویژههستیم

کهامیدواریمعملیاتيشود.
: بنابراین پرسنل چه زماني برگه هاي سهام خود را 

دریافت مي کنند ؟
ازآنجاکهبرگههايسهامترجیحيتازمانپرداختاقساط
آندراختیارسازمانخصوصيسازيميباشد،لذاماهرسال
بعدازبرگزاريمجمععموميعاديسالیانهومشخصشدن
سودهرسهم)سودتقسیمشده(،اقساطسهامترجیحيرااز
محلسودتقسیمي)درصورتعدمتکافوبهصورتنقدي(از
همکارانذیربطدریافتودروجهسازمانخصوصيسازي
پرداختميکنیموپسازتائیدآنسازمانبهمیزانقسط
پرداختشدهبرگهسهامدراختیارهمکارانقرارميگیرد.براي
سالاولمراحلفوقطيشدهودرمرحلهصدوربرگهسهام
هستیمکهامیدواریمتاپایانسالنهایيوبرگههايسهامرا

تحویلهمکاراندهیم.
:  باتوجه به این که شما دبیر کمیته وام شرکت 
و  کم  و  کمیته  ساختار  خصوص  در  لطفا  هستید، 
وام همکاران  به درخواست هاي  نحوه رسیدگي  کیف 

توضیحاتي ارائه فرمائید.
کمیتهوامدارايسهعضواستکهدونفرشاملمدیرعامل
ومعاونمالياعضایثابتکمیتههستندویكعضودیگر
سایرمعاونتهايشرکتميباشند.کهبرحسبتقاضایيکه
ازهرمعاونتدرکمیتهموردبررسيقرارميگیردبهکمیته
اضافهميشوند.روالکاريبدینصورتاستکهدرهرماه
برحسببودجهصندوقواموتعدادتقاضاهايموجود،به
هرمعاونتسهمیهايتخصیصميدهیموازمعاونتذیربط
ميخواهیمکهاولویتپرداخترابراساسسهمیهاشبهما
اعامکند.درواقعایناعامنظربهعنواننظراتمعاونت
درکمیتهتلقيميشود.بعدازجمعآورينظراتمعاونین
کمیتهتشکیلوجمعبنديازمانجامميشود.درصورتيکه

همکارانهمشرایطازمجهتدریافتواممطابقآئیننامه
وام،راداشتهباشندمصوبهآنجهتپرداختبههمکارانذینفع

اباغميشود.
از  دستمزد  و  حقوق  پرداخت  بحث  معموا   :  
لحاظ پرداخت به موقع و پاسخ گویي به سواات احتمالي 
همکاران در شرکت ها، از اهمیت باایي برخوردار است. 
شما چگونه از کارکرد مناسب این واحد اطمینان حاصل 

مي کنید؟
ازآنجاکهشرکتفرابیكشرکتمتکيبهنیروي
انسانياست،ازماستبهتمامجنبههايماديومعنوي
اینسرمایهعظیمانسانيتوجهشود،چراکهشرکتعاقه
منداستکههمکارانبایكآرامشفکريوباکمترین
دغدغهدرمحلکارحاضرباشندوکارشانرابابهترین
کیفیتارائهکنندبههمینخاطرماهمیشهسعيکردهایم
کهمنابعماليموردنیازبرايپرداختحقوقودستمزد
همکارانراازقبلفراهمکنیموخداراشکرتاکنونازاین
جنبهموفقبودهایم.ضمنابراياینکههمکارانراحتتر
بتوانندبامادراینخصوصارتباطبرقرارکننددراینترانت
شرکتسایتيبهنامحسابداريکارکنانراهاندازيکرده
ایمودرآنجاضمناینکهبسیاريازروشهايمحاسباتي
ایمهمکاران آیتمهايحقوقودستمزدراتوضیحداده
و کنند برقرار ارتباط ما با ایمیل طریق از ميتوانند
از48 سوااتشانراطرحکنندوپاسخشانرادرکمتر
ساعتدریافتنمایند.منهمینجاازهمههمکارانعزیز
تقاضادارمحتياامکانباماازاینطریقارتباطبرقرار
کنندچراکهپاسخگویيازطریقتلفنباتوجهبهحجم
زیادکاريکهدربخشحقوقودستمزدداریموتعداد
کمپرسنلاینبخش)یكنفر(واقعامشکلاستوگاهي

اوقاتموجبناراحتيآنهاميشود.
:  در آخر اگر صحبتي دارید بفرمائید: 

ازشماوهمههمکارانتانتشکرميکنموامیدوارمروزبه
روزبرکیفیتکارمجلههمبهلحاظشکليوهممحتوایي
افزودهشودومجلهايدرخورشانونامفرابمنتشرنمائید.

مطابق با قانون 
خصوصي سازي 

5 درصد از كل 
سهام هر شركت 

تحت عنوان 
سهام ترجیحي به 
پرسنل هر شركت 

تحت شرایطي 
واگذار مي شود از 
آنجا كه حدود 50 

درصد سهام فراب 
واگذار شد بنابراین 

همکاران مي توانستند 
تا 2/5 درصد سهام 

ترجیحي دریافت 
كنند. با توجه به 

جمیع جهات تنها 
1/64 درصد از آن 

جذب شد
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ازاردیبهشتماهسال1376همکاریمرادرشرکتفرابباسمتکارشناسدفتر
اوایلفعالیتفراببودودرآنزمان تقریبًا داريوگزارشاتماليشروعکردم؛
فراب4پروژه)کارون1،کارون3،کرخهومسجدسیلمان(رادردستاجراداشت.
بررسيوضعیتحسابهاوارائهگزارشاتمطلوببهعهدهاینجانبقرارگرفت
پیمانکاري بازارکهمناسببرايحسابداري افزارموجوددر نرم وبههمینمنظور

تشخیصدادهشدخریداريونصبگردید.درآنزمانفراب
جزءاولینشرکتهایيبودکهتوانستبهطورمطلوبازایننرم
نرم این در حسابها طراحي حقیقت .در نماید استفاده افزار
افزاربهگونهايبودکهپسازثبتاسنادحسابداريوضعیت
حسابهايپیمانکارانرابهتفکیكنشانميدادازویژگیهاي
که نمود اشاره آن یکپارچگي به توان مي افزار نرم این دیگر
انجامميشد.صورتهاي بهوسیلهفاپي اطاعاتسیستمها
با مطابق 1376 و 1375 سالهاي جهت شده تهیه مالي
استانداردهايروزوروشدرصدپیشرفتکارتهیهودراختیار

مجمععموميصاحبانسهامقرارگرفت.
بهصورت افزارهايتحتویندوز اواسطسال1381نرم از
سال ابتداي از و شد اندازي راه قدیمي سیستمهاي با موازي
1382ثبتکلیهفعالیتهادرنرمافزارهاياموالوانبار،حقوق

ودستمزد،خزانهداري،حسابداريفقطبانرمافزارهايتحتwinادامهیافت.با
گسترشفعالیتشرکت)درپایانسال1380شرکتداراي9پروژهعظیمبود(
بحثتغییرچارتسازمانيمعاونتماليوتفکیكوظایفمطرحومعاونتماليبه
دوبخشحسابداريپیمانوحسابداريماليتغییرچارتدادوبندهبهعنوانرئیس
بخشحسابداريماليهمکاريخودراباشرکتادامهدادم.بخشحسابداريمالي
بهاختصارشاملواحدهايزیرميباشدکهشرحينیزبروظایفومسوولیتهاياین

واحدهاارایهشدهاست:
1-واحدخزانهداري:اینواحدمسئولیتکنترلکلیهدریافتهاوپرداختهاي
شرکتاعمازارزوریالوهمچنینپیگیريوصولمطالباتازکارفرمایان،اخذ
ضمانتنامههايریاليوارزيجهتشرکتدرمناقصاتداخليوخارجيوکنترل
حداعتباريبانكهاجهتاستفادهازتسهیاتوضمانتنامههايریاليوارزيرا

عهدهدارميباشد.
2-واحددفترداري:تنظیمگزارشات،کنترلوتسویهحسابها،ثبتدفاتر
قانوني،پاسخگوئيبهحسابرسانوممیزیندارائي،تهیهصورتهايماليشرکتو
ارائهاظهارنامهمالیاتعملکردومالیاتارزشافزودهبهوزارتدارائيوهمچنین

محاسبهوکنترلماموریتهاي
این عهده بر کشور از خارج

واحدميباشد.
3-واحدحسابداريکارکنان:
و حقوق کلیه پرداخت 
بخش این در پرسنل مزایاي
این فعالیت و میشود انجام
قابل نکات از یکي  بخش،
است فراب شرکت در توجه
افزایش موجب آن عملکرد که
سطحرضایتمنديهمکاراندر

فرابشدهاست.

ازماستاشارهکنمکهپرداختحقوقومزایایکارکنانتاکنونحتيیكروز
بهتعویقنیفتادهاست.الویتبنديوامکارکنان،پرداختکسوراتحقوقبهمراجع
قانوني،حصولاطمینانازسوابقهمکاراندرسازمانتامیناجتماعيازوظایفمهم

اینواحداست.
4-واحدممیزيورسیدگي:اینواحدمسئولیتمطابقتاسنادومخارججاري
شرکتبادستورالعملهاوآئیننامههايقانونيوداخليو
همچنینکنترلمخارجمعاونتهايستاديشرکترابرعهده

دارد.
4-واحدبایگانياسناد:ترتیببنديوشمارهگذارياسناد
پسازقطعیتوتحویلودریافتاسنادبهواحدهايمختلف

ازوظایفواحدبایگانيميباشد.
تهیهوتنظیمآئیننامهودستورالعملهايماليوطراحي
نصبنرمافزارهائيکهنیازهمکارانوپیمانکارانرابرآورده
قرار مالي معاونت نظر مد فراب فعالیتشرکت بدو از نماید،
العملهايرسیدگي بهدستور توان بطوریکهمي گرفتهاست.
خزانه ، اسناد آرشیو و بایگاني ، داري دفتر ، گردان تنخواه ،
راه و طراحي همچنین و ضمانتنامه درخواست نحوه ، داري
اندازيسایتحسابداريکارکنان،نرمافزارامانتدهياسناد
خزانه واحد در چك ذینفعان جهت پیامك ارسال اندازي راه ، بایگاني واحد در
. نمود اشاره کشور از خارج ماموریت حق محاسبه افزار نرم اندازي راه ، داري
اجراي و گاز و نفت بازار به ورود یعني  1383 سال از فراب استراتژي تغییر با
از خارج در آبي نیروگاههاي و حرارتي نیروگاههاي و گذاري سرمایه هاي پروژه
کشوروبازاریابيدرکشورهايمنطقهجهتاخذپروژهوتاسیسشرکتپروژههائي
کهدراینحوزهفعالیتميکردند،مسئولیتاینواحدراسنگینترنمود.تهیه
اجراي نیازجهت مورد منابع تهیه مناقصات در ارزيجهتشرکت ضمانتنامههاي
پروژههايسرمایهگذاري،پشتیبانيماليازشرکتهايتازهتاسیسارائهگزارشاز
وضعیتحسابهايشرکتهايتازهتاسیسوتهیهاظهارنامهمالیاتيوپاسخگوئيبه
ممیزیندارایيوهمچنینکنترلتعاماتماليبینشرکتفرابوشرکتهايگروهاز

جملهمسائلمهماینبخشبودهاست.
در حال حاضر از نکات قابل توجه این مدیریت مي توان به نکات ذیل اشاره نمود :
1-تامینومدیریتمنابعماليجهتاجرايپروژههاوتسهیممطلوبمنابعدرشرکت

2-مکانیزهوبهبهینهسازيفرایندماليدرمجموعهشرکتفراب
3-پاسخگویيمناسببهمشتریان)پیمانکاران– کارکنان(درکوتاهترینزمان
بااترین در و باا کیفیت با و

سطح
4-سرعت،دقتونظمدر

کلیهامور
5-برگزاريکارگاهآموزشي
در دانش سطح ارتقاء جهت

معاونتمالي
6-تهیهایحهجهتپرونده
پرونده پیگیري و مالیاتي هاي
هايمالیاتيشرکتدرمراجع
قانونيجهتاخذبرگقطعي

مالیات

به دنبال مكانيزاسيون و بهينه سازي فرايندهاي مالي در فراب
احمد ذوالفقاري؛ مدير حسابداري مالي

 با تدوین استراتژي 
فراب در سال 
1383 یعني ورود 
به بازار نفت و گاز 
و اجراي پروژه هاي 
سرمایه گذاري و 
نیروگاه هاي حرارتي 
و نیروگاه هاي آبي 
در خارج از كشور 
و بازاریابي در 
كشورهاي منطقه 
جهت اخذ پروژه  و 
تاسیس شركت 
پروژه هایي كه در 
این حوزه فعالیت 
مي كردند، مسوولیت 
این واحد سنگین تر 
شد
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)MIS( مدیریت اطاعات سیستم از بخشي حسابداري سیستم کلي بهطور
به مالي و اقتصادي رویدادهاي کلیه تبدیل آن وظیفه که است شرکت هر

باشد. مي مالي اطاعات
مناسبي مبناي بتواند تا باشد کیفي خصوصیات داراي باید اطاعات این
ازجمله گیرد. قرار سازماني برون و درون استفادهکنندگان تصمیمسازي براي

بودن، هنگام به بودن، مربوط به ميتوان ویژگيها این
استفاده براي مالي اطاعات کرد. اشاره و... اتکا قابلیت
ترازنامه،سود قالبگزارشهاي در برونسازماني کنندگان
وزیان،گردشوجوهنقدعاديوتلفیقي،اظهارنامهمالیاتي
تهیه قانوني الزامات و حسابداري استانداردهاي براساس
شامل سازماني برون استفادهکنندگان ميگردد. تدوین و
تامین منظور به ميباشند. ... و اعتباردهندگان سهامداران،
)مدیران سازماني درون استفادهکنندگان اطاعاتي نیاز
گزارشاتي ميباشد برخودار بیشتري اهمیت از که ارشد(
تعریف و گوناگون درقالبهاي مشخص زماني مقاطع در

نمود. ارائه ميتوان شدهاي
فراب شرکت اقتصادي برنامههاي در تغییرات به توجه با
،EPCF ،BOO ، BOT، حرارتي پروژههاي به ورود و

این تبدیل هستیم. شاهد را اقتصادي رویدادهاي و ارتباطات در تغییر بالطبع
گرفتن نظر در با آنها کردن مدل و مالي اطاعات به اقتصادي رویدادهاي
محدودیتهاياستانداردهايحسابداريوالزاماتقانونيدارايپیچیدگيبیشتري

نسبتبهقبلشدهاست.
فراب،سیستم اقتصاديشرکت فعالیتهاي دامنه وگسترش بهرشد عنایت با
این با هماهنگ مدیریت، اطاعات سیستم از بخشی بهعنوان باید نیز حسابداري
تغییراتکهدرسایرحوزههايشرکتفرابدرحالجریانميباشد،حالتپویایي
ایجاد خودراحفظوتغییراتازمبرايپاسخگویيبهشرایطموجودرادرخود

نماید.
بهمنظوررفعنواحيقابلبهبوددرحوزهفرایندماليشرکتبایداقداماتيحول
دومحورتدوینوایجادبسترهاينرمافزاريجدیدوموردنیازوبهبودوارتقاء
نرمافزارهايقبليودیگرسازماندهيمجددوتغییرساختاردرحوزهفرایندهاي

ماليکلشرکتبامساعدتسایربخشهاصورتپذیرد.
دیدگاهوماموریتاصلياینمدیریت،مشاورهوایجادسهولتدرخصوصامور
مربوطبهحوزهماليوقرارداديپروژههايشرکتفراببهمنظورکمكبهاجراي

بهترپروژههاميباشد.
کارهستند. به پرتاشمشغول مدیریت دراین کارشناس درحالحاضرشش
حداقلحضور کار، عادي روزهاي در که ميدهد نشان را خود آنجا کار سختي
9-10ساعتپشترایانهوسروکارداشتنباارقام،اعداد،الزاماتقانوني،قراردادها
کار 15ساعت سالیانه، مالي گزارشات تهیه دوره در و آنها وتحلیل تجزیه و
باکیفیت،ازماست. روزانه)حتيروزهايتعطیل(بهمنظورتهیهاطاعاتمالي
حسابرسان، کارفرمایان، پیمانکاران، و اجرایي ستادي، معاونتهاي به پاسخگویي

ممیزانو...بخشمهميازوظایفمحولهکارشناسانماليميباشد.
نقش قراردادهايطرحها و مالي کارشناسان مدیریت، این برهمکاران عاوه

بهسزایيدرتهیهاطاعاتماليموردنیازسیستمحسابداريدارند.
شامل پیمانها حسابداري مدیریت در انجام حال در فعالیتهاي کلي بهطور

چهارحوزهاصليميباشد:

 حوزه حسابداري انبار و اموال:
و رسید وبررسي پروژهها انبار موجودي گردش بر نظارت بخش این وظیفه 
شش زماني مقاطع در انبارگرداني انجام درخصوص برنامهریزي و انبارها حواله
پیگیري و گزارشات تهیه ميباشد.  موجود مغایرتهاي پیگیري ویکساله ماهه
عاوه ميباشد. بخش این وظایف دیگر از راکد اقام تکلیف تعیین درخصوص
برآن،شناسایيوثبتدارایيهايشرکتوکنترلدارایيهاي
گزارشات تهیه و استهاکات محاسبات کنترل شده، خارج
بخش این مسئول ميپذیرد. صورت بخش این در مربوطه

آقایعلیپورميباشد.

 حوزه حسابداري پيمان ها:
مربوط نگهداريوضعیتحسابهاي ثبتو دراینبخش
فراب پروژههايشرکت کلیه در پیمانکاران و کارفرمایان به
براساس پرداخت درخواست وکنترل بررسي ميشود. انجام
قرارداد،آییننامهمعاماتوالزاماتقانوني،کنترلدریافتها
با فيمابین مالي اطاعات شفافسازي کارفرمایي، حوزه در
کارتهاي بهروزرساني پروژهها، پیمانکاران و کارفرمایان
مطالبات وصول درخصوص پیگیري کارفرمایان، قراردادهاي
یافته، خاتمه پروژههاي در پیمانکاران حساب تسویه پیگیري کارفرمایان، از
صورت بخش، دراین تابعه شرکتهاي با فيمابین مالي اطاعات شفافسازي
حسابها، کلي وضعیت خصوص در پیمانکاران کلیه به رساني اطاع ميپذیرد.
تنظیممکاتباتوپاسخبهاستعاماتوزارتاموراقتصادودارایيوسازمانتامین
این ميباشد.مسئول اینبخش فعالیتهاي ازدیگر مستقل اجتماعيوحسابرسان
بخشمجتبینیازيفربودهکهآقايبهادريوسرکارخانممنشينیزدراینحوزه

باويهمکاريدارند.

حوزه كنترل ضمانتنامه ها و قراردادها:
ازآنجاکهمعاونتماليیکيازاعضاکمیتهانعقادپیمانميباشد،کنترلمفادقرارداد
هايمنعقدهشدهباآییننامههايشرکتوالزماتقانونيوقراردادهايتیپوپیگیري
وثبت نگهداري آن بر عاوه ميشود. انجام بخش این در موجود مغایرتهاي رفع
وتقلیل ابطال،تمدید بر نظارت پیمانکاران، و کارفرمایان با قراردادي تضامین کلیه
ضمانتنامهها،پیگیريمفاصاحساببیمهتامیناجتماعيقراردادها،اعامدروضعیت
ضمانتنامههاوحسنانجامکارقابلآزادسازيبراساسمفادقرارداديدراینحوزه

انجامميشود.همکارمادراینحوزه،آقایمقیميميباشد.

 حوزه اعتبارات اسنادي:
کارفرمایي و پیمانکاري حوزه در ارزي حسابداري بخش این در کلي بهطور
صورتميپذیرد.رسیدگيوبررسيدرخواستپرداختهايارزيوریاليدربخش
به مربوط اسنادي اعتبار تراکنشهاي کلیه ثبت بیمه، بازرسي، وترخیص، حمل
مالي اطاعات شفافسازي پیمانکاري، و کارفرمایي حوزههاي در فراب شرکت
مالي اطاعات شفافسازي و بازرسي و ترخیص حمل، پیمانکار شرکتهاي با
فيمابینباشرکتفراباینترنشنالوشرکتسنگابدراینحوزهتوسطآقايزند
وکیليانجامميشود.عاوهبرفعالیتهايمذکوربهلحاظعضویتمعاونتمالي
درکمیسیونمعاماتشرکتدرجلساتواظهارنظردرخصوصمعاماتوشرکت
بیمه مفاصاحساب اخذ منظور به اجتماعي تامین اختاف هیاتحل درجلسات

پروژههايخاتمهیافتهدراینمدیریتصورتميپذیرد.

سازماندهي مجدد و تغيير ساختار در حوزه فرايندهاي مالي
امير محسن دلبرصاف؛مدير حسابداري پيمان ها

به منظور رفع نواحي 
قابل بهبود درحوزه 

فرآیند مالي شركت 
باید اقداماتي حول 
دو محور تدوین و 

ایجاد بسترهاي نرم 
افزاري جدید و مورد 
نیاز و بهبود و ارتقاء 
نرم افزارهاي قبلي 
و دیگر سازماندهي 

مجدد و تغییر ساختار 
در حوزه فرآیندهاي 

مالي كل شركت 
با مساعدت سایر 
بخش  ها صورت 

پذیرد.
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و حقوق و داري خزانه قسمت در و شدم فراب شرکت وارد 1373 سال در
دستمزدمشغولفعالیتشدم.باگذشتزماندرسال1378بنابرتصمیممعاونتمالي
وقت،بخشحسابداريانبارواموالراهاندازيگردیدوهماکنونبهعنوانمسوول

حسابداريانبارواموالدرحالانجاموظیفهميباشم.
و مدون روشي ایجاد شرکت، در انبارداري سیستم و انبارها ایجاد از هدف
سیستماتیكبرايمدیریتعملیاتمربوطبهکااهايموجوددرانبارهاميباشدکهبا
اعمالکنترلهايازمدرمراحلمختلفعملیاتباعثحفظکیفیتوکمیتکااها
انبارهاميتوانبهشناسایيبهترکااهايموجود ميگردد.ازمزایاياستقرارسیستم
درانبارباتوجهبهتنوعآنهاوهمچنیننگهداريحسابهرقلمازکااهابااستفاده
ازکارتانبار،اطاعازموجوديهریكازاقامبهصورتبههنگام؛سفارشبهموقع
کااهابهمیزانموردنیاز،حفاظتفیزیکياقامميتواناشارهنمود.استقرارسیستم
انبارهاهمچنینباعثافزایشاطاعاتمدیریتازمیزانکااهايموجوددرانبارها

ومصرفآنهاميگردد.
در که ميشود باعث سازمان فعالیتهاي با متناسب انبار سیستم یك برقراري
هزینههايناشيازاقاممصرفيطرحهاصرفهجویيگرددکهخودمنجربهکاهش
بهايتمامشدهپروژهخواهدشد.ازطرفياینامرباعثکاهشاقامنایاب،راکد
وضایعاتميگرددوازطرفدیگرهمچنینازاتاففضايانبارهاوهدررفتن

سرمایهدرگردششرکتجلوگیريميکند.

اگراقامموجوديانبارهايیكشرکتبیشازاندازهمورداحتیاجباشد،بخشياز
منابعآنشرکتبهحالترکوددرميآیدواگراینموجوديهاکمترازحدلزومباشد
دربرنامهعملیاتيواجرایيپروژههاوقفهحاصلميشود.درهمینراستااستقرار
یكسیستمانبارموثرومنسجمازرکودسرمایهومصرفغیربهینهمنابعوهمچنین

ازایجادوقفهدراجرايپروژههاجلوگیريمينماید.
شرکتفرابدرحالحاضرداراي16انباردرپروژههايفعالخودميباشدکه
عملیاتنگهداريفیزیکيآندرمکاناستقراردرپروژههاانجامميگرددوعملیات
مربوطبهحسابداريانبارهاشاملقیمتگذاريکلیهخریدهادرحسابموجودي
کاا،صدوراسنادمصرفپروژههادرمقطعسهماهه،انبارگردانيانبارهادرمقطع6
ماههوپایانسالدراینبخشانجامميپذیرد.عليرغمتاشهايصورتگرفتهدر
سالهاياخیرنیازبهتدوینیكکدینگواحدبهمنظوردستیابيبهیكبانكاطاعاتي
جامعوکاملازکلیهاقامطرحهاضروريبهنظرميرسد.اینامرباعثمدیریت
موثروهرچهبهتربرموجوديهاواقامطرحهاخواهدشد.برايتحققاینبرنامه

نیازبههمکاريوهمیاريکلیهمعاونتهايذیربطميباشد.
عاوهبرحسابداريانبارهادرخصوصثبتونگهدارياموالشرکتفعالیتهایي
ازجملهوروداطاعاتخریددارایيثابتبااختصاصشمارهاموال،خروجاموال
دارایيهايشرکت استهاكساانه اسقاط،فروش،محاسبه ثابت، دارایي ازسیستم

وتهیهگزارشاتمربوطهنیزصورتميپذیرد.

 ضرورت تدوين يك كدينگ واحد
به منظور دستيابي به يك بانك اطاعاتي جامع

 جهانگير عوضعلي پور مسئول حسابداري انبار و اموال

اصوا جریان وجوه 
نقد همیشه یکي 
از ابزار هاي مهم 
تصمیم گیري براي 
مدیران مي باشد 
و بسیاري از 
تصمیمات شركت 
را تحت الشعاع 
خود قرار مي دهد 
به همین خاطر در 
فراب به نحوي عمل 
شده كه اجراي 
پروژه  ها به لحاظ 
نقدینگي با چالشي 
مواجه نباشد.

کردم فرابشروع کارکنان باشرکتسرمایهگذاري را کارخود 86 ازديماه
کارشناس عنوان به 88 دیماه در مالي، معاونت سازماني چارت اصاح از پس و
امورشرکتهايتابعهبهمعاونتماليمنتقلشدم.افزایشتعدادشرکتهايزیر
افزایشحجممباداتفي افزایشپروژههايسرمایهگذاريو مجموعهبهواسطه
مابینشرکتهايگروهميطلبیدکهفرديهماهنگيازمبینفرابوشرکتهاي

گروهراپیگیرينماید.وظایفيکهمندرحالحاضردنبالميکنم:
1-هماهنگيوپیگیريانجامرفعمغایرتحسابهايفيمابینبخشهايمالي

فرابباشرکتهايفرعيوتابعه.
2-پیگیريبرگزاريجلسات2ماهههماهنگيفيمابینمدیرانماليشرکتهاي

گروهفراببامعاونتماليفراب.
بخشهاي مدیران سطح در هماهنگي ماهیانه جلسات برگزاري پیگیري -3

مختلفمعاونتماليفراب.
سهام صاحبان مجامع جلسات موضوع اطاعات ارسال و تهیه هماهنگي -4

شرکتوشرکتدربرخيازجلساتبهعنواننمایندهفراب.
و فراب شرکت العاده فوق و سالیانه مجامع جلسات برگزاري هماهنگي -5

شرکتهايتابعه.
6-هماهنگيوانجامثبتونگهداريحسابهايشرکتهايپروژهکهفعالیت

اجرایيخودراتازهآغازميکنند،بهدلیلکاهشهزینهنیرويانساني.
فعالیت که تاسیس تازه پروژه شرکتهاي مالیاتي پرونده تشکیل به اقدام -7

اجرایيخودراآغازنمودهاند.
از ثبتشرکتها اداره در پروژهجدید ثبتشرکتهاي انجام و هماهنگي -8

آغازتاپایانمراحل
9-کنترلوتنظیماعتراضبهپروندههايمالیاتيشرکتهايپروژهايکهفعالیت
دارندونیزشرکتدرجلساتهیئتهايحلاختافمالیاتيودفاعازپروندههاي

مالیاتيمورداعتراض.
10-هماهنگيوپاسخگویيبهحسابرسانشرکتهايپروژهکهفعالیتاجرایي

خودراآغازنمودهاندونیزتهیهصورتهايمالياینشرکتها.
11-تهیهوارسالاظهارنامههايمالیاتيشرکتهايپروژه.

جانب از که پروژه شرکتهاي تسهیات پروندههاي از برخي پیگیري -12
معاونتماليبهاینجانبارجاعميگردد.

13-هماهنگيوارسالاطاعاتومداركشرکتهايپروژهبهثبترسیدهبراي
سایربخشهايشرکتفراب.

14-پیگیريامورمربوطبهتکالیفمجامععموميشرکتفرابوشرکتهاي
گروه.

پيش نياز هاي افزايش شركت هاي زير مجموعه
مراد ملكي؛ كارشناس امور شركت هاي تابعه
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جلب در را سهم بااترین داري خزانه بخش که گفت ميتوان جرات به
در که فعالیتهایي از عمدهاي بخش که دارد.چرا مالي معاونت از مندي رضایت
معاونتهايمختلفصورتميگیرددرنهایتبهدریافتوپرداختمنجرميشودو
همهانتظاردارنددرکمترینزمانوبهبهترینشکلمطالباتشانپرداختشود.لذاما

روزانهباافرادزیاديچهدرداخلوچهخارجازسازماندرارتباطهستیم.
اصواجریانوجوهنقدهمیشهیکيازابزارهايمهمتصمیمگیريبرايمدیران
ميباشدوبسیاريازتصمیماتشرکتراتحتالشعاعخودقرارميدهدبههمین
خاطردرفراببهنحويعملشدهکهاجرايپروژههابهلحاظنقدینگيباچالشي

مواجهنباشد.
اهموظایفمادربخشخزانهداريشاملمواردزیراست:

الف:دریافتضمانتنامههايارزيوریالي:حضورفرابدرمناقصاتمختلفدر
داخلویاخارجازکشور،منجربهتقاضاهايبسیاريجهتگرفتنضمانتنامههاي
مختلفشدهوباتمرکزضمانتنامههايارزيطيدوسالگذشتهحجماینتقاضاها
بیشترهمشدهاست.درهمینراستاماموفقشدیمحداعتباريخودرانزدبانكهاي
دولتيوخصويبهشکلقابلتوجهيافزایشدهیمتاامکاندستیابيبهاهدافمانرا
هموارترسازد.خوشبختانههمانگونهکهدرطولاینمدتدرفرابتاشنمودیمتا
باایجادارتباطمناسبوشفافباهمهذینفعان)مشتریان،رقباوسهامداران(چهرهپر
افتخاريازفرابرادرصنعتکشورداشتهباشیمسعياینقسمتدرمعرفيفراب
بهبانكهانیزباعثشدهتااینمراکزکهعموماافرادوشرکتهاراباتوانماليو
سپردههاينزدشانميشناسدفرابراآنگونهکهشایستهفراباستدركکنند.به

جراتميتوانگفتکهاینتاشبهحديموفقبودهکهاینبانكهادراکثرموارد
خودراجزئيازخانوادهفرابدانستهوازهمکاريبامابهخودميبالندوحتيدر
ابراز ما با نیزدرخواستتداومهمکاريراهمواره تغییراتداخليخودشان موارد

ميکنند.
ب:پرداختهايستاديکهمهمترینوشیرینترینکاردراینقسمتپرداخت
حقوقومزایايهمکاراناستکهمعمواآخرینروزهرماهرابهخوداختصاص
ميدهد،درسایرمواردنیز،همکارانتنخواهدارماهستندکهنزدیكبه50نفرميباشد.
آنهادرتهرانوشهرستانهاودفاترنمایندگيوکارگاههايخارجازکشورمشغول
فعالیتميباشند.شارژبهموقعتنخواههابهدلیلاینکهکارگاههانبایدباکمبودنقدینگي

مواجهشوندهمیشهازحساسیتباایيبرخورداراست.
ج:پرداختهايبهپیمانکارانفراب:حجمباايقراردادهايدستدومدرفراب
منجرشدهکهبهطورمرتبدستورپرداختهايبسیاريروزانهبهواحدخزانهداري
واردشودوپاسخگویيبهپیمانکارانکهمرتبپیگیروصولمطالباتشانهستندکار
بسیارسختياستبهخصوصاگردرمواقعيکهشرکتباکمبودنقدینگيمواجهباشد
نحوهپاسخگویيهارامشکلترهمميکند.ازسالگذشته،سیستمsmsراراهاندازي
کردیموازاینطریقبهپیمانکاراناطاعميدهیمکهچکشانآمادهاستوميتوانند

جهتدریافتآنمراجعهکنند.
و کارفرمایان از مطالبات وصول و پیگیري کارفرمایان: از مطالبات دریافت د:
همکاران)چهآنهاکهبهنحويازمجموعهجداشدهاندوچهآنهایيکهدرحال

همکاريميباشند(ونیزشرکتهايطرفقراردادنیزبرعهدهاینبخشميباشد.

اعتبارخاصيدر از و پیمانکارياست فرابیكشرکت آنجایيکهشرکت از
اینزمینهبرخورداراست،ميتوانبهاهمیتواحدماليوبهطورخاصبهواحد
تنوع برد. پي مالي معاونت واحدهاي مهمترین از یکي بهعنوان پیمان حسابداري
کلیه  اجرايصحیح بر نظارت بخش این و بوده زیاد پیمان درحسابداري کاري
قراردادهايکارفرماییکهبالغبر10کارفرماوکلیهقراردادهايپیمانکاريکهبیشتر
بهعهده که مهمي ماموریتهاي جمله از دارد. عهده به را ميباشد پیمانکار 400 از
پرداختها کلیه موشکافانه و دقیق نظارت و بررسي است شده نهاده واحد این
اسناد ثبتوضبطکلیه ازکارفرمایانميباشد.همچنین پیمانکارانودریافتها به
حسابداريمربوطبهپیمانکارانوکارفرمایانواعتباراتاسناديوثبتوضبطکلیه
اسنادتضمیندریافتيوپرداختيیکيدیگرازکارهايحسابداريپیمانمحسوب
اعمالشیوههايرفتاري اینبخشدررعایتاخاقحرفهايو ميشود.همکاران
نهایت سازمان حرفهاي انتظارات ساختن برآورده و دوستانه محیطي ایجاد جهت
پیمانهمگيدررشتهمرتبط راداشتهاند.کارشناسانواحدحسابداري تاشخود
ومسلط خبره است شده محول آنها به که وظایفي به نسبت و کردهاند تحصیل
همچنین ميشود. محسوب بخش این قوت نقاط از یکي امر همین ميباشند،
راهنمایيآقایانطهماسبيودلبرصافدرجهتبهبودکاروبهترانجامدادنوظایف
نیازهاي سازماني فرهنگ جهت در پیمان حسابداري واحد است. راهگشا بسیار
سازمانرابهخوبيتشخیصميدهدومتناسببانیازواهدافشرکتفعالیتشرا

پیمانکار،در باکارفرماو پیماندرتعامل برد.همکارانواحدحسابداري پیشمي
نهایتاحترام،باسعهصدرورویيگشادهپاسخگويمسائلمربوطبهاینواحدو
بهعنوان که مالي ازصورتهاي قابلتوجهی حلوفصلمشکاتهستند.بخش
ماليشرکتميباشد، اطاعات منابع اصلي مهمترینگزارشیكسازمانوهسته
توسطهمکارانواحدپیمانتهیهميشود.درچندسالاخیرواحدحسابداريپیمان
حسابهاي شفافسازي و اطاعات تهیه بهبود زمینه در چشمگیري موفقیتهاي
ماليوتهیهگزارشهايماليپیچیدهباکمكوهمراهيمدیریتواحدکسبنموده
است.حسنبارزحسابداريپیمان،پتانسیلبااومسوولیتپذیريواعتقادبهخرد
جمعيدرحلمشکاتميباشدوازدیگرکارهايواحدحسابداريپیمانميتوان
مصوبات و بخشنامهها مجوزها، العملها، دستور و نامهها آئین صحیح اجراي به
مالي،پیادهسازيوراهبريسیستمهايماليمکانیزه،اظهارنظروتائیدپیشنویس
قراردادها،نظارتوکنترلدربررسيوضعیتطلبوبدهيپیمانکاران)باهمکاري
مسئولماليوقراردادهايپروژهها(،کنترلمداركورسیدگيوحصولاطمیناناز
امور برنامهریزي پروژه، تفکیك به کارفرمایي گزارشات تهیه آنها، اعمال صحت
اجرایيباتوجهبهاهدافوبرنامههايتعیینشدهازسويمدیریتواحد،کنترلو
پیگیريرفعمغایرتحسابهاباپیمانکارانوکارفرمایاندرمقاطعزمانيمشخص،
پیگیريدریافتمطالباتکارفرمایي،پیگیريدریافتمفاصاحسابپروژههايخاتمه

یافتهاشارهنمود.

وجوه نقد؛ ابزاري مهم براي تصميم گيري مديران
وسام خطيبي؛ مسئول دريافت و پرداخت معاونت مالي 

 در اهميت حسابداري پيمان
مجتبي نيازي فر؛ كارشناس حسابداري پيمان در معاونت مالي

 واحد حسابداري 
پیمان در جهت 

فرهنگ سازماني 
نیازهاي سازمان را 
به خوبي تشخیص 

مي دهد و متناسب با 
نیاز و اهداف شركت 

فعالیتش را پیش مي 
برد. همکاران واحد 

حسابداري پیمان در 
تعامل با كارفرما و 

پیمانکار، در نهایت 
احترام، با سعه 

صدر و رویي گشاده 
پاسخگوي مسائل 

مربوط به این واحد و 
حل و فصل مشکات 

هستند
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در ميزگردی تخصصی با حضور روسای بخش و هماهنگ كننده های مهندسی مطرح شد

ضرورت تدوين نقشه راه در مهندسی فراب
معاونت مهندسی، مهم ترين و تخصصی ترين معاونت در شرکت فراب 
و  ها  پروژه  طراحی  با  مرتبط  بحث های  از  غير  به  که  معاونتی  است؛ 
نظارت مهندسی در اجرای آن ها، از وجود هماهنگ کننده هايی بهره می 
برد که هر کدام در يك پروژه خاص، وظيفه سنگين نظارت و هماهنگی بر 

بخش های مختلف را بر عهده دارند.
 از همين رو بر آن شديم تا در ادامه کند و کاو در معاونت های شرکت، 

حقيقی  مستاجر  افشين  حضور  با  و  تخصصی  ميزگردی  برگزاری  با 
مهندسی  های  کننده  هماهنگ  نقش  واکاوی  به  فراب،  مهندسی  معاون 
در پروژه های مختلف پرداخته و مشکات اجرايی فعاليت های آنان را 

بررسی نماييم. 
آنچه در ادامه می خوانيد متن بازنويسی شده اظهارات هماهنگ کننده 

های مهندسی ست که در اين ميزگرد شرکت داشتند:

در خصوص تعامات 
با معاونت هاي دیگر 
به ویژه معاونت هاي 
محترم اجرایي به 
نظر مي رسد تدوین 
مناسب و دقیق 
استراتژي طرح، 
شناسنامه مهندسي 
طرح و برنامه 
زمانبندي جامع طرح 
بتواند بسیاري از 
كمبودها یا نقاط مبهم 
پروژه ها را مرتفع 
و مسیر مهندسي و 
اجراي طرح ها را نیز 
هموار تر سازد. البته 
در چند سال اخیر 
فعالیت هاي خوبي 
در این زمینه صورت 
گرفته ولي به نظر 
مي رسد  هنوز به 
مقصود نرسیده ایم

میزگرد
به ورودم هستم. هاشملو فاطمه
شرکتفرابدرسال76،مقارنبااتمام
دانشگاه برق-قدرت دررشته تحصیل
بود. طوسي نصیرالدین خواجه صنعتي
ازبدووروددرواحدمهندسيبهفعالیت
درزمینهطراحيسیستمهايکمکيبرقي
پیشنهاد به پرداختم.درمهرماهسال88
معاونتمحترممهندسيوقت،درسمت
طرح مهندسي کننده هماهنگ مسئول
نیروگاهآبيگتوندعلیاونیروگاهگازي
سیريادامهکاردادم.ازابتدايسال89،با
حفظسمت،مسئولیتهماهنگکنندگي
بنده به نیز بیشه سیاه طرح مهندسي
واگذارگردید.درکناراینها،فعالیتهاي
گتوند توسعه طرح مهندسي مقدماتي
دارم. انجام و پیگیري دست در نیز را
مورد در که مسائلي از یکي مشکات:
اکثرطرحهاباآنمواجههستیم،موضوع

برنامهریزيامورپروژههاواستفادهبهینه
ازمنابعموجودمهندسياست.چنانچه
معاونتمحترمبرنامهریزيباهمکاري
پویا، بهصورت طرحها، محترم مجریان
مبناي بر طرحها تلفیقي برنامههاي
واقعیتهاونیازهايبهروزشدهآنهارا
بازنگري ماهیكبار مثالهرسه بهطور
مهندسي معاونت اختیار در و نموده
منابع بهمحدودیت باتوجه قراردهند،
مناقصات، و پروژهها تعدد و مهندسي
ميتواننیازهايطرحهايمختلفشرکت
رامفیدتروبههنگامتربرآوردهنمودودر
به نسبت موقع به ضرورت، صورت
اشتراكگذاشتنمنابعمهندسيطرحهاي
مختلفویااقدامبهاستفادهازمنابعبیرون
ازشرکت،تصمیمگیرينمود.متاسفانه
برنامه این نبود بهدلیل حاضر حال در
اولویت درخواست بعضا کان، تلفیقي

مهندسي درداخل پروژهها بین بندي
مطرحميشودکهبهاعتقادبندهصحیح
نیستوبارمعنایيمنفيبرايپروژههایي
کهfast trackشناختهنشدهاند،دربر
سایر از مستقل پروژه است.هر داشته
خود تعهدات و زمانبندي طرحها،
نیست. صرفنظر قابل که داراست را
مهندسيفرابپسازپیمودنراهنسبتا
تجارب به نشیب، و فراز پر و طواني
مفیديدرزمینهطراحيدستیافتهاست.
بهصورت طراحي روشهاي تدوین
نکات نیازها، پیش ذکر با الگوریتم
کلیديطراحي،تلفیقاقتصادومهندسيدر
کنارورودبهفاکتورهاياجرایيدرآنها
ميتواندعاوهبرغنايطراحيهايآتي،
بهعنواننقشهراهيدرپیشرويهمکاراني
کهبهتازگيبهفرابپیوستهاندقرارگیرد.
همچنینازواحدهايمختلفمحترماجرایي

مغایرتهايمشاهده دارمکه درخواست
شدهدرکارگاههاراپسازحصولاطمینان،
درقالبفرمهايمغایرتدرجوازطریق
نمایندهمهندسيدرسایتآنراارسالو
پیگیرينمایند.اینتجربهدرطرحگتوند،به
لحاظسرعترسیدگيونیزتبادلاطاعات
بینمهندسيوکارگاهبسیارمفیدبودهاست.
ازسويدیگراینفرمهااسنادارزشمندي
خواهندبودکهعاوهبرقابلاعتمادبودن،
ساخت چون مدارك در استفاده جهت
)As Built(،بهبهبودمستمرامورمنجر
خواهدشد.مورددیگريکهگمانميکنم
توجهبیشتريراميطلبد،غنيترنمودن
منابعکتابخانهفرابميباشد.البتهامیدواریم
درآیندهنزدیكبخشمهندسيوکتابخانه
فرابدریكساختمانواحدقرارگیرند
تامراجعهبهآنودسترسيفیزیکينیز

میسرترگردد.

هر پروژه ای زمانبندی و تعهدات خود را دارد
فاطمه هاشملو، مسئول هماهنگ كننده مهندسي پروژه گتوند علیا، سیری و سیاه بیشه
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در فعالیت سابقه سال 10 داراي
هستم آبي نیروگاههاي و سد زمینه
معاونت به 87 سال مهرماه از و
شدم. ملحق فراب شرکت مهندسي
پیشازورودبهفراب،درشرکتهاي
طراح بهعنوان مشاور مهندسي
و سد هیدرولیکي سازههاي

نیروگاههايآبيفعالیتداشتم.
مسئول عنوان به حاضر حال در
اومااویا مهندسيطرح کننده هماهنگ
پروژه هستم. وظیفه انجام به مشغول
اومااویاتجربهمنحصربهفردواولین
در فراب المللي بین EPC تجربه
زمینهسد،تونل،ساختمانوتجهیزات
نیروگاهبهصورتتوامميباشد.طرح
مجموعه از آنکه لحاظ به اومااویا
هیدرولیکي هاي سازه انواع از کاملي
انتقالآب RCC،تونل شاملدوسد

مابینسدها،تونلبلندآبرساننیروگاه
کیلومتر(، 15 حدود در )طولي
700 حدود ارتفاع با عمودي شفت
تونلهاي و زیرزمیني نیروگاه متر،
پایاب تونل و آن به دسترسي
تجربه شدهاست، تشکیل نیروگاه
فراب شرکت مجموعه براي متفاوتي
هدایت هبراین، عاو باشد. مي
و مشاورین مشارکت راهبري و
پیمانکاراناینطرحازشروعمطالعات
فازشناختتااتمامساختدریكدوره
مدیریت تحت ساله 5 فشرده زماني
شرکتفرابیکيدیگرازویژگيهاي
محسوب طرح این فرد به منحصر
ميشودکهبدونشكاجرايآنیکي
برقابي هاي پروژه ترین بدیل بي از
ایران براي بلکه فراب براي تنها نه

محسوبميشود.

مهندسي معاونت بین این در
مسئولیت فراب، فني بازوي بهعنوان
مهندسي و طراحي نحوه بر نظارت
آنجاییکه از دارد. عهده بر را طرح
پروژه، این فعالیتهاي عمده بخش
است، سیویل فعالیتهاي با مرتبط
کارشناسي گروه یك تشکیل به نیاز
در ازم تخصصهاي بر مشتمل
معاونت این در نیروگاه و سد زمینه
با کارشناسي گروه این اخیرا بود.
هاي: زمینه در مختلف تخصصهاي
نیروگاه و سد هیدرولیکي هاي سازه
آبي،مکانیكسنگوتونل،تکنولوژي
ساختمان مدیریت در ،RCC و بتن
پیشرفت با متناسب که گرفته، شکل
طرح اجراي و مطالعات مراحل
اجرایي بخش به را ازم راهکارهاي
آنچه نماید. مي ارائه اومااویا پروژه

حائزاهمیتبودهوبهنظرميرسدبر
فراب شرکت کان استراتژي اساس
براياجرايطرحهايبرقابيپیشرو
بایدمدنظرقرارگیرد،آناستکهنیاز
بهتغییراتساختاريشرکتفراببه
پروژههاي اجراي و راهبري منظور
ملموس کاما اومااویا طرح با مشابه

است.
فراب ورود نیازمندي، این دلیل
در کاري جدید حوزههاي به
و سد توام اجراي و طراحي زمینه
تجهیز است. برقابي نیروگاههاي
مهندسي مدیریت در کارشناسي گروه
کارشناسان از دعوت ساختمان،
اجرایي مدیریت توسط متخصص
صورت تغییرات سایر و اومااویا،
روشهاي و سیستمها نظام در گرفته
فرابهمگيگواهبراینمدعااست.

فارغ برق، کارشناس برادران مهران
صنعت و علم دانشگاه از التحصیل
در کاري سابقه سال 13 داراي تهران
فرابهستم،درکل20سالسابقهکار
نیرو درشرکتقدس که4سال دارم
نیرو ازطریققدس و داشتهام فعالیت
باشرکتفرابآشناشدمودربخش
معاونتمهندسيقسمتبرقفعالیتمرا

آغازکردم.
مسئولبخشCablingوجانمایي
عنوان به همچنین و  برق تجهیزات
رئیسبخشمهندسينیروگاههايآزاد
،خداآفرینودزباحفظسمت،فعالیت
ميکنم.درهرمدیریتيیكکارشناس
راهبردرنظرگرفتهشدهکهمسئولیت
هماهنگيکارها،جمعآورياطاعات
مدیریت همکاران نظرات نقطه و
مربوطهراجهتارائهبهمجري،بهعهده
داردواینجانبمسئولکلفعالیتهاي

مهندسيمربوطبهپروژههستم.
درپروژههايخداآفرینوآزادودز
بهدلیلاینکهدرابتدايراههستندهنوز
طراحيهاواردبخشDetailنشدهاند؛

طراحي مشکات اصلي حجم لذا
اگر ولي است، نکرده پیدا نمود هنوز
مشکاتراازدیدکليدرنظربگیریم،
نهایينشدنپیمانکارتجهیزات،مشکل

اصليمااست.
اولیه جانمایي مثال عنوان به
نیروگاه از زیادي مسائل که تجهیزات
ولي شده طراحي ميگیرد، بر در را
معلوم ژنراتور پیمانکار متاسفانه
براساس که هستیم مجبور لذا نیست،
کارهای اصلي تجهیزات تقریبي ابعاد
جانماییطراحیساختمانراجلوببریم
ایجاد هرصورت در موضوع این و

افزایشهزینهميکند.
ابتدا شود سعي اگر ترجیحا
از و کنیم انتخاب را پیمانکاران
پیمانکارانباکیفیتبااتراستفادهکنیم،
بامشکاتکمتريمواجهخواهیمشد.
البتهاینموضوعفقطبهنظرمجریان
طرحهابستگينداردبلکهسیاستهای
داخليشرکتهايخارجيرانیزباید
درنظرگرفتکهدربرهههایيتمایلبه
همکارينشاننميدهندواینموضوع

مشکل با را اصلي تجهیزات تامین
روبروميسازد.

در کارها حجم اینکه به توجه با 
است زیاد بسیار مهندسي معاونت
کارشناسان آموزش براي کمي فرصت
قدیمي کارشناسان فقط و دارد وجود
در سعي نمایند فرصت که جایي تا

آموزشدیگراندارند.
سیستم طراحی مشکات از یکی
در نشده پیشبینی تغییراتی برق،
اعام از ناشی یا که است طراحی
بیشتر توسط نظرات نقطه دیرهنگام
یا و پروژههاست مشاوره و کارفرماها
سایر در تجهیزات تغییر دلیل اینکه،
سیستمهااتفاقمیافتدکهالبتهرفعاین

مشکاتبهسختیصورتمیگیرد.
مورد فراب در باید که مشکلي
اگر که است این شود، واقع بررسي
یكشرکتيرويیكتیپکارقرارداد
تیپ با بعدي پروژههاي در بندد مي
کاريمشابه،آنشرکتراعوضنکنیم
استفاده با بتواند یادشده پیمانکار تا
تجربیاتبهدستآمده،نتیجهمحصول

مناسبتریرابهپروژهارائهبدهد.
و مهندسي بین روابط درمورد
را خوبي روابط اجرایي، و کارفرما
برق مدیریت درباره مخصوصا دیدهام
بسیار روابط کارفرما، و مشاور با که
مشاور و کارفرما است. بوده خوب
مهندسي طراحيهاي اینکه، نظر از
به بردنکیفیتاست، باا درراستاي

مهندسياعتمادپیداکردهاند.
تامین و طراحي منطقي روش
اول که است اساس این بر تجهیزات
طراحيصورتپذیردوبهتاییدمشاور
وکارفرمابرسدسپستجهیزاتلیست
نهایت در و شود تهیه POS و شده
اکثرمواقع تهیهگردندوليدر مدارك
اجراي زمانبندي به رسیدن جهت
که تجهیزاتي هستیم مجبور پروژه
هنوزطراحيآنهانهایينشدهاسترا
خریدنماییم،لذااینتجربهکارشناسان
ومدیرانمهندسياستکهبهگونهاي
حداقل که ببرند جلو را سیستمها
خرید قراردادهاي از پس تغییرات

صورتپذیرد.

ضرورت تغییرات ساختاري به منظور راهبري و اجراي پروژه هاي  مشابه طرح اومااویا

روش های منطقي طراحي و تامین تجهیزات

 مهدي ابوالقاسمي، مسئول هماهنگ كننده پروژه اومااویا

مهران برادران، رئیس بخش مهندسي پروژه آزاد ، خداآفرین و دز

 درمورد روابط بین 
مهندسي و كارفرما 

و اجرایي،  درباره 
مدیریت برق كه با 

مشاور و كارفرما، 
روابط، بسیار خوب 
بوده است. كارفرما 

و مشاور از نظر 
این كه طراحي هاي 

مهندسي در راستاي 
باا بردن  كیفیت 
است به مهندسي 

 اعتماد 
پیدا كرده اند

میزگرد
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اینجانبعطااصفهانيهستمودرحال
کننده هماهنگ مسئول بهعنوان حاضر
مهندسيطرحنیروگاهگازيپارسیاندر
کار به مشغول فراب مهندسي معاونت
ميباشم.فارغالتحصیلکارشناسيارشد
مهندسيمکانیكبودهوحدود10سال
در آن عمده قسمت که دارم کار سابقه
فراببودهاست.درسال1380بهعنوان
کارشناسمکانیكدرمدیریتمهندسي
مکانیكمعاونتمهندسيشرکتفراب
مشغولبهکارشدم.آغازبهکارمندر
فرابدرپروژهنیروگاهطرحتوسعهمسجد
سلیمانبودودرزمینهمهندسيتجهیزات
اصليایننیروگاهازقبیلتوربینوشیر
پروانهايآنفعالیتميکردم.پروژهطرح
توسعهمسجدسلیمانیکيازپروژههاي
مليوچالشيفراببودکهتجربیاتبسیار
با همزمان کردم. کسب آن از ارزندهاي
پروژهمذکوردرپروژهفاز1همیننیروگاه
تزریق پیگیريطراحيسیستم درزمینه
هوايردبار)Load rejection(نیروگاه
پروژه از دیگر یکي داشتم. فعالیت نیز
هایيکهدرآنفعالیتدارمنیروگاهتلمبه
ذخیرهايسیاهبیشهميباشد.ازآغازاین
پیمانکار انتخاب مرحله در چه پروژه
پمپ-توربینآنوچهدرمرحلهمدل
تستومرورطراحياینتجهیزفعالیت
داشتمکهبرايمنفرصتبسیارمغتنمي
جهتاندوختندانشوکسبتجربهبوده
است.باتوجهبهاینکهایننیروگاهاولین
نیروگاهآبيازایندستميباشدکهدرایران
درحالاجرااست،تجربیاتگرانقدريرا
نصیببدنهمهندسيواجرایيفرابکرده
کهدراینبینمدیریتمهندسيمکانیك
باتوجهبهدردستداشتنمسئولیتمرور
طراحيتجهیزاتاصليمکانیکي،سهم

مهميازاینتجربیاتراعهدهدارد.
فراب کاري سیاستهاي تغییر با
زمینههاي در فراب فعالیت گسترش و
پروژههاي به ورود و مهندسي مختلف
معاونت حرارتي، نیروگاههاي احداث
مدیریت آن تبع به و فراب مهندسي
مهندسيمکانیك،ضمنآموزشپرسنل
آماده باید جدید هاي زمینه در خود
به مهندسي خدمات ارائه و حضور
پروژههايجدیدشود.دراینخصوص
ازجملهفعالیتهاياولیهومهممدیریت

فني پیشنهادات و مدارك تهیه مکانیك
برايحضوردرخورفرابدرمناقصات
به باتوجه بود. حرارتي نیروگاههاي
در نیز اینجانب کاريجدید، زمینه این
مناقصاتمتعدديازجملهپروژهنیروگاه
گازيسیريونیروگاهگازيپارسیاندر
جدید شده تعریف وظایف خصوص
فعالیتداشتهودارم.باتوجهبهافزایش
پروژههايفرابوگوناگونيزمینهکاري
دقت و سرعت با کارها انجام لزوم و
بیشتروبرقراريارتباطمناسبمهندسي
بخشهاي با پروژههايجدید در فراب
پروژهها( اجرایي )بهویژه فراب مختلف
پستمسئولهماهنگکنندهمهندسيدر
معاونتمهندسيفرابتعریفشد.پیرو
اینامربعدازبرندهشدنفرابدرمناقصه
نیروگاهگازيپارسیانوتغییروتحوات
بوجودآمدهدرساختارمعاونتمهندسي
اینجانبنیزبهعنوانمسئولهماهنگکننده
مهندسياینپروژهانتخابشدم.درحال
حاضردربرخيازپروژههايجدیدفراب
ازاینساختاراستفادهميشودکهدرآن
هماهنگکنندهمهندسيضمناشرافبه
پروژه،وظیفهارتباطمستقیمباکارشناسان
ومدیرانمهندسيوپیگیريامورمهندسي
نیاز مورد اطاعات اعام و پروژه
مهندسيبهمجريطرحرابهعهدهدارد.
همچنینازدرخواستهاياجرایيطرح
آنها لزوم صورت در و داشته آگاهي
اما نماید. مي گیري پي درمهندسي را
وظیفه که پارسیان پروژه درخصوص
اینجانب هماهنگيمهندسيآنبهعهده
ضروري را مختصري شرح است،
ميدانم.پروژهپارسیاندرجنوباستان
فارسدرنزدیکيشهرُمهردرپاایشگاه
گازپارسیانواقعميباشد.ایننیروگاهبا
ظرفیتاسميتولیدتوان100مگاوات
H25 مدل گازي توربین واحد 4 با
هیتاچي،یکيازپروژههايفراباست
کهدرمقایسهباپروژههايمشابهباتوجه
بهتعهدفراببهکارفرمايطرح،شرکت
محترممهندسيوتوسعهگازایران،بایددر
زماننسبتاکوتاهيبهبهرهبرداريبرسد.
این مهندسي فعالیتهاي عمده قسمت
پروژهدرمعاونتمهندسيفرابدرحال
انجاماستکهتاکنونبیشاز65درصد
منابع به توجه با است. داشته پیشرفت

محدودمهندسيوضرورتانجامپروژه
درزمانتعیینشده،معاونتمهندسيبا
دهي سرویس و منابع صحیح مدیریت
پروژه با بسیارخوبي همکاري مناسب،
تمامي تاکنون راستا دراین است. داشته
مداركفنيازمبرايخریدوانتخاب
در پروژه مختلف تجهیزات پیمانکاران
زمانتعیینشدهتوسطمعاونتمهندسي
تهیهوارسالشدهکهبسیاريازخریدها
نیزبهسرانجامرسیدهاست.باپاسخگویي
مناسبمهندسيواعامبهموقعامتیازات
شدهاند. انتخاب پیمانکاران بیشتر فني،
فعالیتهايطراحي حاضرتقریبا درحال
کنترل، ساختمان و توربین سالن سازه
سیویل،فونداسیونتجهیزاتومعماري
پروژهخاتمهیافتهویاروبهپایاناست.
مهندسي باقیمانده فعالیتهاي بیشتر
مربوطبهارسالمداركتوسطپیمانکاران
آنها طراحي مرور و تجهیزات سازنده
ميدانم ضروري ادامه در اما  ميباشد.
چندنکتهرادرجهتبهبودفعالیتهاي
مهندسيیادآورينمایم:-نکتهاول،درباره
اهمیتجانمایيدریكپروژهنظیرجانمایي
تجهیزات،فونداسیونها،ساختمانهاوترنچ
هايمربوطبهلولههاوکابلهاومسئولیت
آنميباشد.همانطورکهمستحضرهستید
یکيازامورمهمدرساختیكنیروگاه
واجرايیكپروژهصنعتي،لزومآگاهي
پیمانکاران هماهنگي و دقیق چیدمان به
مشکات بروز از جلوگیري و مختلف
احتماليدرسایتناشيازهرگونهتغییرات
درجانمایيميباشد.ازاصولاولیهاینکار
آنستکهتماميمداركونقشههايبهروز
شدهدریافتيازپیمانکارانبهیكمدیریت
مستقلارسالگرددویكنقشهجامعتوسط
مدیریتمتوليتهیهشود.درحالحاضراین
کاردرفرابدرمعاونتمهندسيدرحال
انجاماست،اماميتواندرجهتبهبودآن
اقداماتيانجامداد.ازجملهاینکهنقشه
جامعباسرعتبیشترتولیدشودومرتب
درفواصلزمانيمشخصجهتاطاع
برايتماميعواملدرگیردرپروژهارسال
باید گردد.نکتهمهمآنکهبخشمتولي
تمامينقشههايواردهراباهمدرنظر
بگیردوضمنبررسيآنهادرصورت
مدیریتهاي به سریعا تداخل، وجود
همچنین دهد. اطاع درمهندسي مرتبط

هرگونهتغییريدرچیدمانبایدبادریافت
مجوزویااطاعبخشمتوليانجامشود.
و دقت با فوق مراحل صورتيکه در
سرعتمناسبانجامشودمشکاتفراب

درسایتهاکاهشخواهدیافت.
نیازهاي پیش درباره دوم، نکته -
ميباشد. طراحي شروع براي ازم
پیش این مهندسي در حاضر درحال
مدارك توزیع لیست قالب در ها نیاز
)Distributionlist(آمدهاست.اشکال
اینلیستآناستکهبسیاريازپیش
نیازهاکهداخليبودهوبرايآغازطراحي
ازماستدرآندیدهنشدهزیراقسمت
اطاعاتي طراحي نیازهاي پیش عمده
در مدرك بهصورت هنوز که هستند
مهندسيتدویننشدهاند.بااینتوصیف
مرتبط مدیریتهاي که ميرسد بهنظر
مهندسيدرابتدايپروژهبهتراستکلیه
اطاعاتموردنیازخودبرايآغازطراحي
راطيیكمدركتهیهکردهوباتعریف
یكعنوانمناسببرايآندرلیستتوزیع
مداركواردنمایند.بااینکارمدیریتهاي
مرتبطازتمامياحتیاجاتطراحيآگاهي
یافتهوسرعتشروعفعالیتهايطراحي

افزایشخواهدیافت.
اولویت خصوص در سوم، نکته -
درابتداي است. مهندسي مدارك تولید
هرپروژهلیستيازمدارکيکهبایدبراي
آنپروژهتولیدشونددرمهندسيتهیهمي
شود.دراینلیستپیشنیازيهايازم
برايتولیدآنهامشخصميشود.اگر
دراینلیستاولویتهاياجرادرسایت
مشخصشودامکانتوزیعمناسبترمنابع
مهندسيبوجودميآید.اینامرباکمك
واحدهاياجرایيواستفادهازتجربیات
وسوابقپروژههايدیگربهراحتيامکان
پذیراست.درواقعباتخصیصمنابعبه
تولیدمدارکيکهدرمرحلهاجرایياولویت
داشتهواجرابدونآنهامتوقفخواهد
شد،همسرعتپیشرفتپروژهافزایش
خواهدیافتوهمبهمعاونتمهندسي
پروژههاي امور همزمان انجام امکان

مختلفرابااسترسکمتريميدهد.
امیدوارممواردمطرحشدهدرپیشبرد
اهدافشرکتفرابموثرواقعشود.در
خاتمهازبذلتوجهشرکتفرابودست
اندرکارانمحترمنشریهتشکرمينمایم.

پروژه های جدید و ضرورت آموزش های حرفه ای خدمات مهندسی
عطا اصفهانی، مسئول هماهنگ كننده مهندسي پروژه نیروگاه گازي پارسیان 

با تغییر سیاست هاي 
كاري فراب و 
گسترش فعالیت 
فراب در زمینه هاي 
مختلف مهندسي و 
ورود به پروژه هاي 
ساخت نیروگاه هاي 
حرارتي، معاونت 
مهندسي فراب و 
به تبع آن مدیریت 
مهندسي مکانیک، 
ضمن آموزش 
پرسنل خود در زمینه 
هاي جدید باید 
آماده حضور و ارائه 
خدمات مهندسي به 
 پروژه هاي
جدید شود

36
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التحصیل فارغ امیراحمدي، سعید
مهندسيمکانیكازدانشگاهپليتکنیك
فعالیتم شروع هستم. تهران کبیر( )امیر
درشرکتفرابمربوطبهاواخرفروردین
ماهسال77ميباشدوامروزباحدود15
سالسابقهکار،مفتخرمکه13سالآنرادر

شرکتفرابمشغولبهخدمتبودهام.
باتوجهبهسیستمهایيکهدرپروژههاي
مختلفطراحيکردهبودمبهعنوانکنترل
کنندهطراحيودرنهایتازسال85تاکنون
بهعنوانمسئولهماهنگکنندهنیروگاهسوم
پاایشگاهآبادانمشغولانجاموظیفهميباشم.
وظیفهمسئولهماهنگکنندهپروژه،برقراري
ارتباطنزدیكبینتیممهندسيوتیماجرایي،
براین، عاوه ميباشد. کارفرما و مشاور
مسئولهماهنگکننده)باتوجهبهتوانایي
تخصصيونیزآزاديعملکرديکهمجري
طرحومعاونتمهندسيدراختیارويقرار
ميدهد(ميتواندبهتبیینسیاستهايکلي
طراحيمهندسيپروژهنیزاقدامنماید.تهیه/
نظارتبرdocument listپروژهوبهره
گرفتنازتخصصتیمکنترلپروژهجهت

پروژه اجراي برنامه با برنامه این تطابق
ماهانه فعالیتهاي استخراج درنهایت و
تیمهايتخصصيمهندسيازاهموظایف
ميباشد. پروژه کننده هماهنگ مسئول
در تسریع ایده کردن عملیاتي منظور به
فرایندهايمربوطبهمهندسيدرپروژههایي
کهزمانبنديکوتاهوحجمکاريبسیارباا
یك نیز تخصصي درهرمدیریت دارند،
مسئولهماهنگکنندهداخليتعریفشدو
ازآنپسمسئولهماهنگکنندهپروژهکلیه
مکاتباترابهاینهماهنگکنندگانداخلي
ارجاعمينمود،لیکنپاسخهايبرگشتداده
شدهازمدیریتتخصصيازطریقمدیریت
تخصصيبهمسئولهماهنگکنندهارجاع
دادهميشدکهبهنوعياینموردیکياز
ضعفهاياینسیستمبهشمارميرفت.که
بعدهادرپروژههايآتياینروشنیزاصاح
گردید.نکتهقابلتعمقدراینسیستماین
بودکهازنظرتیماجرایي،مشاوروکارفرما،
مسئولهماهنگکنندهپروژهبایدجوابگوي
نیازهايمهندسي)بهعنواننمایندهیكتیم(
باشد،لیکنکارشناسانيکهدرمدیریتهاي

تخصصي-درتیممهندسي-پروژهفعالیت
ميکردنددرعمل،زیرنظرمسئولهماهنگ
کنندهپروژهنبودندوبرنامهریزيکاريآنها
ازطرفمدیرتخصصيشانانجامميشدو
اینمشکلباعثميشدمسئولهماهنگ
کنندهپروژهدرجلسات،بامجريطرحو
مشاورقولهایيميدادکهبهدلیلحجم
باايکارمهندسيامکانتحققآناهداف
پروژه با درارتباط اما  نداشت. وجود
چندین آبادان، پاایشگاه سوم نیروگاه
قابلتوجهاست:پاایشگاهآبادان نکته
هموارهدرصنعتنفتازجایگاهویژهاي
این پیش سالها است. بوده برخوردار
پاایشگاهداراياستانداردطراحياختصاصي
بودوبسیاريازکارشناسانومتخصصان
صنعتنفتکشورفعالیتدرپاایشگاه
آبادانرادرکارنامهکاريخود،ازافتخارات
خودميدانند.ازسويدیگرمشاورپروژه
)مهندسینمشاورمسینان(نیزباسابقهقابل
قبوليکهدرصنایعنیروگاهيداردوهمچنین
مجريمحترمطرحاینپروژهکهقباتسلط
خودرابااجرايپروژههاياینچنینيبه

اثباترساندهبود،مسئولیتتیممهندسيرا
چندینبرابرمينمود.بههمیندلیلدرابتداي
پروژهچالشهايبسیاريبینتیممهندسي
وسایرتیمهايفوقالذکروجودداشت.
ازسویيوجودمشکاتمختلفدرتامین
تجهیزاتوادامهکارطراحيمهندسيمرتبط
باتجهیزاتنیزمشکاترادوچنداننموده
بودوليبهیاريخداوهمتتیمکارشناسان
محترممهندسيوکنترلپروژهشرکتفراب،
توانایيانجامکاربهاثباترسیدوباایجاد
حساعتمادمتقابل،روابطبینمهندسيو
اجرایي،مشاورودرنهایتکارفرمايمحترم
پروژهبسیارروانوقابلقبولگردید.براي
یك در فراب فعالیت تاریخ در اولینبار
مدتزمانکوتاهازابتدايپروژهتاکنونکه
حدود36ماهبهطولانجامیدهاستبیشاز
1400عنوانمدركتولیدشدهاستکهبا
احتسابمتوسط4ویرایشبرايهرمدرك
بیشاز5000مدركازسويتیمکارشناسان
مهندسيفرابوسایرپیمانکارانبراياین
پروژهارائهشدهاستکهایندرنوعخود

یكرکوردمحسوبميگردد.

فریدونجممتولد1356دارايمدرك
دکترايمهندسيمکانیكازدانشگاهتهران
هستم.8سالتجربهيکاريدرمعاونت
مهندسي،مدیریتمهندسيمکانیكدارم.
اولینتجربهکاريامرابافرابشروعکردم
وهماکنونباحفظسمتکارشناسفني
ومهندسي،بعنوانمسؤولهماهنگکننده
مهندسيطرحهايبرقوبخارپتروشیمي
ایامونیروگاهبرقآبيتانا،مشغولانجام
وظیفههستم.باتوجهبهاینکهپروژهمندر
مقطعکارشناسيارشد،مرتبطباتجهیزات
ازحمایتشرکت بود، آبي برق نیروگاه
فراببرخوردارشدموازآنزمانتاکنوندر
مدیریتمهندسيمکانیكافتخارهمکاري
باشرکتفرابرادارم.اولینتجربهکاري
بهحل مربوط فراب درشرکت جديام
طرح رانرهاي ساخت به مربوط مسائل
کارون3درمرحلهمونتاژآندرشرکت
آذراببود.درابتدايکار،زیرنظرهمکاران
باتجربهدرمدیریتمهندسيمکانیك،وظیفه

مرورمداركطراحيتجهیزاتتوربینو
شیرپروانهايبهاینجانبمحولگردید.در
طرحهايکارون3،فاز1مسجدسلیمان،
شهریار،گتوندعلیا،برقوبخارپتروشیمي
ایام،کهاولینطرحاجراشدهحرارتيدر
شرکتفراباست،وهمینطوردرطرح
تاناکهاولینطرحاجراشدهفرابدرخارج
ازکشوراست،بهعنوانکارشناسمرور
مداركطراحيهمکاريداشتموکسب
تجربهنمودم.درطرحایام،بعدازآقاي
مهندسطوسيزادهبعنوانرئیسمهندسي
طرحبرقوبخارپتروشیميایام،بعنوان
مسؤولهماهنگکنندهطرحمنصوبشدم.
سپسدرایناواخرنیزباخاتمههمکاري
آقايمهندسمروتیانباشرکتفراب،بجاي
ایشانوظیفههماهنگکنندهگيمهندسي

طرحتانانیزبهاینجانبمحولگردید.
همکاران بین تعامات خصوص در
که همانگونه مهندسي، با اجرائي محترم
سایرهمکارانهماهنگکنندهنیزتوضیح

دادندوجودهماهنگکنندهمهندسيسبب
تسریعدرانجامفعالیتهايمهندسيدرتعامل
بابخشهاياجرائيفرابگردید.درانجام
هرطرحينیزاساساًمشکاتيوجوددارد.
درخصوصطرحبرقوبخارپتروشیمي
ایام،روندتأمینتجهیزاتپروژهعادي
ایجاد علت من نظر به و است نبوده
بوده دلیل همین به مشکات برخي
است.همچنینازمبهذکراستکهبه
بهخوبيصورت تجارب ثبت نظرمن
دراین که مشکاتي باید نميگیرد؛
پروژههابوجودميآیدبصورتنظاممند
تکرار بعدي پروژههاي در تا ثبتشود
نشود.درپروژهتانانیزبرخيازپیمانکاران
تجهیزاتپروژهتوانمندنبودندومشکات
آنانسببانعکاسآندرروندطراحيو
اجرايپروژهگردید،کهباهمتهمکاران
مهندسيواجرائيبهموقعراهاندازيشد
پایاني نیزپروژهدرمراحل اکنون کههم
است.نکتهدیگريکهبهنظرمنميرسد،

آناستکهباتوجهبهمشغلهزیادکاريدر
معاونتمهندسي،بهتراستهمکارانمحترم
اجرایيپیگیريکنندتابطورمنظمجلساتي
بهمنظورپیگیريورفعمشکاتطرحها
درمعاونتمهندسيبرگزارگردد.بهعنوان
نمونهدرطرحبرقوبخارپتروشیميایام
همکاراناجرائيدراینطرحازابتدايطرح
چنینجلساتيراداشتهاندکهدرپیشرفت
پروژهمؤثربودهاست.نکتهآخرنیزهمانگونه
کهآقايمهندساصفهانينیزاشارهخوبي
کردند،بحثجانمایياستکهبسیاراهمیت
دارد.باالگوبرداريازشرکتهايموفقدیگر
دراینامر،ميتواندرجهتبهبودفعالیتهاي
مربوطبهجانمائي،کیفیتاینقسمترا
بطورقطعدرکاهشهزینهو که باابرد
کاهشزماناثراتمثبتيراخواهدداشت.

درپایاننیزميخواهماززحماتکلیه
تسریع در که مهندسي محترم همکاران
کوشش تانا و ایام مهندسي فعالیتهاي

نمودندسپاسگزارينمایم.

هدف اصلي: برقراري ارتباط نزدیک تیم مهندسي،اجرایي، مشاور و كارفرما

ضرورت حركت به سمت بهبود فعالیتهاي مرتبط با جانمائي

سعید امیراحمدي، مسئول هماهنگ كننده پروژه نیروگاه سوم پاایشگاه آبادان

فریدون جم مسؤول هماهنگ كننده مهندسي در طرحهاي ایام و تانا
براي اولین بار در 

تاریخ فعالیت فراب 
در یک مدت زمان 

كوتاه از ابتداي 
پروژه تا كنون كه 

حدود 36 ماه به طول 
انجامیده است بیش 

از 1400 عنوان 
مدرك تولید شده 

است كه با احتساب 
متوسط 4 ویرایش 

براي هرمدرك 
بیش از 5000 
مدرك از سوي 

تیم كارشناسان 
مهندسي فراب و 
سایر پیمانکاران 
براي این پروژه 
تولید شده است 

كه این در نوع خود 
یک ركورد محسوب 

مي گردد
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محمدحسینپورفرزاد،فوقلیسانس
مهندسيبرق-قدرتازدانشگاهصنعت
آبوبرقتهرانوعضوپارهوقتهیات
علمي-صنعتيوزارتنیرودرگرایش
افتخار از قبل هستم. نیروگاه الکتریك
همکاريباشرکتفرابحدود11سال
برق و آب )سازمان دز نیروگاه در
و رولیاژ مدیر مسئولیت با  خوزستان(
ابزاردقیقنیروگاهمشغولخدمتبودم.
ازمردادسال77همکاريباشرکتفراب
راآغازنمودموازشروعفعالیتخود
تاکنونکهبیشاز12سالازآنميگذرد
درمعاونتمهندسي/مدیریتکنترلو
هستم. خدمت به مشغول دقیق ابزار
مهندسي کنندگی هماهنگ مسئولیت
بهعهده را پروژهکارون4وسیمره دو
دارم.درپروژهکارون4تعاملمهندسي
واجرایيدرحدقابلقبولپیشميرود
کننده هماهنگ چارت به توجه با و
تجهیزات نصب کار اوایل از مهندسي،
اصليوکمکي،دوکارشناسبهعنوان
نمایندگانمهندسيدرامورمکانیك/برق
وابزاردقیقدرسایتزیرنظرهماهنگ
کنندهمهندسيفعالیتدارند.تاکنونکه

مراحل نیروگاه واحدهاي از واحد دو
نصبوراهاندازيرابهطورکاملطی
ابهامات برنامهتوافقي، نمودهاند.مطابق
جهت مهندسي مدارك ایرادات و
که صورتي در اندازي، راه و نصب
ارائه با باشد ) Minor ( عیبجزیي
برطرفشده راهحلدرسایتمشکل
وگزارشبهمهندسيمنعکسميشود.
)Major(درصورتيکهعیباساسي
باشدقبلازهرکاريدرسایت،گزارش
کارشناسي بررسي با تا ارائه، مربوطه
به مهندسي از بهصورترسمي راهحل
نیاز، صورت در گردد؛ اعام اجرایي
اعزام سایت به مهندسي کارشناس
است ماه 3 سیمره پروژه در ميشود.
این که خوشحالم و دارم فعالیت که
فرصتبرايمنپیشآمدتادرخدمت
که داشت اذعان باید باشم. بزرگواران
ازطرف میزگرد این در اکثرمشکات
همکارانعزیزمطرحشد.وليبههرحال
طرح قابل اجمال بهصورت مواردي
نظرمنساختار از اولینمشکل است،
با که مهندسيست کنندههاي هماهنگ
عنایتبههمتمعاونمحترممهندسي

قبليجنابآقايمهندسمسعودينژاد
)برگزاریحدود200نفرساعتجلسهبا
هماهنگکنندگانمهندسيدرپروژههاي
آقاي تاشهای همچنین و مختلف(
خصوص در حقیقي مستاجر مهندس
حدود و وظایف شرح نمودن مدون
بهبود جهت در گامهایي اختیارات،
نیاز هنوز اما شد، برداشته سیستم
کارشناسي بهلحاظ بیشتري وقت به
در موجود نواقص تمامي رفع جهت
من نظر به ميباشد. نظر مورد طرح
زمینههاي در اختیارات حوزه باید
در مخصوصًا شود. بازنگري مختلف
نحوهپاداشبهبخشمهندسي،بهدلیل
رابطه مهندسي کننده هماهنگ اینکه
مستقیمبامجموعهاشداشتهباشد.مورد
در که است ها Defect بررسي دیگر
سایتاتفاقميافتد،کهمابایدبهحالت
Teamworkبتوانیماینمسائلرادر

چنانچه و کنیم بررسي امکان صورت
اتفاقاتيميافتدکه ميبینیمدرپروژهها
ازقبلآنهاراميتوانپیشبینينمود،
همکاران همه شد مطرح که همانطور
مهندسيفرصتانتقالدانشمطلوبرا

ندارندوبههمینعلتانتقالتجربیاتاز
همکارانبهخوبيصورتنميگیردولي
بابرنامهریزيدقیقازطرفمعاونتهاي
مهندسي/برنامهریزيوتوسعهسیستمها

اینکارعمليست.
در مستندسازي دیگر، بخش
پیش مهندسيستکهحدودچندسال
مطرحشد،یعنيپروژههایيکهبهاتمام
بتوان تا شوند مستندسازي ميرسند،
جهتانجامپروژههايبعديازتجربیات

قبلياستفادهنمود.
مسالهمهمدیگر،همانطورکهجناب
فرمودندبخش نیز زارعي مهندس آقاي
آموزشاست،همکارانيکهواردمهندسي
ميشوندبایدآموزشببینندچونمطابق
آموزشيکهدادهميشودبایدمسئولیتاز

آنهاخواستهباشیم.
مسئلهبعديوجوهاشتراكسیستمهاي
است مختلف مدیریتهای بین طراحي
کهمتاسفانهبهخوبيدیدهنميشودوبه
هردلیليبعضيازمواردازقلممیافتدکه
قاعدتاًمابایدبتوانیمبهطریقيکهقضیه
مهندسي در برود پیش مطلوب نحو به

برنامهریزيازمرابنماییم.

رشته التحصیل فارغ کابري، بابك 
صنعتي دانشگاه از مکانیك مهندسي
شریفهستم.13سالسابقهکاريدارم،
کارمرابانظارتبرپروژههايتاسیساتي
وابستهبهصنایعدفاعشروعکردم.چند
سالبهعنوانکارشناسطراحوسپسمدیر
ازشرکتهاي یکي در مهندسيفروش
HVACمعتبرتولیدي-صنعتيدرزمینه
فعالیتداشتهام.افتخارهمکارياینجانب
باشرکتفرآببهسال1382بازميگردد
کهبهعنوانکارشناسفنيدربخشفرآیند
مدیریتتاسیساتمشغولبهکارشدم.بعد
مسئولیتهاي سال،حیطه ازحدودسه
کنندهداخلي بهعنوانهماهنگ اینجانب
اینمدیریتدرپروژهکارون4گستردهتر
کنندگي هماهنگ 1388 سال در شد.
مهندسيدرطرحسنگتوده2بهاینجانب
با کوتاهي، زمان از پس گردید. واگذار
طرح اجرائي تیم بودن یکي به توجه

تونلاستقالباپروژهسنگتوده2،طبق
هماهنگ مهندسي، محترم معاونت نظر
کنندگيطرحتونلاستقالدرمهندسي
نیزبهبندهواگذارشد.اکنونباتوجهبه
سال در مهندسي جدید چارت تعریف
قبلي مسئولیتهاي جاري،ضمنحفظ
)بهجزهماهنگيکارون4(،بهعنوانرئیس
بخشمهندسيومهندسراهبرمدیریت
تاسیساتدرپروژههايداریان،گاوشانو

زایندهرودنیزانجاموظیفهميکنم.
بهعنوانکارشناسفني،هماهنگکننده
مهندسي،مهندسراهبرورئیسبخش
بهعهده متنوعي مسئولیتهاي مهندسي
در آنها چهارچوب که ميباشد بنده
شرحوظایفشغليتعریفشدهاست.
وليآنچهانجامميشودفراترازمحدوده
مذکورميباشد.تعاماتبینکارشناسان
اجرائيوهماهنگکنندههادرطرحهاي
مختلفوبستهبههرکارشناسمتفاوت

شاید را تفاوت این عمده دلیل است.
تفاوتماهیتطرحهادانست. بتواندر
ازآنبهعدماطاع بااینحالقسمتي
ازرویههايمصوبوماهیتفعالیتها
درقسمتهايدیگرشرکتودرنتیجه

سلیقهايعملنمودنبازميگردد.
طرح عمده تفاوت اینجانب بهنظر
به فرآب پیشین طرحهاي با سنگتوده
نوع جغرافیایي، موقعیت پارامترهاي
قرارداد،محدودیتزمانيونوعتوربینها
مربوطميشود.باتوجهبهاینتفاوتها،
طبیعياستکهتعاماتمابینمهندسيو
اجرائينیزباچالشهایيروبهروگردد.با
توجهبهدرایتمعاونتمحترممهندسي
ومجريمحترموالبتههمکاريتنگاتنگ
پروژهدرچهارچوب کارشناسانساعي،
قبول قابل کیفیت با و مناسب زماني
پیشرفتهاستوامیدواریمباهمینروالبه
بهرهبرداريبرسد.پروژهتونلاستقال

یكپروژهجنبيبودهکهازنظرماهیت
بسیارخاص نوعخود در اجرا نحوه و
عدم پروژه، این اصلي مشکل است.
،)spec( فنيمصوب وجودمشخصات
عدموجوداطاعاتصحیحازوضعیت
سایت،نبودچهارچوبزمانيواستراتژي
با هماهنگي طي حال این با بود. اجرا
مجريمحترمطرحتوانستهایمپروژهراتا
اینزمانپیشببریم.درارتباطباپروژههاي
نظر رود، داریان/گاوشان/زاینده جدید
خاصيندارم.وليباتوجهبهاینکهمجري/
مذکور پروژههاي محترم مدیریتهاي
فرآب شرکت در سابقه با مجریان از
تعامات شود مي بیني پیش ميباشند،
فيمابینبهمراتببهترازپروژههايقبلي
با که امیدوارم خاتمه در گیرد. انجام
چارتسازمانيجدیدمهندسي،برخياز
مشکاتيکهقبادرسمتهماهنگکننده

مهندسيداشتیم،مرتفعگردد.

ضرورت مستند سازی در مهندسی

در انتظار چارت سازماني جدید مهندسي

محمدحسین پورفرزاد، مسئول هماهنگ كننده مهندسي پروژه كارون 4 و سیمره

بابک كابری، رییس بخش  مهندسي پروژه داریان، دافشان و زاینده رود و مسئول هماهنگ كننده مهندسی در پروژه سنگ توده 2 و تونل استقال

دیگر،  بخش 
در  مستندسازي 
مهندسي ست 
كه حدود چند 
سال پیش 
مطرح شد یعني 
پروژه هایي كه به 
مي رسند  اتمام 
مستندسازي  و 
براي  مي شوند 
بتوان جهت  این كه 
پروژه هاي  انجام 
از تجربیات  بعدي 
استفاده  قبلي 
یند نما

38

میزگرد



.اسفند 89 و فروردین 90/ پیش شماره 5 و6   

کارشناس معصومي اکبر اینجانب
افتخارهمکاري مکانیكحدود15سال
بافرابرادارم.دراینمدتسمتهاي
کارشناسمکانیك)1سال(،مدیرمهندسي
مکانیك)3سال(،مشاورمعاونتمهندسي
)3سال(،مدیریتمهندسيتاسیسات)4
سال(ومسئولمهندسيتهیهپیشنهادات
فني)4سال(،راعهدهداربودهاموپیش
نیروگاهشهید ازفرابدرشرکتنفتو
ایرانی( پروژه مدیریت )اولین رجایي
فعالیتداشتهام.باایجادپستمسئولتهیه
پیشنهاداتفنيدرچارتمهندسيدرسال
85،مسئولیتآنبهاینجانبواگذارگردید.

بهنظرمیرسدیکيازعواملپایداري
وتوسعههرشرکتپیمانکاراصلي،داشتن
بازاریابيفعالوتوانمنداست.توسعهطرحها
درفرابباهمکاريتنگاتنگسهمعاونت،
مهندسي،بازرگانيبامحوریتوسیاست
گذاريتوسعهطرحهاوکمیتهمناقصات
اینمدتروش انجامميشود.فرابدر
خوبوموفقيراتجربهکردهاستوحتي
المقدورتوانستهاستدرشرایطنامناسب
بازارداخليوخارجيدرمناقصاتشرکت
کردهوبهنسبتخوبيبرندهشود.بخش
فنيپیشنهادکهشاملتهیهلیستتجهیزات
ومواد،تهیهمشخصاتفنيخریدودر

نهایتتهیهپیشنهادفنيمیباشد،زیرنظر
مدیریتهاي سرویسدهي وبا اینجانب
مهندسيانجامميگردد.مهندسي،نسبتبه
شرکتهايدیگرومتناسببامحدودیت
زمانيشرکتدرمناقصه،منابعمهندسي
بیشتريهزینهميکند،درواقعدربسیاري
و ميدهند انجام را پایه طراحي موارد
اینیکيازویژگيهايفراباست.در
اینمدتباتوجهبهمحدودیتهايبازار
مشکليکهناشيازعملکردمهندسيباشد
وباعثعدمشرکتدرمناقصهشودپیش
غنیمت را فرصت این لذا است. نیامده
ميشمارمتاازهمکارانمهندسيبهدلیل
همکاريبسیارخوبشانکهباعثانجامبه
موقعتعهداتشدهاند،سپاسگزارینمایم.

اشارهايکليبهمشکاتوموانعيکه
دراینبخشکارموجبایجادکميتنش
درهمکارانميگردد،بهمنظورراهیابيو

رفعتنشمفیدخواهدبود.
1-یكمشکل،خریدتجهیزاتاست،
درموارديکهبازرگانيبهدلیلشرایطبازار
ومحدودیتهایزمانیمناقصهموفقبه
نميگردد، سازندگان از پیشنهاد دریافت
همکارانبایدمداركفنيمناسبومتناسب
بادرخواستکارفرماتهیهنمایندکهاینخود
بدوناطمینانخاطرازپشتیبانيیكسازنده،

کارشناس متوجه را سنگیني مسئولیت
ميکندویادرموارددیگرناچارهستند
کارمضاعفيرابهدلیلتغییرسازندههاو
پیشنهادات،درزمانیمحدودانجامدهند.

بین همواره که دیگري موضوع -2
کارشناسمهندسيوکارشناسبازرگاني
موردبحثومجادلهبودهاستعدماطاع
کارشناسمهندسيازقیمتتجهیزاست،
اینموضوعاگرچهدربعضيمواردباعث
میشودارزیابيومقایسهدقیقيبینپیشنهاد
سازندگانمختلفانجامنشود،امااینحسن
راداردکهاطاعاتازپراکندگيکمتريرا

دارامیباشند.
مناقصه یك ورود سوم، موضوع -3
بهمهندسي،موجباعمالیكشوكبه
برنامههايکاريمهندسيدرمدیریتهاي
را آنها کاري برنامه و مهندسيميشود
متاثرميکند.برايرفعاینمشکلگاهي
مطرحميگرددکهجهتتهیهپیشنهادفني
ازمنابعخارجازشرکتاستفادهشود.اگر
چهبهمنظورجلوگیريازتوسعهمهندسي
از منابعخارج از استفاده اینشرایط در
کارهاي از عمدهاي بخش براي شرکت
مهندسي)طراحیپروژههایدردستاجرا(
بهخصوصنیروگاههايحرارتيضروري
بخش در ولي است؛ ناپذیر اجتناب و

مناقصاتبهدلیلضرورتحفظاطاعات
وجلوگیریازپراکندگیاطاعات،تهیه
توسط المقدور حتي باید فني پیشنهاد
پرسنلشرکتوترجیحاپرسنلتماموقت
شرکتانجامپذیرد.حالکهازمشکات
سخنگفتهشدازماستمواردآسانساز
کارونکاتمثبتوویژگیهایفرابهم
کهدرتهیهپیشنهاداتفنیموثراستیاد

آوریگردد.
اداری اتوماسیون وسیستم شبکه -1
است کرده عمل موفق بسیار واقعا که
بین در فراب میتوانگفت بهجرات و
معدود از یکی مهندسی شرکتهای
است شده موفق که است شرکتهای
بهشکلبسیارارزندهایآنراموردبهره
برداریقراردادهودرچرخشمکاتباتو

مداركکاربردیکند.
2-برخافبسیاريازشرکتهاکهاسناد
مناقصهباتعدادکارشناسمحدودتهیهمیشود،
درفرابباتوجهبهشکلماتریسیکاردر
مهندسیباتعدادکارشناسانبیشتروبرحسب
تخصصهایموردنیاز،اسنادفنيتهیهوجمع
آوریمیشود.بههمیندلیلاستکهفراب
ميتواندهمزماندرچندینمناقصهشرکت
کندوپیشنهادهایيباکیفیتنسبتامناسب

ارائهدهد.

اتوماسیون اداری؛ نقطه عطف فراب
اكبر معصومی، مسئول تهیه پیشنهادات فني در معاونت مهندسي

بر خاف بسیاري 
از شركت ها كه 
اسناد مناقصه با 
تعدادكارشناس 

محدود تهیه می شود، 
در فراب با توجه 

به شکل ماتریسی 
كار در مهندسی با 
تعداد كارشناسان 

نامحدود و بر حسب 
تخصص های مورد 

نیاز، اسنادفني تهیه و 
جمع آوری می شود
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میزگرد

از التحصیل فارع زارعي حمید  
دانشگاهتهرانهستم.ازسال80افتخار
بنده  دارم، را فراب همکاريدرشرکت
مدیریت زمینه در را خود فعالیت ابتدا
با آغازکردم.سپس دقیق ابزار و کنترل
ادغاممدیریتهايبرقوابزاردقیقحدود
4-5سالدرمدیریتتجهیزاتکمکي
برقوابزاردقیقفعالیتداشتمودوبارهبا
اصاحساختاردرمدیریتکنترلوابزار
دقیقمشغولبهانجاموظیفهميباشمو
درمراحلطراحيتمامنیروگاههايآبي
اتمامرساندهاست به تاکنون کهفراب
که است سال چندین حضورداشتهام.
درکسوت تخصصي فعالیتهاي جز به
مسئولیت مهندسي، کنندگي هماهنگ
هماهنگيپروژههايسیمره،دااهوویزد
راداشتهاموهماکنونباتوجهبهحجم

باايکاريپروژهیزدتنهادراینپروژه
درخدمتشرکتهستم.پروژهیزدعاوه
بارز مشخصات داراي کاري، احجام بر
دیگريازجملهحضورشرکتبهعنوان
سرمایهگذار،تجاربنخستینشرکتدر
همکاري و ترکیبي سیکل نیروگاههاي
همین به که ميباشد. نیز مپنا با عملي
مهندسي معاونت مسئولیتهاي واسطه
دراینخصوصرابسیارسنگینترنموده
معاون عنایت با منظور همین به است.
محترممهندسيوپشتوانهمدیرانمحترم
تخصصي،معاونتمهندسيجهتتسریع
دراموراقدامبهتشکیلتیممهندسيپروژه
باهدفتسریعوهمراستایيفعالیتهاي
مهندسيبافعالیتهايپروژهنمود.کهاز
دیدگاهاینجانبباگامبزرگيبهجایگاه
اصليمهندسيدرپروژههانزدیكترشدیم

وامیدوارمبتوانیمدرتسریعپروژههانقش
بهطرح توجه با باشیم. داشته موثرتري
جدیدوتفویضبرخياختیاراتمدیران
راهبر، مهندسین به تخصصي محترم
افزایشسرعتودقت،انگیزه،کنترلو
نظارت،بهخوبيقابلرویتميباشد.از
جملهفعالیتهايتسریعيدرپروژهیزد،
بحثمدیریتونظارتبربرونسپاري
موجود منابع و ظرفیتها به توجه با
است امید که است. مهندسي معاونت
بتوانیم اندیشیدهشده، بهتدابیر باتوجه
بهاهدافزمانيوکیفيشرکتدراین
که مواردي از  نماییم. پیدا طرحدست
اینجانببرحسبچندسالهمکاريدر
ارتقاء جهت ميتوانم مهندسي معاونت
اینمعاونتبرآنتاکیدکنمبحثحفظ
معاونت در همکاران تخصصي کیفیت

مهندسيستکهباتوجهبهتعددهمکاران
جدیديکهدرچندسالاخیربهشرکت
پیوستهاندبهنظرميرسدجهتبازدهبهتر
وکیفیتخروجيبااتر،آموزشمناسب
وکافي،ازاهمیتفراوانيبرخورداراست

.
درخصوصتعاماتبامعاونتهاي
دیگربهویژهمعاونتهايمحترماجرایي
دقیق و مناسب تدوین ميرسد نظر به
استراتژيطرح،شناسنامهمهندسيطرحو
برنامهزمانبنديجامعطرحبتواندبسیاري
ازکمبودهایانقاطمبهمپروژههارامرتفع
ومسیرمهندسيواجرايطرحهارانیز
اخیر سال چند در البته سازد. هموارتر
فعالیتهايخوبيدراینزمینهصورت
گرفتهوليبهنظرميرسدهنوزبهمقصود

نرسیدهایم.

تدوین دقیق استراتژي طرح
حمید زارعي، رییس بخش مهندسی پروژه یزد



اسفند 89 و فروردین 90/ پیش شماره 5 و6   

علیرضا  رضايتمند * 

یریت
مدل سرآمديمد

EFQM  (European Foundation for Quality Management)

درجهان سازمان 30هزار از بیش در  EFQMمدلسرآمدي درحالحاضر
براي که است تجویزي غیر چارچوب یك مدل این ميگیرد. قرار استفاده مورد
ميتواند سازماني بلوغ یا فعالیت نوع اندازه، از مستقل سازمانها جامع بررسي
مختلف گروههاي براي مدل این از استفاده اجمالي مزایاي شود. گرفته کار به

از: عبارتند
برايرهبران:

• کمكدردستیابيبهاستراتژي.
• اهمیتفهممواردقابلتوجهازدیدگاهرهبران

توسعهفرهنگمنحصربهفردبرتريپایدار.  •
برايمدیران:

مشاهدهارتباطبیناستراتژيوفعالیتهايعملیاتيسازمان.  •
• درگیرکردنکارکناندرفرایندتغییر.

• هدایتبهبودهادرسازمان.
کارکنان: براي

• مشخصشدنجهتکانسازمانبرايکارکنان
• دركتاثیراقدامات

• مشارکتدرپیشرفت
کاما مجموعه سه از استفاده و پایدار برتري به رسیدن براي EFQM مسیر
این از کدام هر جایگاه نیز شکل در که میشود زیر موارد شامل یکپارچه،

مجموعههانمایشدادهشدهاست:
• مفاهیمبنیادینکهزیربناوپایههاياصلياینمدلراشکلدادهاست.

کلیه و ميشود مختلف زیرمعیارهاي و معیارها شامل که EFQM مدل   •
موضوعاتسازمانراپوششميدهد.

•  منطقرادار)RADAR(کهمنطقارزیابيراتشریحميکند.

در حال حاضر مدل 
  EFQMسرآمدي
در بیش از 30هزار 
سازمان در جهان 
مورد استفاده قرار 
مي گیرد. این مدل 
یک چارچوب غیر 
است  تجویزي 
كه براي بررسي 
سازمان ها  جامع 
مستقل از اند ازه، 
نوع فعالیت یا بلوغ 
مي تواند  سازماني 
به كار گرفته شود
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یریت
مد

مفاهيم بنيادين
مفاهیمبنیادیندرمدلEFQMشامل8مفهومزیراستکهدرقالبشکلباا

درمدلنمایشدادهميشود.

تشريح اجمالي مفاهيم بنيادين
دراینبخشهریكازمفاهیمبنیادینبهطوراجماليشرحدادهمیشود:

دستيابي به نتايج متوازن
سازمانهايمتعاليازطریقبرنامهریزيودستیابيبهمجموعهايمتوازنازنتایج
کهنیازهايکوتاهمدتوبلندمدتذينفعانرابرآوردهکردهویادرمواردمربوطفراتر

ميرود،ماموریتخودرامحققساختهوبهسويچشماندازپیشميروند.

   ارزش افزايي براي مشتريان
سازمانهايمتعالي،مشتریانراعلتوجودياصليخودميدانندوتاشميکنند
تاازطریقدركوپیشبینينیازهاوانتظاراتآنها،برایشاننوآوريوخلقارزش

کنند.


رهبري با دورانديشي، الهام بخشي و درستي
محقق را آن و کشیده تصویر به را آینده که دارند رهبراني متعالي سازمانهاي

ميسازندوبهعنوانالگوبرايارزشهاواخاقسازماني،ایفاينقشميکنند.


مديريت به وسيله فرآيندها
سازمانهايمتعاليازطریقفرآیندهايساختیافتهوهمسوبااستراتژيهاوبا
بهرهگیريازتصمیمگیريمبتنيبرواقعیتهامدیریتميشوندتانتایجيمتوازنو

پایدارخلقکنند.


موفقيت از طريق كاركنان
سازمانهايمتعاليکارکنانخودراارجمينهندوفرهنگتوانمندسازيرابراي

دستیابيمتوازنبهاهدافسازمانيوشخصيایجادميکنند.

  پرورش خاقيت و نوآوري
سازمانهايمتعاليازطریقنوآوريمستمرونظاممندوباهدایتخاقیتذينفعان

خود،ارزشوسطوحعملکرديفزایندهايایجادميکنند.

ايجاد شراكت ها
سازمانهايمتعاليبرايکسباطمینانازموفقیتدوجانبه،باانواعشرکاروابط
مبتنيبراعتمادراجستوجو،ایجادوحفظميکنند.اینشراکتهاميتواندبهطور
غیر سازمانهاي و آموزشي نهادهاي کلیدي، تامینکنندگان جامعه، مشتریان، با مثال

دولتيشکلبگیرد.

    مسئوليت پذيري براي آينده اي پايدار
بااترین و شفاف ارزشهاي اخاق، بر مبتني ذهني الگوي متعالي سازمانهاي
موارد این که دادهاند جاي خود فرهنگ درون سازماني، رفتار براي را استانداردها
آنهاراقادرميسازدتابرايپایدارياقتصادي،اجتماعيوزیستمحیطيتاشکنند.

EFQM  مدل سرآمدي
اینمدل،9معیاردارد.پنجمعیارآن،توانمندسازهاوچهارمعیاردیگرنتایجهستند.
فرآیندها، منابع، و مشارکتها کارکنان، استراتژی، رهبری، از عبارتند توانمندسازها
محصواتوخدماتونتایجشاملنتایجمشتریان،کارکنان،جامعهونتایجکلیدی
عملکردمیشود.معیارهای”توانمندساز“،آنچهرایكسازمانانجاممیدهدپوشش
میدهندومعیارهای”نتایج“،آنچهراکهیكسازمانبدستمیآورد.”نتایج“براثر
اجرای”توانمندسازها“بدستمیآیندو”توانمندسازها“باگرفتنبازخوراز”نتایج“
بهبودمییابند.نوآوریویادگیریکمكمیکندتاتوانمندسازهابهبودیافتهوبهبود

توانمندسازها،بهبودنتایجرابهدنبالخواهدداشت.
هریكازمعیارهاینهگانهمدلشاملچندجزءاستکهابعادمختلفمعیاررا
مشخصمیسازد.درادامهتعریفهریكازمعیارهایمدلواجزایآنهاآمدهاست.

معیار1:رهبری
معیار2:استراتژی
معیار3:کارکنان

معیار4:شراکتهاومنابع
معیار5:فرآیندها،محصواتوخدمات

معیار6:نتایجمشتریان
معیار7:نتایجکارکنان
معیار8:نتایججامعه
معیار9:نتایجکلیدی


معيارها و زيرمعيارها

دراینبخشهریكازمعیارهاوزیرمعیارهاشرحدادهمیشود:
1-رهبري

سازمانهايمتعاليرهبرانيدارندکهآیندهرابهتصویرکشیدهوآنرامحققميسازند
وهموارهبهعنوانالگوبرايارزشهاواخاقسازماني،ایفاينقشميکنندوالهمبخش
اعتمادهستند.آنهاانعطافپذیرندوسازمانراقادرميسازندتابرايحصولاطمیناناز
-1b.موفقیتمداومسازمان،آیندهرابهموقعپیشبینيکردهوعکسالعملنشاندهد
رهبران،سیستممدیریتسازمانوعملکردآنراتعریف،پایش،بازنگريوهدایتکرده

وبهبودميدهند.
1c-رهبرانباذينفعانبیرونيفعاانهدرتعاملهستند.

 سازمان هاي متعالي 
رهبراني دارند كه 
آینده را به تصویر 

كشیده و آنرا محقق 
مي سازند و همواره 
به عنوان الگو براي 

ارزش ها و اخاق 
سازماني، ایفاي 
نقش مي كنند و 

الهم بخش اعتماد 
هستند. آنها انعطاف 

پذیرند و سازمان 
را قادر مي سازند 

تا براي حصول 
اطمینان از موفقیت 

مداوم سازمان، 
آینده را به موقع 

پیش بیني كرده و 
 عکس العمل

 نشان دهد
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1d-رهبرانباهمراهيکارکنانسازمان،فرهنگتعاليراتقویتميکنند.

1e-رهبراناطمینانميیابندکهسازمانمنعطفاستوتحولدرآنبهصورت

اثربخشمدیریتميشود.
2-استراتژي

سازمانهايمتعالي،ماموریتوچشماندازخودراازطریقتوسعهیكاستراتژي
متمرکزبرذينفعانبهاجرادرميآورند.خطمشيها،برنامهها،اهدافوفرآیندهابراي

تحققاستراتژي،توسعهیافتهوجاريميشوند.
2a-استراتژي،مبتنيبردركنیازهاوانتظاراتتوأمانذينفعانومحیطبیروني

است.
2b-استراتژيمبتنيبردركقابلیتهاوعملکرددرونياست.

2c-استراتژيوخطمشيهايپشتیبانتوسعهیافته،بازنگريوبهروزميشود.

2d-استراتژيوخطمشيهايپشتیباندرمیانگذاشتهشده،اجراوپایشميشوند.

3-کارکنان
سازمانهايمتعاليکارکنانخودراارجمينهندوفرهنگيراایجادميکنندکهدستیابي
بهاهدافسازمانيوشخصيدربردارندهمنافعطرفین،میسرشود.آنهاقابلیتهايکارکنان
خودراتوسعهدادهوعدالتوبرابريراترویجميدهند.اینسازمانهاباکارکنانخودبه
گونهايارتباطبرقرارکردهوایشانراموردتشویق،قدردانيومراقبتقرارميدهندکهآنهارا
برانگیزانند،درآنهاتعهدایجادکردهوقادرشانسازندتاازمهارتهاودانشخوددرراستاي

منافعسازماناستفادهکنند.
استراتژي کارکنان 3a-برنامههاي 

سازمانراپشتیبانيميکند.
3b-دانشوقابلیتهايکارکنانتوسعه

ميیابد.
3c-کارکنانهمسوشده،مشارکتداده

شدهوتوانمندميشوند.
3d-کارکناندرسراسرسازمانبهطور

اثربخشارتباطبرقرارميکنند.
3e-کارکنانتشویق،قدردانيومراقبت

ميشوند.
4-شراکتهاومنابع

سازمانهايمتعاليشراکتهايبیروني،
تامینکنندگانومنابعدرونيرابهمنظورپشتیبانيازاستراتژيوخطمشيهاواجراي
اثربخشفرآیندها،برنامهریزيومدیریتميکنند.اینسازمانهاازمدیریتاثربخش
پیامدهايزیستمحیطيواجتماعيتوسطآنها)شراکتهايبیروني،تامینکنندگانو

منابعدروني(اطمینانميیابند.
4a-شرکاوتامینکنندگانبرايمنافعپایدارمدیریتميشوند.
4b-منابعماليبرايتضمینموفقیتپایدارمدیریتميشوند.

4c-ساختمانها،تجهیزات،موادومنابعطبیعيبهروشيپایدارمدیریتميشوند.

4d-تکنولوژيبرايپشتیبانيازتحققاستراتژيمدیریتميشوند.

قابلیت ایجاد و اثربخش گیري تصمیم از پشتیباني براي دانش و اطاعات -4e

سازماني،مدیریتميشوند.
5-فرآیندها،محصواتوخدمات

سازمانهايمتعاليفرآیندها،محصواتوخدماتخودرابهمنظورخلقارزش
فزایندهبرايمشتریانوسایرذينفعانخودطراحيومدیریتکردهوبهبودميبخشند.
مدیریت و طراحي ذينفعان، براي ارزش سازي بهینه منظور به 5a-فرآیندها  

ميشوند.
5b-محصواتوخدماتبهمنظورخلقارزشبهینهبرايمشتریانتوسعهميیابند.

5c-محصواتوخدماتبهطوراثربخشترویجوبازاریابيميشوند.

5d-محصواتوخدماتتولید،تحویلومدیریتميشوند.

5e-روابطبامشتریانمدیریتشدهوارتقاميیابد.

6-نتایجمشتریان
سازمانهايمتعالي:

•  مجموعهايازشاخصعملکرديودستاوردهايمرتبطرابهمنظورتعیینجاري
سازيموفقاستراتژيوخطمشيهايپشتیبانمبتنيبرنیازهاوانتظاراتمشتریان،

توسعهدادهودرموردآنهاتوافقميکنند.
•  اهدافروشنيرامبتنيبرنیازهاوانتظاراتمشتریان،همسوبااستراتژياتخاذ

شده،براينتایجکلیديتعیینميکنند.
•  نتایجخوبيازمشتریانباروندمثبتیاپایدار،حداقلبرايیكدورهسهساله

را،نشانميدهند.
•  دایلاصليومحركهايروندهايمشاهدهشدهوتاثیريکهایننتایجبرسایر

شاخصهايعملکرديودستاوردهايمرتبطدارندرابهوضوحدركميکنند.
• عملکردونتایجآیندهراپیشبینيميکنند.

•  دركميکنندکهچگونهنتایجکلیديکهبهآنهادستیافتهاندراباسازمانهاي
مشابهمقایسهکردهوازایندادههادرجایيکهکاربرددارد،برايهدفگذارياستفاده

نمایند.
•  نتایجرابرايدركتجارب،نیازهاوانتظاراتگروههايخاصمشتریان،بخش

بنديميکنند.


6a-برداشتها
•  اینهابرداشتهايمشتریانازسازمان
منابع طریق از است ممکن که هستند
مشتریان، از نظرسنجي جمله از مختلفي
فروشندگان، بندي رتبه تمرکز، گروههاي

تشکرهاوشکایتهابهدستآیند.
از بایددركروشني برداشتها این  •
منظرمشتریانازاثربخشيجاريسازيو
اجراياستراتژيوخطمشيهايپشتیبانو

فرآیندهايمرتبطبامشتریانارائهکنند.
•  متناسبباهدفسازمان،شاخصها

ميتوانندبراینمواردتمرکزنمایند:
• شهرتوتصویرسازمان

•  ارزشمحصواتوخدمات
• تحویلمحصواتوخدمات

•   خدماتوپشتیبانيمشتریانوروابطباآنها
•  وفاداريمشتریانوتعاملفعالباآنها

6b-شاخصهايعملکردي
اینهاشاخصهايدرونيهستندکهتوسطسازمانبهمنظورپایش،درك،      •
پیشبینيوبهبودعملکردسازمانوپیشبینيتاثیراتآنهابربرداشتهايمشتریان

بیرونياستفادهميشوند.
•  اینشاخصهابایددركروشنيازکارایيواثربخشيجاريسازيواجراي

استراتژيوخطمشيهايپشتیبانوفرآیندهايمرتبطبامشتریانارائهکنند.
•  متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبرمواردزیرتمرکزنمایند:

• تحویلمحصواتوخدمات
• خدماتوپشتیبانيمشتريوروابطباآنها

• شکایاتوتشکرها
• قدردانيهايبیروني
7-نتایجکارکنان

•   سازمانهايمتعالي:
•  مجموعهايازشاخصهايعملکرديودستاوردهايمرتبطرابهمنظورتعیین
جاريسازيموفقاستراتژيوخطمشيهايپشتیبانمبتنيبرنیازهاوانتظاراتکارکنان

سازمان هاي 
شراكت هاي  متعالي 
بیروني، 
و  تامین كنندگان 
منابع دروني را به 
پشتیباني  منظور 
از استراتژي و 
و  خط مشي ها 
اثربخش  اجراي 
فرآیندها، 
و  برنامه ریزي 
مي كنند.  مدیریت 
این سازمان ها 
از مدیریت 
پیامدهاي  اثربخش 
زیست محیطي و 
توسط  اجتماعي 
)شراكت هاي  آنها 
تامین  بیروني، 
منابع  و  كنندگان 
اطمینان  دروني( 
مي یابند
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خود،توسعهدادهودرموردآنهاتوافقميکنند.
•  اهدافروشنيرامبتنيبرنیازهاوانتظاراتکارکنان،همسوبااستراتژياتخاذ

شده،براينتایجکلیديتعیینميکنند.
• نتایجخوبيازکارکنانباروندمثبتیاپایدار،حداقلبرايیكدورهسهساله،

نشانميدهند.
• دایلاصليومحركهايروندهايمشاهدهشدهوتاثیريکهایننتایجبرسایر

شاخصهايعملکردودستاوردهايمرتبطدارندرابهوضوحدركميکنند.
• عملکردونتایجآیندهراپیشبینيميکنند.

• دركميکنندکهچگونهنتایجکلیديکهبهآنهادستیافتهاندراباسازمانهاي
مشابهمقایسهکردهوازایندادههادرجایيکهکاربرددارد،برايهدفگذارياستفاده

نمایند.
نتایجرابرايدركتجارب،نیازهاوانتظاراتگروههايخاصدرونسازمان،  •

بخشبنديميکنند.
7a-برداشتها

منابع ازطریق است کهممکن ازسازمانهستند کارکنان برداشتهاي اینها   •
مختلفيازجملهنظرسنجيازکارکنان،گروههايتمرکز،مصاحبههاوارزشیابيهاي

ساختیافتهبهدستآیند.
بایددركروشنيازمنظرکارکنانازاثربخشيجاريسازيو اینبرداشتها  •

اجراياستراتژيوخطمشيهايپشتیبانوفرآیندهايمرتبطباکارکنانارائهکنند.
• متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبراینمواردتمرکزنمایند:

• رضایت،مشارکتوتعاملفعال
• احساسافتخاروارضا

•  رهبريومدیریت
• هدفگذاري،مدیریتشایستگيهاوعملکرد
• توسعهشایستگيها،کارراههشغليوآموزش

•  ارتباطاتاثربخش
•   شرایطکاري

7b-شاخصهايعملکردي
درك، پایش، منظور به سازمان توسط که هستند دروني اینهاشاخصهاي    •
پیشبینيوبهبودعملکردکارکنانسازمانوپیشبینيتاثیراتآنهابربرداشتهاي

کارکناناستفادهميشوند.
•  اینشاخصهابایددركروشنيازکارایيواثربخشيجاريسازيواجراي

استراتژيوخطمشيهايپشتیبانوفرآیندهايمرتبطباکارکنانارائهکنند.
• متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبرمواردزیرتمرکزنمایند:

• مشارکتوتعاملفعال
• هدفگذاري،مدیریتشایستگيهاوعملکرد

• عملکردرهبري
• توسعهکارراههشغليوآموزش

• ارتباطاتدروني
8-نتایججامعه

سازمانهايمتعالي:
• مجموعهايازشاخصهايعملکرديودستاوردهايمرتبطرابهمنظورتعیین
جاريسازيموفقاستراتژياجتماعيوزیستمحیطيوخطمشيهايمرتبط،مبتني
توافق آنها مورد در و داده توسعه مربوطه، بیروني ذينفعان انتظارات و نیازها بر

ميکنند.
•   اهدافروشنيرامبتنيبرنیازهاوانتظاراتذينفعانبیروني،همسوبااستراتژي

اتخاذشده،براينتایجکلیديتعیینميکنند.
نتایجخوبيازجامعهباروندمثبتیاپایدار،حداقلبرايیكدورهسهساله،  •

نشانميدهند.
• دایلاصليومحركهايروندهايمشاهدهشدهوتاثیريکهایننتایجبرسایر

شاخصهايعملکردودستاوردهايمرتبطدارندرابهوضوحدركميکنند.

•  عملکردونتایجآیندهراپیشبینيميکنند.
• دركميکنندکهچگونهنتایجکلیديکهبهآنهادستیافتهاندراباسازمانمشابه
مقایسهکردهوازایندادههادرجایيکهکاربرددارد،برايهدفگذارياستفادهنمایند.
جامعه، در خاص ذينفعان انتظارات و نیازها تجارب، درك براي را نتایج  •

بخشبنديميکنند.
8a-برداشتها

• اینهابرداشتهايجامعهازسازمانهستندکهممکناستازطریقمنابعمختلفي
ازجملهنظرسنجيها،گزارشها،مقااتمطبوعاتي،نشستهايعمومي،سازمانهاي

غیردولتي،نمایندگانجامعهومسئولیندولتيبهدستآیند.
اثربخشيجاريسازيو از ازمنظرجامعه بایددركروشني اینبرداشتها   •
اجراياستراتژياجتماعيوزیستمحیطيوخطمشيهايپشتیبانوفرآیندهاي

سازمانارائهکنند.
• متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبراینمواردتمرکزنمایند:

•  پیامدهايزیستمحیطي
• تصویروشهرتسازمان

•  پیامدهاياجتماعي
• پیامدهايمحیطکار

•  جوایزوپوششرسانهاي
8b-شاخصهايعملکردي

• اینهاشاخصهايدرونيهستندکهتوسطسازمانبهمنظورپایش،درك،پیشبیني
وبهبودعملکردسازمانوپیشبینيپیامدهايآنبربرداشتهايجامعهاستفادهميشوند.
• اینشاخصهابایددركروشنيازاثربخشيوکارایيرویکردهايبکارگرفتهشده

برايمدیریتمسئولیتهاياجتماعيوزیستمحیطيسازمانارائهکنند.
•  متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبرمواردزیرتمرکزنمایند:

• عملکردزیستمحیطي
•  پیرويازمقرارتوحاکمیت

•  عملکرداجتماعي
•  عملکردایمنيوبهداشتي

•   عملکردمنبعیابيوتدارکاتمسئوانه
9-نتایجکلیدي

توجه:نتایجکلیديبرايمشتریان،کارکنانوجامعهدرمعیارهاي،7،6و8پوشش
دادهشدهاند.

سازمانهايمتعالي:
موفق سازی منظورجاری به را مالی غیر و مالی کلیدی نتایج از مجموعهاي  •
استراتژیوخطمشیهایپشتیبانمبتنیبرنیازهاوانتظاراتذینفعانکلیدی،توسعه

دادهودرموردآنهاتوافقمیکنند.
•   اهدافروشنيرامبتنيبرنیازهاوانتظاراتذينفعانکلیدي،همسوبااستراتژي

اتخاذشده،براينتایجکلیديتعیینميکنند.
•  نتایجکلیديخوبرابارونديمثبتیاپایدار،حداقلبرايیكدورهسهساله

نشانميدهند.
• دایلاصليومحركهايروندهايمشاهدهشدهوتاثیريکهایننتایجبرسایر

شاخصهايعملکرديودستاوردهايمرتبطدارندرابهروشنيدركميکنند.
• عملکردونتایجآیندهراپیشبینيميکنند.

• دركميکنندکهچگونهنتایجکلیديکهبهآنهادستیافتهاندراباسازمانهاي
مشابهمقایسهکردهوازایندادههادرجایيکهکاربرددارد،برايهدفگذارياستفاده

نمایند.
نتایجرابرايدركسطوحعملکرديودستاوردهاياستراتژیكحاصلهدرون  •

حوزههايخاصسازمانبخشبنديميکنند.
9a-دستاوردهايکلیدياستراتژیك

اینهادستاوردهايکلیديماليوغیرماليهستندکهبیانگرموفقیتسازماندر
جاريسازياستراتژيخودميباشند.مجموعهشاخصهاواهدافمربوطهباهمراهي

 مجموعه  اي از 
شاخص هاي 

عملکردي و 
دستاوردهاي مرتبط 

را به منظور تعیین 
جاري ساز ي موفق 
استراتژي اجتماعي 
و زیست محیطي و 

خط مشي هاي مرتبط، 
مبتني بر نیازها و 

انتظارات ذي نفعان 
بیروني مربوطه، 

توسعه داده و در 
مورد آن ها توافق 

مي كنند
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ذينفعانکلیدي،تعریفشدهوموردتوافققرارميگیرند.
متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبرمواردزیرتمرکزنمایند:

•  دستاوردهايمالي
• عملکرددرمقایسهبابودجه

•  حجممحصواتیاخدماتکلیديتحویلي
•   دستاوردهايکلیديفرآیندها

9b-شاخصهايکلیديعملکرد
اینهاشاخصهايکلیديماليوغیرماليهستندکهبیانگراندازهگیريعملکرد
عملیاتيسازماناستفادهميشوند.آنهابهپایش،درك،پیشبینيوبهبوددستاوردهاي

کلیدياستراتژیكموردانتظارکمكميکنند.
متناسبباهدفسازمان،شاخصهاميتوانندبرمواردزیرتمرکزنمایند:

• شاخصهايعملکردمالي
• هزینههايپروژه

• شاخصهايعملکردفرآیندهايکلیدي
• عملکردشرکاوتامینکنندگان
• تکنولوژي،اطاعاتودانش


)RADAR( سيستم امتيازدهی

دربطنمدل،منطقیبرایامتیازدهیمعیارهاوجودداردکهشامل4عنصرزیراست:
1.نتایج

2.رویکرد
3.استقرار

4.ارزیابيواصاح
دراینبخشبهتوضیحوتشریحمفهومهریكازاینعناصرمیپردازیم.

1.نتایج
دادههاينتایجبایدجامع،بهموقع،قابلاطمینان،درستوبهطورمناسبيبخش
باشد. سازگار مربوطه نفعان ذي انتظارات و نیازها و استراتژي با و شده بندي
نتایج باشد. شده درك باید یکدیگر بر آنها تاثیرات و مربوطه نتایج بین ارتباط

کلیديبایدشناسایيواولویتبنديشدهباشد.
دریكسازمانمتعالي،نتایج،روندهايمثبتویاعملکردخوبپایداررانشانمی
دهند.اهداف،براينتایجکلیديتعیینشده،مناسببوده،تحققیافتهیاازآنهافراتر

ميرود.همچنیندرموردنتایجکلیدي،عملکردمقایسهبیرونيشدهواینمقایسهها
بهویژهدرقیاسبابهتریندربخشویاباکاسجهانی،مطلوبهستند.دركرابطه
بینتوانمندسازهايکلیديونتایجکلیدياطمینانميدهدکهعملکردمثبتدرآینده

پایدارمیماند.
2.رویکرد

انجام براي برنامهریزيکردهودایليکه انجامآن براي آنچهکهیكسازمان
نیازهاي بر داردکه منطقروشني مناسب برميگیرد.یكرویکرد رادر دارد آن
حالوآیندهسازمانتمرکزميکندوازطریقفرآیندهایيکهبهخوبيتعریفشدهاند
عینیتميیابدوبرنیازهايذينفعاناینرویکردهابهطورروشنيتمرکزدارد.عاوهبر
این،رویکردهایکپارچهميشوند.بدینمعنيکهیكرویکردیکپارچه،بهروشنيریشه
دراستراتژيداردوباسایررویکردهادرمواردمقتضيدرارتباطاست.اصاحاتدر

رویکردهادرطولزماناعمالميشود.
3.استقرار

آنچهراکهیكسازمانبرايجاريکردنرویکردانجامميدهد.دریكسازمان
متعاليرویکردهادرحوزههايمربوطهبهروشينظاممنداجراميشوند.اجراينظاممند
بهخوبيبرنامهریزيشدهوبهروشيکهبرايرویکردوسازمانمناسبباشدارائه
ميشود.توانایيمدیریتتغییراتدررویکردهادریكچارچوبزمانيمناسبوجود

خواهدداشت.
4.ارزیابیواصاح

آنچهراکهیكسازمانبرايارزیابيواصاحتوامانرویکردهاوجاريسازيآنها
انجامميدهد،دربرميگیرد.دریكسازمانمتعاليرویکردوجاريسازيآن،مورد
اندازهگیريمنظماثربخشيوکارایيقرارميگیرد.فعالیتهايیادگیريانجامميشود
وروشهایيبرايبهکارگیريخاقیتدرایدهپردازيرویکردهاينوینیاتغییریافته
بندي، اولویت برايشناسایي، یادگیريوخاقیت اندازهگیري، برونداد دارد. وجود

برنامهریزيواجرايبهبودونوآورياستفادهخواهدشد.
* رئیس بخش سیستم ها و روش های شرکت ناردیس

منابع و مراجع:
• www.EFQM.org

• www.iranaward.org

• www.inqa.org

• 10 نشانه براي سازمان رهسپار سرآمدي، ترجمه علیرضا رضایتمند، 1389

آنچه را كه یک 
سازمان براي 
ارزیابي و اصاح 
توامان رویکردها و 
جاري سازي آنها 
انجام مي دهد، در 
بر مي گیرد. در یک 
سازمان متعالي 
رویکرد و جاري 
سازي آن، مورد 
اندازه گیري منظم 
اثر بخشي و كارایي 
قرار مي گیرد. 
فعالیت هاي یادگیري 
انجام مي شود و 
روش هایي براي به 
كارگیري خاقیت 
در ایده  پردازي 
رویکردهاي نوین 
یا تغییر یافته 
وجود دارد. برونداد 
اندازه گیري، 
یادگیري و خاقیت 
براي شناسایي، 
اولویت بندي، 
برنامه ریزي و اجراي 
بهبود و نوآوري 
استفاده خواهد شد
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امروزهاجرايپروژههابهروشBOTدرکشورروبهفزونيدارد.شرکتفراب
همچندینپروژهبهروشBOTراعهدهداراستازاینروبرآنشدیمتادراین

شمارهازنشریهپیرامونمفهومBOTمطلبکوتاهيارائهکنیم.
ساخت- معناي به Build- Operate- Transfer کلمات مخفف BOT

بهرهبرداريوانتقالاست.اصطاحBOTبرايتعریفمدلیاسیستميبکارميرود
کهازسرمایهبخشخصوصيبرايتوسعهزیرساختهايکشور،کهبهطورسنتي
درانحصاربخشدولتيبودهاستاستفادهميشود.تامینماليپروژهاساسرویکرد
BOTاست.بدینمعنيکهوامدهندگانبرايبازپرداختوامهادرمقایسهبادیگر

بانیان یادارایي قبیلضمانتهايدولتي از منابع بهسایر ماليکه تامین روشهاي
پروژهتکیهدارند،بهدارایيهاوجریاندرآمديپروژهچشمدوختهاند.

یكپروژهBOTامتیازياستبهبخشخصوصيبرايساختوبهرهبردارياز
تاسیساتزیربنایيمعینيکهدرشرایطمعمول،دولتخودبهساختوبهرهبرداري
نیروگاهها،فرودگاهها،بزرگراههاي اینتاسیساتميتواندشامل ازآنميپرداخت.
عوارضي،تونلها،سیستمهايتصفیهفاضابو...باشد.دراینروششرکتهاي
تامینماليو بهرهبرداري،مسئولیت برمسئولیتساختو بخشخصوصيعاوه
خصوصي بخش امتیاز، زمان پایان در و ميگردند عهدهدار نیز را پروژه طراحي
مالکیتپروژهرابهدولتواگذارمينماید.اصواًمدتدورهامتیازبراساسمدت
تامین و وامهايشرکت بازپرداخت براي کافي درآمد برايکسب نیاز مورد زمان

اصلوسودسرمایهمتناسبباریسكهاتعیینميگردد.
رویکردBOTدراجرايپروژه،خودبهگونههايمتفاوتيتقسیمميشودکهبه

شرحزیرميباشند:
ساخت،تملك،بهرهبرداري)BOO(دراینروشتعهديبرايانتقالوجود  •

ندارد.
)BOR(ساخت،بهرهبرداريوواگذاري •

)BOOT(ساخت،تملك،بهرهبرداريوواگذاري •
)BRT or BIT(ساخت،اجارهیارهنوواگذاري •

B.Tساخت،واگذاريآني •
B.T.Oساخت،واگذاريوبهرهبرداري •

)D.B.F.O(طراحي،ساخت،تامینماليوبهرهبرداري •
)D.C.M.F(طراحي،احداث،مدیریتوتامینمالي •

M.O.Tنوسازي،تملك/بهرهبرداريوواگذاري •
R.O.Oبازسازي،تملكوبهرهبرداري •

R.O.Tبازسازي،تملكوواگذاري •
امروزهبسیاريازکشورهايدرحالتوسعهاقدامبهاجرايپروژههايزیربنایي
برمبنايروشBOTمینماید.اینپروژههاتوسطبخشخصوصيطيقراردادي،
بادولتمیزبانودستگاههايدولتيبرمبنايروشارجاعمحدودتامینماليشده،
میزبان بهدولت بهرهبرداري،پروژه بهرهبرداريميشوند.درخاتمهزمان ساختهو

واگذارميشودکهمعمواًقیمتيبابتآنپرداختنميشود.
ساختاریكپروژهBOTمطابقشکلصفحهبعداست.

BOT مراحل يك پروژه
مراحلیكپروژهBOTبهشرحزیراست:

• تعریفپروژه:درابتدا،نیازبهیكپروژهخاصبایدتعیینشودوامکانسنجيو
نیزمزیتهايانجامآنبراساسروشBOTبایدمعینگردد.معمواًاینکاربهوسیله

دولتمیزبانانجامميشود.
درباره که است این دولت براي بعدي گام مناقصه: براي دولت آمادهسازي  •
روشآمادهسازيتصمیمگیريکند.گزینههايمتفاوتيشاملمناقصهرقابتي،مذاکره

انحصاريبایكشرکتیابعضيسیستمهايمناقصهمحدودميباشد.
• آمادهسازيپیشنهادمناقصهتوسطبانیانپروژه:درپاسخبهدرخواستبرايارائه
براي پروژه بانیان یا ازسرمایهگذارانعاقهمند مناقصهمعمواًگروهي پیشنهاددر
ارائهپیشنهادبهمناقصهکنسرسیوميراتشکیلميدهند.اعضايکنسرسیومدراین
مرحلهبهیكتوافقاولیهدرموردتقسیمهزینهها،نقشيکههرکدامانتظاردارنددر
پروژهبازيکنندوساختارپروژهميرسند.معمواًکنسرسیومپروژهخودبهصورت
تفصیليتریكسريمطالعاتامکانسنجيجداگانهرابررويپروژهانجامميدهد،
کهعاملکلیديدرتصمیمگیرياودرموردپروژهاست.سپسکنسرسیومپیشنهاد

خودراآمادهکردهوارائهميدهد.
انتخاببرندهپروژه:دراینگامدولتپیشنهاداتمختلفدریافتيراارزیابي  •

خواهدکردوبرندهراانتخابمينماید.
توسعهپروژه:باپذیرشپیشنهادازسويدولتوامضايموافقتنامهپروژه،  •
کنسرسیومبرندهاگرشرکتپروژهراتاکنونشکلندادهاستميتواندتوافقاتبین

شرکاءرابرايتاسیسشرکتپروژهنهایينماید.
اجرا مرحله برسد مالي نهایيشدن مرحله به پروژه که زماني پروژه: اجراي  •
شروعخواهدشد.مرحلهاجرازمانيپایانميیابدکهپروژهآزمایشهايتکمیلشده
مشخصراپشتسرگذاشتهباشدونهایتًانتایجآزمایشهابهوسیلهشرکتپروژه

ودراصلبهوسیلهدولتمیزبانموردقبولقرارگیرد.

BOT آشنايي با مفهوم

Build Operate Transfer

 زماني كه پروژه به 
مرحله نهایي شدن 
مالي برسد مرحله 
اجرا شروع خواهد 

شد مرحله اجرا زماني 
پایان مي یابد كه 

پروژه آزمایش هاي 
تکمیل شده مشخص 
را پشت سر گذاشته 

باشد و نهایتاً نتایج 
آزمایش ها به وسیله 
شركت پروژه و در 

اصل به وسیله دولت 
میزبان مورد قبول 

قرار گیرد
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شناسایي و مدیریت 
ریسک ها، اساس 
هر پروژه اي است. 
قبل از پذیرش 
یک پروژه همه 
طرف هاي قراردادي 
خواستار آنند كه 
تمامي ریسک هایي 
را كه درگیر آن 
خواهند بود و نیز 
گام هایي را كه 
مي بایست براي 
مدیریت آن ها 
برداشته شود، 
شناسایي كنند

مدت در که ميشود بهرهبرداري فاز وارد پروژه مرحله این در بهرهبرداري:  •
توافقشدهادامهخواهدیافت.درطولاینمرحلهشرکتپروژهمستقیمًایاازطریق

یكبهرهبردارپروژهرابهرهبرداريکردهوتاسیساترانگهداريميکند.
واگذاري:مرحلهنهایيیكپروژهBOTواگذاريپروژهبهدولتمیزباندر  •

انتهايدورهموافقتشدهميباشد.

شناسايي و مديريت ريسك
شناسایيومدیریتریسكها،اساسهرپروژهاياست.قبلازپذیرشیكپروژه
همهطرفهايقرارداديخواستارآنندکهتماميریسكهایيراکهدرگیرآنخواهند
بودونیزگامهایيراکهميبایستبرايمدیریتآنهابرداشتهشود،شناسایيکنند.
چنین زیاد زمان و نیاز مورد سرمایه زیاد میزان علت به بنایي زیر پروژههاي در
پروژههایيوبهخصوصدرپروژههایيکهبهروشBOTانجامميگیرندبهدلیل
برجریان هايخود سرمایهگذاري جبران براي سرمایهگذاران و وامدهندگان آنکه
مدیریت و شناسایي بنابراین ميیابند. افزایش کردهاند،ریسكها اتکا پروژه درآمد
ریسكهانقشکلیديدرسازماندهيوتامینماليپروژههايBOTبازيميکندو

ميبایستدریكرویکردمنظموسازمانیافتهمدیریتشود.
جمعبنديمشخصههايریسكپروژههايزیربنایيBOTکارمشکلياست.هر
دولتمیزبانهربخشزیربنایيودرواقعهرپروژهخاصBOTریسكخودشرا

دارد.انواعمختلفریسكدرپروژههايBOTبهدودستهتقسیمميشوند:
الف(ریسكهايعمومي)کشوري(

ریسكهايعموميبهفاکتورهایينظیررشداقتصاديکشور،محیطسیاسيآن،
مالیات،سیستمقضایيوتبدیلارزبرميگردد.اینریسكهافاکتورهایيهستندکه
نرختقاضابرايمحصولوخدماتپروژههايBOT،مانندتقاضابرايبرق،آب
راتحت قراردادي الزامات به توانایيدردستیابي وخدماتحملونقلهمچنین
تاثیرقرارخواهندداد.ریسكهايعموميراميتوانبهسهدستهاصليتقسیمکرد:

1(ریسكهايسیاسي
اینریسكها،مرتبطباشرایطسیاسيداخليوخارجيوپایداريدولتمیزبان،
از شدن منتفع جهت در خصوصي بخش به دادن اجازه درباره دولت تفکر طرز
پروژههايزیربنایي،تغییراتدردولتمیزبان،ملغيشدنموافقتنامهوعواملمشابه

است.
2(ریسكهاياقتصاديکشور

پول به پروژه درآمد تبدیل قابلیت با ارتباط در که هستند ریسكهایي اینها
خارجي،نرختورموبهرههستندوتاثیرخودشانرارويهزینهتامینماليدارند.

3(ریسكقوانینکشوري
باپروژه ریسكهايسرمایهگذارانوقرضدهندگانایناستکهقوانینمرتبط
این اهمیت کند. تغییر شد اجرا BOT روش اینکه از بعد است ممکن BOT

ریسكهاميتواندازکشوريبهکشوريوازپروژهايبهپروژهدیگرتغییرکند.
ب(ریسكهايخاصپروژه

ریسكهايخاصپروژهکهسرمایهگذارانوقرضدهندگانعاوهبرریسكهاي
عموميبحثشدهدربااباآنروبروميشوند،بهریسكهایيبرميگرددکهمعمواً
طبق بر است ممکن پروژه خاص ریسكهاي هستند. سرمایهگذاران کنترل تحت

مراحلچرخهپروژهبهدستههايزیرتقسیمشوند:
1(ریسكهايتوسعه

BOTرخمي ابتدایيروش مناقصههستندکهدرمرحله با ریسكهايمرتبط
یا مناقصهگران از دیگر یکي به پیشنهاد باختن در مناقصهگران یعنيریسك دهند؛
شکستدرامضايموافقتنامهپروژهکهموجبازدستدادنهزینهپرداختشده

برايتوسعهميشود.
2(ریسكهايتکمیل/ساخت

اینریسكهابهشرحزیرهستند:
)ریسك باشد برآوردهشده میزان از بیشتر است واقعيساختممکن هزینه -

BOT شکل 1- ساختار یک پروژه
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بیشتر پروژه هاي 
BOT كه روي 

درآمدهاي بازار تکیه 
مي كنند در معرض 
ریسک هاي مرتبط 
با حجم و یا قیمت 
هستند. در حالتیکه 

نیاز واقعي براي 
محصول یا سرویس 
تولید شده به وسیله 

پروژه ممکن است 
كمتر از میزان 

پیش بیني شده باشد 
نرخ بازگشت پروژه 

كمتر خواهد بود

افزایشهزینهها(
-تکمیلبیشترازبرآوردطولبکشد)ریسكتاخیرهايتکمیل(

-ساختپروژهتکمیلنشود.
3(ریسكهايبهرهبرداري

ریسكهايبهرهبرداريازناکارآمدبودناجرا،درآمد،تداركموادخامو...نتیجه
ميشوندکهدرنتیجههزینههايبهرهبرداريبیشازمیزانانتظاربااميرودوممکن

استبه6گروهاصليدرزیرتقسیمشوند:
-ریسكهايپروژههايزیربنایي

اینریسكهادرارتباطباتسهیاتخارجازپروژهمانندهراههايدسترسي)در
یكپروژهبزرگراه(وخطوطانتقال)دریكپروژهنیروگاه(ميباشندکهمسئولیت

ساختآنهابرعهدهعاملسوماستتاخودسرمایهگذارانپروژه
-ریسكهايفني

ميباشند. پروژه تجهیزات در نقص و طراحي نقایص شامل ریسكها این
به شده مشخص قطعي عملکردي اهداف به است نیاز معمواً BOT پروژههاي

وسیلهدولت،وزارتمربوطهیاخریدارمحصولپروژهدستیابند.
-ریسكهايتقاضا

معرض در ميکنند تکیه بازار درآمدهاي روي که BOT پروژههاي بیشتر
ریسكهايمرتبطباحجمویاقیمتهستند.درحالتیکهنیازواقعيبرايمحصول
یاسرویستولیدشدهبهوسیلهپروژهممکناستکمترازمیزانپیشبینيشدهباشد

نرخبازگشتپروژهکمترخواهدبود.
-ریسكهايتدارکات

اینریسكهاجزءریسكهايبازارهستندودوبخشدارندحجموقیمت
-ریسكهايمدیریت

کیفیتمدیریتدرهرپروژههمیشهیكعاملموفقیتبحرانياست.
-ریسكهايفورسماژور

BOTریسكهايفورسماژورازوقایعاستثنایيماورايکنترلعواملدرپروژه

مانند قرارميدهندوشاملوقایعي تاثیر ناشيميشوندکهعملکردآنهاراتحت
آتشسوزي،سیل،زلزله،جنگواعتصاباتميباشند.

BOT عوامل موفقيت در پروژه هاي
برخيازعواملموفقیتدرپیادهسازيروشBOTعبارتنداز:
-پروژهبایدازنظرماليقابلاجرا،قابلتحملومناسبباشد.

-ریسكهايکشوريبایدقابلمدیریتباشد.
-بایدحمایتقويدولتيازپروژهوجودداشتهباشد.

-بایدپروژهدرفهرستپروژههايزیربنایيدولتازاولویتبرخوردارباشد.
-چهارچوبقانونيکشوربایدازثباتوپایداريبرخوردارباشد.

-چهارچوبمدیریتيبایدازکارآمديازمبرخوردارباشد.
-فرایندمناقصهبایدعادانهوشفافباشد.

-ساختارقراردادميبایستبهنحويایجادگرددکهدرزمانوهزینهقابلقبول
بهپایانبرسد.

-بانیانپروژهبایدباتجربهوقابلاعتمادباشند.
-بانیانپروژهبایدقدرتماليکافيداشتهباشند.

-پیمانکارميبایستمنافعوتجربهکافيداشتهباشد.
-ریسكهايپروژهبایدبهنحويمنطقيبینعواملپروژهتخصیصیابد.

-ساختارماليبایدتضمینکافيبرايوامدهندگانایجادنماید.
-مسائلمربوطبهتورم،پولوتبدیلارزميبایستحلشوند.

اقتصاد بودهومنعکسکننده بایستهماهنگ BOTمي قرارداد -چهارچوب
پروژهباشد.

-شراکتبخشهايخصوصيوعموميميبایستبریكمبنايبرد-بردباشد.

پروژه هاي ساخت،  طریق  از  ها  زیر ساخت  توسعه  کتاب  از  گردآوري شده 
بهره برداري و واگذاري ترجمه آقاي دکتر خانزادي و آقاي مهندس خزائني"
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1-شرحمختصرحادثه
یکيازپرسنلپیمانکاررادیوگرافيوعملیاتحرارتيدرنیروگاهسومپاایشگاه
آبادانپسازپایانوقتکاريعادي،درغروبروزچهارشنبهدهمآبانماه،حدود
ساعت18:15بدونهماهنگيقبلي،شروعبهعملیاتتنشزدایيبررويخطلوله
بخاراصليبویلرمستقردرPIPE RACK Bحدفاصلواحدهاي3و4درارتفاع
حدود5متريازسطحزمینمينمایدکهمتآسفانهبهدلیلبرقگرفتگيدرهمان
لحظهدچارحادثهشدهوپسازاعزامبهبیمارستانامامخمینيشهرآباداندرمحل
بیمارستانفوتمينماید.بررسيهايانجامگرفتهحاکيازآناستکهدرصبح
الکتریکيدستگاهتنشزدایيفوقتوسطگروه دلیلشناسایينشت به همانروز،
ایمنيکارگاه،عملیاتتنشزدایيباآندستگاهمتوقفوشروعبکارمجددآنمنوط
بهاخذمجوزازایمنيکارگاهميگردد.عصرهمانروز،هنگاميکهکارگاهتعطیلو
نفراتاجرایياقدامبهتركکارگاهمينمایند،گروهتنشزدامجددآفعالیتخودرا
بدوناخذمجوزایمنيشروعبکار)PERMIT(درساعت18.15آغازمينمایند.
PIPEفردحادثهدیدهاقدامبهباارفتنازاسکلتفلزينمودهودرتراز5متريروي
RACK B)محلحادثه(مستقرگردیدهواقدامبهبازکردنالمنتحرارتيجهت

انتقالالمنتبهموضعدیگريمينمایدکهدرهمینلحظهدچاربرقگرفتگيشدهو
بیهوشميگردد.دستیارایشانکهبررويزمینمستقربودهازوضعیتایشانمطلع
شدهوازدیگرانتقاضايکمكمينمایدکهپسازقطعمداراصليبرقازروي
تابلوياصلي،باتاشفراوان،فردحادثهدیدهبهرويزمینوسپسبهبیمارستان

منتقلشدهکهدقایقيپسازاعزامبهبیمارستانفوتمينماید.
2-بررسيعللریشهايحادثه:

1-2-عدماستفادهازابزاروتجهیزاتایمنوانجامتستوبازرسيازتجهیزات
مورداستفادهدرفرایندهايعملیاتي.

کلیهابزاروتجهیزاتپیمانکارانبهویژهتجهیزاتالکتریکال،بایدبهتواليمنظم
موردتستهايفنيقرارگرفتهوازصحتعملکرد،فیوزها،مداراتالکتریکي،کابل

کشيها،اتصاات،ارتینگ،سیستمهايحفاظتيوغیرهاطمینانحاصلنمود.
ایمن نا تجهیزات و ابزار که پذیرد انجام اثربخش اي گونه به باید روش این 
وکنترلنشدهازسایرتجهیزاتمجزاگشتهوتکنسینوکارشناسانفنيفقطازابزار

وتجهیزاتکنترلشدهاستفادهنمایند.
2-2-عدمتوجهبهاخذپرمیتدرفعالیتهايخارجازساعاتعرفکارگاهي

کلیهفعالیتهاياجرایيدرکارگاههابایدبراساساخذپرمیت)مجوزایمنيانجام
کار(صورتگرفتهوعواملناایمنقبلازشروعهرگونهفعالیتاجرایي،شناسایي
وتحتکنترلقرارگیرد.چنانچهپیمانکارقصدانجامکاردرزمانویامکانخارج
ازعرفقراردادداشتهباشد،موضوعپرمیتاهمیتفوقالعادهايبهخودگرفتهو
بایدبههرنحوممکنتحتکنترلقرارگیرد.درچنینشرایطيمعموآتدابیرکنترلي
درضعیفترینوضعیتخودقرارداشتهکهدرصورتبروزهرگونهشرایطناایمن،
احتمالبروزحادثهبسیاربیشترازشرایطعاديميباشد.دراینحادثهنیزباتوجهبه
عدماطاعرسانيازسويپیمانکار،بخشایمني،آمبوانسوبهداريکارگاهدرحال
آمادهباشقرارنگرفتهونهتنهاکمكهاياولیهبرايفردمصدومصورتنميپذیرد

بلکهانتقالمصدومبهبیمارستاننیزباخودروهايسواريپیمانکارانجامميپذیرد.
3-2-عدمتوجهپیمانکارانونفراتاجرایيبهتوصیههايایمني

4-2-عدمایجادراهدسترسيایمنبهمواضعانجامکار
یادآوريميگرددکهپسازبروزحادثه،انتقالمصدومازتراز5متريروياسکلت
فلزيبهسطحزمین،بامشارکتتعداديازهمکارانوبهسختیصورتپذیردکهاین
موضوعنیزعامليمهمدرهدررفتنزمانطایيکمكرسانيوامدادونجاتتلقي

ميگردید.
3-اقداماتاصاحيوپیشگیرانه

1-3بایدشناسایيوارزیابيکلیهریسكهاوخطراتهرفعالیتاجرایي،توسط
انجام مجوز اخذ درحین پیمانکار همان HSE بخش وسیله به و تهیه پیمانکاران
نیز کار،کنترلگردد.دراینرابطهشناسایيوارزیابيخطراتعملیاتتنشزدایي
بایدبرايچنینپیمانکارانيکهمسئولیتعملیاتتنشزدایيرابهعهدهدارندحتمآ

تهیهواجراگردد.
2-3بایدبهکلیهپیمانکاراناباغگرددکههرگونهفعالیتخارجاززمانومکان
عرفکارگاه،الزامآتوسطپرمیتانجامپذیردوهیچپیمانکاريمجازبهانجامکار

بدوناخذپرمیتنميباشد.
3-3کلیهپیمانکارانموظفبهانجامتستهايدورهايازابزاروتجهیزاتمورد

استفادهخودميباشند.
4-3توقففعالیتهايپرخطربایدبهصورتمکتوبازجانبHSEکارگاهبه
پیمانکاراناباغگرددوبایدبهپیمانکاراعامگرددکهفقطدرصورتاخذپرمیت

مجدد،مجازبهانجامفعالیتميباشند.

برق گرفتگي تكنسين عمليات حرارتي PWHT پيمانكار در نتيجه كار با دستگاه تنش زدايي الكتريكي در كارگاه آبادان

   تجارب ناشي از حوادث

نماي عمومي محل حادثه

یادآوري مي گردد 
كه پس از بروز 
انتقال  حادثه، 
مصدوم از تراز 5 
متري روي اسکلت 
فلزي به سطح 
العاده  زمین، فوق 
به سختي و با 
تعدادي  مشاركت 
از همکاران صورت 
مي پذیرد كه این 
نیز عاملي  موضوع 
مهم در هدر رفتن 
زمان طایي كمک 
رساني و امداد و 
نجات تلقي مي 
گردد
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نماي عمومي محل حادثه

دستگاه تنش زدا و پرژکتور مورد استفاده

برقراري سیستم اتصال زمین برروي سازه هاي اسکلت فلزي نیروگاه

برقراري سیستم اتصال زمین برروي سازه هاي اسکلت فلزي نیروگاه محل وقوع حادثه برق گرفتگي منجر به فوت 

 چنانچه پیمانکار 
قصد انجام كار در 

زمان و یا مکان 
خارج از عرف قرارداد 
داشته باشد، موضوع 

پرمیت اهمیت فوق 
العاده اي به خود 

گرفته و باید به هر 
نحو ممکن تحت 
كنترل قرار گیرد. 

در چنین شرایطي 
معموآ تدابیر كنترلي 

در ضعیف ترین 
وضعیت خود قرار 

داشته كه در صورت 
بروز هرگونه شرایط 
نا ایمن، احتمال بروز 

حادثه بسیار بیشتر 
از شرایط عادي مي 

باشد
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اخاقهرسازماننشاندهندهيارزشهاوباورهايآنسازمانودرکل،گویاي
فرهنگسازمانيحاکمبرآنميباشد.کاربرداخاقدرسازمان،قابلیتهايسازماني
رادرکسبوکارافزایشدادهوهزینههايسازمانوجامعهراکاهشميدهد.تحقیقي
کهدانشگاهاستنفوردبرروي18شرکتبرتردنیاانجامداد،نشاندادکهرمزاصلي
موفقیتاینشرکتهاداشتنفرهنگوارزشهايمحورياستکههمهکارکنانبه

آنپایبندميباشند.
زمانيکهاخاقواردعرصهکسبوکارميشودباعنواناخاقحرفهايمطرح
حرفه منظر از سازمان اخاقي مسوولیت بیانگر حرفهاي اخاق واقع در ميشود،
است.امامسئلهاصليایناستکهچگونهبایداخاقرادرکارکنانوسازماننهادینه
نهادینه راستاي در دنیا برتر ازشرکتهاي بسیاري که ابزارهایي از یکي ساخت؟

سازياخاقکسبوکاراستفادهمیکنند،تدوینکدهاياخاقياست.

فرهنگ سازماني 
فرهنگسازمانيیكدانشاجتماعيمشتركاستکهبراساسقوانین،هنجارها
کارکنان رفتارهاي و تفکر طرز کننده هدایت و گرفته محوريشکل ارزشهاي و

ميباشد.اینتعریفدارايابعادزیرميباشد:
فرهنگیكدانشاجتماعيدربیناعضاءسازماناست)قابلانتقالدربینکارکنان(

فرهنگیكدانشمشتركاست)وجوددركمشتركبینکارکنان(
فرهنگرفتارهايموردپذیرشرادرسازمانتعریفميکند

ميکند ایجاد را عملکردي و رفتار کنترل سیستم سازماني فرهنگ 
.)Colquitt,Lepine, Wesson, 2009(

اخاق 
اخاقبیانالگويرفتارارتباطيمبتنيبررعایتحقوقطرفمقابلميباشد،به
عبارتدیگر،اخاقمسوولیتپذیريدرمقابلحقوقافراداست.حقوقمردمجایگاه

مهميدرآموزههايدینيماداردوبراساسبرخيروایات،خداوندحقالناسرابر
حقخودمقدمکردهاست.تعریفاخاقبهمسوولیتپذیريدرقبالحقوقافراد،
بیشتريبرخورداراستوسایرنظامهاي قابلیتاجرایي از نسبتبهسایرتعاریف
اخاقي تعهدات و وظایف سازماني هر در عضویت دربرميگیرد. نیز را اخاقي
ویژهايرابهمیانميآورد.علماخاقدارايدوبعداخاقنظريواخاقکاربردي
ميباشد.اخاقنظريبهتحلیلچیستي،علل،آثاروابعاداخاقميپردازدواخاق
کاربرديبهمباحثوموضوعاتکاربردياخاقميپردازدودراینجاستکهموضوع
اخاقباسازمانگرهميخورداخاقحرفهايبخشيازاخاقکاربرديميباشد.)

قراملکي،1388(.
اخاقحرفهاي،علمياستکهموضوعآنبررسيمجموعهيآدابوشیوههاي
رفتاريپسندیدهاياستکهصاحبانمشاغلبایدآنرارعایتکردهومجموعهصفات
شیوههاي حرفهاي اخاق کنند. اجتناب آن از است ازم که نکوهیدهاي اعمال و
رفتاريمتداولدرمیاناهلیكحرفهاست.اخاقحرفهاي،بیانمسوولیتهاياخاقي
قبالحقوقجامعهاست.زمانيکهمااخاقحرفهايسازمانرا فردوسازماندر
تعریفميکنیممسوولیتهاياخاقيوتخصصسازمانهارانیزمعرفيميکنیم.هر
سازمانيباتوجهبهاهداف،ساختار،حوزهعملیاتيوسایرعوامل،بامسائلگوناگون

اخاقيمواجهاست)قراملکي،1388(.

ضرورت تدوين كدهاي اخاقي در سازمان
بهسمتتدوینکدهاياخاقيحرکتميکنند دایليمختلفيکهسازمانها

شاملمواردزیرميباشد:
و تعارضها شناسایي و تعریف ابزار ها سازمان در اخاقي کدهاي تدوین  •

معماهاياخاقيميباشد.
• تدوینکدهاياخاقيدرسازمانباعثميشودتارفتارهايمناسبوقابلاعتماد

دربینکارکنانسطوحمختلفتوسعهپیداکند.

EPCطراحي الگوي كدهاي اخاقي  در شركت هاي
مطالعه موردي در شركت فراب

Try not Become Man of Success but rather than Try to Became a 

man of Value.

Albert Einstein

اخاق هر سازمان 
نشان دهنده ي 
ارزش ها و باورهاي 
آن سازمان و در 
كل، گویاي فرهنگ 
سازماني حاكم 
بر آن   مي باشد. 
كاربرد اخاق در 
سازمان، قابلیت هاي 
سازماني را در 
كسب و كار افزایش 
داده و هزینه هاي 
سازمان و جامعه را 
كاهش مي دهد

رقیه زياري

مهدي علي زاده

که  مي باشد  سازمان ها  در  مهم  مباحث  از  يکي  کار  و  کسب  اخاق 
هنوز درك درستي از آن شکل نگرفته است، اما با اين وجود مسايل 
اخاقي سازمان عمده ترين معضات مديريتي مي باشند، زيرا آنها 
بيانگر تقابل بين عملکرد اقتصادي )که به وسيله درآمدها، هزينه ها و 
سودها اندازه گيري مي شود( و عملکرد اجتماعي )که در قالب تعهدات 
آن سازمان در داخل و خارج نسبت به ديگران مي باشد( مي باشند. 
شناسايي اصول اخاقي مورد پذيرش افراد سازمان، از سويي حافظ 
بقاء و بالندگي سازمان است و از سوي ديگر، راهنماي مديران در 
زمينه سياست گذاري ها و خط مشي هاي سازماني مي باشد. اخاق اين 
قدرت را در فرد و سازمان ايجاد مي کند که نوعي خودکنترلي و خود 

بهبودگري  در سازمان شکل گرفته و به صورت سيستماتيك در فرد 
و سازمان نهادينه شود.  نوشتار حاضر با توجه به اهميت اخاق 
کسب و کار در سازمان ها، به مساله نحوه تدوين کدهاي اخاقي در  
سازمان ها پرداخته است. اين تحقيق در شرکت فراب انجام شده است 
و با استفاده از روش مطالعه مقايسه اي به بررسي کدهاي اخاقي 
2۰ شرکت نمونه پرداخته است. در اين تحقيق با استفاده از تکنيك 
دلفي 5 ارزش: تعالي سازماني، سرمايه انساني، ارتباط با ذي نفعان، 
سامت و ايمني در محيط کار و دارايي هاي شرکت، به عنوان   ارزش 
انتخاب شده و براين اساس، کدهاي اخاقي  هاي محوري سازمان 

تدوين شده است.
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• کدهاياخاقيابزاريبرايتبدیلمفاهیمانتزاعيارزشهايسازمانيبهمفاهیم
عملیاتياست.

• تدوینکدهاياخاقيدرسازمانبهمعناياهمیتدادنسازمانبهرعایتاخاق
حرفهاياست.

• تدوینکدهاياخاقيابزاريبرايتشریحارزشهاورفتارهايمطلوبومورد
انتظارسازمانازکارکناناست.

• کدهاياخاقيبیانگردقتوشرافتکاريسازماناست.
کدهاياخاقيرهنمودهايمختلفيبرايتصمیمگیریها،اقداماتوبرنامههاي  •

سازمانيارائهميدهد.
ابزارياستکهدرموقعیتهايبحرانيسازمان کدهاياخاقيدرسازمانها  •
Kenneth(کند حفظ را خود حرفهاي اخاق وسیله بدان تا ميسازد قادر را

.)1999.king

ويژگي هاي مهم كدهاي اخاقي
شامل شود رعایت باید اخاقي کدهاي تدوین زمان در که مهمي هاي ویژگي

مواردزیرميباشد:
• قابلیتاجرایي:کدهاياخاقيبایستيبهگونهاينوشتهشودکهدرسازمان

قابلپیادهسازيواجراباشد.
داشتنوضوحوشفافیت:مباحثوواژگانکهجهتتدوینکدهاياخاقي  •

استفادهميشودبایستيبسیارشفافوقابلدركبرايهمهسطوحسازمانيباشد.
• قابلیتاندازهگیري:کدهاياخاقيتدوینشدهدرسازمانبایدبهگونهايباشد
کهمیزانرعایتویاعدمرعایتآنهاتوسطکارکنانسازمانقابلارزیابيوبررسي

باشد.
• اثرگذاربودن:زمانيدریكسازمانکدهاياخاقيرعایتشودکهبتوانددر

نگرشورفتارکارکنانتاثیرگذارباشد.
• قابلیتپذیرش:درراستايتدوینکدهاياخاقبایستيبهپذیرشومقبولیت
آندرسازمانتوجهشودوبوسیلهمشارکتدادنکارکناندرتدوینوپیادهسازي

کدهاياخاقيمیزانپذیرشآنراافزایشداد)حسینپور،1387(.

مباحث اصلي كدهاي اخاقي
ازدیدگاهکمپلوهاگتونیكسنداخاقيبایستيمباحثجدولزیرراداراباشد

:)2005.Campbell and Houghton(

كدهاي اخاقي مديريت پروژه
مادرجامعهجهاني انتظاراتياستکه بیانگر کدهاياخاقيورفتارحرفهاي

مدیریتپروژهازخودوازشاغلینخودداریمکهشاملمحورهايزیراست:
• مسئولیتپذیري

• احترام

• عدالت
• صداقت)روزبهي،1389(.

متدولوژی تحقيق
تحقیقحاضرازنظرروشتوصیفيوازنظرهدفکاربردياست.دراینتحقیق
درابتدابااستفادهازمدلدنیسونبهبررسيوتشریحفرهنگسازمانيشرکتپرداخته
شد.درمرحلهبعدبهمطالعهوبررسيکدهاياخاقيشرکتهايبرتردنیاوشرکت
هايهمکارپرداختهولیستارزشهايمحوريوکدهاياخاقيآنهاجهتبررسي
وتحلیلاستخراجشد.بااستفادهازتکنیكدلفيوتشریحارزشهايمحوريشرکت
تدوین مطالعهروش با انتخابشد.سپس ارزشهايمحوریشرکت نمونه هاي
مطالعه و انگلیس در اخاقي کدهاي تدوین انجمن ازوبسایت اخاقي کدهاي
استانداردSA8000)استانداردمسوولیتهاياجتماعيسازمانها(کدهاياخاقي
شرکتتدوینشد.چارچوبومحتوايکدهاياخاقيشرکتبراساسپنجارزش

محوريميباشد.

ارزش هاي محوري شركت فراب
انتخابشد.ارزشهاي طبقمتدولوژياشارهشده،ارزشهايمحوريشرکت
محورياصوليهستندکههرهمکار،درهرزمانودرهرمکانيبهآنهامتعهدو
سازمان، هر محوري ارزشهاي حقیقت در ميکند. رعایت را آنها و بوده پایبند

جوهرهوجوديآنسازماناست.پنجارزشمحوريشرکتفرابشامل:
1.تعاليسازماني

درراستايایجادسازمانيمبتنيبراحترامبهارزشهايانسانيوباموقعیتيپیشرو
درصنعتوکسبمزیترقابتجهاني،تعاليسازمانيازارزشهايمحوريشرکت

فرابمحسوبميشود.
2.سرمایهانساني

سرمایهانسانيبهعنوانبزرگترینسرمایهومزیترقابتيشرکتفراببهحساب
ميآید.هریكازهمکارانبهعنوانعضومهميازشرکتمحسوبميشوندورعایت

حقوقوجایگاههمکارانازارزشهايمحوريشرکتفرابميباشد.
3.ارتباطباذينفعان

از وسهامداران( رقبا )مشتریان، باهمهذينفعان وشفاف مناسب ارتباط ایجاد
ارزشهايمحوريشرکتفراباست.

4.سامتوایمنيمحیطکار
ایجادوحفظمحیطکاريایمنوسالمکهدرآناستانداردهايایمنيوبهداشت

رعایتشود،ازارزشهايمحوريشرکتفراباست.
5.دارایيهايشرکت

دارایيهاي از استفاده نگهداريو قبالحفظو فراب،در همههمکارانشرکت
شرکت)دارایيهايمشهودونامشهود(،مسوولوپاسخگوهستند.

نتيجه گيري
با عوامل، سایر و عملیاتي حوزه ساختار، اهداف، به توجه با سازماني هر
مسائلگوناگوناخاقيمواجهاستوبایستيباتوجهبهآنبهبررسيوتدوین
تا ميشود باعث سازمان در اخاقي کدهاي تدوین بپردازد. اخاقي کدهاي

رفتارهايمناسبوقابلاعتماددربینکارکنانسطوحمختلفتشریحشود.
مادراینتحقیقبابررسيوتدویناصولاخاقيدرشرکتفراباینامید
راداریمکهبتوانیمرهنمودهايمناسبيرابرايکارکناندرمحیطهايکاريارائه
دهیموهمچنینوجودچنیناصوليباعثشکلگیريرفتارهاياخاقيمهندسي
که همانطور تحقیق این در ميشود. کارکنان رفتارهاي بین در انسجام ایجاد و
آنکدهاي به توجه با و انتخاب ارزشهايمحوريشرکت ابتدا در اشارهشد
فراب اخاقيشرکت سند نتایج از اي کهچکیده گردید تدوین اخاقيشرکت

درجدولآخرمنعکسشد.

مباحث اصلي کدهاي اخاقي
ارائهفرصتبرابرمحاظتازسرمایهفکريتوسعهکارکنان

داشتنرقابتسالمهدیهوسرگرميآزارواذیتجنسي
رشوهمحافظتازدارایيسازمانفعالیتهايسیاسيکارکنان

اجتماعيپولشویيوسرمایهفکريرعایتحقوقانساني هاي مسئولیت
سازمان

تضادمنافعفرديوسازمانيارتباطبااتحادیههانبودتبعیضدرسازمان
استفادهازدارایيهايسازمانسامت،ایمنيورفاهارتباطباذينفعان
حفاظتازمحیطزیستتعادلبینکارزندگيایمنيمحیطکار

هر سازماني با توجه 
به اهداف، ساختار، 

حوزه عملیاتي و 
سایر عوامل، با 

مسائل گوناگون 
اخاقي مواجه است و 
بایستي با توجه به آن 

به بررسي و تدوین 
كدهاي اخاقي 
بپردازد. تدوین 
كدهاي اخاقي 

در سازمان باعث 
مي شود تا رفتارهاي 

مناسب و قابل اعتماد 
در بین كاركنان 
سطوح مختلف 

تشریح شود
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در راستاي پیاده 
سازي و اجراي 
درست این اصول، 
سازمان ها بایستي 
بتوانند موانع و 
تسهیل كننده هاي 
رعایت این اصول 
را شناسایي كرده 
و كاركنان خود را 
جهت رعایت آن 
ترغیب نمایند

درراستايپیادهسازيواجرايدرستایناصول،سازمانهابایستيبتوانندموانع
وتسهیلکنندههايرعایتایناصولراشناسایيکردهوکارکنانخودراجهترعایت
آنترغیبنمایند.اقداماتزیردرراستايپیادهسازيایناصولدرسازمانهاپیشنهاد

ميگردد:
• مدیرانارشدسازمانبایستيخودشاننسبتبهرعایتایناصولمتعهدوپایبند

باشندتابتوانندنقشالگورادرسازمانهاایفاکنند.
• هرسالهمراسميباعنوانانتخابوتقدیرازکارکنانيکهخودرامقیدبهرعایت

ایناصولميدانندبرگزارشدهوازآنهاتقدیربهعملآید.
• کمیتهاخاقیاتسازمانيجهتبررسيمباحثومعضاتاخاقيدرسازمانها

تشکیلگردد.
• مدیرانمنابعانسانيبایستيازمعیارهاوشاخصهايدرجشدهکدهاياخاقي

سازمانجهتارزیابيعملکردکارکنانشانبهرهمندشوند.
• دورههايآموزشياخاقیاتکسبوکارومدیریتاخاقدرسازمانبرنامهریزي

واجراگردد.
• رفتارسازمانيموردانتظارازکارکنانبهطوردقیقتعریفودرجلسهآموزش

توجیهيجهتکارکنانجدیدالورودتشریحگردد.
• درسیستمارتقاوپاداشسازمانيمعیارهاوشاخصهاياخاقينیزلحاظگردد.
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چکیده سند اخاقي شرکت فراب
مصادیقرفتاري کدهاياخاقي ارزشهايمحوريشرکتفراب

شناسایيواستقرارمدلهايتعاليسازماني
تاش براي تعالي سازماني ارزیابيعملکردسازمانبراساسمدلهايتعاليسازمانيتعالي سازماني

اجرايطرحهاوپروژههايسازمانيبصورتیکپارچهوهماهنگ
مقایسهعملکردشرکتباشرکتهايهمکاردرسطحدنیا

ارائهفرصتبرابراستخداميبههمهافراد

 ارائه فرصت برابر

سرمایه انساني

رعایتاستانداردهايمربوطبهاستخداممانندداشتندانش،تجربه،تحصیاتمرتبطباشغل
انجاماستخدامبدونتوجهبهنژاد،رنگ،مذهب،جنسیتوقومیت

ارائهفرصتهايبرابربهکارکناندرامورآموزش،توسعه،ارتقا،،تسهیاتوخدماترفاهي
ایجادمحیطکاريصمیميودوستانه

ایجادروحیهگذشتوفداکاريدربینکارکنانرعایت ارزش هاي انساني
ایجادفضايگفتگويدوستانهوصمیمانه

مشارکتدادنکارکناندرتصمیمگیريهايسازماني
تشریحکاملوظایفومسئولیتهايکارکنان

انجاممتعهدانهوصادقانهاقداماتمحولهپاسخگویي و شفافیت عملکرد
انجامهمکاريوهماهنگيباسایرهمکاراندرخصوصامورمحوله

رعایتاصولاخاقيوحرفهايدرزمانانجامامور
شناسایيوتعریفنیازهايآموزشيکارکنان

ارزشمندبودنتبادلوانتقالدانشبینکارکنانشرکتپرورش و توسعه سرمایه انساني
سازماندهيواجرايآموزشدرهمهسطوحکارکنان

ثبت،نگهداريوانتشاردانشمربوطبهطرحهاوپروژهها
تدوینسیاستهاواستراتژيهايحمایتازکارکنان

انجامطرحسنجشرضایتشغليکارکنانبهبود کیفیت زندگي کاري
ایجادفرصتهايارتقاءوبهبودعملکردکارکنان

مشارکتدادنکارکناندرتعریفاقداماتوفعالیتهايمربوطه
داشتنرفتاروبرخوردمناسبوعادانهبامشتریان

ارتباط با مشتریان

ارتباط با ذي نفعان

محافظتازاطاعاتمحرمانهمشتریان
انجاموظایف،مسئولیتهاوتعهداتدرقبالمشتریان

تاشجهتافزایشرضایتمنديمشتریان
ایجادفضايرقابتيسالمبارقبا ارتباط با رقبا

کسباطاعاتازرقبابهشیوههايقانوني
ایجاداحساسمسئولیتدرمقابلسهامداراندرهریكازکارکنان ارتباط با سهامداران

پاسخگویيشفافدرخصوصنحوهاستفادهازمنابعوامکاناتشرکت
آشنایيورعایتقوانین،رویههاواستانداردهايسامتوایمنيدرمحیطکار

رعایت سامت
و ایمني در محیط کار 

رعایتاصل:اولایمنيوبعدکاردرمحیطکارسامت و ایمني محیط کار
رعایتپوششکاملوایمندرکارگاهها

انجامتحقیقوبررسيدرخصوصشرایطناامنومخاطرهآمیزدرمحیطکار
استفادهازدارایيهايشرکتدرجهتاهدافسازماني

محافظت از دارایي هاي شرکت

دارایي هاي شرکت

حفظونگهداريدارایيهايفیزیکيوجلوگیريازتخریبآنها
پاسخگویيدرقبالاستفادهازدارایيهايشرکت

عدماستفادهازدارایيهايشرکتجهتمنافعشخصي
کدگذاريدادههاواطاعاتمحرمانهشرکت

محافظت از اطاعات و سرمایه
فکري شرکت 

رعایتاصولمحرمانگيدرزمانتبادلاطاعاتدرداخلویاخارجشرکت
محافظتازاطاعاتشخصيکارکنان

مستندسازيدانش،اطاعاتوابداعاتشرکت

 ارزش هاي محوري 
اصولي هستند كه هر 

همکار، در هر زمان 
و در هر مکاني به 

آن ها متعهد و پایبند 
بوده و آن ها را رعایت 

مي كند. در حقیقت 
ارزش هاي محوري 
هر سازمان، جوهره 
وجودي آن سازمان 

است

53
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نیروگاهآبيکارون3،طرحيمشتملبر8واحدازنوعتوربینفرانسیسميباشد
161mوتواننامي255مگاواتدرهدناميrpm187.5 کهباسرعتسنکرون
اینطرحدرجدول)1(آمده بهکارميباشند.مشخصاتعموميرانرهاي مشغول

است.
ازسال2006میادي،ترکهایيبررويقسمتهايباایي،میانيوپایینيپرههاي
رانرواحدهاي2و4ماحظهگردیدکهبررسيهايانجامشده،نشاندهندهارتباطاین
ترکهاباپدیدهرزونانسوباابودنسطحارتعاشاتهیدرولیکيميبودکهدرنهایت
علتاصليآن،فرکانسهايتحریكونکارمنوعدموجودهوادهيتشخیصداده
شدوباایجادتمهیداتازم،ازقبیلاصاحپرههاوهوادهی،اینمشکاتبهصورت
کاملمرتفعگردید.درمراحلابتدایيبررسي،عواملمتعدديازجملهخستگيرانرها،
موردبررسيقرارگرفت.آنچهدراینمقالهموردتوجهقرارگرفتهاست،بررسياثرات
خستگيبررويپرههايرانرميباشدکهبااستفادهازتحلیلالمانمحدودوروش
Palmgren-Minor،بهبررسيمیزاناثرخستگيدرعمرپرههايرانرميپردازد.

 محاسبات اوليه مكانيكي رانر به منظور آناليز تنش
از بااستفاده ازپرههايرانر، ازمیزانحدودتنشبررويهرکدام اولیه ارزیابي
روابطسادهاستاتیکي-دینامیکيامکانپذیراست.قدرتبیشینهتوربینبهنحوي
درنظرگرفتهميشودکهضریبکارآیيبرابروسرعترانرلحاظشوند.براین

اساس،کشتاورکلياعماليبااستفادهازرابطه)1(قابلمحاسبهخواهدبود.

مطابق پرهها از هریك بر اعمالي و کلي اعمالي گشتاور  ترتیب، بدین )1-2( 
جدولخواهدبود.نیرويواردهبرخریكازپرههاازرابطه)2(محاسبهميشودکه
R،شعاعمتوسطرانردرنظرگرفتهشدهوبرابرm(1.387(درنظرگرفته

med
درآن

ميشود.نیروياعماليبررويپرههادربهصورتشماتیكدرشکل)1(نشانداده
شدهاست.

)2(

)2-2(نیرويمذکوربرقطرخارجيرانرمماسميباشد؛لذاایننیروبایدبهدو
مؤلفهمماسوقائمبرسطحپرهتجزیهشود.بامحاسبهمؤلفهقائمنیرووتنشکلي

نتایجمندرج پرههايرانردرقدرتهايمختلفتوربین، از بررويهریك تخمیني
درجدول)3(بدستآمدهاست.باتوجهبهنیروهايجانبمرکز،تنشاضافيبین
MPa20-10ميتئانددرنظرگرفتهشودکهماکزیممتنشتخمینيبرهرپرهرابه
78.5MPaدرتوانMW255،خواهدرساند.عاوهبراین،درنقطهاتصالپرههابه

تاجتوربین،اینمیزانتنشبهسببوجودتمرکزتنش،میزانتنشمذکورباتوجهبه
شعاعانحناافزایشميیابدبرایناساس،نتایججدول)5(حاصلميشود؛

تحليل المان محدود رانر به منظور تعيين تنش
بهمنظورتعییندقیقترمیزانتنشواردهبرپرههايرانر،مدلسازيوتحلیلالمان
محدوداینقطعهدرنرمافزارANSYSصورتپذیرفت.شکل)5(قطعهايازمدل

تحلیلشدهدرنرمافزاررانشانميدهد.
MPa90نتیجهتحلیلهايانجامگرفته،متوسطتنشفونمیسزواردهبرپرههارا
نشانميدهدکهبااحتسابضریبتمرکزتنشدرلبهپرههاکهبین1.5تا2ميباشد،
میزانحداکثرتنشفونمیسزدربدترینحالتبرابرMPa180ميباشدکهنتایج
حاصلدرجدول)4(کهکامًاتقریبيبوده،مغایرتينداردوباتوجهبهدقتبیشتر

تحلیلالمانمحدود،ازمیزانبااتريبرخورداراست.

Palmgren-Minor محاسبه عمر خستگي بر مبناي روش
مبناياینمحاسبه،استفادهازروشMinor Ruleاستکهبامحاسبهتجمعي
نخست منظور، بدین ميزند. تخمین را خستگي عمر ،)Damage( آسیب میزان
میزان دانستن با سپس ميشود. محاسبه سال طول در تنش نوسانات سیکل تعداد
Damage Cycle نمودار از سیکل حسب بر قطعات مفید عمر نوسانات، دامنه
استفادهشدهوباتقسیمایندوعددبریکدیگر،میزانعمرخستگيقطعات،تخمین

زدهميشود.
محاسباتمذکورعمريدرحدود670سالرابرايرانرهايفوقنشانميدهدکه

نمایانگرعدمشکستپرههابراثرخستگيدرطولدورانکارکردميباشد.

نتيجه گيري:
آنچهدراینمقالهموردبررسيقرارگرفت،بررسيمیزانتنشاعماليبهپرههاي

ارزیابي اولیه از 
میزان حدود تنش 
بر روي هركدام 
از پره هاي رانر، با 
استفاده از روابط 
ساده استاتیکي- 
دینامیکي امکان پذیر 
است. قدرت 
بیشینه توربین   به 
نحوي درنظر گرفته 
مي شود كه ضریب 
كارآیي برابر   و 
سرعت رانر   لحاظ 
شوند

بررسي اثرات خستگي
 در رانرهاي كارون 3

پديده خستگي از جمله عواملي است که در طراحي رانرهاي نيروگاه هاي برقابي بايد مورد توجه قرار گيرد. با توجه به اهميت پديده 
خستگي در تعيين عمر رانرها، ازم است که اين قطعات از نقطه نظر خستگي مورد بررسي قرار گرفته و طراحي مناسب جهت باا بردن 
پايداري آنها در برابر بارهاي نوساني صورت پذيرد. آنچه در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است، آناليز تنش پره هاي رانر با استفاده 
از روش المان محدود بوده که با استفاده از روش Palmgren-Minor به تعيين عمر خستگي اين قطعات مي پردازد. اين بررسي ها 

نشان مي دهد که در طراحي صورت گرفته، خستگي عامل شکست پره ها نخواهد بود.

يوشا رادپرور 
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(بدین ترتیب،  
گشتاور اعمالي كلي 
و اعمالي بر هریک 

از پره ها مطابق 
جدول )2( خواهد 

بود.  نیروي وارده بر 
هریک از پره ها از 

رابطه )2( محاسبه 
مي شود كه در آن 

Rmed، شعاع 

متوسط رانر در نظر 
گرفته شده و برابر 

m( 1.387( درنظر 
گرفته مي شود. 

نیروي اعمالي بر روي 
پره ها در به صورت 
شماتیک در شکل 

)2( نشان داده شده 
است

شكل 1

شكل 2

295 MW255 MW125 MWTurbine Power (P) 

15814 kN m13670 kNm6701 kNmC
tot

1129 kNm976 kNm478 kNmC
0
 = C

tot
/14

)C0( و بر روي هریک از پره ها  )Ctot( محاسبه گشتاور اعمالي بر روي پره هاي رانر :)جدول )2

Rated Power                                                                                          255 MW

Maximum Power                                                                                   295 MW

Maximum Head                                                                                       179.0 m

Rated Head                                                                                                 161.0 m

Rated Speed                                                                                          187.5 r/min

 Runaway Speed                                                                                   370.0 r/min

Number of Blades                                                                                            14

 Number of Wicket Gates                                                                                 20

 Diameter of  Runner                                                                                   4540 mm

 Rotation direction                                     Top view counter clockwise Rotation

جدول )1(: مشخصات عمومي رانرهاي کارون 3

جدول )3(: تنشهاي کلي تخمیني بر روي هر یک از پره هاي رانر در قدرتهاي مختلف توربین

295 MW255 MW125 MWTurbine Output (P)

67.7 MPa58.5 MPa30.4 MPaTotal Primary stress σf+ σt

MW 255=P جدول )5(: ضرایب تمرکز تنش براي شعاعهاي مختلف و ماکزیمم تنش بر پایه
15 mm10 mm7.5 mmRadius (R)

1.141.201.26Stress concentration factor (k)

89.5 MPa94.2 MPa98.9 MPaCorresponding maximum stress for P= 255 MW

شکل )2(: پره هاي رانر که در نرم افزار   ANSYS آنالیز تنش شده اند

شکل )1(: نیروي اعمالي به هر پره

رانرطرحکارون3بااستفادهازتحلیلالمانمحدودوتعیینعمرخستگياینرانرها
محاسبات دوروش به پرهها برروي اعمالي تنش میزان اساس، این بر ميباشد.
تخمینيمکانیکيوالمانمحدودانجامشدهوعمرخستگيپرههايرانربااستفادهاز

روشPalmgren-Minorموردبررسيقرارگرفت.اینبررسيهانشانميدهد
وجود کارکرد اولیه سالهاي در خستگي پدیده اساس بر رانر شکست امکان که

نداشتهورانرهاازپایداريمناسبيدربرابربارهاينوسانيبرخوردارند.
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مهرداد فرشاد * بتن

امروزه استفاده از فوق روان کننده ها ) به عنوان کاهنده ممتاز آب،( در بتن بسيار رايج شده است . گسترش اوليه  اين رده کاهنده های 
آب در اوايل سال 196۰ ، در آلمان و ژاپن بوده و بعدها در اواسط 197۰ در اياات متحده آمريکا معرفی شدند.فوق روان کننده ها ، پليمر 

هاي خطی حاوی گروههای منظم  سولفونيك اسيد متصل به شبکه پليمر اصلی در فواصل منظم می باشند. گروههاي اسید 
سولفونیک كار خنثی 
نمودن شارژ ایجاد 
شده در سطح ذرات 
سیمان را انجام 
مي دهند.  و باعث 
جداسازی ذرات 
مي شوند و آب 
حبس شده  در توده 
ذرات سیمان آزاد 
شده و در نتیجه آن 
ویسکوزیته خمیر و  
بتن كاهش می یابد

56

بسیاریازفرمواسیونهايتجاریمتعلقبهیکیازچهارخانوادهزیرهستند:
)SMF(سولفوناتمامین-فرمالدئیدتغلیظشده
)SNF(سولفوناتنفتالین-فرمالدئیدتغلیظشده

)MLS(لیگنوسولفوناتاصاحشده

مشتقات پلی كربوكسيات
ذرات سطح در شده ایجاد شارژ نمودن خنثی کار سولفونیك اسید گروههاي
در  وآبحبسشده میشوند ذرات باعثجداسازی و  میدهند. انجام را سیمان
تودهذراتسیمانآزادشدهودرنتیجهآنویسکوزیتهخمیروبتنکاهشمییابد.
درژوئیه1980نسخهاصاحشده494ASTM Cمنتشرشدکهحاویطیف
بادرجه افزودنیهاي : انواع به افزودنیها بود. افزودنیهايکاهندهآب از گستردهاي

باایکاهندگیآب)نوعFکاهندهآب(وافزودنیهايبادرجهباايکاهندهآبو
کندگیرکننده)نوعGکاهندهآب(تعیینشدهبودند.

اثر فوق روان كننده ها بر خواص بتن :
بسیار بااسامپ بتنروان تولید ، کنندهها ازفوقروان استفاده هدفاصلی
باادرمحدوده7-9اینچ)178-229میلیمتر(برایاستفادهدرسازههايباشبکه
آرماتوربنديپیچیدهودربتنریزيهایيکهتراکممناسبتوسطویبرهزدنرانمي
توانبهآسانيبدستآورد،ميباشد.کاربرداصلیدیگرآنتولیدبتنپرمقاومتبا

نسبتآببهسیمان0.3تا0.4میباشد.
تواناییفوقروانکنندههابرایافزایشاسامپبتنبستگیبهعواملیمانندنوع،
مقدارمصرفوزمانافزودنفوقروانکننده،نسبتآببهسیمان)W/C(و

سی
 مهند

ی و
فن
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اضافه كردن مواد 
افزودني در بچینگ 

پانت در كنار 
بهبود كنترل میزان 

مصرف، باعث 
كاهش معطلي  

میکسرها و كاهش  
تمایل به اضافه 

كردن آب در محل 
می شود. افزودني 

هاي جدیدي كه 
در حال حاضر به 
بازار عرضه می 

شود را می توان در 
بچینگ پانت به 
بتن اضافه كرد و 

می تواند اسامپ 
بتن را باای 8 اینچ 
)203 میلیمتر( برای 

بیش از 2 ساعت 
نگه دارد

نوعیامقدارسیماندارد.
دیدهشدهکهبرایبیشترانواعسیمان،فوقروانکنندههاکارایيبتن
بتن به S.M.F افزودن1.5درصد ، مثال عنوان به بخشند. بهبودمي را
حاویسیماننوعاول،دوموپنجماسامپاولیه3اینچ)76میلیمتر(
را،بهترتیببه8/5،8و9اینچ)216،203،و229میلیمتر(افزایش

میدهد.
قابلیتفوقروانکنندههادرکاهش12-25درصدآبموردنیازبدون
تاثیربرکارایی،منجربهتولیدبتنیبامقاومتبااونفوذپذیریکمتر
میشود.مقاومتفشاریبیشترازpsi14،000)96.5مگاپاسکال(در

28روزبهدستآمدهاست.
استفادهازفوقروانکنندههادربتنهوازا،میتواندبتنيباحفره

هايهوايدرشتترازحدمعمولهواتولیدکند.
بیشترینحدفاکتورفاصلهگذاریتوصیهشدهبرایبتنهوازابرای
اینچ)0.2میلیمتر( برابریخزدگيوذوبمجدد0.008 مقاومتدر

میباشد.
دربسیاریازمواردفاکتورفاصلهدربتنحاويفوقروانکنندهها،

ازاینحدتجاوزمیکند.
اگرچهدراینمواردفاکتورفاصلهنسبتًابااست،فاکتوردوامبتنپس
از300دورهانجمادوذوبمجددنسبتبهمواردمشابهبااي90مي
باشد.مطالعهانجامشدهتوسطSiebel)1987(نشاندادکهبتنهایبا
کاراییبااحاویفوقروانکننده،رامیتوانبامقاومتباادربرابر
ذوبوانجمادساخت،امامقدارهوابایدنسبتبهبتنبدونفوقروان

کنندهافزایشیافتهباشد.
اینمطالعههمچنیننشاندادکهنوعفوقروانکنندهتقریباهیچاثری

رویسیستمایجادحفرههايهواندارد.
یکیازمشکاتمرتبطبااستفادهازکاهندههايممتازآببادرجه

باادربتن،ازدستدادناسامپاست.
آب کاهنده و معمولی آب کاهنده حاوی تازه بتن رفتار مطالعه در

ممتاز،وایتینگودیزدیك)1989(
رغم علی ، زمان با همراه بتن اسامپ دادن دست از که دریافتند
اندازهنسل بادرجهباا،به اینکهادعاميشد،نسلدومکاهندهآب
اولکاهندهابمعموليازپدیدهازدستدادناسامپرنجنمیبرند،

بسیارسریعاست.
بااینحال،ازدستدادناسامپبتنروان،بهویژهدرترکیباتیکه

بهتازگیبراساسفرمواسیونcopolymericتوسعهیافتهاند،شدت
بسیارکمتریدارد.

مشکلازدستدادناسامپرامیتوانبااضافهکردنمادهافزودني
بهبتن،درستقبلازریختنبتنحلکرد.
بااینحال،اینروشمعایبيهمدارد.

کنترلمقدارآن،بهعنوانمثال،ممکناستکافینباشد،ونیازبه
میکسرو به افزودنيمتصل ماده تانکرحاوي قبیل از تجهیزاتجانبی

نازلدارد.
کنترل بهبود کنار در پانت بچینگ در افزودني مواد کردن اضافه
میزانمصرف،باعثکاهشمعطليمیکسرهاوکاهشتمایلبهاضافه
افزودنيهايجدیديکهدرحالحاضر کردنآبدرمحلمیشود.
بهبازارعرضهمیشودرامیتواندربچینگپانتبهبتناضافهکرد
ومیتوانداسامپبتنراباای8اینچ)203میلیمتر(برایبیشاز2

ساعتنگهدارد.

توصيه ها:
منظور به مایع افزودني مواد روي بر باید تشخیص های 1.تست

اطمینانازاینکهموادباموادتاییدشدهیکياست،صورتگیرد.
آزمایشاتتشخیصیشاملمقدارکلریدوموادجامد،PHوطیف

سنجیمادونقرمزاست.
باا اسامپ با بتن کردن مخلوط برای بتن میکسرهايحمل 2.اگر
استفادهشودتوصیهمیشودبرایاطمینانازیکنواختیخواصبتن،از

تمامظرفیتمیکسروبتنبااسامپ75میلیمتراستفادهشود.
3.اگرمیکسربرایمخلوطکردنبتنبانسبتپایینw/cاستفادهمی
شودبرایاطمینانازیکنواختیخواصبتن،توصیهمیشودکهاز1/2

تا2/3گنجایشمیکسراستفادهشود.
4.اگرتستانجماد–ذوبهمانگونهکهدر666ASTM Cشرح
دادهشدنشاندهدکهاینامرمشکلزااست،توصیهمیشودکهمقدار

هوابه1.5درصدافزایشیابد.
References:

www.fhwa.dot.gov

United States Department Of Transportation-

Federal Highway Administration

  * سرپرست سیویل و سازه نیروگاه گازي 150مگاواتي
 پارسیان ) شرکت فراب( 
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دكتر شهرام 
درخشان هوره*

نیروگاههاي  عموماً 
آبي بزرگ و 
بصورت  متوسط 
عمودي نصب مي 
گردند در حالیکه 
آبي  نیروگاههاي 
كوچک به شکل 
افقي مورد استفاده 
قرار مي گیرند. از 
روش  آنجائیکه 
احداث یک نیروگاه 
بزرگ و كوچک 
از جهات مختلف 
یکدیگرند،  شبیه 
تولید یک  هزینه 
بوسیله  برق  كیلوات 
آبي كوچک  نیروگاه 
تا سه برابر بیشتر 
از هزینه تولید 
یک كیلووات برق 
نیروگاه  بوسیله یک 
آبي بزرگ مي باشد
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تقسيم بندي نيروگاههاي آبي
بندي تقسیم متفاوت بهگونههاي توان ازحیثظرفیتمي را آبي نیروگاههاي
نمود.یكتقسیمبنديمناسبدرجدولزیردیدهميشود.مشاهدهميگرددکه
نیروگاههايکوچكبهنیروگاههایيباظرفیتکمتراز10مگاواتاطاقميگردد.

اینتقسیمبنديحتيدرهزینهبرقتولیدينیزمؤثراست.

پیکو و میکرو میني، کوچك، نیروگاههاي بخش چهار به کوچك نیروگاههاي
تقسیمميگردند.اصواًنیروگاههايمیکرووپیکویابصورتایزولهوجداازشبکه
نیروگاههاي اما ميباشند. محلي برق تولید شبکه یك از بخشي اینکه یا و بوده

مصرف پیك زمان در خصوصًا سراسري شبکه به اتصال توانایي میني و کوچك
شبکهرادارند.

در گردند مي نصب عمودي بصورت متوسط و بزرگ آبي نیروگاههاي عمومًا
حالیکهنیروگاههايآبيکوچكبهشکلافقيمورداستفادهقرارميگیرند.ازآنجائیکه
روشاحداثیكنیروگاهبزرگوکوچكازجهاتمختلفشبیهیکدیگرند،هزینه
تولیدیكکیلواتبرقبوسیلهنیروگاهآبيکوچكتاسهبرابربیشترازهزینهتولید
شده باعث که عاملي ميباشد. بزرگ آبي نیروگاه یك بوسیله برق کیلووات یك
استتانیروگاههايآبيکوچكخصوصًادرکشورهایيکهدسترسيبهمنابعانرژي
روند بایستي لذا نیابند. توسعه دارد، وجود ما کشور نظیر پاك لزومًا نه و ارزانتر
معمولاحداثیكنیروگاهآبيبراياستفادهدرخصوصنیروگاههايآبيکوچك
موردبازنگريقرارگیرد.موضوعيکهدردههاخیردردنیاموردتوجهقرارگرفته
ونتیجهآنانتشارمداركفنيچشمگیريدرقالبکتاب،گزارش،مقالهواستاندارد
 IEC 1116 Electromechanical( استاندارد مدارك این مهمترین ميباشد.
equipment guide for small hydroelectric installations(ميباشدکه

درسالهاياخیرموردبازنگرياساسيقرارگرفتهاست.


راهكارهاي فني كاهش زمان و هزينه احداث نيروگاههاي كوچك
کاهش جهت در موثري گامهاي بایستي کوچك نیروگاههاي توسعه منظور به
زمانوهزینهاحداثآنبرداشت.ازآنجائیکهبرخافنیروگاههايبزرگومتوسط
ميگردند، احداث مشخص مسیر یك در آب پر رودخانههاي روي بر عمومًا که
مسیر در و کوهستاني نواحي در نامنظم و پراکنده بصورت کوچك نیروگاههاي

راهكارهاي فني و اجرايي
تو سعه نيروگاههاي آبي كوچك

بحران انرژي پيش روي بشر در آينده بر هيچکس پوشيده نيست. اين 
عامل در کنار محدوديتهاي زيست محيطي حاکم بر منابع توليد انرژي، 
همگان را به بهره برداري بهينه از منابع انرژي سوق داده است. عاوه 
بر آن در جهت کاهش مصرف منابع توليد انرژي برگشت ناپذير نظير 
سوختهاي فسيلي، منابع توليد انرژيهاي تجديد پذير از اهميت خاصي 
برخوردارند.  هر کشوري فراخور شرايط اقليمي و در نتيجه وجود 
منابع مختلف انرژيهاي تجديد پذير در اين جهت قدم بر مي دارد. اما 
مسأله مهم بر سر راه توسعه اين نوع انرژي، هزينه بااي انرژي توليد 
شده در مقايسه با ساير منابع انرژي مي باشد. مبارزه ملل مختلف در 
آينده عاوه بر انرژي بر سر آب نيز خواهد بود. لذا بر هر کشوري ازم 
است تا به مديريت اين دو مقوله بپردازد. فصل مشترك اين دو مبحث مهم 

نيروگاههاي آبي مي باشند. خوشبختانه در سه دهه اخير نيروگاههاي 
متوسط و بزرگ توسعه قابل توجهي در کشور پيدا کرده اند تا جائيکه 
بيش از 2۰ درصد برق مورد نياز کشور در اوج مصرف، از نيروگاههاي 
آبي تأمين مي گردند. اين روند با در نظر گرفتن نيروگاههاي آبي در 
دست ساخت و در حال مطالعه و نيروگاههاي تلمبه ذخيره اي روندي 
صعودي را در پي خواهد داشت. اما بر عکس آن نيروگاههاي آبي کوچك  
به عنوان يکي از مهمترين و اصلي ترين منابع توليد انرژي تجديد پذير 
چنانچه بايد و شايد، توسعه نيافته اند. مسأله مهم اين است که طي 
کردن روند احداث يك نيروگاه بزرگ براي يك نيروگاه کوچك مقرون 
به صرفه نيست. لذا بايستي به دنبال يافتن راهکارهاي فني و اجرايي در 

جهت کاهش هزينه احداث يك نيروگاه کوچك بود.
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احداث یک نیروگاه 
آبي كوچک هنوز 

كاماً و بصورت صد 
درصد بومي نگشته 

است. كه عاوه 
بر خروج سرمایه 
ملي زیاد از كشور 

با تجهیزات بي 
كیفیت چیني نیز 

مواجه مي باشیم. لذا 
بایستي شركتهاي 

مادر تخصصي 
نیروگاههاي آبي، 

مشاورین متخصصین 
با همکاري 

دانشگاههاي 
متخصص كشور در 
این زمینه در جهت 
تقویت دانش فني 

نیروگاههاي آبي 
كوچک گاممهاي 

مؤثري بردارند
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آنها انرژي تولید مدیریت لذا ميگردند. احداث کوچك و وحشي هاي رودخانه
این در مهم راهکار چند ادامه در است. ممکن غیر تقریبًا کاري متمرکز بصورت

راستابیانميگردد.

1- واگذاري حق امتیاز احداث نیروگاههاي آبي کوچک به بخش خصوصي
تاچنديپیشاحداثیكنیروگاهکوچكبههیچوجهمقرونبهصرفهنبود.علت
آنقیمتیکسانخریدیكواحدبرقتولیديآندرمقایسهبانیروگاههايبزرگبود.
درواقعفرایندبازگشتسرمایهچنانطوانيميشدکهبرايهیچسرمایهگذاري
اعمازدولتيیاخصوصموردتوجهقرارنميگرفت.احداثتعدادمعدودينیروگاه
هايآبيکوچكهمبهدلیلاضطراروبرايمناطقيکهارسالبرقشبکهتقریبًاغیر
ممکنبودهانجامپذیرفتهاست.درسالهاياخیر،طرحيتصویبشدکهمنجربه
افزایشصددرصديقیمتخریدیكکیلوواتساعتبرقنیروگاههايآبيکوچك
گردید.اینطرحبنگاههايخصوصيراتشویقبهسرمایهگذاريدراینبخشنموده
است.روشيکهکشورهايپیشرفتهقبًابرايتوسعهنیروگاههايآبيکوچكمورد
استفادهقراردادهاند.بهعنوانمثالدرکشورنروژکشاورزانباتشکیلتعاوني،اقدام
بهاحداثسدکوچكونیروگاهآبيکوچكنمودهکهدوهدفرادنبالميکنند:
بهشبکه برق فروش دوم و آن دادن ازهدر آبيوجلوگیري منابع مدیریت یکي
سراسريوکسبدرآمد.هماکنونکشورنروژبااینسیاستجزءپیشگامانصنعت
برقآبيبهشماررفتهتاآنجاکهباوجودمنابعغنيانرژیهايدیگر،بیشاز90درصد

ازپتانسیلهايآبياشرامورداستفادهقراردادهاست!
2- کم نمودن مراحل امکان سنجي و انتخاب توربین

دراینقسمتبایستيازمطالعاتهیدرولوژي،نظیرآنچهدراحداثنیروگاههاي
آبيبزرگازماست،صرفنظرنمود.لذاباکاهشسالهايثبتهیدرولوژيمنبعآب
)بهعنوانمثالرودخانه(ازبیشاز25سالبهکمتراز5سال،قدممهميدراین

راستابرداشتهميشود.
3- کاهش تشریفات اداري

یکيازگلوگاههايمهمدرعدمرشدوتوسعهکاربردنیروگاههايآبيکوچك،
وجودتشریفاتوبوروکراسياداريدرراستايصدورمجوزاتازمبراياحداث
و دولتي( سازمانهاي توسط اجرا صورت )در پیمانکار و مشاور انتخاب نیروگاه،
تولیدمداركمهندسيمفصلبرايآنميباشدکهميتوانباتصویبآییننامههایي

مشکاتاینچنینيرابرطرفنمود.
4- بومي سازي کل فرایند احداث نیروگاه هاي آبي کوچک

کامًا هنوز کوچك آبي نیروگاه یك احداث که است این مهم مسائل از یکي
از برخروجسرمایهمليزیاد وبصورتصددرصدبومينگشتهاست.کهعاوه
شرکتهاي بایستي لذا باشیم. مي مواجه نیز وارداتی کیفیت بي تجهیزات با کشور
دانشگاههاي همکاري با متخصصین و مشاورین آبي، نیروگاههاي تخصصي مادر
متخصصکشوردراینزمینهدرجهتتقویتدانشفنينیروگاههايآبيکوچك
توبا قالبشرکت در فراب اکنونشرکت کههم فرایندي بردارند. مؤثري گامهاي
قادربهانجامآنشدهاست.بهشکليکهامروزاینشرکتباتکیهبرتوانودانش
فنيباايمهندسانطراحومشاورانمتخصصخود،امکاناتنرمافزاريوسخت
کاملطراحيوساخت توانایي داخل، مناسبساخت مدیریت وهمچنین افزاري

تجهیزاتمکانیکيیكنیروگاهآبيکوچكرادارد.
5- کاهش روند طراحي- مهندسي

یکياززمانبرترینمراحلاحداثیكنیروگاه،مدتزمانطراحيآناست.لذا
تمرکزبراصاحروندطراحيویافتنراههايسریعتولیدنقشههايساخت،نقشي
اساسيرادراینراستاایفاخواهدنمود.قدمهایيکهدراینراستاميتواندبرداشته

شودبصورتزیرپیشنهادميگردد:
الف-تیپسازينیروگاههايآبيکوچكباتکیهبرسرعتمخصوصتوربین

به توجه با که ميباشد هیدرولیکي مشخصه یك توربین مخصوص سرعت
توربین( دوراني وسرعت آب مقدار آب، )ارتفاع هیدرولیکيسایت مشخصات
تبدیل سیستم از استفاده )و ماشین دور تغییر با کلي طور به ميگردد. مشخص
بایستي منتهي نیاز(ميتوانبهسرعتمخصوصدلخواهرسید. دوردرصورت
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افزایش همچنین و ناپایدار هاي پدیده و کاویتاسیون پدیده بروز چون مسائلي
که ميدهد نشان بررسیها داشت. نظر مد نیز را دور کاهش با ژنراتور قیمت
توربین تیپ شش پلتن، توربین تیپ )یك توربین تیپ ده حدود داشتن با
حذف با توان مي بالب( توربین تیپ یك و کاپان توربین تیپ دو فرانسیس،
آبي پتانسیلهاي کلیه مکانیکي طراحي از اعظمي بخش و هیدرولیکي بخش
تکیه با لذا  داد. قرار مناسبيتحتپوشش اطمینان بامحدوده را کوچكکشور
توربین تست آزمایشگاه یك )وجود تست مدل نتایج و هیدرولیکي مدارك بر
درداخلکشوردراینزمینهبسیارمفیدميباشد(ایندهتیپتوربین)بااخص
ششتیپتوربینفرانسیسبعلتفراوانيپتانسیلهايمربوطه(عمًازمانطراحي

بهکمترازنصفکاهشخواهدیافت.
ب-استفادهازروابطتجربيدرطراحيمکانیکيوحذفتحلیلهايعددي

درحقیقتبااعمالضرایباطمینانبااترازحدمعمولنیازبهتحلیلدقیقعددي
حذفميگردد.ضرایباطمینانبااترمنجربهبیشترشدنضخامتتجهیزاتو
یااستفادهازموادبامقاومتبااتراستکهبرايتجهیزاتتوربینیكنیروگاهآبي

کوچكباوزنيکمتراز5تن،چندانافزایشهزینهايدربرندارد.
6- ساده نمودن روند ساخت تجهیزات

ازآنجائیکهراندماندرنیروگاههايآبيکوچكاهمیتيهمانندنیروگاههايآبي
بزرگندارد،لذاميتوانروندساختوماشینکاريرابصورتسادهانجامداد.حذف
نیلبهتلرانسهاوصافيسطحهايبزرگترازحدمعمول، تلرانسهايبسیارریزو

زمانودرنتیجههزینهماشینکاريراکاهشخواهدداد.
استفادهازتعدادکمویکتگیت)مثًاتعداد12عددبهجاي24عدد(،سیستم
توربینهاي در )مخصوصًا امکان درصورت ثابت هاي دریچه گاورنر،حذف ساده
تکه یك تولید جهت در تاش ميگردد. ساخت زمان کاهش باعث کم( دبي با
تجهیزاتزمانبريچونچرختوربینومحفظهحلزونيميتواندهزینههايساخت

رابصورتچشمگیريکاهشدهد.
7- ساده سازي نصب و راه اندازي

دراینبخشنیزباسادهسازيميتواندرکاهشهزینهوزماناحداثنیروگاه
قدممثبتيبرداشت.اولینمسألهانتخابارتفاعمکشبزرگترازصفربراينیروگاه
باعثکاهشهزینههايعمرانيميگردد.درواقع قابلتوجهي بهطور استکه
توربیندرسطحيهمترازباپایاب)خروجيآب(ویابااترازآنقرارگرفتهکهدر

اینصورتعملیاتحفاريوگودبرداريعمیقحذفميشود.
البتهبایستيتوجهنمودکهاینارتفاعمکشباسرعتدوراني،رابطهايمعکوس
دارد،بهشکليکهدورزیادماشینباعثکوچکترشدنوليدرعوضنیازبهاستغراق
بیشتردارد.اگرچهوزنواندازهماشیناهمیتشبهاندازهنیروگاههايبزرگنیست،
پذیرد انجام بهینه حالت در توربین مکش ارتفاع و سرعت انتخاب بایستي ولي

)مخصوصًادرموردژنراتور(.
مسألهبعدي،مونتاژاغلبقطعاتدرکارخانهوواگذاريکمترینعملیاتنصب
درمحلنیروگاهاستکهباعثخواهدشدنیروگاهبافاصلهپسازانتقالبهمحل،
راهاندازيگردد.البتهدرصورتسنگینبودننیازبهجرثقیلسنگینخواهدبودکه
هزینهاضافيرادرپيدارد.لذابایستيانتخابتعدادووزنتجهیزاتمونتاژيدر

کارخانهبادرنظرگرفتنایننکتهانجامپذیرد.
ازآنجاییکهعملیاتراهاندازيوانجامتستهايعملکرديباعثافزایشزمانو
هزینهميگردد،لذاميتوانازبسیاريازتستهاصرفنظرنمود.بهعنوانمثالاندازه
ازتجهیزاتسادهوقابلحمل بااستفاده گیريراندمانبهسادهترینوجهممکن
ارزانانجامپذیرد،حذفبرخيتستهانظیرتستبيباري،افزایشسرعتوغیره

ميتواندعملیاتراهاندازيراسریعتربنماید.
8- بهره برداري آسانتر و تعمیرات و نگهداري کم هزینه تر

یکيازمهمترینهزینههاکهبصورتغیرمستقیمبهسرمایهگذارياولیهاحداث
نیروگاهاضافهميگردد،مربوطبههزینهبهرهبرداريوتعمیراتونگهداري یك
باعث گاورنرساده( مثالسیستم )بهعنوان تجهیزاتساده از استفاده است. سیستم
خواهدشدکهبهرهبرداريوتعمیراتسیستمبهسهولتودرمقاطعزمانيدورتري
انجامپذیرد.همچنیناستفادهازقطعاتاستاندارددرطراحي،دسترسيبهلوازمیدکي

کهبصورتاستاندارددربازارهستندراآسانترميکند.
نیروگاهدرحین کنترلمشخصات براي اتوماتیك تمام کنترل ازسیستم استفاده

کارکرد،بهمنظورکاهشهزینههايپرسنليبهرهبرداريبسیارمفیدخواهدبود.

جمع بندي
درایننوشتارضمنبررسيعللعدمرشداستفادهازنیروگاههايآبيدرکشور،
و کشور در کوچك آبي نیروگاههاي توسعه منظور به اجرایي و فني راههکارهاي
استفادههرچهبیشترازمنابعآبي،بهطوراختصارشرحدادهشد.اینراهکارهاحلقه
ايمتشکلازهمهدستاندرکارانصنعتبرقآبيکشورشاملمسوولینمحترموزارت
نیرووشرکتهايدولتيمادرتخصصيمنابعآبي،شرکتهايصاحبتکنولوژي،طراحان
ومهندسین،کارخانجاتساختتجهیزات،بنگاههايخصوصيودولتيسرمایهگذار

و...رادربرميگیرد.
امیداستدرآیندهاينزدیك،کشورماندرلیستکشورهايصاحبتکنولوژي
نیروگاههايآبيدنیاقرارگیردکهبیشاز90درصدازپتانسیلهايآبيخوداستفاده

نمودهاست.
* مدیریت طراحي و مهندسي شرکت توبا- مشاور طراحي تجهیزات 
نیروگاههاي آبي، عضو هیئت علمي دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه علم و 
صنعت ایران

یکي از مهمترین 
هزینه ها كه بصورت 
غیر مستقیم به 
سرمایه گذاري اولیه 
احداث یک نیروگاه 
اضافه مي گردد، 
مربوط به هزینه 
بهره برداري و 
تعمیرات و نگهداري 
سیستم است. 
استفاده از تجهیزات 
ساده )به عنوان 
مثال سیستم 
گاورنر ساده( باعث 
خواهد شد كه بهره 
برداري و تعمیرات 
سیستم به سهولت 
و در مقاطع زماني 
دورتري انجام 
پذیرد. همچنین 
استفاده از قطعات 
استاندارد در 
طراحي، دسترسي 
به لوازم یدكي كه 
بصورت استاندارد 
در بازار هستند را 
آسانتر مي كند
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جنوب کیلومتري 200 و شیراز از کیلومتري 200 فاصله در نار میدانگازي
30 تقریبي طول با است ناحیهاي میدان، این شدهاست. واقع بوشهر بندر شرقي
دارد. امتداد شمالغرب-جنوبشرق جهت در که کیلومتر 4.5 عرض و کیلومتر
محدودهياینمیدانباحفارياولینچاهاکتشافيدرسال1353مشخصگردید.
میلیونفوتمکعبدرروز تولید1000 باسقف 1368 ازسال اینمیدان تولید
آغازوتابیشاز1300میلیونفوتمکعبدرروزافزایشدادهشدهاست.دراین
لولهجریاني، تاسیساتسرچاهي،خطوط نیازشامل تاسیساتزمینيمورد میدان
پاایشگاه به تفکیكشده مایعات و گاز انتقال لوله خطوط و تفکیك مرکز سه

والفجر،طراحيواحداثگردیدهاست.
باتوجهبهعمربهرهبرداريبیشاز33درصديازگازوافتکليفشارمخزن،
فشارسرچاهيدراینمیدانکاهشیافتهوبررسيهايبعملآمده،جهتاستمرار
تولیدگازازاینمیدانوتامینفشاروروديپاایشگاهوالفجر،احداثتاسیسات
ایستگاهتقویتفشار بنابراین اینمیدانضروريمينمود. تقویتفشارگازبراي
گردید. احداث چاهها این از استحصالي گازهاي فشار افزایش جهت نار گاز
تعداد22حلقهچاه،کهدرسهمرکزتفکیكوخطوطانتقالگازومایعاتگازي

دستهبنديشدهاند،دراینمیدانوجوددارد.

تقویت ایستگاه به اینچ 20 لوله سهخط با تفکیك، مراکز این از حاصل گاز
فشارگازانتقالميیابدودرآنجاابتداواردslug catcher)لختهگیر(ميشود.
با گاز فشار افزایش از پس و هدایتشده کمپرسور به لختهگیر از خروجي گاز

خطوطلوله24و30اینچبهپاایشگاهوالفجرهدایتميگردند.

تجهيزات ايستگاه تقويت فشار گاز
از: ایستگاهتقویتفشارگازعبارتند تجهیزاتاصلي

و دارد عهده بر را زیاد حجم با مایعات جداسازي وظیفهي که لختهگیر: -1
معموابرسرراهگازوروديبهایستگاهقرارميگیرد.

suction scrubber:اینتجهیزبرايگرفتنذراتمایعایجادشده 2-فیلتر
درطولمسیروقبلازورودبهکمپرسوربکارميرود.

حقیقت در و است فشارگاز افزایش تجهیز این وظیفهي کمپرسور: -3
با ميتوانند کمپرسورها ميباشد. عملکردي نظر از ایستگاه تجهیز اصليترین

کارکنند. توربین یا الکتروموتورو
تجهیز این از کمپرسور از پس فشردهشده گاز :)air cooler( 4-خنكکن
هدایت موردنظر مقصد به ایستگاه از خنكشده گاز ميشود. خنك و عبورکرده

تقويت فشارگاز
آشنايي با ايستگاه تقويت فشار گاز نار

يکي از پروژه  هاي خاتمه يافته در شرکت نارديس، پروژه ي ايستگاه تقويت فشار گاز نار است. اين پروژه به کارفرمايي شرکت نفت 
مناطق مرکزي، براي افزايش فشار 37۰۰۰  متر مکعب استاندارد در ساعت گاز از 6۰  اتمسفر به 93 اتمسفر در ميدان گازي نار طراحي و 
اجرا شده است. در اين مقاله سعي شده است ضمن معرفي اين پروژه، اصول اوليه ايستگاه هاي تقويت فشارگاز مورد بررسي قرارگيرد.

 محمد مجدم**

 نريمان میرزاد زارع*

با توجه به عمر 
بهره برداري بیش 

از 33 درصدي 
از گاز و افت كلي 

فشار مخزن، فشار 
سرچاهي در این 

میدان كاهش یافته 
و بررسي هاي بعمل 

آمده، جهت استمرار 
تولید گاز از این 

میدان و تامین فشار 
ورودي پاایشگاه 

والفجر، احداث 
تاسیسات تقویت 

فشار گاز براي این 
میدان ضروري 

مي نمود
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ایستگاه کارکردنیك برايدرست ذکرشده، اصلي تجهیزات بر عاوه ميشود.
آنها به ادامه در که باشد. موجود ميبایست نیز جانبي سیستمهاي فشار، تقویت

اشارهميشود.
اینسترومنتي تجهیزات عملکرد براي اینسترومنت، فشرده هواي سیستم -1

ایستگاه. در نصبشده
اطفاء F&Gبراي  و آب صورت دو به معموا که آتشنشاني، سیستم -2

آتشسوزيهاياحتماليطراحيونصبميگردد.
هیدروکربن مایعات هدایت و جمعآوري براي ،closed drain سیستم -3

طراحيونصبميگردد.
4-سیستمflare:نشتيهايگازودرموارديکهایستگاهقادربهانجاموظیفه

flareتخلیهميگردد. خودنباشد،گازهايوروديبهسیستم

توربو كمپرسور 
کمپرسور فشارگاز، تقویت ایستگاه تجهیز اصليترین شد، گفته که همانگونه

است.باتوجهبهفشاربااوجریانزیادگاز،کمپرسورمعمواازنوعسانتریفوژ
در برق تامین وضعیت نیز و جذبي توان به بسته کمپرسورها ميشود. انتخاب

یاتوربینکارکنند. الکتروموتورو با ایستگاه،ممکناست
)driver( محرك با سانتریفوژ کمپرسور نار، فشارگاز تقویت ایستگاه در

توربینگازينصبشدهاست.
توربینگازازسهقسمتکمپرسورهوا،محفظهاحتراقوتوربینکهبهصورت
به و فشردهشده درکمپرسور تشکیلميشود.هوايورودي قرارگرفتهاند سري
فشرده هواي با سوخت احتراق محفظه در ميشود. هدایت احتراق محفظهي
ترکیبشدهواحتراقصورتميگیرد.دمايگازبهحدود1100درجهسلسیوس
توربین پرههاي روي بر دارد باا فشار و دما که احتراق محصول ميرسد.

منبسطشدهوباعثحرکتآنميشود.
توان اضافي، انرژي ميچرخاند. را هوا کمپرسور خود نوبهي به توربین

خروجيتوربینمحسوبميشودکهباعثبهکارانداختنکمپرسورميشود.
باظرفیتحجمي نار گاز فشار تقویت ایستگاه در توربوکمپرسورنصبشده
با باتوربینگازي ازمحصواتشرکتزیمنساستکه 37000Sm3/hگاز

کوپل است، زیمنس نیزشرکت آن تامینکنندهي که وات کیلو 13.4 اسمي توان
شدهاست.

چيدمان تجهيزات
مستقیم صورت دو به ميتواند فشار تقویت ایستگاههاي واحدهاي چیدمان
این از هرکدام که شود. گرفته نظر در )hair pin(زیگزاگ یا و )straight(

چیدمانهامزایاومعایبيدارندکهدرادامهبهآنهااشارهخواهدشد.

چيدمان مستقيم
در که همانطور ميشود. تقسیم موازي واحد چند به ایستگاه آرایش، این در
شکل)1(ماحظهميشود،هرواحدشاملیكscrubber،یكکمپرسورویك
خنكکناستکهبهصورتسريدرامتدادیکدیگرقرارگرفتهاند.معمواازهر

سهیاچهارواحدیکيدرحالتآمادهبهکار)stand by(است.
scrubberدریكایستگاهباچیدمانمستقیمدرصورتبروزهرمشکليدر
مانندانسداد،جریانپاییندستقطعميشودوکمپرسوروخنكکننیزازمدار
وارد را کار به آماده واحد ممکن زمان کمترین در ایستگاه و ميشوند خارج
،)surge( سرج پدیده جز به نیز کمپرسور براي ترتیب، همین به ميکند. مدار
خروج و کمپرسور خاموشي به منجر است ممکن مکانیکي مشکات سایر
کمپرسور از تخلیهشده جریان از بخشي سرج، شرایط در گردند. مدار از واحد
در تا دادهشود برگشت scrubber قبل به ميبایست خنكکن پاییندست در
این در که آنجا از گردد. کنترل سرج پدیده پاییندست فشار افزایش صورت

توربو كمپرسور 
نصب شده در 
ایستگاه تقویت 
فشار گاز نار با 
ظرفیت حجمي

 37000 h/Sm3

گاز از محصوات 
شركت زیمنس 
است كه با توربین 
گازي با توان اسمي 
13.4 كیلو وات 
كه تامین كننده ي 
آن نیز شركت 
زیمنس است، كوپل 
شده است

سی
 مهند

ی و
فن



.اسفند 89 و فروردین 90/ پیش شماره 5 و6   

خنكکردن براي جدا خنكکنهاي از چیدمان
ميشود. استفاده کمپرسور هر از خروجي گاز
واحدها از یکي خنكکن در صورتيکه در
چند براي خروجي دماي آید، پیش مشکلي
در که آنجا از اما خواهدیافت. افزایش لحظه
مخلوط یکدیگر با جریانها ایستگاه، خروجي
وقت خروجي دماي افزایش اندکي ميشوند،
از شده خراب واحد کردن خارج براي کافي
را آمادهبهکار واحد انداختن کار به و مدار

ميدهد.

چيدمان زيگزاگي
همانطورکهدرشکل)3(نشاندادهشدهاست،
دراینچیدمانازscrubberهاوکمپرسورها
در سري شکل به که موازي خنكکنهاي و
این در ميشود. استفاده قرارميگیرند مدار
در یکي اصلي، جز 4 یا 3 هر از نیز چیدمان

حالتآمادهبهکارقراردارد.
اجزایكوروديو درچنینچیدمانيهمه
بروز صورت در دارند. مشترك خروجي یك
بازه یك براي scrubberها از یکي در عیب
در آمادهبهکار جز واردشدن تا کوچك، زماني
خواهدکرد. کار کمتر ظرفیت با ایستگاه مدار،
عملکرد در وقفه ایجاد صورت در همینطور
دماي افزایش اندکي و خنكکنها از یکي
به واحد ورود تا خاصي مشکل خروجي،

آمادهبهکاردرمدارایجادنميگردد.
درشرایطسرج،بخشيازجریانخروجياز
کمپرسورهاميبایستبهوروديscrubberها
کنترل زیگزاگي، چیدمان در شود. بازگردانده
در )anti surge control( سرج رفع و
تقریبا است. مشکات مهمترین از کمپرسورها
دراکثرچیدمانهايزیگزاگيازسیستمکنترلي
در ميشود. استفاده سرج کنترل براي HOT

خاطر به کمپرسور که درصورتي سیستم، این
برگشت از ناشي ماحظه قابل دماي افزایش
قرار سرج حالت در سرج آنتي سیستم جریان
نميتواند دقیقه چند از بیشتر سیستم بگیرد،
کمپرسور و کند کار مشکل این بر غلبه براي
خاموشخواهدشد.درصورتيکهدرچیدمان
مستقیمزمانبیشتريبرايگذاروکنترلسرج
مشکل این بر غلبه براي است. دسترس در
اضافي واحدیكخنكکن هر براي ميبایست

درنظرگرفتهشودکههزینهبراست.
تقویت ایستگاه در شده، داده توضیحات با
نارازچیدمانمستقیمبهرهگرفتهشدهاستکه
مشکات هزینه، یافتن کاهش بر عاوه آن در
کنترلسرجحالتزیگزاگينیزکاهشميیابد.
* رئیس بخش مکانیک مدیریت مهندسی ناردیس
** کارشناس طرح های باادستی نفت و گاز

شکل 2- چیدمان زیگزاگی

شکل 1- چیدمان مستقیم

در چیدمان زیگزاگی 
همه اجزا یک ورودي 

و یک خروجي 
مشترك دارند. در 

صورت بروز عیب در 
یکي از scrubberها 
براي یک بازه زماني 
كوچک، تا واردشدن 

جز آماده به كار در 
مدار، ایستگاه با 
ظرفیت كمتر كار 

خواهد كرد همین طور 
در صورت ایجاد 
وقفه در عملکرد 

یکي از خنک كن ها و 
اندكي افزایش دماي 

خروجي، مشکل 
خاصي تا ورود واحد 

به آماده به كار در مدار 
ایجاد نمي گردد
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تامین مالی و خصوصی سازی
دو راهبرد جديد صنعت آب و برق

محبوبه فكوري

 به هرحال، در 
تفاهم نامه ای 
كه وزارت نیرو با 
بانک ها منعقد می 
كند، گشایش اعتبار 
اسنادی، فروش 
اوراق مشاركت 
ریالی و ارزی، 
استفاده از منابع 
مالی كشورهایی كه 
بانک با آنها رابطه 
بانکی دارد و صدور 
ضمانتنامه در دستور 
كار قرار می گیرد
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لیلی
ش تح

گزار

اینروزهاباطرحبحثبودجهریزیدردولتبرای
سال90،دغدغههاودلهرههایدستگاههایعمرانیبرای
دریافتبودجهسالآیندهخود،رنگوبویجدیتریبه
خودگرفتهاستوهمهدستگاههایدولتیبهدنبالاین
هستندکهافزایشینسبتبهسالگذشتهبرایطرحهاو
پروژههایخودداشتهباشند،ایندرحالیاستکهدولت
نیزعزمخودراجزمکردهتابودجههایخودراسالبه
سالانقباضیکردهومنابعمالیالبتهجاریدستگاههای
دولتیراکاهشدهد.همینامرسببشدهکهدولتیهابا
به کارها برونسپاری اساسی، قانون بهاصل44 استناد
بخشخصوصیرادردستورکارقراردهدوتاشکندتا
ازطریقجذبسرمایههایخارجیوداخلی،پروژههای
خودراپیشبرنداینامرموجبشدهاستکهوزارتنیرو
نیزدرماهگذشتهجنبوجوشبسیاریرادرجذبمنابع
بانكهای با باشدورایزنیهایمتعددیرا مالیداشته
دولتیوخصوصیدرجذبمنابعصورتدهد،اینرایزنی
هاتاجاییمثمرثمرواقعشدکهاینوزارتخانهتوانستبا
سهبانكدولتیملی،سپهوصادراتتفاهمنامههاییرابه
امضابرساندکههدفاصلیآنها،تامینمالیپروژههای
صنعتآبوبرقوپرداختبدهیپیمانکارانبودهاست.
برایناساسدرگاماول،اولینتفاهمنامهبابانكتوسعه
صادراتبهامضارسید.درگامدوم،وزارتنیروتفاهمنامه
همکاریرابابانكسپهبهامضارساندتابتواندرویکرد
جدیدیبرایاستفادهازمنابعبانکیکشوردروزارتنیرو
ایجادکند،چراکهبهگفتهوزیرنیروبهعنوانمقامارشد
اجراییدربخشآبوبرق،عدماستفادهبهموقعازمنابع
بانکی،یکیازعواملتأخیردررسیدنپروژههابهمرحله
بهرهبرداریبودهاست.درواقع،اینوزارتخانهبادراختیار
داشتننزدیكبه100هزارمیلیاردتومانداراییوگردش
مالیساانه40هزارمیلیاردتومان،منابعخوبیبرایاستفاده
بانكهادراختیارداردومعتقداستکهنتیجهتعاملو
همکاریبابانكها،بهنفعمردماست.البتهشایدیکیاز
عواملدیگریکهوزارتنیرورادرامضایتفاهمنامهبا
بانكهامصممکرد،اجرایقانونهدفمندکردنیارانهها
بود،درواقعاجرایاینقانونبهدلیلحرکتبهسمت
واقعیکردنقیمتحاملهایانرژیبهخصوصبرقو
آب،میتواندپروژههایوزارتنیرورادربخشنیروگاه
سازیوسدسازیبهلحاظاقتصادیموجهجلوهدهدو
تعاملسرمایهگذارانوبانكهارابرایحضوروسرمایه
گذاریدرآن،بیشازگذشتهبرانگیزد.ازسویدیگر،یکی
ازآثارمثبتاینطرحایجادانضباطمالیوزمینهمدیریت
برای ازم توان که است کشور در نقدینگی و وجوه

پاسخگوییبهنیازهایمالیجامعهرادراختیاربانكهاقرار
میدهد.کاهشزمانوافزایشسرعتاجرایطرحنیزکه
ازعواملموثربرکاهشبهایتمامشدهطرحاست،سبب
میشودکهکااوخدماتبابهایتمامشدهپایینتریدر
نیزتصمیم اختیارمردمقرارگیرد.دراینمیان،بانكها
گرفتهاندکهباتوجهبهتوجیهاقتصادیطرحهابهلحاظ
قیمتی،توسعهبزرگراهها،توسعهمعادن،طرحهایدارویی
وطرحهایعمرانیدیگررادردستورکارقراردادهودر
تامینمالیآنها،نقشآفرینیکنند،البتهبانك،هیچگاهازیاد
نمیبردکهیكبنگاهاقتصادیاستوبایدهزینه-منفعت
رادرسرمایهگذاریدریكطرحدرنظرگیرد،بنابراین
حتماپروژههایآبوبرقسودآورهستندکهبانكها
امضایتفاهمنامههايتامینمالیپروژههارابدونچون
وچرانميپذیرند.بههرحال،درتفاهمنامهایکهوزارت
اسنادی، اعتبار گشایش کند، می منعقد بانكها با نیرو
فروشاوراقمشارکتریالیوارزی،استفادهازمنابعمالی
صدور و دارد بانکی رابطه آنها با بانك که کشورهایی
ضمانتنامهدردستورکارقرارمیگیرد.شایدبهجراتبتوان
امضایتفاهمنامهبابانكهارانیزبرایپیمانکارانمثمرثمر
دانستوخبرخوبیبرایآنهاازامضایآنداشت،چراکه
اینپیمانکارانهستندکهبااخرهبایدکاراجرایپروژهها
رادرنظرگیرندوبابتارایهخدمات،ازدولتپولدریافت
کنند،درحالیکهبعضامشاهدهمیشودکهدولتیهابهدلیل
کمبودبودجه،ازپرداختبهموقعمنابعمالیپیمانکارانسر
بازمیزنندوهمینامر،منجربهبوجودامدنمطالبات
معوقدولتیوزیانانباشتهپیمانکارانمیشود.درگامسوم
هم،وزارتنیروبانكسپهرافراخواندوبااینبانكبرای
تامینمالی1000مگاواتپروژهنیروگاهیودرمجموع50
هزارمیلیاردریالتامینمنابعمالیبهصورتارزیوریالی
قراردادوتفاهمنامهامضاکرد.براساساینتفاهمنامه،
بانكسپهتعهدکردکهحداقل50هزارمیلیاردریالبه
صورتارزیوریالیبرایسرمایهگذاریدرطرحهای
حوزهوزارتنیرودرمدت4سالتأمینکند.موضوعاین
تفاهمنامههمساختنیروگاههایحرارتیاعمازگازی،
بخاریوسیکلترکیبیبهظرفیت4000مگاوات،ظرفیت
سازیبرایتولیدحداقل1000مگاواتبرقازطریقایجاد
مولدهایتولیدپراکندهومولدهایتولیدهمزمانحرارتو
درطرحهای اینکهدوطرفهمچنین بود؛ضمن برق
ساختوبهسازیشبکههایتوزیعوخطوطانتقالبرقبا
هدفکاهشمیزانتلفاتدرشبکهبرقکشوروخرید،
تهیهوتأمینکااهاوتجهیزاتموردنیازصنعتبرقکشور
وساختدستگاههایآبشیرینکنهمکاریمیکنند.

اماازدیگرمباحثیکهوزارتنیرودرماهگذشتهدرگیرآن
بود،اجرایپروژهخصوصیسازیصنعتبرقوواگذاری
نیروگاههابودکهمزایدهچندنیروگاهانجامشدوپاکتهای
مزایدهنیزبهزودیبازونتایجاعامرسمیخواهدشد.در
واقع،براساسقانوناجرایسیاستهایاصل44قانون
اساسی،وزارتنیروتکلیفداشتهوداردکهتاپایانبرنامه
پنجمتوسعه،حداکثر20درصدظرفیتنیروگاهیرادر
اختیارداشتهباشدو80درصدمابقیظرفیترابهبخش
خصوصیواگذارکند.همینطورتمامیشرکتهایتوزیع
نیرویبرقبایدواگذارشوندالبتهزمانبندیواگذاریاین
شرکتهانیزتاپایانبرنامهچهارمبودهاست،ولیواگذاری
اینشرکتهابهدلیلنیازبهاصاحساختار،مشمولمهلت
شدهوهماکنونوزارتنیرودرحالکاربررویاین
فرآینداست.درکناراین،هماهنگیهاییصورتگرفتهکه
برق تولید مدیریت شرکتهای نیروگاهها، واگذاری با
نیروگاهیکهشرکتهایبهرهبردارازنیروگاههاهستندنیز
همراهبانیروگاهها،بهبخشخصوصیواگذارشوند؛چراکه
وزارتنیرو33شرکتمدیریتتولیددرکشورداردکه
بایدبههمراه38شرکتتوزیعدرکشورواگذارشوند.
تکلیفاینشرکتهانیزبایدمشخصشود،ولیواقعیت
و نیروگاهها تمامی نیرو وزارت اگر حتی که است آن
کند، واگذار نیز را تولید مدیریت و توزیع شرکتهای
مطابقباقانونبازهممسئولیتتامینبرقباوزارتنیرو
خواهدبود.درنهایت،بعدازواگذارینیزبخشخصوصی
ارتباطخودراباصنعتبرقحفظخواهدکردوقراراست
کهدرکناراینصنعت،وظیفهتامینبرقراانجامدهد.از
اینجهت از برقکشور سویدیگرحساسیتصنعت
استکهبرقدرکشور،باشبکهسراسریبهدربمنازل
مردممیرسدوتمامنیروگاههاوشبکههایانتقالوحتی
توزیعبرق،دریكشبکهسراسریباهمدرارتباطهستند.
برهمیناساساگرحادثهایدریکیازبخشهایتوزیع
رخدهد،سریعمیتواندبهسایربخشهاگسترشیابدو
بقیهشبکههاوتاسیساتبرقراتحتالشعاعقراردهد.در
یكجمله،خصوصیسازیصرفاخودشهدفنیست
یعنیخصوصیسازیانجاممیگیردتابهرهوریباارود،
بنابراینبایددرابتدایکارشفافسازیازمرابرایبخش
خصوصیانجامدادتابتواندواردصحنهشودوازوضعیت
بخش چراکه باشد؛ داشته اطاع اش آینده و موجود
خصوصیمیخواهددراینعرصهسرمایهگذاریکندو
نیازداردبهلحاظاقتصادیتجزیهوتحلیلوبرنامهریزی
افزایش نهایت، در و نکند پیدا مشکل آینده در تا کند
بهرهوری،ارتقایراندماننیروگاهها،کاهشتلفات،رضایت
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 هم اكنون از مجموع 
52 نیروگاه وزارت 
نیرو در كشور، 35  
نیروگاه حرارتی كه 

در حوزه مالکیت 
صنعت برق بوده 

است، برای واگذاری 
مشخص شده اند، 

كه از این تعداد 10 
نیروگاه در قالب 

نیروگاه های ماده 27 
كه اولین ده نیروگاهی 

بودند كه وزارت 
نیرو اقدام به عرضه 
آن ها كرده است، به 

سازمان خصوصی 
سازی برای واگذاری 

معرفی شده اند

65

لیلی
ش تح

گزار
کارکنانومسئوانومردممحققشود.یعنیبررویخصوصی
سازیدرصنعتبرقبهلحاظتخصصبااوامنیتشبکهو

مواردیگربایدکارشود.دراینمیان،هماکنونازمجموع52
درحوزه که حرارتی نیروگاه کشور،35 در نیرو وزارت نیروگاه

مالکیتصنعتبرقبودهاست،برایواگذاریمشخصشدهاند،کهاز
اینتعداد10نیروگاهدرقالبنیروگاههایماده27کهاولیندهنیروگاهی

بودندکهوزارتنیرواقدامبهعرضهآنهاکردهاست،بهسازمانخصوصی
سازیبرایواگذاریمعرفیشدهاند.دهنیروگاهدومنیزبهصورتداراییبه

ده واگذاری برای شوند. واگذار تا اند ارایهشده سازی سازمانخصوصی
نیروگاهسومنیزازبندالف-1ردیف8قانونبودجهامسالاستفادهشدهتاوزارت

نیروبتواندبامعاماتخود،آنهاراواگذارکند.برایناساس،ایننیروگاههاازطریق
کانونکارشناسانرسمیدادگستری،کارشناسیشدهاندواگرواگذارشوند،درمورد

آنهایكگردشخزانهانجاممیشودودرآمدحاصلازآنبهصنعتبرقبرمیگرددکه
میتوانازایندرآمد،برایتامینمنابعازمدرطرحهایتملكداراییبهرهگرفت.بستهدیگر

کهشامل5نیروگاهاستنیزبااستفادهازبندالف-3ردیف8قانونبودجهواگذاروسهامآنها،
برایکاهشتلفاتواجرایطرحهایبهینهسازیونوسازیشبکه،بهپیمانکارانارایهمیشود؛

یعنیپیمانکارانبهجایاینکهبابتخدماتمذکورمبالغیراازوزارتنیرودریافتکنند،سهاماین
نیروگاههارادریافتخواهندکرد.ارزیابیدهنیروگاهماده27بهاتمامرسیدهاستوتنهایكنیروگاهشامل

نیروگاهبینالود،بهبخشخصوصیواگذارشدهکهتحویلخریدارنیزشدهاست.اما9نیروگاهدیگرازدیدگاه
وزارتنیروامادهواگذاریهستندوسازمانخصوصیسازیبایددرموردآنهاتصمیمبگیرد.درواقع،بهدلیل

اینکهایننیروگاههادرصورتهایمالیخود،سوخترابانرخآزادثبتکردهاند،امکانواگذاریوجودنداشته
است،بهاینمعناکهایننیروگاههادرصورتهایمالیخوددرسالگذشته،قیمتگازرا69تومانوامسال90تومان

درنظرگرفتهاند،ضمناینکهقیمتگازوئیلومازوترانیزباقیمتفوبخلیجفارسثبتکردهاند،بنابراینعددورقم
هاییکهدرصورتهایمالیآنهاثبتشدهاستبهشیوهفعلیقابلواگذاریباصورتحسابهایمالیفعلینیستند.البته

هفتههایگذشتههیاتعالیواگذاریجلساتیرادراینزمینهبرگزارکردهاستوقراربراینشدکهمصوبهایازدولت
اخذشودتاسوختایننیروگاههارابهنحویازصورتهایمالیآنهاخارجکنندتاصورتهایمالیشفافودقیقشود.از

دیدوزارتنیروایننیروگاههاآمادهواگذاریهستند.صورتهایمالیشرکتبادیسبزمنجیلنیزکهازابتدایدیماهامسالراه
اندازیشدهدرحالآمادهسازیاستتاسازمانخصوصیسازیارزیابیآنراانجامدهد.ازدهنیروگاهدومکهبهصورتدارایی
بایدازسویسازمانخصوصیسازیواگذارشود،قیمتهردهنیروگاهدراواخرتابستانامسالمصوبشدهاست.تابهحالاز

دهنیروگاهدوم،مزایدهنیروگاههایتبریز،مشهد،قم،منتظرقائم،خوی،گیانولوشاناعامشدهکهازاینموارد،تابهحالبرای
نیروگاههایتبریزومنتظرقائممشتریپیدانشدهاست،ولیسایرنیروگاههامشتریداشتهاندوبرندگاننیروگاههایمشهد،قم،خوی،
گیانولوشانمشخصشدهاند.حتیدرمواردیپیشپرداختهانیزپرداختشدهوقراراستسازمانخصوصیسازیقراردادها

رامنعقدکردهوبهوزارتنیرواعامکندتاوزارتنیرونیروگاههارابهخریدارانتحویلدهد.مزایدهنیروگاهمنتظرقائمدومرتبه
ومزایدهنیروگاهفارسیكمرتبهاعامشدهواطاعاتآنهانیزدرحالحاضربررویسایتسازمانخصوصیسازیقرار
گرفتهاست.بههرحالقراربراینبودهکهپاکاتمزایدهتااولاسفندماهبازگشاییشودتامشخصشودکهآیاایننیروگاهها

خریدارداشتهاندیاخیر.نیروگاهتبریزنیزکهمشترینداشتهاستدرهفتههایگذشتهدرهیاتواگذاریمطرحوقرار
براینشدکهازقیمت10درصدکمشودوبهجایدریافت15درصدپیشپرداختنقدیازخریدار،10درصد
دریافتودومرتبهبهمزایدهبرود.این20نیروگاهاولکهدستسازمانخصوصیسازیبودهاستازدیدوزارت
نیروگاههایماده27حلشود،خصوصیسازیهارونق نیروبرایواگذاریآمادههستند.بهرحالاگرمشکل
بیشتریمیگیرد.البتهبایدگفتکهازماده27تعدادیرادولتبهعنوانرددیونواگذارکردهاستولیمواردیهم

کهدولترددیونمیکند،بازهمسازمانخصوصیسازیمزایدهایرابرگزارمیکندواگرمشتریپیداشدکه
رقمبااتریازرددیونخریداریکند،مابهالتفاوتبهخزانهواریزمیشود.بهعنوانمثالنیروگاهگیانرادولت
رددیوندادهومزایدهنیزبرگزاروخریدارمشخصشدهبود.درموردنیروگاهبینالودنیزکهبهعنوانرددیون
واگذارشدهبودنیزمزایدهبرگزارشدومشتریهمداشتواانتحویلدادهشدهاست.دولتتکلیفکرده
بودکهنیروگاهبیستونوآبادانرانیزدرحد270میلیاردتومانبهسازمانهمیاریشهرداریهابابترددیون
شهرداریهایکشوربدهند.درمورددماوندنیزقراربراینبودکهبهمیزان450میلیاردتوماندولترددیونبه
بنیادشهیددادهشودونیروگاهخلیجفارسرانیزرددیونبهتامیناجتماعیواگذارکنندکههنوزمزایدهاش
برگزارنشدهاست.بههرحالوزارتنیرواینروزهابانشاطترازگذشتهتاشداردتاعاوهبرهموارکردن
مسیرهابرایحضوربخشخصوصی،مطالباتخودبهپیمانکارانرانیزدرقالبمتنوعکردنراهکارهای

تامینمالیوامضایتفاهمنامهبابانكها،پرداختکند.
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علی شفائی

یکیازمباحثیکهدریكماهگذشتهدرحوزهصنعت
دیپلماسی تدوین قرارگرفت، توجه مورد کشور نفت

انرژیکشوربود.
دارای ایرانهمواره نفت، ملیشدنصنعت از پس
دیپلماسیانرژیبودهکهدرمقاطعیاززمانباتمسكبه
آنتوانستهنقشپررنگیدرجریانهایبینالمللیداشته
باشد،چنانکهمیتوانتشکیلسازمانبینالدولیاوپك

رامتاثرازدیپلماسیقدرتمندانرژیایراندانست.
در که زیادی تحوات با و اخیر سال چند طی اما
المللیوروابطخارجی بین انرژیدرسطح دوحوزه
ایرانپیشآمده،داشتنیكدیپلماسیانرژیمتفاوتاز
گذشته،باقابلیترهبریدربازارهایجهانیوانعطاف
پذیریحداکثریدربرابرتحوات،اهمیتمضاعفیپیدا
کردهاست؛موضوعیکهدریكماهگذشتهموردتوجه
مدیرانارشدصنعتنفتنیزقرارگرفتهوبهمتخصصان

امر،ماموریتتدوینچنیندیپلماسیاباغشدهاست.
خااینمهمرامیتواندرنقطهضعفیبزرگتریعنی
انرژیجستجوکرد،کهدر نداشتنسیاستجامعملی
واقعسندباادستیدیپلماسیانرژیاستونبودآنبرای
کشوریچونایرانکهیکیازقطبهایانرژیدرجهان

است،پیامدهایمنفیزیادیرابههمراهدارد.

ایندرشرایطیاستکهجاماندنایراندربرداشت
ازمیدانهاینفتوگازمشترك،سرمایهگذارینامتناسب
داخلی های طرح اجرای در تاخیر و انرژی ذخایر با
خاء از متاثر توان می را حوزه این در مشترك و

سیاستگذاریوبرنامهریزیدانست.
احساسجایخالیاینسندسیاستگذاریموجب
دیپلماسی تدوین متوجهآنشدهو امر متولیان تا شده
انرژیکشوررادردستورکارقراردهند،اتفاقیکهنیارمند
همراهیجامعهعلمیوبهرهگیریازتجربیاتفعاان
اینصنعتاست،کهالبتهنیازمندسرعتعملبیشتریاز

آنچهاکنونجریانداردمیباشد.

تحريم گريبان گير صنعت نفت هند
درروزهایابتداییسالمیادیجدید،صادراتنفت
ایرانبههندبامانعیروبروشدکهموجبافزایشمشغله
مسوانتجارتخارجیصنعتنفتونگرانيازبحران

درصنعتنفتهندوستانشد.
ماجراازاینقراربودکهبانكمرکزيهندبدوناینکه
در را کشورش نفت صنعت مدیران و دولتی مقامات
جریانقراردهد،بهتبعیتازآمریکاواروپاکهدراقدامی
بینالمللیراازخریداری نفتی یكجانبهشرکتهای

نفتایرانبرحذرداشتهوجریمههایسنگینیضدآنها
وضعکردهاند،مباداتمالیباایرانرابهحالتتعلیق

درآورد.
بانكمرکزیهنددرحالیدستبهچنیناقدامیزدکه
تحریمهایشورایامنیتسازمانملل،فروشوصادرات
تنهاموجب اینمسئله و نمیشود راشامل ایران نفت
شدتاصنعتنفتهندکهساانه12میلیارددارنفت
خامازایرانخریداریمیکندرادچارمشکلنماید.در
ایرانپسازعربستاندومینصادرکننده سالهایاخیر
نفتخامبههندبودهودرسال2009و2010میادی
بیشاز21میلیونتننفتبهاینکشورفروختهاست.
پسازاعمالتحریمها،هندیهانفتخامرا15درصد
ارزانترازایرانخریداریمیکردندواینمسئلهموجب
شدهبودتاهندیهامصممشوندمیزانخریدنفتاز
ایرانراافزایشدهندکهباتصمیمناگهانیبانكمرکزی
از ایران نفت بهای پرداخت توقف بر مبنی کشورشان
مسیراتحادیهپایاپایآسیاییبامعضلتوقفوارداتنفت
ایرانچندان اتفاقبرای البتهاین ایرانروبروشدند. از
نگرانکنندهنبودچراکهدرصورتتوقفصادراتنفت
بههفتمینشریكتجاری،رقیباقتصادیدیرینههنددر
تجاری شریك بزرگترین قضا از که چین یعنی منطقه

تعامات برون مرزی صنعت نفت متأثراز سياست های ملی، منطقه ای و بين المللی

جای خالی دیپلماسی انرژی

يك ماه گذشته صنعت نفت کشور روزهای پرمشغله 
ای را پشت سرگذاشت و فرارسيدن سالگرد پيروزی 
انقاب شکوهمند اسامی موجب بهره برداری از طرح 
های متعددی دراين بخش  و آغازعمليات اجرايی طرح 
هايی ديگری شد. اما فارق از برنامه های فوق العاده 
که مختص ايام دهه فجر بود، اتفاقات ديگری نيز در 
اين صنعت رخ داد که بخش عمده ای از آنها مربوط 

به تعامات برون مرزی اين صنعت بود.

احساس جای خالی 
این سند سیاست 
گذاری موجب 
شده تا متولیان امر 
متوجه آن شده و 
تدوین دیپلماسی 
انرژی كشور را در 
دستور كار قرار 
دهند، اتفاقی كه 
نیارمند همراهی 
جامعه علمی و بهره 
گیری از تجربیات 
فعاان این صنعت 
است، كه البته 
نیازمند سرعت عمل 
بیشتری از آنچه 
اكنون جریان دارد 
می باشد
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ایران خام نفت خواهان که کرد اعام نیزهست ایران
آنچه اینپس از توانند ایرانیمی نفتکشهای بودهو
راکهدربنادرکشورهندتخلیهمیکردنددربنادرچین

تحویلدهند.
را جایگزینی پیشنهادات هند های نفتی اگرچه
مطرحکردنداماچونخارجازاتحادیهپایاپایآسیایی
وپرداختباارزهایغیرازدارویوروبود،ایراناین
از دیگر ارزهای تبدیل چراکه نپذیرفت را پیشنهادات
مشکاتی و بوده بر زمان هند و ایران ملی پول جمله

اایجادمیکرد.
متوسل وسیلهاي و ابزار هر به هندیها هرحال به
شدندتااینمشکلرابهگونهایحلکنندوبهاینمنظور
هیاتهاییازاینکشوربهایرانسفرکردهودرمقابلاز
که تاشایدسنگی کردند پذیرایی نیز ایرانی هیاتهای
از انداختهبودرا آنها بانكمرکزیکشورشانپیشپای
میانبردارند.البتهدرنهایتامراینمشکلباجایگزین
پول پرداخت و )هامبورگ( اروپا - ایران بانك شدن
نفتایرانبایوروحلشدوهندیهافرصتخریداری
نفتارزانترازقیمتبازارایرانراازدستندادند،اما
حداقلمتوجهشدندکهنهمیتوانندرویشرکایاروپایی
همسایه از نباید و کنند باز حساب شان آمریکایی و
قدرتمندشانیعنیچینغافلشوند،چراکههمهکشورها
توافقنامهها تمامی باشد مطرح خودشان منافع وقتی
فراموش را بادیگرکشورها برادری اعامدوستیو و
میکنند.البتهایناتفاقمیتوانددرسیهمبرایایران
داشتهباشدکهچندانبررویدوستیبرخیدوستهای
امروزحساببازنکند،چراکههمینکشوردوستهند
کهدراینمدتوبرایجلوگیریازتصمیمایرانبرای
فروشنفتبهچینیادیگرکشورهاازدوستیباایران
ورابطهریشهداریکهتحریمهانمیتواندآنراخدشه
دارکندسخنمیگفتند،چندینوچندسالاستکهدر
ظاهربهبهانههایمختلف،امادراصلبهتبعیتازتحریم

هادرکاراحداثخطلولهصلح،کارشکنیمیکنند.

اعتراض افغانی های فراموشكار
به توقف تانكرهای سوخت 

طیدوماهازاوائلآذرماهتاروزهایآغازینبهمن
مسئلهصادراتوترانزیتسوختازایرانبهافغانستان
دوکشور مقامات روی پیش مشکاتی تا شد موجب
توقف اینمشکلشد، پیدایش آنچهموجب قرارگیرد.
تانکرهایسوختدرمرزایرانوافغانستانبودکهعمدتا
ًمحمولههایسوختوبیشازهمهگازوئیلراازعراق
بهمقصدافغانستانحملمیکردند.درحالیکهاختاف
نظرمنابعخبریدوکشوربرسرتعدادتانکرهایمتوقف
را بتوانخطایمحاسبه که بود ای اندازه از بیش شده
بهآنوارددانست،افغانیهامدعیتوقف1600تانکر
عدد تنها160 را تانکرها تعداد ایران و بودند سوخت

اعاممیکرد.
اینمسئلهباعثموضعگیریهایینیزدرافغانستان
شدتاجاییکهتجاراینکشورتهدیدبهتوقفتجارت
در بود شده توقف این عامل آنچه اما کردند. ایران با

آخرکاروبعدازحلمشکلهمکاماًشفافنشدوبه
روایتراویانآگاهچهارگزینه،موجباتایندلخوریرا
پیشآوردهبود؛اولینگزینهکهدورازذهنتریننیزمی
نماید،مسئلههدفمندشدنیارانههادرایرانبود،عامل
های رسانه های پراکنی خبر در ریشه بیشتر که دیگر
غربیمخالفایرانداشت،اعتقادمقاماتایرانیبهاین
موضوعبودکهافزایشدوبرابریوارداتسوختتوسط
بهمصرف ازآن کهبخشی دلیلاست این به افغانستان
نیروهایناتومیرسد.البتهمقاماتایرانیاینخبررابه
شدتردکردهوافغانیهانیزباقاطعیتتماممنکردادن
سوختبهنیروهایناتوشدندتااینکهموضوعسومکه
قریببهیقینتراستمطرحشد.گزینهسوماینبودکه
برخیناظرانبازارمعتقدند،ایرانازاینکهمسیرترانزیتی
سوختافغانستانباشدناراضیبودهوترجیحمیدهد،
ازتولیداتداخلینیازافغانیهاراتامینکند.دردفاعاز
اینعقیدهبرخیفعاانبازاربههیاتافغانیکهبرایحل
مشکلبهایرانآمدهبودند،اعامکردندکهعراقیهاخود
روزانهیكمیلیونلیترگازوئیلازایرانمیخرندومازاد
تولیدیندارندوهرآنچهکهبهافغانستانصادرمیکنند
شهروندان وسامت بوده استاندارد فاقد و کیفیت بی

افغانیرابهخطرمیاندازد.
ریشهاعتقادصاحبنظرانبهاینکهاینموضوععامل
اصلیتوقفتانکرهابودهاست،درتفاهمنامهایاست
کهسرانجاممیانایرانوافغانستانمنعقدشدوقرارشدتا
ایرانروزانه2میلیونلیترگازوئیلبهافغانستانصادرکند.
چهارمینگزینهمطرحکهعاملیخارجیاست،مربوطبه
رایزنیمقاماتدولتمرکزیعراقبادولتایرانجهت
جلوگیریازترانزیتگازوئیلعراقبهافغانستانبود.در
اینکهگازوئیلیارانهای بااستنادبه واقعمقاماتعراقی
عراقتوسطفعاانمنطقهکردستاناینکشوربهافغانستان
صادرمیشود،ازایرانیهاخواستهاندکهمانعادامهاین

روندشوند.

خط لوله اسامی گاز را به غرب صادر می كند
یکیازدستاوردهایصنعتنفتایراندربهمنماه
امضايسنديبینایرانوسوریهبودکهبهراهاندازی
مسیرعراق، از ایران گاز صادرات و اسامی لوله خط
سوریه،جنوبلبنانومدیترانهبهاروپاانجامید.مقامات
مسئولایرانیدرخصوصاینسندتفاهم،اعامکردند
کهبعدازچندیندورمذاکراتکارشناسیمسیرجدید
مورد سندي امضاي با اروپا به ایران گاز صادرات
ازتشکیل همچنین وي  گرفت. قرار دوطرف توافق
تیمکارشناسيمشتركسهکشورایران،عراقوسوریه
درخصوصبرآورداقتصاديوتعیینمسیردقیقایجاداین
خطلولهخبرداد.مشخصاتاینخطلولهنیزچنیناعام
انتقالروزانه شدکهخطلولهای56اینچیباظرفیت
110میلیونمترمکعبکهمنبعتولیدگازآنعسلویهو
میدانگازيپارسجنوبيخواهدبود،نیازمندسرمایهای
بالغبردوونیممیلیاردداراست.اینخطلولهقراراست
کهدرحدودسالهای2013تا2014گازموردنیازعراق
،سوریهولبنانراتامینوهرآنچهباقيماندرابهاروپا

منتقلکند.البتهمقاماتایرانیخبردادندکهپیشترسندی
همباعراقیهاامضاکردهاندوعراقیهاهمسندیبا
واقعسه اندودر نموده منعقد مسواندولتسوریه
طرفاینپروژهعظیمگازیبهتوافقرسیدهاند،اماهیچ

نامیازتوافقبامقاماتاروپاییدراینبینبردهنشد.
درحالیکهازاینخطلولهانتقالگازبهعنوانمسیر
جدیدصادراتگازبهاروپانامبردهشد،اماهیچجانامی
ازگفتگوبامقاماتکشورهایاروپاییبردهنشدواصاً
معلومنیستکهاروپاییهاخواهانگازایرانباشندوبا
اینهمههزینهچهقیمتیرابرایآنمیپردازند.ازطرفی
انکار ایران کشورهاییچون و منطقه گاز به اروپا نیاز
ناپذیراستومیتوانگفتکهایشانبههرحالمجبور
نقش وسط این اما خواهندشد، ایران از گاز خرید به

لبنانیهاچیست؟
گذاری سرمایه با و شود انجام توافقات همه اگر
میلیاردهاداریخطلولهتامرزلبنانبرسدولبنانیها
اجازهعبورندادهویاطلبهزینههایغیرمنطقینمایند،
آنوقتتکلیفچیست؟درحالیکهکشورهایعربی
هرازچندگاهیدچاردگرگونیسیاسیشدهوکاتغییر
قسم متخاصمی به دوست ازکشور و دهند می موضع
دولت تغییر از متاثر البته که شوند می تبدیل خورده
هایشاناست،اگردرزماننهاییشدنکار،لبنانیهادر
شرایطیقراربگیرندکهچندانتمایلیبهدوستیباسوریه،
عراقویااروپاییهانداشتهباشندوحاضرنشوندکهگاز
یكکشورمسلمانبهکشورهایغربینامسلمانصادر

شود،چهبایدکرد.
و معطلی سال چندین تجربه ایران حالیکه در 
باتکلیفیبرسرقراردادواجرایطرحمعظمخطلوله
صلحراداردکهمتناوباًباکارشکنیپاکستانوهندوستان
روبرومیشود،آیابهترنیستقراردادیمنعقدشودکه
تغییراتسیاسییکی با نیایدو پیش آیندهمشکلی در
ازکشورهاتعهداتدولتهایقبلیشانفراموشنشدهو

پروژهایبهاینبزرگیرامعطلننمایند.

سهميه نوروزی بنزين
كمك به صنعت نيمه جان گردشگری

سهمیهبندیبنزینباردیگربهموضوعداغیتبدیل
شد.

60 سهمیه ماندن باقی ثابت از مسوان حالیکه در
در هایی زمزمه خبردادند، تومانی 400 بنزین لیتری
بنزیننوروزیمطرحواعامشدکه خصوصسهمیه
دولتبرایآنتصمیمگیریخواهدکردونتیجهاینشد
که60لیتردیگرهمبهعنوانسهمیهنوروزیدراختیار

مردمقرارگیرد.
امادراینجریاناظهارنظربرخیکارشناسانکهچندان
همکارشناسیشدهنبود،جالبوقابلبررسیاست.عده
و سهمیه کاهش حالیکه در معتقدند کارشناسان از ای
به کشور بنزین مصرف تا شده موجب قیمت افزایش
میزانقابلتوجهیکاهشیابد،اختصاصسهمیهنوروزی
بازگشتبهعقببودهوافزایشمصرفمجددرابهدنبال

داشتهوبهمصلحتمنافعاقتصادیکشورنیست.

در حالیکه مسوان 
از ثابت باقی ماندن 

سهمیه 60 لیتری 
بنزین 400 تومانی 

خبردادند، زمزمه 
هایی در خصوص 

سهمیه بنزین 
نوروزی مطرح و 

اعام شد كه دولت 
برای آن تصمیم 

گیری خواهدكرد و 
نتیجه این شد كه 
60 لیتر دیگر هم 
به عنوان سهمیه 
نوروزی در اختیار 

مردم قرار گیرد
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اخبار صنعت آب و برق و انرژی ایران

واردات 1۰۰۰ مگاوات برق از تاجيکستان
وزیرنیروباتشریحجزئیاتتوافقاتسهجانبهایران،
افغانستانوتاجیکستاندربخشبرق،ازواردات1000
مگاواتبرقازتاجیکستاندرسهسالآیندهخبردادو
ادامه کشور این از آب واردات برای »مذاکرات گفت:
دارد«.مجیدنامجوادامهداد:»درتوافقاتیکهسهکشور
ایران،تاجیکستانوافغانستانداشتند،مقررشدتاخطانتقال
نیرویبرقHVDCازجمهوریتاجیکستانبهایراناز
طریقخاكافغانستانبادرنظرگرفتنمنافعمشتركسه
کشوراحداثشود.همچنینقراربراینشدکهکارگروهی
فنیومالیمتشکلازسهکشوردرمدت3ماهانتقال1000
مگاواتبرقازتاجیکستانبهایرانازطریقخاكافغانستان

راموردبررسیقراردهند«.
ویتصریحکرد:»درصورتانتقال1000مگاواتبرق
ازتاجیکستانبهایران،شرایطبهگونهایدرنظرگرفتهشده
کهبااستفادهازتکنولوژیباا،اتافبرقحادثنشود؛البته
بایدتیمهایفنیسهکشورراجعبهمسیرنهاییاینپروژه

اظهارنظرکنند«.
نامجوهمچنیندرخصوصوارداتآبازتاجیکستان
اعام تاجیکستان رئیسجمهور که »همانطور گفت: نیز
کردهاند،اینکشورمیتواندآبرابهصورتسخاوتمندانه
نیز ایران اساس، برهمین قراردهد. اختیارکشورها در
انرژی وزرای با را کشور این از آب واردات موضوع،
تاجیکستانوافغانستاندرمیانگذاشت.امابایدامکانات
موردنیاز،شکلانتقالواعتبارازمبرایاینپروژهتعیین
بودنآنسنجیده غیراقتصادی یا بودن اقتصادی تا شود
شود«.ازمبهتوضیحاست،اینتفاهمنامهبهامضایمجید
نامجو،وزیرنیرویایران،گلشیرعلی،وزیرانرژیوصنایع
تاجیکستانوالحاجمحمداسماعیلخان،وزیرانرژیوآب

افغانستانرسید.

51۰۰ ميليارد تومان، درآمد دولت از يارانه آب و برق
دولتازمحلواقعیکردنبخشيازقیمتآبوبرق،

5100میلیاردتوماندرآمدخواهدداشت.
کردن هدفمند قانون اجرای »با گفت: نامجو مجید
یارانهها،اگرچهدرآمدآبوبرقازمحلافزایشقیمت
ایندوکاا،ارتقامییابداماتنهابخشیازایندرآمدنصیب

وزارتنیرومیشود«.
وزیرنیروافزود:»برایناساس،وزارتنیرو30درصد
ازدرآمد600میلیاردتومانیدولتازمحلدریافتیارانهها
صندوق به مابقی درصد و70 کرد خواهد برداشت را

هدفمندکردنیارانههاواریزخواهدشد«.
ویتصریحکرد:»ایندرحالیاستکهوزارتنیرو

میتواندازمحلافزایشقیمتبرقدراجرایمرحلهاول
قانونهدفمندکردنیارانهها،4هزارو500میلیاردتومان
درآمدداشتهباشد،ودولتدرمرحلهاولتصمیمگرفته

استتا45درصدازیارانهبرقراهدفمندکند«.
بهگفتهنامجو،دولتدرمرحلهاولتنها25درصداز

یارانهآبراهدفمندکردهاست.

حضور متخصصان ايراني در پروژه هاي آب و برق 
افغانستان

افغانستانخواستارحضور کشور وآب انرژي وزیر
مهندسانومتخصصانایرانيدرپروژههايآبوبرقاین

کشورشد.
جانبه سه اجاس در خان«، اسماعیل محمد »حاج
وزیرانانرژيجمهورياساميایران،جمهورياسامي
افغانستانوجمهوريتاجیکستاندرتهران،ضمنابراز
افغانستان، در ایراني شرکتهاي فعالیت از رضایت
تعهدات به که ایراني شرکتهاي هستیم »مایل گفت:
خودبهموقععملميکنند،درمناقصهپروژههايآبو

برقافغانستانشرکتکنندوبرندهبشوند.«
زبان، دین، ایران با »افغانستان کرد: تصریح وي
فرهنگومرزمشتركداردوبرایناساستمایلداریم
تاشرکتهايایرانيبرندهمناقصهپروژههايماباشند«.
وزیرانرژيوآبافغانستاناظهارداشت:»البتهدر
فعالیت افغانستان در بسیاري شرکتهاي آب، بخش
افغانستان دارندامادربخشبرقشرکتهايفعالدر
اینکهسه بیان با کمتربهچشمميخورد«.ويسپس
انرژي زمینه در ایران و افغانستان تاجیکستان، کشور
گامهايمثبتيبرداشتهاند،گفت:»برقکشورافغانستان
از غرب و همسایه کشورهاي با کشور این شمال از

طریقسهخطانتقالتامینميشود«.

حضور فعال شرکت هاي آب و برق در نمايشگاه 
دستاوردهاي پژوهشي

باگشایشنمایشگاهدستاوردهايپژوهشي،شرکتها
این نیزدر باصنعتآبوبرق وموسسههايمرتبط

نمایشگاهحضوریافتند.
گسترش هدف با پژوهشي، دستاوردهاي نمایشگاه
روحیهتحقیقدربیناقشارمختلفجامعهوفرهنگسازي
دراینزمینهبرپاشد.سازمانهاوموسسههايوابستهبه
وزارتنیرونیزدرنمایشگاه»دستاوردهايپژوهشي«که
ازچهارمتانهمديماهسالجاريدرمحلمصايامام
خمینيبرگزارشد،حضوریافتند.موسسهآموزشعالي
صنعتآبوبرق،پژوهشگاهنیرو،موسسهتحقیقاتآب،

منابعآب مدیریت برق،شرکت و آب دانشگاهصنعت
ایران،موسسهتحقیقاتوآموزشمدیریتوشرکتتوانیر
دستاوردهايپژوهشيخودرادرایننمایشگاهارائهدادند.
یازدهمینجشنوارهتجلیلازپژوهشگرانوفناورانبرتر
کشورونخستینکنفرانسمليمدیریتپژوهشوفناوري
نیزدرروزهايششوهفتديماهجاريدرمحلسالن
اجاسسرانکشورهاياساميبرگزارشد.برایناساس
سهپژوهشگردربخشهايآبوبرقونیزیکيازمدیران
شرکتآبوفاضابروستایيبهعنوانپژوهشگرانبرتر
وزارتنیروبهجشنواره»تجلیلازپژوهشگرانوفناوران

برترکشور«معرفيشدند.

349 پروژه پژوهشي در شرکت نفت و گاز پارس
تعدادپروژههايپژوهشيودانشجویيشرکتنفتو
گازپارس،ازسال1380تاکنونبالغبر349پروژهبوده

است.
بهنقلازپایگاهاطاعرسانيشرکتملينفتایران،
»مریمخرم«،رئیسپژوهشوفناورينفتوگازپارس
گفت:»تعدادپروژههايپژوهشيودانشجویيشرکتنفت
وگازپارس،ازسال1380تاکنون،بالغبر349پروژهبوده
استکهازاینتعداد64پروژهدرقالبپژوهشو285

پروژهدرقالبپروژههايدانشجویيبودهاست«.
ويافزود:»ازمیانپروژههايپژوهشيدانشجویي97
پروژهدرحالاجراو188پروژهخاتمهیافتهاست،همچنین
ازمیانپروژههايپژوهشي47پروژهبهاتمامرسیدهو17

پروژهنیزدرحالانجاماست«.
رئیسپژوهشوفناورينفتوگازپارس،تاکیدکرد:
»پژوهشوفناوريشرکتنفتوگازپارس،دراینمدت
21مقالهپژوهشيو100مقالهدانشجویيراموردحمایت
فناوري و پژوهش سمینار تاکنون87 و داده قرار خود
برگزارکردهاست«.ويتهیهمتیلدياتانولآمینفعال
شدهبهمنظورافزایشکارایيواحدهايشیرینسازيگاز،
حذفبیولوژیکيMTBEازآبدرمقیاسآزمایشگاهي
وساختبازدارندهخوردگيموثرومقرونبهصرفهبر
پایهمشتقاتاسیدهايچربجهتخطوطلولهزیردریایي
پارسجنوبيراازدیگراقداماتپژوهشوفناوريشرکت
نفتوگازپارسعنوانکردوگفت:»پروژههايپژوهشي
است«. بوده کاربردي اغلب پارس، گاز و نفت شرکت
رئیسواحدپژوهشوفناوريشرکتنفتوگازپارس،
درموردرویکردجدیدوزارتنفتدرپژوهشوفناوري
گفت:براساسنظامجدیدپژوهشوفناوريدرصنعت
نفت،بایدخروجيپژوهشوفناوريکاربرديشودواین
رویکردميتواندنقشبسیارموثريدرارتقايپژوهشو
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فناوريداشتهباشد.
ويتصریحکرد:پژوهشدررویکردجدیدوزارتنفت
بهمعنايتحقیقومطالعهبهمنظوردستیابيبهیكدانشو

تولیدعلمدریكموضوعویژهاست.
خرمتاکیدکرد:آنچهدرپژوهشوفناوريمورداهمیت
در آن نتایج از استفاده و پژوهش کردن کاربردي است
راستايتولیدیكمحصول،مهارتودرنهایتبهینهسازي

عملکرداست.

حفاری چاه های جديد پارس جنوبی
 در خط مرزی با قطر

یكمقاممسئولبااشارهبهابتکارایراندراستفادهاز
تکنولوژیجدیدبرایحفاریبزرگترینفازپارسجنوبی،
گفت:»توسعهچاههایگازیدرخطمرزیخلیجفارسدر

دستورکارقرارگرفتهاست«.
پتروپارس شرکت حفاری مدیر جوادیان«، »محمود
باتاکیدبراینکهتاپیشازتشدیدتحریمهایبینالمللی
تمامیتجهیزاتموردنیازحفاریفاز12پارسجنوبی
عملیات »هماکنون کرد: تصریح است، شده تامین
جدارهگذاری، سیمانکاری، مشبكگذاری، اسیدکاری،
نصبوراهاندازیتجهیزاتسرچاهیودرونچاهی

اینچاهبهپایانرسیدهاست«.
ویبااعاماینکهدرمجموعدربزرگترینفازگازی
میدانمشتركایران-قطر،باید45حلقهچاهتوصیفی
وتوسعهایحفاریشود،تاکیدکرد:»باتوسعهحفاری
به گاز مهاجرت امکان جنوبی پارس مرزی چاههای
این برایحفاری بینمیرود.همچنین از مقابل طرف
چاههاازیكتکنولوژیجدیدومنحصربهفرددرسطح

جهاناستفادهشدهاست«.
تکنولوژی این تشریح امکان اینکه بیان با جوادیان
از بهشرایطبرداشتدوطرف باتوجه جدیدحفاری
پارسجنوبیمصلحتنیست،تصریحکرد:»هماکنوندو
دستگاهجكآپپیشرفتهدرفاز12پارسجنوبیمشغول
بهفعالیتاستکهبهزودیسومینجكآپدریاییوارد

آبهایخلیجفاریمیشود«.

 3/5ميليون مگاوات ساعت، توليد برق چهار نيروگاه
مجموعتولیدبرقنیروگاههايکرخه،مسجدسلیمان،
از 4 کارون و لوارك رجایي، شهید کوهرنگ، کارون3،
ابتدايامسالتاپایانآذربهسهمیلیونو565هزارو353

مگاواتساعترسید.
توسعه مدیرعاملشرکت رضازاده«، محمدرضا »سید
منابعآبونیرويایران،اظهارداشت:»ازابتدايامسالتا

پایانآذر،23نیروگاهبرقآبيکشوربهمیزانهشتمیلیون
و16هزارو491مگاواتساعتبرقتولیدکردهاند«.

ويافزود:»درمیاننیروگاههايبرقآبيکشورهمچنان
نیروگاهمسجدسلیمانباتولیدیكمیلیونو915هزارو
981مگاواتساعتبیشترینسهمتولیدانرژيبرقآبي
راداشتهاست«.اویادآورشد:»نیروگاهکارون3نیزدر9
ماههامسالیكمیلیونو229هزارو996مگاواتبرق
تولیدکردهاست«.ويتصریحکرد:»اولینواحدنیروگاه
برقآبيکارون4باظرفیت250مگاواتدرروز20آذر
امسالبهشبکهسراسريبرقکشورپیوستوطياین
مدت54هزارو834مگاواتساعتبرقتولیدکرده
آبيکرخهدر برق »نیروگاه اینمسئولگفت:  است«.
اختیار در برق ساعت و373مگاوات 238هزار مجموع

شبکهسراسريکشورقراردادهاست«.
امسال ماهه 9 »در شد: یادآور پایان در رضازاده
مگاوات 80 و 56هزار کوهرنگ مگاواتي 35 نیروگاه
و800 هزار 50 لوارك مگاواتي 23/5 نیروگاه ساعت،
مگاواتيشهیدرجایي نیروگاه13/5 و مگاواتساعت

19هزارو289مگاواتساعتبرقتولیدکردهاند«.

بازده نيروگاه های حرارتی کشور حدود يك درصد 
افزايش يافت

بهگزارشپایگاهخبریوزارتنیرو،بازدهنیروگاههای
حرارتیکشوردرآبانماهسالگذشته36/85درصدبودکه
اینمیزاندرآبانماهسالجاریبه37/76درصدافزایش

یافت.
ایندرحالیاستکه،بازدهنیروگاههایحرارتیکشور
در که بود درصد معادل37/4 نیز سالجاری مهرماه در
مقایسهبامیزان36/86درصدیمدتمشابهسالگذشته،
افزایشرانشانمیدهد.همچنین،متوسطبازدهنیروگاههای
حرارتیکشوردرهشتماههنخستسالجاریبیشاز

37/23درصدگزارششدهاست.
نیروگاههای بازده هماکنون که، میشود یادآوری
کشوردررتبهنخستدربینکشورهایمنطقهقراردارد
به دستیابی و تولید بازده درصد یك ساانه افزایش و
بازده41درصدیدردولتدهموبازده45درصدتا
نیروگاههایکشوردر پنجمتوسعهدرکل برنامه پایان

دستورکاروزارتنیروقراردارد.
بزرگترینسدقوسیخاکیکشورآبگیریشد

منطقهای آب شرکت توسعه و طرح معاون
چایپاره شهرستان آغچای »سد گفت: غربی آذربایجان
باحضور کشور خاکی قوسی سد بزرگترین عنوان به
سجاد  شد«. آبگیری رسمی بهصورت رئیسجمهور

برشندهافزود:»عملیاتاجراییسدآغچایازسال81
وبااختصاصهزارو400میلیاردریالآغازشدهاست«.
ویبابیاناینکهعملیاتساختبدنهاینسدهماکنون
از96/5درصدپیشرفتفیزیکیبرخورداراست،افزود:
»حجممخزنیاینسد197میلیونمترمکعباستکه
مترمکعب 190میلیون سد، این از بهرهبرداری آغاز با
آوردِرودخانه،تنظیموآبیاریبیشاز15هزارهکتارسه
دشتنازك،قرهضیاالدینوخویوتامینآبموردنیاز
شهرستانهایخویوقرهضیاالدیننیزانجاممیشود«.
ویگفت:»برایاتمامشبکهآبیاریوزهکشیسد،
700میلیاردریالوجهتاتمامبدنه،170میلیاردریال

اعتبارنیازاست«.
با خاکي نوع از چایپاره شهرستان آغچاي سد
هستهرسيباطولتاج826متروحجمبدنه8میلیون
و900هزارمترمکعبوحجمکلمخزن197میلیون،
شاملسامانهانحرافودورشتهتونلبهطولهاي752
و756متروظرفیتتخلیهسیاب405مترمکعبدر

ثانیهاست.

423۰ هکتار زمين برای احداث نيروگاه بادی در زابل
در نو انرژیهای کارگروه جلسه در زابل فرماندار
نیروگاه »برایاحداث فرمانداریاینشهرستانگفت:
که است موردنیاز زمین هکتار 4230 زابل در بادی
زابل شهرستان نادر میل منطقه در زمین میزان این

پیشبینیشدهاست«.
افزود:»هماکنونبرايتولیدسههزار حسینکیخا

مگاواتبرق،متقاضیوجوددارد«.
بادی توربینهای راهاندازی وضعیت شرح به وی
کلنگ 1387 تیرماه »در گفت: و پرداخت زابل در
منطقه در بادی توربینهای ایستگاه نخستین احداث

بادخیززابلبهزمینزدهشد«.
فرماندارزابلاضافهکرد:»منطقهسیستانازگذشته
بادهایمختلفی بادها،شاهدوزش بهعنوانسرزمین
درسالبودهکهمهمترینآنهابادنوار،بادپلیاسی،

بادگاوکشوبادهای120روزهاست«.
برق جدید، توربینهای نصب »با افزود: کیخا
بیشتریتولیدمیشودودراینصورتعاوهبرتامین
نیز همسایه کشورهای به هستیم قادر استان، این برق

برقصادرکنیم«.
ویگفت:»بنابهتاییدمدیرعاملسازمانانرژیهاي
نوکشور،باعملکردتوربینبادیزابل،ساختنیروگاهها
سیستان منطقه در برق پرقدرت و بزرگ مزارع و

توجیهپذیراست«.

آنچه در ادامه می خوانيد مروری است بر اخبار صنعت آب و برق ايران در ماهی که گذشت. تاش ما بر اين است 
که اخبار صنعت آب و برق را از گوشه و کنار کشور جمع اوری کرده و در هر شماره به اطاع شما برسانيم
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درآمدی بر مردم شناسی نوروز

آیینی که مرزها را درنوردید

71

ابرقدرتها زورآزمایی و سیاسی مرزهای ساختار
که را ایرانی گوناگون اقوام و مردمان خاورمیانه، در
به فرهنگی همگونیهای با سرزمین یك در هزارهها
از جدید نامهای پشت در میپرداختند، همزیستی
این حکایت چگونگی مطالعهی که ساخت دور هم
ایران« تجزیهی »تاریخ مطالعهی درحوزهی جداییها
شایستهیبررسیاست،اماتنهاسهمآندراینجستار
مرزهای آن با برابر که است پنهان حقیقتی یادآوری
زبانان فارسی همدلیها ساختن جدا یارای قراردادی
هم و قندهار و سمرقند از را )چین( اویغورستان
آیینیهاوهمانندیهایاهالیکابلراازکردستانعراق

ندارد!:
این از نقطه دو بین اسلحه با مرزی که »گیرم
سرزمینایجادشد،چگونهمیتواننددرفصلخزاناز
کنند! بهخراسانجلوگیری بادخنكخوارزم حرکت
داد دستور را مولیان جوی بوی میتوان چگونه و
مکن؟ نوازش را هرات بادغیس مشتاقان مشام که
هنگامیکهانگورتاکستانبلخدرُخمخانهیقونیه
بهجوشوخروشمیآیدوشوریدهیهمدانیرابه
یادصبحگاهنیشابوروشامگاهبغدادمیاندازد،کدام
نیرورایارایآنستکهراهبرسفردلفریباینخیال

مستانهببندد؟«
همان نیز نوروز جهانی جشن حدیث اما و 
بویخوشش که است بلخ تاکستان انگور حکایت
در را ایرانی( )غیر انیرانی و ایرانی گوناگون اقوام

سرتاسرجهانمستساختهاست!
سرزمینهای فرهنگی گسترهی در اگرچه
ارمنستان، هندوستان، نام نباید نوروز برگزارکنندهی
ازبکستان، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان،
را  . . .  و عراق کردستان آذربایجان، جمهوری
ما نمونه برای میانه، این در اما سپرد، فراموشی به
تنهادراینگفتارردپایاینآیینباستانیرادردو
سرزمین)تاجیکستانوافغانستان(خارجازمرزهای
آن درهرکجای که کردیم سیاسیجهانیجستجو
بوینوروزمیآیدومردمانسرزمینهایآن،نژادو

فرهنگوهویتخویشراهمچوفرزندیمیبینندکه
سدههاپیشازاینازمادرخود)ایرانفرهنگی(دور
دو در را نوروز ریشههای اینجستار در است مانده
تمدنباستانیدیگر)مصروبابل(نیزجستجوخواهیم

کرد.


تاجيكستان
ازباشکوهترین بیگماننوروزدرتاجیکستانیکی
وشگفتانگیزترینجشنهایآیینیخاورمیانهاست.

جشنهای با پیوند در و همزمان سرزمین این در
آخرسالونوروز،آیینهایگوناگونیبرگزارمیشود

کهعبارتنداز:
»مراسم گلگردانی«، »مراسم حوت«، ماه »مراسم
آتش »مراسم و پزی« سومنك »مراسم براران«، جفت

افروزی«)چهارشنبهسوری(.

ماهحوت)ماهی(درگاهشماریدهقانانِگذشتهی
تاجیك،آخرینماهسالبودوازآنجاکهدراینماه،
آبوهواباشتابدگرگونمیشود،آنرابهسهدوره
بخشکردهاند:هفدهشبانهروز»حوت«،هفتشبانه
روز»عجوز«وسهشبانهروزآن»نحس«نامیدهمیشد.
یا نو یافته،سال پایان ازسهروزنحس،سال پس

نوروزآغازمیگشت.
»هجدهمحوتراعجوزشمار

کهبوداولفصلبهار«)ترانهیتاجیکی(
تاجیکاندراینماهبرایکشتوکاربهارآمادگی
تاجیك ترانههایمردم آییندر این میدیدند،چنانکه

نیزبازتابدارد:
»حوتگذشت،فصلزمستانبهمقامدلما

لیكدرحوتشدهاستشورشوغوغابرپا
سردیوگرمی،اینبودبهفرمانخدا

نیستکسراسخنیگفتهدراینچونوچرا
حوتاگرحوتیکند،کمپیرهدرقوطیکند«

میان در نوروزی آیینهای دیگر از همچنین
تاجیکانچنانکهگفتیم،»مراسمگلگردانی«استکه
میرود. شمار به دهقانی رسوم از یکی حقیقت در
به گذشته زمانهای از تاجیك مردم را گلگردانی
انگیزهیبیداریطبیعتوآغازشکوفهدهیگلهاو

درختانبرگزارمیساختند.
بزرگساان دست به گذشته در اگرچه آیین این
و کودکان دست به امروز اما میگرفت، انجام
تپه و دره از گلگردانها میشود. برگزار نوجوانان
ودامنهیکوههاگلچیدهواهلروستایخودرابه
پایانیافتنزمستانوفرارسیدنسالجدیدوآغاز
میدهند. مژده نوروز آمدن و بهاری کار و کشت
مردماننیزبهگروهپنجتادهنفریگلگردانهاهدیه
میدهندوگلهارابهچشموابروانخودمالیدهواز
زیباییوسامتیودیدنآغازسالنوشادیمیکنند.
نواحی در که گوش سیاه گل و بایچیك گِل
و سمرقند در همچنین و تاجیکستان شمالی
آغاز نشانهی قشفدر و فرغانه زرافشان، وادیهای

امه
وزن
نور

فرشید ابراهیمی

ساختار مرزهای 
سیاسی و 

زورآزمایی ابرقد 
در یک سرزمین با 

همگونی های فرهنگی 
به هم زیستی 

می پرداختند، در 
پشت نام های جدید 

از هم دور ساختند كه 
مطالعه ی چگونگی 

حکایت این جدایی ها 
در حوزه ی مطالعه ی 

»تاریخ تجزیه ی 
ایران« شایسته ی 

بررسی است



اسفند 89 و فروردین 90/ پیش شماره 5 و6   

بهاراست،ازگلهاییاستکهدرآیینگلگردانیبه
»بایچیك انگیزه،گلگردانیرا بههمین کارمیرودو

گویی«نیزمینامند.
»بهارآمد،بهارآمد

بهدهقانوقتکارآمد
بهدوستانگلقطارآمد

بهارنومباركباد
گلِگلهابایچیك،

بایچیك...«)ترانهیتاجیکی(
واماآیین»جفتبراران«باآرزویپربارگردیدنو
پربرکتشدنمحصولدرسالنوین،درتمامیمناطق

ودرپایانماهحوتبرگزارمیشود.
کواب حصار، وادیهای میان این در آیین این
همهی آن در و میگیرد انجام گونه یك به غرم و
پلو، دهقانها آیین این در میکنند. شرکت خانوادهها
کرده تهیه را مراسم این ویژهی غذای یا و فطیر نان
مهمانی این در را کهنساان از نفر بیست تا پانزده و
جایمیدهند.پسازخوردنغذا،اینعبارتخوانده

میشود:
و صحت برارکار، دولت، زیاده نعمت، »مزید
خوش دهقان، بابای به رسد کان، و خرد سامتی

آمدیدمیهمانان.«
مردمدهاتآبکنده،عاشقانوورگانزهدروادی
خوانند می داستانی براری جفت آیین هنگام قشقدر
روایت اساطیری گونهی به دهقانان تاریخ آن، در که
شدهاست.ایینآیینهمچنیندرمیاندهقانانسمرقند،
بخارا،لنینآبادووادیفرغانهنیزبههمینگونهانجام

میگیرد.
در بهار فصل آیینهای از نیز پزی« »سومنك
پزی سمنو همان یا پزی سومنك است. تاجیکستان
مراسمیاستکهچنانکهخواهیمگفتدرافغانستان
وایراننیزهنوزکماکانپابرجاماندهاست.دربرخی
و کرده درست خمیر سومنك با ایران شرقی دهات

مانندچپاتیتاجیکیناننازكکیپزند.
زیادی زمان سومنك کردن آماده که آنجا از

را خود ویژهی آیین و نگهداری و میگرفت را
میخواست،خودبهخودبهبزمیدرمیآمدواینسنت
گذشتگانتاامروزدردهاتکوهستانهایتاجیکستان

بهیادگارماندهاست.
سومنكپزیدر»حصارشادمان«بهاینگونهاست
کهگندمبهاریسفیدوتاشکندیرادرطبقهایبزرگ
آن زد، نیش که گندم میریزند. »لنگری« نام به چوبین
بام یاسینیهایبزرگپهنکردهوروی رارویتخته
میگذاشتندوبارانسببمیگشتتاگندمرشدکندواز

آردآنسومنكتنوریودیگیتهیهمیشد.
آیینچهارشنبهسورییا»آتشافروز«نیزکهویژهی
مردمتاجیکستانجنوبیومرکزیاست،درهفتهیآخر
ماهصفر)اسفند(وبانام»چهارشنبهآخرون«)چهارشنبه

آخران(برگزارمیشود.
دراینمراسمبرایرهاییازگناهاندرهفتهیآخر
اسفندماه،هنگامعصرتاغروبآفتابآتشافروختهشده

وُخردوبزرگازباایآنمیجهند.
اینآییندرمیانتاجیکانمنطقهیشمالینیزرواج
به )عل پرك« »علو را آن که آیین این در اهالی دارد.
معنیآتش(نیزمینامندبههنگامپریدنازرویآتش

اینترانهرامیخوانند:
زردیورنجوریمنازتو

سرخیوخرمیتوازمن

افغانستان 
پاکستان و افغانستان کشور دو در نوروز برگزاری
بسیارهمگونوهمساناستودرهردویآنهانوروز

بانامحضرتامیر)علی(پیوندخوردهاست.
با افغانستان، نقاط از بسیاری در جشن این
مزارشریف، در میشود، برگزار ویژهای شکوهمندی
بزرگی جشن علی، حضرت به منسوب زیارتگاه در
بهناممیلههایگلسرخبرگزارمیشودوهمهساله،
هزاراننفراززائرانآنزیارتگاهودوستداراننوروزاز
سرتاسرکشور،حتیازکشورهایایرانوتاجیکستان
شریف مزار شهر به میانه آسیای کشورهای دیگر و

باشکوهمندی را پارینه و ملی اینجشن و میروند
هرچهبیشتربرگزارمیکنند.درشهرکابلنیزبهعنوان
خواجه بنام محاتی در نوروزی های میله پایتخت،
استالف، زیبای تپهی میر، کاریز دامنهیسخی، صفا،
گلغندیچاریکاربرگزارمیشود.درهراتنیز،مردمان
درروزهاینخستینسالوچهارشنبهنخستسالو
نیزدرسیزدهمینروزازنوروز،درتفریحگاههایدرون
راگرامی نوروز میآیندوجشن بیرونشهرگردهم و
نو، سال آغاز و نوروزی سنتهای جمله از میدارند.
راهاندازیمیلهیسمنك)سمنو(درشبنخستنوروز
همراهباسروروشادمانیوتهیهوپخشآبهفتمیوه
خشك میوه نام به افغانستان در که آجیل نوع )هفت
معروفاست(میباشد.تهیهیهفتسینهمدربرخی

نقاطافغانستانپابرجااست.
یکیازسنتهاینوروزیمردمافغانستان،بهویژهدر
شهرشمالیمزارشریفونیزکابل،برافراشتنژنده)علم
پوشیدهازپارچههایسبزرنگ(،مشهوربهژندهیسخی
است.برافراشتناینعلم،ازوجوهمذهبیجشننوروز
در تاریخی، روایت یك اساس بر است. افغانستان در
اطراف در نایبمحمدعلمخان که سال1288هجری
حرم)منسوببهحضرتعلیدرمزارشریف(ملحقات
از را محکمی و راست چوب و کرد بنا خانههایی و
جنگلهایماورالنهرخواستودرساختنعلممباركبه
کارگرفتکهتاامروزمورداستفادهاست.

مصر
نوروزقبطیاگرچههمریشهبانوروزایرانیاست،اما

زمانبرگزاریآناندکیدگرگوناست.
نوروزمصریهرسالهبرابربادهمیایازدهمسپتامبر
)نخستینروزماهتوتمصری(باآغازفصلکشاورزیو
هنگامهیطغیانرودنیلبرگزارمیگردد،تانیلتوانایی
خویشرادرسیرابکردنزمینهایپیرامونخودنشان
دهد.دربارهیپیدایِینوروزدرمصرباستانروایتهایی
این میگوید آنها از یکی که است میان در گوناگون
هخامنشی کمبوجیهی وسیلهی به بار نخستین آیین

نوروز مصری هر 
ساله برابر با دهم 
یا یازدهم سپتامبر 
)نخستین روز ماه 
توت مصری( با آغاز 
فصل كشاورزی و 
هنگامه ی طغیان 
رود نیل برگزار 
می گردد، تا نیل 
توانایی خویش را 
در سیراب كردن 
زمین های پیرامون 
خود نشان دهد. 
درباره ی پیدایِی 
نوروز در مصر 
باستان روایت هایی 
گوناگون در میان 
است كه یکی از 
آنها می گوید این 
آیین نخستین بار به 
وسیله ی كمبوجیه ی 
هخامنشی )فرزند 
كوروش(، كه در 
سال 595 ق.م 
مصر را گشود، وارد 
این سرزمین شد 
و گروهی دیگر 
نیز بر این باورند 
كه خسروپرویز 
ساسانی )دومین 
فاتح ایرانی مصر( 
در 619م، نخستین 
برگزار كننده ی 
نوروز در این 
سرزمین بوده است
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)فرزندکوروش(،کهدرسال595ق.ممصرراگشود،
وارداینسرزمینشدوگروهیدیگرنیزبراینباورند
کهخسروپرویزساسانی)دومینفاتحایرانیمصر(در
619م،نخستینبرگزارکنندهینوروزدراینسرزمین
بودهاستوبرخیدیگرمیپندارندکهنوروزجشنی
استکهپسازاسامدراینسرزمینیكآیینملی

بهشماررفتهاست.
فرمانروایی زمان در اسامی، تواریخ پایهی بر
بسیار پیوندی ایرانی شیعهی امیران با که فاطمیان
نزدیكداشتند،نوروزیكجشنملیشناختهشدهبود
ودرروندبرگزاریآن،خلیفهوخانودهاشوتمامی

نامدارانکشوریبهشادمانیمیپرداختند.
مصریاندراینجشنآتشمیافروزندوبریکدیگر
خانوادههایشان و دولت کارمندان به و میپاشند آب

پوشاكوپیشکشنوروزیدادهمیشود....
درست مصر(، )در بهار آغاز در امروزه همچنین
آیینسیزدهمفروردینرا ایرانیان درهمانروزیکه
از ایرانیان، از پیروی به مصر مردم میآورند، جا به
شهربیرونمیروندومراسمیرابرگزارمیکنندکهبه
سیزدهایرنیانمیماندوآنرا»یشمالنسیم«مینامند.

بابل
مهرداد دکتر شادروان همچو کارشناسان از برخی
بهار،معتقدبودندکهپیشینهیریشهینوروزدرتمدن
است. کهنسال بسیار ایرانی تمدن همچو بینالنهرین

اومعتقدبودکه:
جشن از غربی آسیای در که نشانهای »کهنترین
سالنوبازمانده،بهنخستینخاندانسلطتنیاورمربوط
میشودکهدرطیآن،ازدواجمقدسمیانالههیآب
وخدایباروریانجاممیگرفتهوکاهنهیمعبدنقش
سوم هزارهی در این و است. داشته عهده بر را الهه
به اصل در اینجشن . . . است بوده ازمسیح پیش
مناسبتپیروزیائایاانکیبودهکهاپسو،غولآبهای
شیرینرامیکشدوخودایزدآبهایشیرینمیشود.

پسازپیروزیبراوجشنمیگرفتند،بررودخانهسد
میساختندتابهتربهکشتوزرعبپردازند.اینعیدرا
بعدهابابلیهاحفظمیکنندودراینجامردوكجای

انکیرامیگیرد.«
همچنینچنانکهمیدانیمدرآیین»میرنوروزی«که
یکیازسنتهایدیرینوآیینهایپیوستهبهنوروز
درایرانشناختهمیشود،کسیرابهگونهینمادیناز
آغازتاسیزدهمفروردینماهپادشاهوامیرمیساختند
واوسواربراسب،ااغیاشتر،بهمدتسیزدهروز،به

گونهیطنزآمیزیبهفرمانرواییمیپرداخت.
فرمانروایی یادآور و نماد میرنوروزی آیین شاید

متزلزلوبیدواموبیاساسفرمانروایانباشد!
سخندرپردهمیگویم،چوُگلازغنچهبیرونآی
نوروزی میر ُحکم نیست، روزی پنج از بیش که

)حافظ(
درهمینروندبرابربابسیاریازروایات،گونهای
بابل باستانی تمدن در میتوان را میرنوروزی آیین از
مصری« »سینوههی نامِی داستان برمتن بنا : یافت
پزشكویژهیفرعون)نوشتهیمیکاوالتری(کهاگرچه
ا... »ذبیح شادروان ترجمهی با که است داستانی تنها
بیگمان اما ارزد!، می خواندن بار یك به منصوری«
ریشههایباستانیاینداستانرانمیبایدفراموشکرد.
سینوههدرفصلشانزدهمکتابچنینمیگوید:

»...وقتیفصلبهارشروعمیشودسکنهیبابل
مدت12روزجشنمیگیرند.درروزسیزدهم،مراسم
پادشاه یعنی بزرگ، دروغ بهوسیلهییك اینجشن
دروغی-خاتمهمییابد.دراین12روزهمهمشغول
روز برایجشن را خود و میشوند عشرت و عیش
سیزدهمبهارآمادهمیکنند.صبحروزسیزدهممندر
مهمانخانهنشستهبودمکهیكعدهسربازبهمهمانخانه
ریختندوبانگزدند:پادشاهماکجاست؟پادشاهمارا
سربازها رساند. خواهیم قتل به را همه وگرنه بدهید
بیم از اتاقماغوغانمودندو»کاپتا«غاممن، مقابل
: بهمنگفت و پنهانکرد زیرتختخواب را خود

تصورمیکنمدربابلشورشیشدهوپادشاهگریختهو
طرفداراناوبهتصوراینکهویدراینمهمانخانهاست

اینجاآمدهاند.«
میگشاید را اتاق در سینوهه داستان، ادامهی در
او به سربازان میکند. معرفی سربازان به را خود و
خود با را کاپتا که آمدهاند پادشاه سوی از میگویند
ببرند.پسازگفتگوومشاجره،سرانجامغامِخودرا
بهآنانتسلیممیکندوبرایپیگیریماجراخودنیز
درپِیایشانبهکاخپادشاهبابلمیرود.سینوهه،هنگام
ورودبهکاخبارویدادهاییروبرومیشودکهبهروایت

لحظهبهلحظهیآنپرداختهاست:
»...کاهنبزرگ)مردوك(بهطرفکاپتا-غام
من-اشارهکردوگفت:اینكماتوانستهایمکهیك
پادشاهبالغوعاقلپیداکنیمواورابهسلطنتانتخاب
خواهیمکردتااینکهازرویعقلومآلاندیشیبرما
دهان از حرف این اینکه محض به نماید. حکومت
به بودند آنجا در که کسانی آمد بیرون بزرگ کاهن
با و شدند حملهور )بورابورباش( بابل جوان پادشاه
سینهی و سر از را سلطنت عائم شوخی، و خنده
. . . کردند بیرون او تن از لباس و کردند دور وی
میگردید، خلع سلطنت عائم از وقتی بورابورباش،
کوچکترینمقاومتینکردومندیدمکهبهاتفاقشیر
راروی »کاپتا« . . . . رفت اتاق از بهگوشهای خود
نشانیدندو آنمینشست، پادشاهروی  قبًاٌ که تختی

مقابلشسجدهکردندوزمینرابوسیدند!....«


یارنامه :
فرهنگ  در  چند  جستاری   ،1373 مهرداد،  بهار، 

ایران، فکر روز 
زمان  سنجش   - زروان   ،1358 فریدون،  جنیدی، 

در ایران باستان، بنیاد نیشابور 
نوروز در  واجانی، مهدی، 1372،  اسفید  حسینی 
و  مرکزی  آسیای  مطالعات  فصلنامه ی  تاجیکستان، 

قفقاز، س2، ش3، زمستان 

امه
وزن
نور

»كهن ترین نشانه ای 
كه در آسیای غربی 

از جشن سال نو 
بازمانده، به نخستین 
خاندان سلطتنی اور 
مربوط می شود كه 
در طی آن، ازدواج 

مقدس میان الهه ی 
آب و خدای باروری 

انجام می گرفته و 
كاهنه ی معبد نقش 

الهه را بر عهده 
داشته است. و این 

در هزاره ی سوم 
پیش از مسیح بوده 

است
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كارت شادباش
جدید روشهاي گیري شکل از پس که کاري
ارتباطيمانندنامهنگاري،یاشکلجدیدترآننامههاي
است؛ شادباش کارت ارسال یافته، رواج الکترونیکي
یكهفتهپیشازآغازسالنو،زمانارسالکارتهاي
براي شادباش کارت فرستادن ميرسد، فرا شادباش
همهدوستانوآشنایان،واقواميکهدردیگرکشورها
پسندیدهاست، کاري البته ميکنند، زندگي شهرها یا
امروزهوبعدازرواجایمیلوتلفنبیشتربهیكتلفن
از پس نو سال تبریك گفتن براي پیامك ارسال یا

تحویلسالبسندهميکنند.

نوروزي خواني
نوروزي ایران، نواحي برخي در پیش دهه چند تا
و مازندران و گیان در بودهاست. مرسوم خواني
آذربایجان،ازحدودیكماهپیشازفرارسیدننوروز،
درباره اشعاري و ميافتادند راه روستاها در کساني
مذهبي تعلقات بنابر که اشعاري ميخواندند. نوروز
آن ترجیعبند و بود آمیخته مذهبي مضامین با شیعیان

چنینبود:
دهید مژده / آمده گلستان در آمده،گل بهاران باد

بردوستان،...
اینپیكهاينوروزيدرمقابلنوروزيخوانياز
مردمپولیاکااميگرفتندوسورساتنوروزيخود

راجورميکردند.
»میر انداختن راه به پیش سال پنجاه چهل تا
نوروزي«نیزیکيازآئینهايرایجبودهاست.داستان
میرنوروزيایناستکهدرپنجروزآخرسالاداره
قشرهاي پائینترین از فردي به را شهر فرمانروایي و
اجتماعيميسپردندواونیزچندتنازمردمعوامرا
ميکرد انتخاب خود عامل و حشم و خدم عنوان به
و ثروتمندان علیه درشت و سخت فرمانهاي و
او حکم روز پنج این در نیز آنها ميداد. قدرتمندان
پولي موارد در تنها و ميدانستند مطاع بیش و کم را
نیزمیر پنجروز ازآن بهچانهزدنميپرداختند.پس
نوروزيمطابقسنتازمجازاتمعافبودوهیچکس
ازاوبازخواستنميکردکهچرادرآنمدتپنجروز
چنینوچنانکردهاست.واضحاستکهجزتفریحو
خندهوبازيهیچمنظوردیگريدربیننبودهاستو
احکاميکهمیرنوروزيصادرميکردهپسازنوروزبه
حالاولبازگرداندهميشدهاست.حافظدراینبیتبه
عمرکوتاهآدمي،عمرکوتاهگلوعمرکوتاهسلطنت

میرنوروزياشارهدارد:
»سخندرپردهميگویمچوگلازغنچهبیرونآي

کهبیشازپنجروزينیستحکممیرنوروزي«


خانه تكاني يا رفت و روب
و رفت یا خانهتکاني عید از پیش هفته دو یکي

گردگیري و جابهجا را اثاثیه و ميگیرد انجام روب
ميکنندودوبارهآنهاراميچینند.اینسنتدرتمامي
خانهها)اعیانوگدا(اجراميشدوکلیهوسایلاتاقها
خاليميشدوجزوکلآنبهحیاطهاریختهشدهتا
پسازنظافتوخاكگیريوشستشوبهجاهايخود
برگرداندهشوندودرهمینخانهتکانيهابودکهقیافه
)دکوراسیون(اتاقهاتغییراتکليیافتهوظروفچیني
و ميگرفت قرار دیگر جاي به و کرده عوض مکان

تنوعيبهوجودميآورد.
باهمینخانهتکانيهايعیدهمبودکهاشیايزاید
دریازدهمیشد به دلها و ریختهشده بیرون ساله یك
وحلبيهاکهبیشازقیمتخودپوللحیمکاريبرده
به ضخیم ایهاي که نشتي موشيهاي چراغ و بود
گچ داخلشان به و بود چسبیده قرهقروت اطرافشان
بيمصرف، شکسته پیلههاي شیشه و بود شده ریخته
مانندکاسهپیالههايتركخوردهولبپریدهکهتااین
هنگامدلبهطردودورافکندنشانراضينميگردید،
بهبیرونافکندهمیشدیابرايفروشبهدورهگردها،

کنارگذاشتهميشدند.

آداب شب چهارشنبه سوري 
ایرانیان نوروز: پیشواز جشن سوري، چهارشنبه 
و خورشید و دانستند مي ایزدي مظهر را نور باستان
آتشرابهدلیلآنکهمنابعنوروروشنایيبودندگرامي

نگاهي به آداب و رسوم و سنن ايرانيان در نوروز

                 باستاني
جشنواره آیین ها
ملي  جشن  تاکنون  پيش  سال  هزاران  از  که  باستاني  نوروز 
زندگي  نوشدن  و  طبيعت  رستاخيز  جشن  است،  ايرانيان 
است، جشن جنبش و تکاپو و کار و کوشش و جشن سرشت 
است.  باهم بر آنيم تا نيم نگاهي داشته باشيم بر آداب و سنن 
مربوط به نوروز که از  گذشته تا به امروز در ميان ايرانيان 

رواج داشته است: 

نوروز

كاري كه پس 
از شکل گیري 
روش هاي جدید 
ارتباطي مانند 
نامه نگاري، یا شکل 
جدیدتر آن نامه هاي 
الکترونیکي رواج 
یافته، ارسال كارت 
شادباش است؛ یک 
هفته پیش از آغاز 
سال نو، زمان ارسال 
كارت هاي شادباش 
فرا مي رسد، 
فرستادن كارت 
شادباش براي همه 
دوستان و آشنایان، 
و اقوامي كه در دیگر 
كشورها یا شهرها 
زندگي مي كنند
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ميداشتند.چهارشنبهسوريکهازدوکلمهيچهارشنبه
همان سوري و سال( چهارشنبهي آخرین )منظور
“سوریك”فارسيوبهمعنايسرخميباشدودرکلبه
معنايچهارشنبهيسرخ،مقدمهيجديجشننوروز
بود.دربسیاريازنقاطایرانجشنچهارشنبهسوري
باآیینورسومگوناگونبرگزارميشدکهحکایتاز
شکوهاینجشنباستانيداشتاماآنچهازتمامياین
رسومبرميآیدآناستکهآتشافروزيدرمیانتمامي
پیروزيوسروروشادماني نشانه اینسرزمین، اقوام
است.مردمغروبهنگام،بوتههارابهتعدادهفتیاسه
)نمادسهمنشنیك(رويهمميگذاشتندوخورشید
تا ميافروختند بر را آن ميشد، پنهان تمامي به که
آتشسربهفلكکشیدهجانشینخورشیدشود،آتش
و صحن بر یا و رهگذرها و بیابانها در ميتوانست
ميکشید شعله آتش وقتي شود. افروخته خانهها بام
آنها همهي در که ترانههایي و ميپریدند رویش از
بود، پاکیزگي بارآوريو خواهشبرکتوسامتو
کوزهشکستن باگرداني، مراسميچون ميخواندند.
فال تخممرغشکني، شالاندازي، دودکردن، اسپند و
پختن فالگیري، شکستن، گردو بختگشایي، گوش،
از چهارشنبهسوري آجیل تهیه و زني قاشق آشمراد،
جملهرسومنمادینجشنچهارشنبهسوريبودهاست.
مانده، سوري چهارشنبه شب به روز دو یکي از
آبهايحوضوحوضچههايخانهراخاليوعوض
ميکردند،بهاینصورتکهقبًازنهاظروفدمدستي
وسپسهرچیزکثیفوشستنيخود،مانندلباسرا
داخلآنشسته،آبکشیدهوبهرويبندپهنميکردند
گره بههم بغل از را آنها خانواده اتصال نیت به و

ميزدند.
از کدام هر به زغال و سرکه کمي آن از بعد
خبر حوضکش آب و ریخته حوضچهها و حوض
راخالي آنها و کرده یادستهجمعيکمك ميکردند،
وآبهایشانرابهنیتبیرونریختنسیاهيوترشي
و ميریختند کوچه جوي به خانواده از چركدلي و
آب در حبهقندي یا نبات خانه،حب اهل از هرکدام
دررفتن تا کسي ميانداختند. وحوضچه تازهحوض
توپسالنووآمدنعمونوروزحقدستزدنبهآبي
کهروشنایيوصفايتازهبهخانهآورده،رانداشتهو
چهارشنبهسوري برگزاري تا باید اضطرار صورت در

صبرميکردند.

شب سال نو، رشته پلو
شبسالنویعنيشببعدازتحویل،شبخوردن
رشتهپلوبودکهاعتقادداشتندباآنسررشتهکارهابه
دستميآمد؛وآنراباخرماوکشمشپلویيسرخ
کردهتزئینميکردندتاضعفسستيبرنجراازتنشان

برايتاآخرسالدورکردهوقوتشانبدهد.

نور و چراغ 
باید که بود این نو سال شب اعتقادات دیگر از
شعلهونوروچراغزیاددرخانهباشد؛یعنياجاقو

چراغهایشانهرتعدادکهدارندویاحداقلدرهراتاق
یکيدوچراغ،روشنباشد.

حاجي فيروزها
حاجيفیروزهاگروهيبودندکهازدوراناربابو
نوکريوحرمسراداريوخواجهسرانگهداريبهوجود
آمدهبودند؛بهاینخاطرکهچونآزادویاراندهشدهو
یاتشکیاتاربابانشانبههمریختهبود،بيسروسامان
ميشدند،بهناچاربهخاطربيمویيصورتوسیاهي
معاش امرار و گرفته قرار مردم مسخره مورد چهره
لباس پوشیدن و چهره کردن سیاه با آنها ميکردند.
سرخبهخاطرنشاطبخشيوداشتننامفیروز،کهیکي
کهصاحبانشان بود ازخریدهشدنشان بعد اسامي از
بهخاطرشگونبهرویشانميگذاشتند؛مانند:مبارك،
امثال و یاقوت ، الماس بشیر،زمرد، سعادت،شربت،

آن.
تحویلسالنو:بههنگامتحویلسال،همهاعضاي
سفره دور و پوشیده را خود تازه جامههاي خانواده
هفتسینگردهمميآمدند.پدربزرگومادربزرگدر
فرزنداندر مادرو پدرو آنها از باايسفرهوپس
کنارسفرهمينشستند.عقیدهبرایناستکهبههنگام
تحویلسالهمگيبایدبهآینهنگاهکنندوپسازآن
بزرگترینفردخانوادهقرآنرابرداشتهواندکيازآن

راميخواند.قبلازتحویلسال،همهاعضايخانواده
دعايتحویلسالرابارهازیرلبزمزمهميکردند:

یامقلبالقلوبواابصار
یامدبراللیلوالنهار

یامحولالحولوااحوال
حولحالناالياحسنالحال

ازدیگرعقایداینبودکهآینهايرابهصورتخوابیده
درسفرهقراردادهوتخممرغيرارويآنقراردادهو
تکان تخممرغ این سال تحویل هنگام به که ميگفتند
ميخورد.اینعقیدهازآنجاسرچشمهميگیردکهقدما
ميگفتهاندکرهزمینبررويشاخگاويقرارگرفتهاست
وهرگاهکهگاوخستهميشود،کرهزمینراازیكشاخش
زمان همان مواقع این و ميکند پرتاب دیگر بهسمت
تحویلسالاست.هنگامتحویلسالتوپيشلیكميشد
کهازصدايآنهمهمتوجهتحویلسالنوميشدندو
آنگاههمگيبهروبوسيمشغولشدهوفرارسیدنسال
آنکه از پس و ميگفتند تبریك یکدیگر به را جدید
بزرگترهاعیديهايکوچكترهاراکهمعمواٌسکهویا
اسکناسبودهاستازايقرآنکریمدرآوردهوبهآنها
ميدادند.پسازآن،بستهبههنگامتحویلسالکهاگر
روزباشد،فوراًافرادکوچكترفامیلبهدیدنبزرگترها
رهسپارميشدندومعمواًناهاریاشامروزاولعیدرا
درمنازلبزرگانخویشصرفميکردند.قدیمرسمبر
اینبودهکهدرروزاولعیدبایدرشتهپلوخوردتابهاین
وسیلهدرسالجدیدسررشتهکارهادستشانآمدهوتا

پایانسالازدستشانخارجنشود.

سفره و ساعت تحويل سال
ازاطاقهايخانه برايتحویلسالهمهدریکي
شانسفرهميانداختند.پیشازهرچیزآیینهوقرآندر

آنميگذارندوبعدهفتسینرا.

امه
وزن
نور

هنگام تحویل سال، 
همه اعضاي خانواده 

جامه هاي تازه خود را 
پوشیده و دور سفره 

هفت سین گرد هم 
مي آمدند. پدربزرگ 

و مادربزرگ در 
بااي سفره و پس 
از آن ها پدر و مادر 
و فرزندان در كنار 

سفره مي نشستند. 
عقیده بر این است 

كه به هنگام تحویل 
سال همگي باید به 

آینه نگاه كنند و پس 
از آن بزرگ ترین 

فرد خانواده قرآن را 
برداشته و اندكي از 

آن را مي خواند
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فلسفه هفت سين
هفتسینوخواننوروزي:عددهفتازدیرزمان
بوده مقدسي عدد ادیان( بیشتر در )و ایرانیان نزد در
است.سابقهوپیشینهسفرههفتسینبسیارکهناست
وبهدورهساسانیانبازميگردد.برخيکارشناسان،
مبنايهفتسینراچیدنهفتسینيیاهفتقاببر
خواننوروزيميدانندکهبهآنهفتسینيميگفتند

وبعدهاباحذف)ي(بهصورتهفتسیندرآمد.
مقدس را "هفت"  عدد بابل مردم و کهن ایرانیان
هفت سیارات و زمین و آسمان طبقات ميشمردند،
عطارد، مشتري، )زهره، هفتگانه ستارگان است، بوده
نیزهفت هفته ایام و وخورشید( زمین مریخ، زحل،
تمامي در پارسیان  ميداشتندش. گرامي و است روز
و کرده چراغاني را خود خانههاي فروردین روزهاي
چوبهايخوشبوميسوزانندوشمعهاراروشننگاه
میدارندوخوانچهايپهنميکنندکهبرآنهفتچیز
ميگذارند باشد ِسینشروعشده باحرف نامشان که

)هفتسین(مانند:
و سرسبزي زینتي، و زیبا ِگلهاي نمودار سبزه:

خرمي
سرکه:نمادشادي)میوهدرختتاكدرایران،میوه

شاديخواندهمیشد(
برکت و رویش نمود گندم، جوانهي از سمنو:

)نشانهيجریانزندگياست(
سیب:میوهايبهشتيونمادزایش)نمادرازوارگي

عشق(
سیر:نگهبانسفرهونشانهيپایداريزندگياست.
)دراکثرفرهنگهايآریائيبرايسیرنقشمحافظت

کنندهازشرقائلبودند(
سماق:نمادمزهزندگي

و ِعشق آنمحرك برگوشکوفهي بوي سنجد:
دلباختگي.)نماددلدادگيوزایشوباروري(

)سکههاي کیسه سرشاري و برکت موجب سکه:
تازهضرب)نمادبرکتودارندگي(

قرآن اکنون و اوستا گذشته در که مقدس کتاب
استوبودنشبرسرسفرهباعثرونقميباشد.آینه

وشمعبرسرسفرههفتسیننیزنمادِنوروروشنایي
سفره سر بر نیز مرغ تخم معمواً است. شفافیت و
زایش و باروري و ِنطفه نماد که ميباشد سین هفت
شکل مرغي تخم جهان، ِایران، اساطیر در نیز است.
اش زرده و مرغ تخم ي پوسته چون آسمان است،
نیزنمادسرزندگيو ِزنده نمودگارزمیناست.ماهي
شادابيست.وهزارانفلسفهورسوممتفاوتکهدر
گوشهوکنارِایرانعزیزمانپراکندهاستودربعضي
ازکشورهايشرقآسیامانندچین،هندوپاکستاننیز

هرسالهمراسميشبیهبهنوروزانجامميشود

دیگراجزايسفرههفتسین
ساعت:ساعتنشانهيگذشتزندگياست.

زیبایي و بویي خوش نشانهي نیز سمبل سمبل:
زندگياست.

و خدا و دین بودن قدم پیش نشانهي قرآن:
معصومینودوستداشتنودلبستنبهآناناست.

ماهي:نشانهيحیاتوزندگياست.
آینه:نمادشفافیتوصفا

روي انسانهای و خانه روشنایي نشانهي شمع:
کرهيزمیناست.

وخوش بویي نشانهيخوش سمبل مانند گاب:
پوشياست.

آجیلمشکلگشاوشیریني:نشانهيخوشطعمي
وشیرینيزندگياست.

آب:نمادروشنایيوافزوني
آتشدان:نمادپایدارينوروگرماکهبعدهابهشمع

وچراغمبدلشد
شیر:نمادنوزایيورستاخیزوتولددوباره

تخممرغ:نمادنژادونطفه
انار:نمادتقدس

نارنج:نمادگويزمین


ديد و بازديد
در ميشود آغاز بازدیدها و دید نوروز بامداد از
از که کسي دیدار به که است رسم خانوادهها همه
و بروند دارد مزیت دیگران بر شخصیت و سن نظر
دستاوراببوسندوتبریكبگویندواونیزعیديکه
شاملسکهیاپولاستبهآنهابدهد.بعضينیزصبح
کنجد، شامل: که برشته گندم بشقاب یك نوروز عید
گندم،شاهدانه،نخودچيوکشمشاستبهاضافهیك
بشقابنانشیرینبهاضافهتخممرغرنگيیاسکهبه

کوچكترهاميدهند.

سيزده به در
بدر سیزده جشن نوروز: بدرقه جشن بدر، سیزده
ازمهمترینرسوممشتركدرمیانتمامياقوامایراني
ایرانیانغموغصهوخمودگيرادراین بودهاست.
روزناپسندميدانستندوهمگيباپناهبردنبهطبیعت
ميخواستندسیزدهبدرراهرچهزودترپایانرساندهو
بهزندگيعاديخودبازگردند.رسمسبزهبهآبدادن
دراینروزکهنماديازآبادانيطبیعتوآباستاز

جملهرسومنمادیندرروزسیزدهبدراست.
تعطیات آخر روز ها خانواده براي سیزده روز
به آن فرداي از باید و آمد مي حساب به نوروزي
خود عادي زندگي به و شده کار روانه سامتي

بازگردند.
در ازخانهو یاشوم،درخارج مبارك ، اینروز
دامنطبیعتسپريميشدوازیکيدوروزماندهبه
ميکردند، فراهم را خوردنيها بساط خانمها سیزده،

هفت سین و خوان 
نوروزي: عدد هفت 
از دیر زمان در 
نزد ایرانیان )و در 
بیشتر ادیان( عدد 
مقدسي بوده است. 
سابقه و پیشینه 
سفره هفت سین 
بسیار كهن است و 
به دوره ساسانیان 
باز مي گردد. برخي 
كارشناسان ، مبناي 
هفت سین را چیدن 
هفت سیني یا 
هفت قاب بر خوان 
نوروزي مي دانند كه 
به آن هفت سیني 
مي گفتند و بعدها با 
حذف )ي( به صورت 
هفت سین در آمد
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کاهويمفصليتهیهکرده،مقداريسکنجبینميپختند
را مخلفات سایر و روغن و برنج از غذا، اسباب و
جورميکردند.عاقهمردمبهاین"پیكنیك" بهاريبه
قدريبودکهحتيعدهايصبحانهراهمدرخارجاز
خانهودرکنارجويآبودامنسبزهصرفميکردند.
بهآب ازمهمترینکارهايصبحروزسیزده، یکي
اعتقادعامه، به بنا اینسبزهکه سپردنسبزهعیدبود.
بهآبروان را بود ازخانهگرفته را تمامشروبدي
ميپریدند آب جوي روي از مرتبه دو و ميانداختند
واعتقادداشتندکهناراحتيهاومشکاتخانهبااین

سبزهازآنهادورميشود.


محل هاي سيزده به در 
سیزده، کردن در به براي محل مناسبترین درقدیم
سایه و سبز زمین هر در و شهر دروازههاي بیرون

روز، بیشتر بود. باشد، آب نزدیکي در که درختي
پسازرسیدنونشستن،بهسازوآواز،بازيهاي
چارکش جفتك دولك، الك- مانند جمعي دسته
ساز خود براي دسته هر ميگذشت. چلتوپ و
اجرتي مطربهاي از یا و ميکرد جور ضربي و
دعوتميکردوخاصهدشتوصحراپرازآواز

وسازورقصوشاديبود.
و باشد سرسبز اندکي که هرجایي امروزه اما
گذراندن براي مکاني ميتواند وهوا آب خوش

سیزدهباشد.


آيين هاي سيزده به در
اینرویداددارايآیینهايویژهاياستکهدر
سنت چهره اندك اندك و آمده پدید تاریخ طول
بهخودگرفتهاست.ازآنجملهميتوانآیینهاي

زیررابرشمرد.
• سبزهبهآبسپردن

• گرهزدنسبزه
• کاهووسکنجبین

• آشرشته

سيزده نحس است يا مبارک؟!
سیزده عدد نحسي و بودن شوم به اعتقاد ریشه
که است این است مسلم آنچه اما نیست مشخص
شوم را سیزده اعراب و اروپائیان برخاف ایرانیان،
نميدانستهاندواتفاقًاروزسیزدههرماهبرایشانروزي
گراميبودهاست.ابوریحانبیرونيدرکتابآثارالباقیه
به را ماه از باستانهرروز ایرانیان نوشتهاست: خود
نامیده »تیر« ماه، روز سیزدهمین و ميخوانند نامي
ميشودو»تیر«نامفرشتهايعزیزونامستارهايبزرگ
تواند نمي سیزده بنابراین است. خجسته و نوراني و

نحسباشد.
ایران سرحد روز، این در ایراني اساطیر اساس بر
وتورانباتیرانداختنآرشمشخصميشود.بهاین
معناکهمیانافراسیابکهبرشهرهايایرانمسلطشده
گردیده متحصن ترکستان قلعه در که منوچهر و بود

یك که ميکنند موافقت دو این و ميافتد صلح بود،
بیندازد تیري خود توان همه با منوچهر لشکر از تن
و باشد؛ کشور دو مرز آمد فرود تیر آن که هرجا و
سرانجام،آرشتیريازقلهدماوندميافکندکهدرکنار
تیر"  ایرانیاندر"  جیحونفرودميآیدوبهاینترتیب،
محنت از ميخوانند »تیرگان« را آن که تیرماه از روز
جشني روز این در سبب همین به ميیابند. رهایي
خجسته نوروز و مهرگان همچون که ميداشتند برپا

ومباركاست.
سیزدهمهرماهِشمسيکهتیرروزنامیدهميشود
مربوطبهفرشتهيبزرگوارجمندياستکه"تیر" نام
داردودرپهلويآنراتیشترميگویند.فرشتهيمقدس
تیردرکیشمزدیستيمقامبلندوداستانشیرینيدارد.
ایرانیانِقدیمنیزپسازدوازدهروزجشنگرفتن
روز است، سال ماه دوازده یاد به که کردن شادي و

سیزدهمنوروزراکهروزفرخندهایستبهباغوصحرا
ميرفتندوشاديميکردندودرحقیقتبااینترتیب

رسميبودندورًهنوروزرابهپایانمیرسانیدند.
که بودند معتقد روز این مورد در باستان مردم
جمشیدشاه)بنیانگذارنوروز(روزسیزدهنوروزرادر
صحرايسبزوخرم،خیمهوخرگاهبرپاميکردوبار
عامميداد.چندینسالمتوالياینکارراانجامدادکه
درنتیجهاینمراسمدرایرانزمینبهصورتسنتو

مراسمدرآمد.
بود نحس روز هرماه سیزده اعراب، تقویم در
نیز ایران در اعراب باور این اسام از بعد بنابراین
نحسشمرده هم نوروز سیزده روز و یافت گسترش
چنین سال ایام نحسي مورد در فراهي ابونصر شد.

سرودهاست:
هفتروزينحسباشددرمهي

زانح�ذرکنتانی�اب�يهیچرنج

س�هوپن�جوسی�زدهب�اش��ان�زده
بیستویكوبیستچهاروبیستپنج
ظاهرااعتقادبهنحوستسیزدهازتباداتفرهنگي
بینایرانواروپابهوجودآمدهاستوازآنجایيکه
عاقهبهفرنگيشدندرتمامجنبههايزندگيرسوخ
و شومي به راحتي به سیزده، مبارکي و یمن ميکرد،

نحسيمبدلشد.

سبزه گره زدن
یکيازکارهايروزسیزدهبدر،سبزهگرهزدناست.
به اینرسمميگویندکهمربوطاست درموردسابقه
فرزندانکیومرث.یعنياولینزوجیااولینپدرومادر
)مشیهومشیانه(.زرتشتیانمعتقدندچونایندوباهم
پایه و زدند گره را »مورد« شاخه دو کردند، ازدواج
ازدواجخودرابنانهادندوازآنزمانبهبعداینرسم

معمولگردید.
جمله از بدر سیزده روز در سبزه زدن گره
به دختران، و زنان تمام تقریبا که بود رسومي
و ميگرفت بر در را بخت دم دختران خصوص
سبزه ساقه دو باید که ميشد انجام شکل این به
رابههمهفتگرهبزنندونیتبکنندتاحاجتشان
میان به فرصت اولین در دلیل همین به شود. روا
آنرادردستميگرفتندو سبزههارفته،دوساقه
باخواندناشعاري،نیتخودرابرزبانميآوردند.
درابتداواجببودبگویند"سبزيتوازمن-زردي
منازتو" وبعدمناسبباحاجتخوداشعاريرا
زمزمهميکردندکهمشهورترینآنهااینبود"سیزده
بدر/سالدگر/خونهشوهر/بچهبهبغل" خاصه،
باهرگرهنیتيکردهوبزرگتریندلهرهآنهااینبود
حاجتشان و شود پاره سبزه نازك ساقه مبادا که

روانشود.


پايان يك روز خوش
به طبیعت روز ، بدر سیزده از صحبت وقتي
میانميآیدمنظرآشتيباطبیعتدرذهنمانتداعي
درختاني و زیبا شکوفههاي با که طبیعتي ميشود،
روحانگیز نسیمي و جوشان چشمههاي و سرسبز
نمایش به طبیعت نوروز تکامل در زندگي آهنگ با

گذاشتهميشود.
سیزدهمفروردینروزطبیعتنامداردوطبقیك
سنتدیرین،ایرانیاناینروزرادرطبیعتميگذرانند.
مراقبتازطبیعتازنکاتبرجستهدراینروزاست.

اماباهمهایناوصافکهنبایدمحیطزیسترابه
دستفراموشيسپردوبيرحمانهباآنرفتارکرد.

نبایدزبالههايغیرقابلتجزیهرادرطبیعتبهحال
خود اسم بيرحمي، تبر و خنجر با و کنیم رها خود
پیکره و تنه روي زیست محیط قاتان عنوان به را
آتشي آن با و نشکنیم را آنها بنویسیم!چوب درختان
برايگرمکردنخودکهنه،بلکهبرايسوزاندنآینده
فرزندانمانمحیاکنیم،چراکهمحیطزیستماباسرعت

بيسابقهايروبهافولونابودياست.

امه
وزن
نور

ریشه اعتقاد به شوم 
بودن و نحسي عدد 

سیزده مشخص 
نیست اما آنچه 

مسلم است این 
است كه ایرانیان، 
به خاف اروپائیان 
و اعراب سیزده را 

شوم نمي دانسته اند و 
اتفاقاً روز سیزده هر 
ماه برایشان روزي 
گرامي بوده است. 

ابوریحان بیروني در 
كتاب آثارالباقیه خود 

نوشته است: ایرانیان 
باستان هر روز از ماه 
را به نامي مي خوانند 

و سیزدهمین روز ماه، 
»تیر« نامیده مي شود 

و »تیر« نام فرشته اي 
عزیز و نام ستاره اي 

بزرگ و نوراني و 
خجسته است. 

بنابراین سیزده نمي 
تواند  نحس باشد
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نوروز است. دشوار گفتن نوروز از تازه سخن
میشناسند همه را ملی است،جشن ملی جشن یك
ساله هر و میشود برپا ساله هر نوروز چیست، که
بسیارشنیدهاید؛ و گفتهاند بسیار آنسخنمیرود. از
نوروز مگر هست. چرا، نیست؟ نیازی تکرار به پس
نیز را نوروز از سخن پس نمیکنید؟ مکرر خود را
تکرارمالآوراستو ادب بشنوید.درعلمو مکرر
بیهوده؛“عقل”تکراررانمیپسندد؛اما“احساس”تکرار
دارد،جامعه رادوست تکرار دارد،طبیعت رادوست
تکرارساختهاند؛ از را طبیعت است، نیازمند تکرار به
تکرار با احساس میشود، نیرومند تکرار با جامعه
جانمیگیردونوروزداستانزیباییاستکهدرآن،

طبیعت،احساسوجامعههرسهدستاندرکارند.

جشنهای همة بر است دراز قرنهای که نوروز
جهانفخرمیفروشد،ازآنرو“هست”کهیكقرارداد
سیاسی تحمیلی جشن یك یا و اجتماعی مصنوعی
نیست،جشنجهاناستوروزشادمانیزمین،آسمان
وآفتاب،وجوِششکفتنهاوشورزادنهاوسرشار

ازهیجاِنهر“آغاز”.
کارگاهها، از را انسانها غالبًا دیگران، جشنهای
باغها بازار، و کوچه صحرا، و دشت مزرعهها،
و سقفها زیر و اطاقها میان در کشتزارها، و
کابارهها، کافهها، میکند: جمع بسته درهای پشت
از گرم فضایی در  … خانهها سالنها، زیرزمینیها،

و رنگ از زیبا دود، از لرزان چراغ، از روشن نفت،
آراستهازگلهایکاغذی،مقوایی،مومی،بویکندرو
امانوروزدستمردمرامیگیردواززیر عطرو… 
دیوارهای ای خفه، فضاهای بسته، درهای سقفها،
بلندونزدیكشهرهاوخانهها،بهدامنآزادوبیکرانة
طبیعتمیکشاند:گرمازبهار،روشنازآفتاب،لرزان
و باد هنرمندی از زیبا آفریدن، و آفرینش هیجاِن از

باران،آراستهباشکوفه،جوانه،سبزهومعطراز:
“بویباران،بویپونه،بویخاك،

شاخههایشسته،بارانخورده،پاك”…
خاطرة است: بزرگی خاطرة تجدید نوروز
فرزند این سال، هر طبیعت. با انسان خویشاوندی
فراموشکارکه،سرگرمکارهایمصنوعیوساختههای
با میبرد، یاد از را خویش مادر خود، پیچیدة
باز وی دامن به نوروز، وسوسهآمیز یادآوریهای
میگرددوبااو،اینبازگشتوتجدیددیدارراجشن
میگیر:فرزند،دردامنمادر،خودرابازمییابدومادر،
اشك میشکفد، شادی از چهرهاش فرزند، کنار در
شوقمیبارد،فریادهایشادیمیکشد؛جوانمیشود،
بیدار و بینا یوسفش دیدار با میگیرد. دوباره حیات

میشود.
سنگینتر و پیچیدهتر چه هر ما مصنوعی تمدن
در را طبیعت بازشناخت و بازگشت به نیاز میگردد،
نوروز، که است بدینگونه و میکند حیاتیتر انسان
گاه و فرسوده و میشوند پیر که سنتها برخاف

آیندهای حال، هر در و میرود توانایی به رو بیهوده،
جوانترودرخشانتردارد،چه،نوروزراهسومیاست
کهجنگدیرینهایراکهازروزگارائوتزووکنفسیوس
تازمانروسووولتردرگیراستبهآشتیمیکشاند.

و تفریح آسایش، برای فرصتی تنها نوروز
خوراك جامعه، ضروری نیاز نیست، خوشگذرانی
حیاتییكملتنیزهست.دنیاییکهبرتغییروتحول،
گسیختنوزایلشدن،درهمریختنوازدسترفتن
و است ثابت آنچه آن، در که جایی است، شده بنا
و است تغییر تنها پایدار، همیشه و ایتغیر همواره
را،در را،جامعهای ملتی ناپایداری؛چهچیزمیتواند
برابرعرابةبیرحمزمان– کهبرهمهچیزمیگذردو
لهمیکندومیرود،هرپایهایرامیشکندوشیرازهای

رامیگسلد-اززوالمصوندارد؟
نمیگیرد؛ نسلشکل دو و نسل یك با ملتی هیچ
ملت،مجموعةپیوستةنسلهایمتوالیبسیاراست،اما
میکند؛ قطع را نسلها پیوند بیرحم، تیغ این زمان،
و ما جامعة روح که آنها گذشتگانمان- و ما میان
شده حفر تاریخ هولناك درة ساختهاند- را ما ملت
تنها آنانجداساختهاند؛ از را ما تهی قرنهای است؛
را ما زمان، جاد چشم از پنهان که هستند سنتها
و گذشتگانمان با و میدهند گذر هولناك درة این از
این مقدس چهرة در میسازند. آشنا گذشتههایمان با
خویش، زمان در را آنان ماحضور که است سنتها
میکنیم؛ احساس خویش”، “خودِ در و خویش کنار

آيين باستاني ايران از نگاه دكتر علي شريعتي

نوروز
فرصتي براي 
رهایي از
  گسیختن
و زایل شدن

نوروز كه قرن های 
دراز است بر همة 
جشن های جهان 
فخر می فروشد، 
از آن رو “هست” 
كه یک قرارداد 
مصنوعی اجتماعی 
و یا یک جشن 
تحمیلی سیاسی 
نیست، جشن جهان 
است و روز شادمانی 
زمین، آسمان و 
آفتاب، و جوِش 
شکفتن ها و شور 
زادن ها و سرشار از 
هیجاِن هر “آغاز”
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امه
وزن
نور

نوروز همه وقت 
عزیز بوده است؛ 

در چشم مغان، در 
چشم موبدان، در 
چشم مسلمانان و 
در چشم شیعیان 

مسلمان، همه نوروز 
را عزیز شمرده اند 

و با زبان خویش، از 
آن سخن گفته اند. 

حتی فیلسوفان 
و دانشمندان كه 

گفته اند: “نوروز روز 
نخستین آفرینش 

است كه اورمزد 
دست به خلقت 

جهان زد و شش 
روز در این كار بود 

و ششمین روز، 
خلقت جهان پایان 
گرفت و از این رو 
است كه نخستین 

روز فروردین را 
هورمزد نام داده اند 

و ششمین روز را 
مقدس شمرده اند”
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نوروز جشن و میبینیم آنان میان در را خود حضور
یکیازاستوارترینوزیباترینسنتهااست.

میداریم، پا به را نوروز مراسم که هنگام آن در
گوییخودرادرهمةنوروزهاییکههرسالهدراین
سرزمینبرپامیکردهاند،حاضرمییابیمودراینحال،
سفید و سیاه صفحات و روشن و تاریك صحنههای
تاریخملتکهنمادربرابردیدگانمانورقمیخورد،
ماهرساله نوروزراملت اینکه به ایمان رژهمیرود.
اندیشههای این است، میداشته پا بر اینسرزمین در
پرهیجانرادرمغزمانبیدارمیکندکه:آری،هرساله!
حتیهمانسالیکهاسکندرچهرةاینخاكرابهخون
مهیبی شعلههای کنار در بود، کرده رنگین ما ملت
همان همانجا، میکشید، زبانه جمشید تخت از که
وقت،مردممصیبتزدةمانوروزراجدیتروباایمان
بیشتریبرپامیکردند؛آری،هرساله!حتیهمانسال
خیمه رنگ، سرخ جیحون کنارة بر قتیبه سربازان که
عام قتل پیاپی را خراسان مهلب و بودند برافراشته
میکرد،درآرامشغمگینشهرهایمجروحودرکنار
آتشکدههایسردوخاموش،نوروزراگرموپرشور

جشنمیگرفتند.
آن در که میدهد خبر سیستان در مردی از تاریخ
هنگامکهعربسراسراینسرزمینرادرزیرشمشیر
و شهرها عام قتل از بود، کرده آرام جاهلی خلیفة
مردم و میگفت سپاهیان آوارگی و خانهها ویرانی
و برمیگرفت را وسپس،چنگخویش میگریاند را
این در نوروز باید”! شادی اندکی “اباتیمار، میگفت:
سالهاودرهمةسالهایهمانندش،شادیایاینچنین
اعام است، نبوده “بیخودی” و عیاشی است، بوده
نشانة و بوده ملت این بودن و داشتن ادامه و ماندن
پیوندباگذشتهایکهزمانوحوادثویرانکنندةزمان

هموارهدرگسستنآنمیکوشیدهاست.
مغان، درچشم است؛ بوده عزیز نوروزهمهوقت

چشم در موبدان، چشم در
شیعیان چشم در و مسلمانان
عزیز را نوروز همه مسلمان،
خویش، زبان با و شمردهاند
حتی گفتهاند. سخن آن از
که دانشمندان و فیلسوفان
نخستین روز “نوروز گفتهاند:
آفرینشاستکهاورمزددست
بهخلقتجهانزدوششروز
دراینکاربودوششمینروز،
خلقتجهانپایانگرفتواز
اینرواستکهنخستینروز
فروردینراهورمزدنامدادهاند
مقدس را روز ششمین و

شمردهاند”.
زیباتر زیبایی؛ افسانة چه

که نمیکند احساس کس هر مگر راستی واقعیت! از
است. آفرینش روز نخستین گویی بهار، روز نخستین
آن مسلمًا است، کرده آغاز را جهان خدا روزی اگر
روز،ایننوروزبودهاست.مسلمابهارنخستینفصل
وفروردیننخستینماهونوروزنخستینروزآفرینش
است.هرگزخداجهانراوطبیعتراباپاییزیازمستان
بهار، روز اولین مسلما است. نکرده آغاز تابستان یا
سبزههاروییدنآغازکردهاندورودهارفتنوشکوفهها

سرزدنوجوانههاشکفتن،یعنینوروز.
در عشق و است زاده فصل این در روح بیشك،
اینروزسرزدهاستونخستینبار،آفتابدرنخستین
باویآغازشده روزنوروزطلوعکردهاستوزمان

است.
اسامکههمةرنگهایقومیترازدودوسنتها
داد،شیرازه بیشتری راجای نوروز کرد، رادگرگون
در ازخطرزوال استوار، پشتوانهای با را، آن و بست
دورانمسلمانیایرانیان،مصونداشت.انتخابعلیبه
خافتونیزانتخابعلیبهوصایت،درغدیرخم،هر
دودراینهنگامبودهاستوچهتصادفشگفتی!آن
همهخلوصوایمانوعشقیکهایرانیاندراسامبه
علیوحکومتعلیداشتندپشتوانةنوروزشد.نوروز
کهباجانملیتزندهبود،روحمذهبنیزگرفت؛سنت
ملیونژادی،باایمانمذهبیوعشقنیرومندتازهایکه
دردلهایمردماینسرزمینبرپاشدهبودپیوندخورد
ومحکمگشت،مقدسشدو،دردورانصفویه،رسما
و ایمان و اخاص از مملو گردید، شیعی شعار یك

همراهبادعاهاواورادویژةخویش.
آنچنانکهیکسالنوروزوعاشورادریكروزافتاد
وپادشاهصفوی،آنروزراعاشوراگرفتوروزبعد

رانوروز!
بر بسیار قرنهای غبار که پیری این نوروز-
خویش، کهن تاریخ طول در است- نشسته چهرهاش

روزگاریدرکنارمغان،اورادمهرپرستانراخطاببه
خویشمیشنیدهاست؛پسازآن،درکنارآتشکدههای
زردشتی،سرودمقدسموبدانوزمزمةاوستاوسروش
با پس، آن از میخواندهاند؛ گوشش به را اهورامزدا
آیاتقرآنوزباناهازاوتجلیلمیکردهاندواکنون،
عاوهبرآن،بانمازودعایتشیعوعشقبهحقیقت
علیوحکومتعلی،اوراجانمیبخشندودرهمة
پیرروزگارآلود،کهدر این اینچهرههایگوناگونش،
همةقرنهاوباهمةنسلهاوهمةاجدادما-ازاکنون
و است زیسته باستانی- جمشید افسانهای روزگار تا
همه را، خویش بزرگ رسالت است، بوده همهمان با
انجام باقدرتوعشقووفاداریوصمیمیت وقت،
از اندوه و پژمردگی رنگ زدودن آن، و است داده
درآمیختن و است مجروح و نومید ملت این سیمای
روحمردماینسرزمینباخیزباروحشادوجانبخش
طبیعتو،عظیمترازهمه،پیونددادننسلهایمتوالی
اینقوم-کهبرسرچهارراهحوادثتاریخنشستهو
هموارهتیغجادانوغارتگرانوسازندگانکلهمنارها
بندبندشراازهممیگسستهاستونیزپیمانیگانگی
بستنمیانهمةدلهایخویشاوندیکهدیوارعبوسو
بیگانةدورانهادرمیانهشانحائلمیگشتهودرةعمیق

فراموشیمیانشانجداییمیافکندهاست.
وما،دراینلحظه،درایننخستینلحظاتآغازآفرینش،
نخستینروزخلقت،روزاورمزد،آتشاهورایینوروزراباز
برمیافروزیمودرعمقوجدانخویش،بهپایمردیخیال،
ازصحراهایسیاهومرگزدةقرونتهیمیگذریمودر
همةنوروزهاییکهدرزیرآسمانپاكوآفتابروشن
سرزمینمابرپامیشدهاست،باهمةزنانومردانیکه
خونآناندررگهایمانمیدودوروحآناندردلهایمان
میزندشرکتمیکنیموبدینگونه،“بودنخویش”را،به
عنوانیكملت،درتندبادریشهبرانداززمانهاوآشوِب
گسیختنهاودگرگونشدنهاخلودمیبخشیمو،درهجوم
اینقرندشمنکامیکهمارابا
خودبیگانهساختهو،“خالیاز
خویش”،بردةراموطعمةزدوده
از“شخصیت”اینغربغارتگر
کردهاست،دراینمیعادگاهیکه
اساطیر و تاریخ نسلهای همة
ملتماحضوردارند،باآنانپیمان
وفامیبندیمو“امانتعشق”رااز
آنانبهودیعهمیگیریمکه“هرگز
نمیریم”و“دوامراستین”خویشرا
بهنامملتیکهدراینصحرایعظیم
فرهنگی عمق در ریشه بشری،
سرشارازغنیوقداستوجال
داردوبرپایة“اصالت”خویش،
دررهگذرتاریخایستادهاست،

“برصحیفةعالمثبت”کنیم.
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ایننگرشهمیشگیکهگویاتختجمشیدتعدادی
کاخباشکوهاستکهبهانگیزهینمایشقدرتسیاسی
وخشنودیخاطرشاهانهبناشد،زادهیاندیشهیاروپایی
است.تختجمشیددرحقیقتزیارتگاهملیمقدسیبود
کهوقفهدفویژهایشدهبود:ساختپایگاهاستواری
برایبرقراریجشنهایبهارانیانوروزکهدرآنازطریق
تماممنابعتظاهراتنمایشی،ازقدرتهایآسمانیاعطای

فراوانیوحاصلخیزیطلبمیشد.
وهمچنیننادرستتریننامیکهتاکنونبررویتخت
جمشیدگذاشتهشده،واژهییونانی»پرسپولیس«استکه
بهمعنی»شهرپارسی«استوبهتازگیحتیایرانیاننیزبه

اینسازهیکشورخود،ایننامرادادهاند!
نازیبنده،در اینواژهی برآنندکه نیز بسیاری اگرچه

یونانیباستانمعنایدیگرینیزداشتهاست:
Perse( پُلیس پِْرِسْه واژهی شاعرانهی گونهی
صورت به است، یونانی ریشهای دارای که )Polis

لقبي ،))Persep tolis )پرسپتولیس( »پِْرِسپْتُولیس«
استبرايآتنه،الههیخردوصنعتوجنگدریونان
باستان،که»ویرانکنندهشهرها«معنيميدهد!اینلقبرا
آشیل)آیسیخولیوس(،شاعریونانيسدهیپنجمپ.م،در
چکامهیپارسیان،بهحالتتجنیسوبازيباواژگان،و
بردهاست. بهکار ازرویعمددربارهیتختجمشید
اینترجمهینادرستومغرضانه،بهگونهیسادهتر،یعني
پرسهپلیس،درنوشتارهایغربیرواجپیداکردهاست.اما
شوربختانهایرانیاننیزامروزهخودبهجاینامشایستهی

»پارسه«،اینواژهیناسزاواررابهکارمیگیرند.
اینواژهدارایهرمعناییکهباشد،بهخوبینمایان
میکندکهیونانیانکوچکترینآگاهیویادیداریازاین
پایگاهنداشتهاند،وتنهایادوشکوهآنرادورادوراززبان
به و میشنیدند، خود میهن هم سیاحان و گردشگران
همینانگیزهاین»کاخ«مجللوبزرگهخامنشیرا»شهر«
پزشك سالها که یونانی »کتزیاس« حتی پنداشتند. می
»پروشات«ملکهیایرانوهمسرداریوشدومهخامنشیو
همچنینپزشكاردشیردومبوده،هیچگونهسخنونامی
ازتختجمشیدبهمیاننیاوردهودراینبارهخاموشمانده
است.ازسویدیگرعهدعتیق)تورات(نیزباآنکهازکاخ
هایشوشوهمدانسخنرانده،دربارهیتختجمشید

همچنانخاموشیراپیشهیخودساختهاست.
اینهاهمهانگیزهایاستبرآنکهنهتنهاتختجمشید
شهرنظامییاپایتختبرترهخامنشیاننبوده،کهیونیاننیز
کوچکترینآگاهیدرستیازآننداشتهاندونمیدانستند
کهتختجمشیدتنهایكزیارتگاهمذهبیویكبنای

سمبولیكاست.
کاربردِراستینتختجمشیدتنهادردوهنگامهازسال
بود:نوروزومهرگان.ایندوهنگامهتنهازمانهاییبودند
کهدرآنهاشاهنشاهبهگونهیرسمیدرتختجمشید
دیدهمیشدودرآنبارعام)دیدارهمگانیباشاه(انجام
یك همانند چیز، هر از بیش تختجمشید میگرفت.
پرستشگاه،رصدخانهیاکاخبهارهاستکهدرآنتنها
جشنهاینامبردهوکوششهایعلمیوستارهشناسی

پیرامونبرگزاریایندوجشنبهپامیشدهاست.
***

بر باستان جهان در که را سازهها مجموعه این نام
دستمعمارانتواناومهندسانوریاضیدانانامپراتوری
»پارسه« کارشناسان از بسیاری شد، ساخته هخامنشی
خواندهاند،اماایرانیانخودآنرا»تختجمشید«میخوانند!
بیگمانتختجمشیدبهدستیادستورجمشیدساخته
نشدهاست،امابیبهرهنیستتادربارهیپیونداساطیری
اینپادشاهباجشننوروزکهخودسببنامگذاریتخت

جمشیدگشته،بیشتربدانیم.
ابنبلخینویسندهیکتابمشهور»فارسنامه«دربارهی

جمشیدشاهمینویسدکه:
»...دویستوپنجاهسال)جمشید(بهتدبیرکاردیوان
وشیاطینمشغولبودتاهمگانرامسخرخویشگردانید
...استخرپارسرادارالملكساختوآنراشهری
عظیمگردانیدچنانکهطولآندوازدهفرسنگ،درعرض
دهفرسنگوآنجاسرایعظیمکردازسنگخارا...«

جمشیدیکیازبزرگترینچهرههایاساطیرایرانیاست
کهدردورهیاسطورهای»پیشدادیان«فرمانرواییمیکرد
وبسیاریازنشانههایتمدنایرانیراساختهیاندیشهو
فرمانرواییاودانستهاند.پدیدههاییهمچو:معماریو
مهندسی،ساختنقلعهوگرمابه،ساختشراب،عطرهای
بنیانگذاری:»جشننوروز«کهاساس خوشوبهویژه
گاهشماریایرانیوستارهشناسیایرانیاندرعصرباستان

رانمودارمیسازد.

تخت جمشید 
نمادین ترین اثر در بیان نوروز

جمشید یکی 
از بزرگترین 
چهره های اساطیر 
ایرانی است كه 
در دوره ی اسطوره 
ای »پیشدادیان« 
فرمانروایی می كرد 
و بسیاری از نشانه 
های تمدن ایرانی 
را ساخته ی اندیشه 
و فرمانروایی او 
دانسته اند. پدیده 
هایی همچو : 
معماری و مهندسی، 
ساختن قلعه و 
گرمابه، ساخت 
شراب، عطرهای 
خوش و به ویژه 
بنیانگذاری : »جشن 
نوروز« كه اساس 
گاهشماری ایرانی 
و ستاره شناسی 
ایرانیان در عصر 
باستان را نمودار 
می سازد
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امه
وزن
نور

درسخیدیگرجمشیدشاهپیشدادینوروزرابنیاننهاد
ودرآنروزبرتختخودنشستوبرگیتیدادگسترد.
دربرخیازنگرشهاتختیکهجمشیددرنوروزبراو
تکیهزد،اشارهبهبنایتختجمشیدداردکهبهروزگار

هخامنشیاندرنوروزموردبهرهبرداریقرارمیگرفت:
بهفرکیانییکیتختساخت

چهمایهبروگوهراندرنشاخت
.....

چوخورشیدتابانمیانهوا
نشستهبراوشاهفرمانروا

جهانانجمنشدبرتختاو
ازآنبرشدهفرهیبختاو

بهجمشیدبر،گوهرافشاندند
مرآنروزراروزنوخواندند

سرسالنو،هرمزفرودین
برآسودهازرنج،تندلزکین

بهنوروزنو،شاهگیتیفروز
برآنتختبنشستپیروزروز
نیزدر»آثارعجم«دربارهی الدولهیشیرازی فرصت
جمشیدشاه،ساختتختجمشیدوپیوندآنبانوروز

مینویسد:
»درتاریخمسطوراستکهجمشیدپسازاتمامشهر
استخروعمارتیکهدرتختجمشیدساخت،روزیکه
آفتاببهمحاذینقطهاعتدالربیعیرسیدباکمالسرور
ونشاطونهایتبهجهتوانبساطبرسریرسلطنتتکیه

کردوبهعیشوعشرتاعتصامجستوآنروزرانوروز
سلطانینامنهاد.«

بنابرروایاتباا،بیگمانبنایتختجمشید،پیوندی
ویژهباجشنملینوروزدارد،اگرچهانگیزهیآنتنها
روایاتاساطیرینیست،کهبرابربانگاهباستانشناسان،
نوروزدر برگزاریجشن بنا این ازدایلساخت یکی
برابرامپراتورهخامنشی)داریوشو...(ودرکنارتمامی
اقوامیاستکهزیرلوایامپراتوریبهاینجشنآسیایی
مهرمیورزیدندوگروهگروههدایاینوروزیوپیشکش
هاینمادینتمدنوسرزمینخودرابهنمادینترینبنای
جهانباستانکهساختارشحکایتازویژگیجشننوروز

داشت،میسپردند.
شادروانپروفسورآرتورآپهامپوپ،شایدتنهاکسیبود

کهبهنیکیکاربردراستینتختجمشیدرامیدانست:
واقعی نام کنون تا متأسفانه که جمشید تخت »در
آنپنهانماندهاست،مراسمهایمذهبیبهویژهنوروز
برگزارمیشد...دراینجاتشریفاتومراسممفصلیکه
بهمناسبتسالنو)هنگاماعتدالربیعی– نوروز(برپا
میگردید،بانمایشدادنآشکاروفورنعمتوفراوانی
وبارورینیازمندیهایبشریبهپیشگاهخداوندیعرضه
میشدوبهنیرویسحروجادویموافقمیانآرزوهای
اینجهانیوبرآوردهشدنآنهاازسوینیروهایابدی
هماهنگیایجادمیشد...آماجاصلیازساختنتخت
جمشیدآنبودهکهیكنمونهیعالیازآسمان،درزمین
باشدوباشکوهشگفتآوروزیباییآسمانیخودنیروی

مقاومتناپذیریبهخواهشهاونیایشهایمردمبخشد،
وایزدانراتشویقنمایدتافراوانینعمتراکهدرمراسم

جشننشاندادهمیشوددرسراسرزمینبرقرارکنند«
همچنینشادروانیحییذکاءنیزدرپژوهشیارزشمند
اثباترساندکهدرجایگاهیویژهدرتختجمشید به
اعتدالربیعیوآغازسالنورصدمیشدهکهدرروندآن
برگزاریاینجشندربرابراقوامومللگوناگوندرتخت

جمشیدمیسرمیشدهاست.
ازاینآگاهیهانیزاگربگذریم،نشانههاینوروزی
ونمادهایآغازسالنووزایشدوبارهیطبیعتدرجای
جایهنرمعماریتختجمشیدشایستهیبررسیاست.

مادراینجابهبررسیوکاوشدرسهنمادهنریدر
تختجمشیدمیپردازیمکهآشکارابیانگرپیدایشنوروز
وسالنووآغازدوبارهیطبیعتدرگاهشماریایرانیان

میباشند:
الف:نبردشیروگاو

درپلکانآپاداناودربسیاریازسنگنگارههاییکه
ازروزگارانکهنبهدستآمده،گاهشیریرادرپیکارو

پیروزیبرگاویمیبینیم.
بسیاریازکارشناسانایننمادرایكنشانهیبرجسته
ازهنرمهریدانستهوایننبردرادرحقیقتنمادیاز
ستیزفصلجهانبینیمیتراییمیدانند.آشکارترینانگیزه
دراینبارهنیزخودنشانمشهورمهری،یعنیچلیپایانماد
خورشیداستکهبررویرانشیر)نمایندهیخورشید(

نقشبستهاست.

بنا بر روایات باا، 
بی گمان بنای تخت 

جمشید، پیوندی ویژه 
با جشن ملی نوروز 

دارد، اگر چه انگیزه ی 
آن تنها روایات 

اساطیری نیست، كه 
برابر با نگاه باستان 

شناسان، یکی از 
دایل ساخت این 
بنا برگزاری جشن 

نوروز در برابر 
امپراتور هخامنشی 

)داریوش و . . . ( 
و در كنار تمامی 

اقوامی است كه زیر 
لوای امپراتوری به 
این جشن آسیایی 
مهر می ورزیدند و 

گروه گروه هدایای 
نوروزی و پیشکش 
های نمادین تمدن 

و سرزمین خود را به 
نمادین ترین بنای 
جهان باستان كه 

ساختارش حکایت از 
ویژگی جشن نوروز 
داشت، می سپردند.
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شیرنمادخورشیدوایزدخورشید)میترا(وهمچنین
نمایندهیگرماستوگاونمادماهونمایندهیزمستانو
سرما.بنابرایناینپیکاربهگونهینمادیناشارهبهسپری
شدنسرما)زمستان-گاو(وپیروزیگرما)خورشید-شیر(
استکهفرآیندآنبرآمدنبهارورویشدوبارهیطبیعت
استکهنتیجهینبردمیانگرماوسرما)شیروگاو(و

تجلینوروزوبهاربهشمارمیرود.
اینبیاننمادینهمچنینبهبینندهیخوداینآگاهی
رامیرساندکهجاییکهدرآنایستاده)تختجمشید(
خودنمادبزرگداشتبهاروپایگاهبرگزاریجشنپایان

سرمااست.
چوخورشیدزدپنجهبرپشتگاو

زهامونبرآمدخروشچکاو)فردوسی(
ب-نقشگلنیلوفرآبی)لوتوس(درسرتاسرتخت

جمشید
نگارههایگوناگونگلوگیاهوازجملهیدرختانکاج
درتمامینمایتختجمشیداشارهیبارزبهسرسبزیو

زایشطبیعتورویشبهاریدارد.
جمشید تخت دربارهی نیز پوپ پروفسور چنانکه
معتقدبود:»معابدوباغهاسرمشقنهاییاینشهرمقدس
هخامنشیاست.«وزندهیادمهردادبهارآنرا»باغیمقدس
بادرختانسنگی«خواندهاست.ودرمیانهیایندیدگاهها،
بدرالزمان دکتر زیبای نگرش است یادآوری شایستهی
مشهور نیایش به اشارهای آن در حقیقت در که قریب

داریوشدرتختجمشیدشدهاست:
»تختجمشیددعاییاستتجسمیافتهبهزبانسنگ،
سرودیاستدرنیایشبهخدایبزرگکهزمین،آسمان،
مردموشادیراآفریدتابهاینسرزمینزیباودارندهی
و درصلح را آن بخشد، افزونی و برکت مردم،خوب
آرامشبپایدوازپلیدیوآشوبکهزادهیدروغاندنگه

دارد.«
تخت معماری ساختارهای از بسیاری نیز راستی به
جمشیدیادآورباغهاوطبیعتایرانیاست:ستونهانماد
درختاست.سرستونهایدروازهوایوانسردراینبنابه
گونهایآشکارنمادنخلمقدساست،وطوقسرستونها

نمایشبرگهایپژمردهیآنمیباشد.
»سرو،نماداهورامزداونخلنمادمیتراونیلوفرنماد
اناهیتاستکهدرمکانهایمخصوصدرتختجمشید
کندهشدهوبازگوکنندهیاعتقاداتواحترامآنهابهاین
و مقدس مکانهای در هنوز میباشد. اهورایی هدیهی
مذهبیایراندرختسروکهنسالرامیتواندید.درخت،
بهخصوصسرووهزارانگلوبتهکهنشانخورشید
بسیار ایران معماری و هنر در تزیین صورت به باشد،
درختکاری و درخت به احترام سبب به میشود. دیده
بودکهایرانیانتوانستهبودندسرزمینشانراپردیسکنند.
واژهیپردیس،کهدرهمهیزبانهایزندهوکهنهیدنیا
بهصورتفرداس،پارادایز،پاریزودرعربیفردوسبه
معنایبهشتمیباشد،گرفتهشدهازپردیس)باغهایایران

باستان(است.«
نگارههایسربازانپارسیدردورانداریوشهخامنشی

کهدرسرتاسرتختجمشیددیدهمیشوند،بهپیرویاز
باشاخههایگل آرمانهایشهریاریکوروشبزرگ،
نیلوفرآبیکهنمادآشتیوصلحاست،برایفتحدلها،نه

کشورها،مجهزبودند!
بارعام صحنهی در جمشید تخت شرقی پلکان در
)دیدارهمگانیباشاه(:»دردستچپشاهگلنیلوفری
بادوغنچهاست.ولیعهدنیزنظیراینگلرا،کهفقطدر
تصویراینپدروپسرآمده،دردستدارد.گلنیلوفردر
نگارههایتختجمشیدفراواناستولینههمراهبادو

غنچه.«
هخامنشیان ویژهی و محبوب گل همان آبی، نیلوفر
استکههزارانهزارازآندرتختجمشیددیدهمیشود
:اینگلهایهمسانوظریفبررویجامههاوساح
پادشاه،همچنیندرکنارههایتختشاهیوحاشیهی
سقفسایهبانیکهشاهوهمراهانشدرزیرآنپذیرای

نمایندگانهستند،دیدهمیشوند.
و درها پاشنهی زیر مرمر های تکه روی بر »حتی
آن نگارهی که گونهای به یعنی ، آن وارونهی همچنین
درسترویزمینقرارگیردوبههیچوجهقابلدیدن

نیست،نقشونصبشدهاند.«
گلنیلوفرآبیشکفتهکهبهویژهیادآوربهاراناست،
نمادگرماو نیروهایآسمانی، براینشاندادن نمادی
خورشیدونمایندهیزندگیوباززاییطبیعتاستو
باهنرو اینگلدرسنجش برای اینمعانی همسانی

تمدنمصروهندباستاننیزشایستهیسنجشاست.
جهان نوروزی بازدید و دید یا »بارعام« آیین پ-

باامپراتوری!
یکیازبرترینوبحثبرانگیزتریننقشینههایتخت
جمشید،نگارههایهمهیگروههاوردههاینمایندگان
پرچم زیر به یك هر که است هایی سرزمین تمامی
امپراتوریهخامنشیانادارهمیشدندودرتختجمشید
یكیهیكباآرامشوخشنودیشگفتانگیزیبهآیین
بارعام)دیدارهمگانیباشاه(واردمیشدندوپساز
آنهریكازگروههاینمایندهپیشکشوهدیهایرا
کهتنهانمادهنروتمدنبومیکشورخودبودبهمکان
تختجمشیدونزدامپراتوریمیسپردند.اینآیینرا
هرهیئتبهانگیزهیمعرفیوشناساندنتمدنخودو
آشناییمتقابلبادیگرفرهنگهایامپراتوریودیداربا
فرماندهانوامپراتورانجاممیداد.امادراینبارهبرخی
ازکارشناسانوباستانشناسانبهاشتباهمیپندارندکه
نگارههای مللگوناگوندرسنگ اقوامو نگارههای
تختجمشیددرحالآوردنباجوپرداختخراجبه

درگاهفرمانرواییایرانهستند.
آیاامپراتوریتوانمندهخامنشیکهسیستمهایمالی
آنتمامجهانآنروزرادربرمیگرفتهوانبوهثروتآن
سردارانیونانیرادچارطمعوخیانتبهخودمیساخته،
تنهابهکوزهوچندجامهیئتنمایندگیایامیکهدر
تختجمشیددیدهمیشوند،نیازداشتهوآیاچندینجامو
اسبوپوستیکهگروهپارتیانهنگامدیدارباشاهباخود
آوردهاند،خراجبهیكامپراتوریغنیبهشمارمیرفته،که

سخنازگنجینههایزروتاان)تا=طا(آنباشگفتی
هایهفتگانهیجهانبرابریمیکردهاست؟
درهمینروندجانهینلزمعتقداستکه:

نمایانهی نمایشهایخود فقط دستهها این »حرکت
ثروتنبود،بلکهنمایشهاییبوددربرابرخدایباروری
اینسرزمین.جشننوروزارتباطدیگرینیزبافصولدارد،
زیراکهاینجشنباجشن»َرپیثوین«منطبقمیشد؛رپیثوین
ازمراسمیبودکهدرطیآنخدایرپیثویننیایشهایی
تقدیممیشدتاازپناهگاههایزیرزمینیخودکهدرآن
نگاه زمستان حملههای رغم به را درختان ریشههای

میدارد،بازگردد.«
های هیئت های نگاره که معتقدیم اساس این بر
گوناگونجهانباستاندرتختجمشیداشارهبهایندارد
کهتمامینمایندگانسرزمینهایامپراتوریدریكجشن
بزرگوبینالمللیشرکتدادهشدهاندوویژگیاینجشن
ملیوشرقیچنانبودهکهشاهنشاهنیزخوددرآنبهدیدار
به نیز آنان نمایندگانکشورهامیپرداختو با همگانی
گونهیخودچندپیشکشرابهانگیزهیاینجشنبهشاه
میدادندکهبیشازآنکهارزشمادیداشتهباشد،دارای
بارمعنویبودزیراهریكازاینهدیههاتنهانمادهنرو
محصولسرزمینیبودکهنمایندهیآنبهوسیلهیآنبه
معرفیوشناختتمدنخودبهدیگرنمایندگانوشاهنشاه
میپرداخت.ودرهمینآیینبودکهشاهنشاهازخداوند
از»دشمن«،»خشکسالی« را اینسرزمین تا میخواست

)بدسالی– ساِلبد(و»دروغ«بپاید.
درایننگارههاکوشششدهاستتاهمهینمایندگان
باپوششوساحبومیخودوهمچنینباهدیههایی
کههمراهآوردهاند،نگاشتهشوند.گوناگونیایننمایندگان
ساتراپی 23 نشانهی که باشد می هیئت 23 از عبارت

امپراتوریبهشمارمیروند.
دکترپرویزرجبیدراینبارهمینوسیدکه:

نمایندگان باشدکه استنباطعمومیدرست این »اگر
کشورهابرایحضوروشرکتدرجشننوروزبهپایتخت
آمدهاند،انتخابچنینزمانیبرایپذیرفتنزیردستاننیز
اینجاهیأت در قولخانمکخ، به است. توجه جالب
هاینمایندگیباشادیوآزادیپیشمیروندونشانیاز

مغلوبیتواجباربهچشمنمیخورد.«
باچند آپادانانخستمادهاکوزهای پلکانشرقی در
جام،دشنه،بازوبندولباسهمراهآوردهاند.ایامیانباکمان،
شمشیر،یكشیرمادهبادونوزاد،ارمنیانبااسبوظرف،
پارتیانباچندجام،اسبوپوست،بابلیانباظرفهایی
ازسیموزروپارچهوگاوورزان،لیدیاییهاباظرف،
بازوبندوگردونهیدواسبه،ُرخجیانیادرنگیانباظرف،
شتروپوست،سوریانباظرف،پوست،پارچهوقوچ،
باکتریانبالباسوشتر،گنداریانباگاوورزانونیزهو
سپر،هراتیانباظرفوشتر،اََسَگردیانباپوشاكواسب،
سغدیانبادشنه،بازوبند،تبرزینواسب،هندیانباپودر
طا،ااغوتبرزین،اسکودریانیاتراکیهایهابانیزه،سپر
وگاو،لیبیاییهاباگاوگردونهیدواسبهوحبشیانبا

ظرف،عاجوزرافه.

به راستی نیز بسیاری 
از ساختارهای 
معماری تخت 
جمشید یادآور باغ 
ها و طبیعت ایرانی 
است : ستون ها 
نماد درخت است. 
سرستون های 
دروازه و ایوان سردر 
این بنا به گونه ای 
آشکار نماد نخل 
مقدس است، و طوق 
سرستون ها نمایش 
برگ های پژمرده ی  
آن می باشد
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سعدی 
مبارکترشبوخرمترینروز

بهاستقبالمآمدبختپیروز
دهلزنگودونوبتزنبشارت

کهدوشمقدربودامروزنوروز
مهستاینیاملكیاآدمیزاد

پريیاآفتابعالمافروز
ندانستيکهضداندرکمینند

نکوکرديعليرغمبدآموز
مرابادوستايدشمنوصالست

توراگردلنخواهددیدهبردوز
شباندانمکهازدردجدایي

نیاسودمزفریادجهانسوز
گرآنشبهايباوحشتنميبود

نميدانستسعديقدراینروز

نيما يوشيج 
 

شکوههارابنه،خیزوبنگر
کهچگونهزمستانسرآمد

جنگلوکوهدررستخیزاست
عالمازتیرهرویيدرآمد

چهرهبگشادوبرقخندید
عاشقاخیزکهآمدبهاران

چشمهکوچكازکوهجوشید
گلبهصحرادرآمدچوآتش

رودتیرهچوطوفانخروشید
دشتازگلشدههفترنگاست

توهمايبینواشادبخرام
کهزهرسونشاطبهاراست

کهبههرجازمانهبهرقصاست
تابهکيدیدهاتاشکباراست؟

حافظ 
رسیدمژدهکهآمدبهاروسبزهدمید

وظیفهگربرسدمصرفشگلاستونبید
مکنزغصهشکایتکهدرطریقطلب

بهراحتينرسیدآنکهزحمتينکشید
زرويساقيمهوشگليبچینامروز

کهگردعارضبستانبنفشهدمید
بهارميگذرددادگسترادریاب

کهرفتموسمحافظهنوزمينچشید

فروغ فرخزاد
 دخترکنارپنجرهتنهانشستوگفت

ايدختربهارحسدميبرمبهتو
عطروگلوترانهوسرمستيتورا

باهرچهطالبيبهخداميخرمزتو
برشاخلختوعوردرختيشکوفهاي

بانازميگشوددوچشمانبستهرا
مرغيمیانسبزهزهمبازمينمود

آنبالهايکوچكزیبايخستهرا
خورشیدخندهکردوزانوارخندهاش

برچهرروزروشنيدلکشيدوید
موجيسبكخزیدونسیميبهگوشاو

رازيسرودوموجبهنرميرمیدازاو
خندیدباغبانکهسرانجامشدبهار

دیگرشکوفهکردهدرختيکهکاشتم


اخوان ثالث 
اردويبهارانچوکاروانها

بهشکوهدرآمدبهبوستانها
مرغانسفرکردهبازگشتند

آسودهزسرمابهآشیانها
سرخوشزنشاطبهاربنگر

مرغابیکانرابهآبدانها
بسالهروشنبهدشتدیدم

مشکینبهیکيخالشانمیانها
گرچشمگشایيبههرکناري

ازجشنبهارانبودنشانها

فرخي سيستاني 
چونپرندنیگلونبررويبنددمرغزار

پرنیانهفترنگاندرسرآردکوهسار
خاكراچوننافآهومشكزایدبيقیاس

بیدراچونپرطوطيبرگرویدبيشمار
دوشوقتنیمشببويبهارآوردباد

حبذابادشمالوخرمابويبهار
بادگویيمشكسودهدارداندرآستین

باغگویيلعبتانجلوهدارددرکنار
ارغوانلعلبدخشيدارداندرمرسله

نسترنلولوياادارداندرگوشوار
تابرآمدجامهايسرخملبرشاخگل

پنجههايدستمردمسربرونکردازجنار
راستپنداريکهخلعتهايرنگینیافتند

باغهايپرنگارازداغگاهشهریار

امه
وزن
نور
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چگونه سفر کنیم
رئيس كانون طبيعت گردي ايران از مبداء تا مقصد يك سفر كمپينگي را تشريح مي كند

 پرسش »کجا برويم؟« اين روزها به معضل بسياري از ما تبديل شده 
که براي اين تعطيات به کجا برويم و چطور برويم. البته امروز که 
چند روز تا شروع نوروز باقي مانده،  آنهايي که اهل سفر برنامه ريزي 

شده بودند مي دانند که قرار است کجا بروند.
اين عده از قبل هتل رزرو کرده و بليت رفتن به مقصد و بازگشت 
از آن را هم تهيه کرده اند. اما سفري ديگر را هم مي توان تدارك ديد 
که خيلي وابسته به رزرو هتل و بليت نيست. سفري که به اصطاح 
و  ديد  به  را  نوروز  فرصت  که  ما  براي  مي شود،  خوانده  کمپينگ 
بازديدهاي فاميلي اختصاص مي دهيم مي تواند فرصتي براي بهر ه 
بردن از طبيعت هم باشد. »نورالدين هاشمي« نخستين کسي است که 
در ايران تاش کرده با استفاده از ويژگي خودروهاي  دو ديفرانسيل، 

طبيعت را بهتر ببيند و هيجان متفاوت اما سالمي را تجربه کند.
اکو  دوره هاي  که  است   شخصي  اولين  -که  ساله   37 مرد  اين 
تورليدري را گذرانده و به  بسياري از نقاط ايران با تورخودروهاي 
دو ديفرانسيل )4while drive(  سفر کرده است- تاکيد مي کند بايد 
ميهمان خوبي براي طبيعت بود و اگردر سفر به طبيعت به زيبايي هاي 
آن نمي افزاييم، دست کم آن را نازيبا نکنيم. اين طبيعت مرد ايران، به 
ما از تجربه هايي مي گويد که گرچه ريز و کوچك به نظر مي رسند اما 
مي توانند سفر ما به طبيعت را امن تر و ايمن تر کنند و در عين حال 
بر جذابيت هايش بيفزاييد. اينکه چطور سفر را شروع کنيم و چطور 
به پايان برسانيم شايد در گفتار ساده بيايد ولي در عمل کار ظريفي 

است که در مورد آن با وي به گفتگو پرداختيم.
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اگر در نوروز که زمان مناسبي از نظر تعطیلي پیش 
روي ماست بخواهیم سفري داشته باشیم که اقامت در 
طبیعت محور اصلي آن باشد، کجا را به عنوان مقصد 

انتخاب کنیم؟
قبلازانتخابمقصدداشتنبرنامهسفرمهمتراست.
برايسفرطراحي برنامهاي امروز همین تا اگر حتي
نکردهایداولبرنامهریزيکنیدوبعدمقصدراانتخاب

کنید.
خب این برنامه ریزي آن هم امروز که فقط چند 
روز به شروع تعطیات باقي مانده چه ویژگي هایي باید 

داشته باشد؟
اولازهرچیزببینیمچندنفرهقراراستبهسفر
برویم.چندروزميخواهیمسفرمانادامهداشتهباشد.
چه کجاست. سفرمان مسیر برویم. ميخواهیم کجا

لوازميبراياینسفرازمداریم.
موادغذایيوخوراكبایدچهکارکنیموچهنوع
پوشاکيبایدبههمراهداشتهباشیم،مثااانکهبهار
استوموسمبارانهايبهاريمراقببارشهاباشیم
ودستکماطاعاتيازآبوهوايمقصدراپیشاز

سفرکسبکنیم.
چادروسایرامکاناتاقامتيبرايسفرتابعهمین
اطاعاتاست؛مثااگربهمناطقسردميرویمنوع
با ببریمتفاوتخواهدداشت باید باخود چادريکه

چادريکهبراياقامتدرنقاطمرطوبازمداریم.
نفرات چنین سفري  تعداد  توصیه شما در مورد 
چیست؟ گروهي که قرار است به سفر بروند محدود 

به یک خودرو باشند یا چند خودرو؟
البتهسفرگروهيبهتراست.منمعتقدماگرچند
خانوادهميخواهندباهمسفربروندبهتراستبهجاي

آنکههرکدامخودرويشخصيخودرابیاورندیك
خودرويونیامینيبوساجارهکنند.

جلوگیري خطرات و استرسها برخي از اینگونه
ميکنند.فرضکنید3خانوادهبا3خودروسفرراآغاز
کنند.مدامبایدباهمدرتماسباشندتاهمدیگرراگم
نکنند.تازهتماسباتلفنهمراهآنهمدرنوروزکه
شبکهبهشدتشلوغاستبهعاوهنگرانيازماموران
پلیسراهمبهاینمبحثاضافهکنید،آنوقتببینید
مسافراندرطولمسیربهجايآنکهازسفروجاذبههاي
چنین استرسهاي درگیر فقط ببرند لذت مسیر

ناهماهنگيهایيهستند.
خودم من نبود. خودرو اجاره امکان اگر شاید
بهشخصهعاقهمندمخودرويشخصيامهمراهمباشد

تابتوانمهرتصمیميراعمليکنم.
نهمنمنظورمایننبود.ترجیحمنایناستکهاگر
بتوانخودروهايمتعددبهسفرنبرد،همدرهزینهها
ازمسافرت بیشتري صرفهجویيميشودوهملذت
ميبریم.اینبهسلیقهافرادوابستهاست.بااینهمهتاکید
ميکنمدرهمانبرنامهریزياولیهتقسیمکارصورت

بگیرد.
اگرقرارباشدهمهکارهابهدوشپدریامادرخانواده
باشدفقطخستگيبهآنهاتحمیلشدهوبازهمازلذت

سفرچهبرايآنهاچهبراياطرافیانشانميکاهد.
از تقسیم کار گفتید. معموا یک نفر در طول مسیر، 
رانندگي را بر عهده دارد و این کار سخت و خطرناکي 

است. براي این بخش از سفر چه توصیه اي دارید؟
اگرتقسیموظایفصورتبگیردبخشيازخستگي
رانندههمکاستهميشود.دربرنامهریزيسفر،درمورد
مدتزمانرانندگيورسیدنبهمقصدبهآنچهدرنقشه

بهعنوانمیزانفاصلهاشارهشدهبسندهنکنید؛زیرایك
مسیرممکناست600کیلومترباشدوبایكحساب
سرانگشتيباسرعت100کیلومتردرساعتميتوان6

ساعتهآنراپیمود.
اتفاقينميافتدزیراهمترافیكمسیرو اماچنین
همکوهستانيبودنیانبودنآنرابایددرنظرگرفت.
بایددرطولمسیرقطعشودوراننده رانندگيحتما
استراحتکردهوکارهايدیگريانجامدهدتاگردش
خونبهخوبيدربدنشصورتبگیرد.تاکیددیگرماین
استکهاصافکرنکنندحاا30کیلومتر،40کیلومتر
بیشترتامقصدباقينماندهوبرانندتادرمقصداستراحت

کنند.
حتمابهمحضاینکهمتوجهشدندخستهاندتوقف
اطراف درهمان پیادهروي قدمي ازچند بعد و کنند
خودروونوشیدنچايیانسکافهبهادامهمسیربپردازند.

کجا  بزنیم؟  چادر  چطور  بگویید.   اقامت  درباره 
چادرمان را برپا کنیم؟و اینکه  مکاني که براي چادرزدن 

انتخاب مي کنیم چه ویژگي هایي باید داشته باشد؟
اینکاربهشدتمتأثرازایناستکهچهشناختي
ازطبیعتونقطهايکهدرآنقرارگرفتهایددارید.اول
ازهمهسعيکنیدزمانيبهمقصدتانبراياقامتدر
طبیعتبرسیدکههواهنوزروشنباشد.دراینشرایط
ميتوانیدبهخوبياطرافمحلرابررسيکنیدوبعد

نقطهبرپاکردنچادرراانتخابکنید.
نکتهبسیارمهماینکههیچگاهدرکنارجادهاصلي
چادرنزنید.حتماازجادهومعبراصليفاصلهبگیرد.
اگرخواستیدازنورخودروبرايروشنایيچادرومحل
اقامتتانبهرهببریدحتماخودرورابهگونهايروبهچادر
رانندگان دیگر موجبخطاي آن نور که کنید پارك
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نشود.بهاصطاحنوردرجهتمخالفحرکتنباشد.
اگردرکنارخودروچادرميزنیدحتمابهشیبزمین
دقتکنیدوطوريخودروراپاركکنیدکهاگردر

شیباستبعدازچادرقراربگیرد.
سفرهاي لذتهاي از یکي روشنکردن آتش
کمپینگياست.شایدنخواهیمغذادرستکنیمولياین
آتشروشنکردنلذتيداردکهنميتوانازآنچشم

پوشید.
چطور و کجا آتش روشن کنیم که نه خطري براي 
خودمان داشته باشد و نه طبیعت را به مخاطره بیندازد؟
آتش ميخواهیم منظوري چه براي دید باید اول
روشنکنیم.اگربرايهمانلذتبردناستوقرارنیست
غذایيرويآنطبخکنیمسعيکنیمازخردهچوبهاو
ساقههايجداشدهاستفادهکنیموتوجهداشتهباشیمکه
فصلبهارموسمزندگيدوبارهدرختانوگیاهاناستو
درستدرهمینزماناینگونههادوبارهجانگرفتهاندو

قطعساقهآنهاضررجبرانناپذیريبههمراهدارد.
ميخواهیم خوراكپزي براي اگر ميکنم توصیه
آتشروشنکنیمحتماباخودزغالازمبدأحرکتتهیه
کنیم.حتمادورمحليکهميخواهیمآتشبرپاکنیمرا
باسنگمحصورکنیموپسازپایانکارمانباآتشاز
خاموششدنآناطمینانحاصلکنیم.آتشروشنکردن
نبایدنزدیكچادروخودروباشدتامبادادرصورت
وزشبادوحوادثاحتماليآسیبيبهخودرووچادر

واردشود.
وقتي وارد طبیعت شدیم و از مولفه هاي زندگي 

شهري جدا، باید به چه نکاتي توجه کنیم؟
منظورمخودطبیعتاست.بههرحالدرطبیعت
ممکناستهرآناتفاقيبیفتدکهبهدلیلدوربودنمااز
امکاناتشهري،مقابلهباآنبهروشهايمرسومممکن
نخواهدبود.ببینیدوقتيواردطبیعتميشویمبایدبیش

ازهرزماندیگريازحسوحواسماناستفادهکنیم.
انسانيکهدرطبیعت بوده، هموارههمهمینطور
زندگيميکردهاحساسقويتريداشتهزیرابایدبه
ميکرد،  کنترل را خود اطراف تحرکات همه خوبي
بنابراینبهموقعیتجغرافیایيمحلاقامتخودبهخوبي
دقتکنید،زیراهمخطرریزشسنگوهمسیلوجود

داردونبایدآنهارادستکمگرفت.
اقامت در طبیعت براي ما که در خانه هم حمام 
داریم و سرویس بهداشتي ، قدري سخت مي شود. 
هم   ... و  به آب  نیاز  باب  از  مشکاتي  هر حال  به 
هست. رفع نیازمندي هاي ما از قبیل خوراک و تنقات 
هم همراه تولید زباله است. این بخش را چگونه باید 

مدیریت کرد؟
طبیعت که روزهایي در نیست عادانه
سرزندگي،طراوت،شادابي،سبزي،لطافتو...رابهما
هدیهميدهدومیزبانيخوببرايماستمامیهمان
خوبيبراياونباشیم.بایدبدانیماینبدهبستانباطبیعت

قواعديداردکهبایدبهآناحترامبگذاریم.

چیزي زیبایيهایش و طبیعت به اگر کم دست
نميافزاییمحداقلآنرانازیباوکثیفنکنیم.اینگونه
اگرهموطناندیگرماهمبهطبیعتپانهادندازحضور
مابیزارنميشوندوامکانلذتبردنازاینهمهزیبایي
برایشانمهیاست.پسدرهمانبرنامهریزياولیهحتما

خریدکیسهزبالهرادردستورکارتانقراردهید.
درموردحماموسرویسبهداشتيهمبایدبگویم
کهميتوانباتهیهامکاناتيمدلصحرایيآنراتهیه
کرد.مثاکیسهآبيهستکهبراينظامیانطراحيو
ساختهشدهاست.اینکیسهقابلیتآویزانشدنداردو
ازگوشهايازآنميتوانآبرارهاکردتایكدوش

صحرایيبگیریم.
اگرکسيراحتيبجوید،قطعااینکارهاهمنميتواند
برایشسادهباشد.امااگرروحیهانجامدادنکارهایي
لذتحمام باشیم داشته را روزمره اعمال از متفاوت
گرفتندرطبیعتودرستکردنحمامصحرایيهمبه

مجموعهلذایذماازسفرافزودهميشود.
جانوران  به خصوص  و  حیوانات  بابت  از  خطر 

گزنده ما را تهدید نمي کند؟
را ما گزنده جانوران خطر که نیستیم فصلي در
تهدیدکند.فقطدرمناطقخیليگرمممکناستبااین
جانورانمواجهشویم.اگردربرخيمناطقآتشروشن
کنیمممکناستگرمايناشيازآنباعثبیرونآمدن

عقربهاشود.
بهترآناستکهحتماپیشازرفتندربارهمقصدو
محلاقامتازفردیاافراديکهقباتجربهچنینسفري
راداشتهاند،پرسوجوکنیمواطاعاتيازاینقبیلرا
بگیریم.کیفلوازمکمكهاياولیهرافراموشنکنیدو
حتماباخودلوازميراکهبرايمواجههباگزشو...

توصیهشده،بههمراهداش��ت�هباشید.
اقامت  روز  زدیم، چند  مقصد چادر  در  ما  حاا 

مي تواند مفید باشد یا منطقي است؟
ایندیگرخیليبهافرادوسلیقههایشانبستگيدارد.
افراديهستندکهچندروزمتواليميتوانندبهدوراز
امکاناترفاهيدرونشهروخانهخودزندگيکنندو
ازاینشرایطهملذتببرند.عدهايسفرخودراترکیبي
ازاقامتدرهتل،چادروخانهاقوامطراحيميکنندتا

خیليدرشرایطبدونامکاناتنباشند.
اصا یک بحثي هست که عده اي معتقدند سفرهاي 
نوروزي خیلي به درد سفرهاي کمپینگي نمي خورد. 
در واقع این عده مي گویند نوروز فصل نو شدن است 
فامیلي  بازدیدهاي  و  دید  به  دارند  دوست  مردم  و 
سفرهاي  به  رفتن  روحیه  کمتر  و  بروند  دوستانه  و 
ماجراجویانه دارند که آن نوبودن در آن نقشي ندارد؟
را موضوع این نمیتوان یعني نیست. اینگونه نه
کهخیليها درهمانحال داد. تسري مردم بهعموم
هم مردم از بسیاري لوکس، هتل بروند دوستدارند
متفاوت را روزها این ميدهند ترجیح که هستند

بگذرانند.

اماانتخابمقصدکارسادهاينیست.آمارهاهمنشان
ميدهددرنوروزمشهدمیزباناصليگردشگرانمذهبي
استوپسازآنشیرازواصفهانقرارداردوسپس
شمالوخوزستان.اینسببنوعيتجمعميشودکه

باعثخستگيگردشگرانميشود.
آیا مقصد دیگري نیست؟

حکایتمشهدکامامتفاوتاستواینبهارادتيکه
مردممابهامامرضا)ع(دارندبرميگردد.اماریشهشمالرفتن
شایدمربوطبهوسعتجغرافیايبیابانيماباشدکهمردم
عاقهمندندسرسبزيورطوبتراتجربهکنند.بههرحال
بایداطاعاتدرستبهمردمدادهشود.اینمردمهستند
کهشرایطرابرايگردشگريفراهمميکنند.همینشمال
بهواسطهرفتارخودمردمبهمنطقهايتوریستيتبدیلشده
واجارهویاسادهاست.اگرازنقاطدیگرکشورهم
اطاعاتدرستيدربارهگردشگريوجاذبههایشدادهشود
ومردمبخواهند،ميتوانشاهدتغییرمقصدبود.اینکهما
بگوییمکجابرویدوکجانرویدشایدخیليجذابیتایجاد
نکند.اگرمردماندکيبرايانتخابسفرخودمطالعهکنند
واطاعاتمربوطبهنقاطمختلفراارزیابيکنندقطعا

ميتوانندمسافرتيمتفاوترارقمبزنند.
نکته دیگري هم هست و آن اینکه رفتن به شمال 
مي خواهد  که خودش  هم  تنها  زن  یک  براي  حتي 

رانندگي کند، ساده شده، چرا ؟ 
چونیکباردستکماینتجربهمحققشدهوترس

اینفردریختهوميتوانددوبارهقصدرفتنکند.



یکیاززیباترینجاذبههایگردشگریاستانگلستان،مجموعهآبشارهایشیرآباداستکهدر
شهرستانرامیانودرنزدیکیشهرخانببینقرارداشتهودردلجنگلیبسیارزیباواقعشدهاست.
مجموعهایشاملهفتآبشاربزرگوکوچكکهبلندترینآندارای25مترارتفاعاستودرمسیر
دسترسيبهآنرودخانهوچشمهسارهايزیبایيقراردارد.اینمحلبهعنوانیكاثرطبیعيومليدر

فهرستسازمانمحیطزیستبهثبترسیدهاست.
محیطپیرامونآبشارهاراکوهستانوجنگلتشکیلميدهدکهگونههایيازگیاهانمانندممرز،افرا،
انجیلي،توسکا،همیشك،داردوست،خزه،سرخسوقارچهايرنگارنگراميتواندرآنمشاهدهکرد.
همچنیندراطرافاینمجموعهجذابودیدنيزیستگاهطبیعيمرال،شوکا،خرس،پلنگ،خوكوحشي

وگربهجنگليراميتوانیافتکهتحتحفاظتومدیریتاست.

درسرزمینما،خصوصاخطهیسرسبزگیان،جنگلهای
انبوهیبهچشممیخوردکهطبیعتسبزآنبسیارچشمنوازاست
،امادراینمیاندرختانیهمیافتمیشوندکهعاوهبرسرسبزی
وطراوتازنظرقدمتجنبهیتاریخیدارند.نمونهایازایننوع
درختانتاریخی،سروبلندقامت" هرزویل" استکهدردلروستای
هرزویل" منجیل" بهیادگارماندهاست.اینسروبهدلیلقدمتو
قامتبرافراشتهاشهموارهموردتوجهقرارگرفتهودرسال1362
نیزتوسطشورایعالیمحیطزیستدرشماریكاثرطبیعیملیبه

ثبترسیدهاست.

روستای هرزويل
درنزدیکیپلمنجیلودردامنهیکوههایشمالجادهیرشت
_ تهران،روستاییبانامهرزویلقرارگرفتهاست.برایرسیدنبه
هرزویلبایدجادهرشت_ منجیلرادرحدود75کیلومتربپیماییمتا
بهجادهیفرعیاینروستاکهدرحدود4الی5کیلومتراستبرسیم

.روستاییکهسروراستقامتدردلآنجایدارد.

سرو هرزويل
دربررسیهایانجامشدهپیرامونویژگیهایایندرختگفته
اندکهبلندیآنبهحدود25تا30متروقطرآندرارتفاعیكمتری

1/80متروپیرامونآندرارتفاعیكمتری5/40متراست.

سرو کهنسال هرزویل

در ميان جاذبه های گردشگری فراوانی که در سرتاسر کشور وجود دارد، برآن شديم که با انتخاب فرامرز نصيری سرپرست گروه کوهنوردی 
فراب، تنها به معرفی دو جاذبه کمتر ديده شده گردشگری کشورمان بپردازيم و اطمينان داريم که خود شما با مراجعه به منابع مختلف ، بهترين 

مقصد را برای سفر انتخاب خواهيد کرد.

آبشار شیرآباد 
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 یکی از زیباترین 
جاذبه های 
گردشگری استان 
گلستان ، مجموعه 
آبشارهای شیرآباد 
است كه در 
شهرستان رامیان 
و در نزدیکی شهر 
خان ببین قرار 
داشته و در دل 
جنگلی بسیار زیبا 
واقع شده  است . 
مجموعه ای شامل 
هفت آبشار بزرگ و 
كوچک كه بلندترین 
آن دارای 25 متر 
ارتفاع است و در 
مسیر دسترسي به 
آن رودخانه و چشمه 
سار هاي زیبایي 
قرار دارد . این محل 
به عنوان یک اثر 
طبیعي و ملي در 
فهرست سازمان 
محیط زیست به 
ثبت رسیده است
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به شب نگاه میكنم ، در آسمان ستاره نیست 
میان كوچه باغ ها ، صداي پاي غنچه نیست 

ستیغ شانه هاي چتر ، پناه امن بارش است 
در اين هواي سرد دي كه آفتاب و سايه نیست 

كسي به ياد بي كسي به سیم تار میزند 
كنون كه روي شاخه ها ، نواي يك پرنده نیست   

به روي قاب روزگار ، نشسته نقشة بخار 
براي رسم عاشقي ، بوتة خار چیدني ست !

زمین ، بسان نوعروس كنار بهمن دلیر
به يار وعده مي دهد كه اين بهار ديدني ست !

كنار حوض يخ زده ، نشسته پیچك امید 
سپند را در آتش نظر زدن شمردني ست 

روزشمار زندگي در انتظار سبزه هاست 
تا برسد بهار نو ، شكوفه هم رسیدني ست 

صداي پاي گلبهار ، ز راه دور میرسد :
"هزار و سیصد و نود دعاي عشق خواندني ست . . . "

 

صداي پاي گلبهار      

نرجس عبدي

حوزه معاونت بازرگانی
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سردر باغ ملی از دروازه های قدیمی شهر تهران به 
شمار می  آمده است . 

دوره  از  مانده  جا  به  بناهای  از   ، ملی  باغ  سردر 
قاجار می  باشد که در سال  های 1301 تا 1304 توسط 
جعفرخان کاشانی احداث شده است. این بنا در خیابان 
سپه سابق ) امام خمینی فعلی ( واقع است که در ضلع 
غربی آن وزارت امور خارجه و در ضلع شرقی آن اداره 
پست زمان رضا شاه پهلوی وجود دارد. سر در باغ ملی 
و ساختمان های مجاور آن به دستور مستقیم رضا شاه 
و توسط جعفر خان کاشانی و کمک آلمانی ها در زمان 
افروخته شدن آتش جنگ جهانی دوم در  بر  از  پیش 
تهران که پایتخت بود ساخته شد. در معماری داخلی 
آن از تصاویر کوروش و مردمان عهد هخامنشی استفاده 
شده است. این ها بدین سبب است که معرفی فرهنک 
ایرانیان در آن زمان به دلیل اینکه آلمان ها و ایرانیان هر 
دو از نژاد آریایی هستند شدت گرفت . در باای این 

سردر پرچم شیر خورشید از هر دو طرف کشیده شده 
بود که در زمان جمهوری اسامی اقدام به پاک کردن 
نشان شیر خورشید از آنها کردند . اکنون نیز از آن به 
عنوان بنای تاریخی یاد می شود که در آن فیلم هایی 
مانند مدار صفر درجه که داستانی در زمان عهد رضا 
خان است ساخته شده است.مردم سردر باغ ملی را به 
عنوان نماد تاریخ معاصر تهران و معماری خاص تهران 

قدیم می  شناسند. 
از میدان مشق قدیم تهران، که در زمان خود از بزرگ  
ترین میدان  های ) نظامی  ( تهران بود ، امروزه اثری 
نمانده و فقط سردر زیبایی از آن دوران باقی مانده است  

 .
زمان  در  اگرچه   ، دوران  آن  از  مانده  باقی  سردر 
پهلوی اول تجدید شده  ، در نوع خود تنها بنای سبک 
تهران  گذشته  از  مانده  جا  به  فرنگی  ای کاه  دروازه  
تاریخی خاص و در  بناهای  است  که آن را در زمره 

خور توجه قرار می  دهد . این بنای تاریخی دارای سه 
چشمه دروازه دار و دو لنگه آهنی ) فواد برنج  ( است 
که حکم ورودی و خروجی پادگان نظامی را داشته که 
محل مشق و تمرین و مانور سربازان بوده است  و در 
زمان خود از بهترین مصالح ) سنگ ، آجر، چوب ، آهن و 
برنز (، به بهترین شکل معقول و کارا ساخته شده است . 
گانه  دوازده  دروازه  های  یادآور  که  زیبا  بنای  این 
تهران قدیم است ، از جنبه  های مختلف معماری  ، نظامی  
، تاریخی  ، فرهنگی  و زیبایی شناختی و .... قابل بررسی 
است . این میدان در زمان فتحعلی شاه قاجار ) 1212 
 ( ناصرالدین شاه  نهاده و در دوره  بنیاد  تا 1250 ق( 
1264 تا 1313( تجدید بنا شد و توسعه یافت که در 
سال 1278، به اهتمام محمد حسین خان سپهساار، به 
صورت میدانی مربع شکل درآمد و دیواری با طاق  های 
آجری گرداگرد آن ایجاد شد و دارای دروازه  ای زیبا 
با یک درب دو لنگه و دو طاق نمای مسدود مجاور آن 

سردرباغملی؛فخرمعماریایرانزمین

سردر باقی مانده از 
آن دوران ، اگرچه 
در زمان پهلوی اول 
تجدید شده  
 در نوع خود تنها 
بنای سبک دروازه  
ای كاه فرنگی به 
جا مانده از گذشته 
تهران است  كه آن 
را در زمره بناهای 
تاریخی خاص و 
در خور توجه قرار 
می  دهد

؛ فخر معماری ایران زمین سر در
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به صورت پخی ، بر شمالی خیابان و میدان سپه )امام 
خمینی فعلی (، گردید، که گاهی ناصرالدین شاه از باای 

آن به تماشای مشق نظامیان مشغول می  شد . 
موقعیت مکانی سردر، با توجه به قراین و بررسی 
طرح  ها و نقشه  های تهران زمان ناصرالدین شاه  ، به 
احتمال قریب به یقین بر شمالی خیابان سپه  ، در محدوده 
بانک سپه تا کوچه پست، بوده است و در سال  های بعد، 
در 1280 ، بنایی به شیوه معماری روسی در شمال غربی 

آن ساخته شد که مرکز قزاق خانه دولتی بود . 
کم  تر  میدان  این  به  قاجار  دوران  پایان  در  اما 
اهمیت داده شد و مورد بی مهری  های زیادی قرار 
مبدل  استفاده  با  میدانی  به  که  طوری  به   . گرفت  
گشت و حتی به نظافت و پاکیزگی آن توجه نشد . 
اول   پهلوی  های وزارت جنگ  نخستین سال   در  اما 
ابتدا قسمت غربی میدان به باغ و سپس بناهای دیگر 
به باغ ملی تبدیل شد و سردر بزرگ الماسیه را، که 
در قورخانه ساخته شده بود، برای آن در نظر گرفتند 
تنه  نیم  . هم چنین  بر سردرباغ ملی نصب گردید  و 
رئیس کل  اعتماد،  به دستور سردار  که  پهلوی  رضا 
قورخانه ، ریخته شده بود در سال1340 ق ، بر باای 
سردر قرار گرفت که تا آخر دوره پهلوی دوم پا بر 
و  سرنگون  انقاب  دوران  در  تنه  نیم  این   . بود  جا 
ملی  بانک  باز  فضای  در  یقین  به  قریب  احتمال  به 
به   ، این ترتیب   به   . مقابل سردر دفن گردیده است  
غیر از مرمت جزیی بر روی کاه فرنگی و رطوبت 
زدایی ناقص در پی بنا ، تغییری جز تخریب ناشی از 

رطوبت و عدم توجه نداشته است . 
این میدان که سربازخانه مرکزی در آن واقع بود و 
نظامیان در آن مشق نظام می  کردند، از شمال به خیابان 
به  شرق  از   ،  ) سابق   اسفند  سوم   ( سخایی  سرهنگ 
به  از غرب  الدوله سابق  ( و  خیابان فردوسی ) عاء 
خیابان سی تیر ) قوام السلطنه سابق  ( ختم می  شود . به 
طور کلی از ابتدای شمالی خیابان سپه ) باغ شاه یا سپه 
سابق  ( در محدوده میدان مشق قرار داشت که بنا های 
کنونی اداره پست ) شامل موزه وزارت پست و تلگراف 
و تلفن  (، شهربانی کل کشور ) نیروی انتظامی فعلی  ( 
، وزارت امور خارجه  ، موزه ملی ایران ) موزه ایران 
باستان سابق  ( ، موزه و کتاب خانه ملی ملک  ، اداره کل 
ثبت اسناد و اماک کشور ، و بنای اولیه شرکت ملی 
نفت ) ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه فعلی 
بین  فعلی  که سردر  به طوری  می  گرفت   بر  در  را   ) 
) در محل حاضر موزه وزارت  ساختمان پست خانه 
پست و تلگراف و تلفن  ( و بنای قدیمی شرکت ملی 
نفت ) ساختمان شماره 3 وزارت امور خارجه فعلی  ( 
قرار دارد و به عبارتی در محل تاقی خیابان ملل متحد 

و خیابان امام خمینی ) سپه سابق  ( قرار دارد. 
ویژگی دیگر میدان مشق آن بود که زمستان  ها و 
و چون  آمد  می  ای  شوریده   شیخ  ریزان   برف  هنگام 
برف سطح میدان را می  پوشانید و رفت و آمد در آن 
کم می شد ، او که ظاهراً دارای اختال حواس و باطنًا از 
هنرمندان و هوشمندان بود ، پارویی به دست می  گرفت 

و بر روی برف تمرین خط درشت می  کرد و با این عمل 
خود نام میدان مشق را به نوعی تأیید می  کرد . 

میرزا  آویختن  دار  به  محل  چنین  هم  مشق  میدان 
رضا عقدایی  ، فرزند ماحسین  ، معروف به میرزا رضا 
کرمانی  ، قاتل ناصرالدین شاه درسال 1314 ق  ، است  . 
مراسم اعدام وسط میدان مشق با حضور 5000 نفر انجام 

شد . می گویند جسد وی دو روز بر دار ماند . 
بنای سردر از نظر معماری نیز ، مانند دیگر بناهای 
که  کرده  پیروی  خاص  سبکی  از   ، خود  عصر  هم 
در  سبک  این   . است   مشهور  خانی  رضا  سبک  به 
های  دوران   معماری  از  تلفیقی  ،که  ایران  معماری 
ایران و سبک  های اروپایی است  ،  مختلف تاریخی 
در هر بنایی به شیوه  ای خاص اعمال شده  به طوری 
که هم ترکیب و تقلید به وضوح قابل تشخیص است 
 ؛ به خصوص در بنا های میدان مشق  ، از جمله بنای 
از  تقلید  به  و  ساسانی  سبک  به  باستان  ایران  موزه 
 ، شهربانی  کاخ  بنای   ، مداین   ایوان  و  کسری  طاق 
به سبک هخامنشی  ، بنای کاخ وزارت امور خارجه 
زرتشت  دستگاه  از  تقلید  به  و  به سبک هخامنشی   ،
در نقش رستم و بنای سازمانی ثبت اسناد و اماک 
 ، ، ساسانی   معماری هخامنشی   از سبک  تلفیقی  با   ،
اسامی و اروپایی که به روشنی قابل تشخیص است  
. استفاده یا تقلید از سبک  های معماری ایران باستان 
با قالب و عملکرد امروزی از مشخصه  های بارز این 

دوره به شمار می  رود . 
در مورد سردر باغ ملی  ، تلفیق سبک ایرانی اروپایی 
طور  به  فرنگی  کاه  و  کاری  کاشی  در  به خصوص 
مشخص اجرا شده و به طور کلی ترکیب و تقلید آن 

براساس معماری امروزی قالب  گیری شده است  . 
پی بنا و پایه و شال ستون  های هشت گانه سنگی 
و بدنه بنا و ساق ستون  ها آجری است و قسمت بااتر 
 ، اجوردی   های  رنگ   به  است  کاری  کاشی  سردر 
 ، قرمز   ، ، طایی   قهوه  ای    ، ، زرد  ، کرم   فیروزه  ای  
سفید و سبز با طرح  های اسلیمی  ، مسلسل  ، صحنه نبرد 
، تخریب قلعه به وسیله توپ ، رضاخان با تفنگ شصت 
تیر، دو فرشته پیروزی ، پرچم ایران ، تفنگ شصت تیر، 
گلوله توپ به شکل هرم ) هرم 21 عددی  (، طرح سه 
بعدی نوری ، پلنگ و اشعار و آیات قرآن و اسمای اهل 

بیت به صورت کتیبه زیر کاه فرنگی . 
بیش تر کاشی کاری  ها به ویژه پرچم ایران ، گلوله 
 های توپ و مسلسل اکثرا  کار حاج حسین کاشی کار 
است و نقوشی چون رودخانه ، پلنگ و خانه روستایی 
مشق  میدان  قدسی  دروازه  کاری  کاشی  از  گمان  بی 

اقتباس شده است . 
دوره  سردر  است .  ورودی  سه  دارای  بنا  این 
ناصرالدین شاه دارای یک ورودی دو لنگه است که به 
صورت دو لنگه در آهنی و طرح  های برنز کاری شده 
شامل طرح  های گل و مرغ شبیه اژدها یا پرنده خیالی 
هما ، طرح اسلیمی  ، شیر و خورشید ، و سر شیر است 
که به شکل زیبایی مشبک کاری شده است  . در باای 
درهای ورودی نیز طرح  های طبل ، پری ، تاج ، تبرزین ، 

شمشیر، نیزه ، شیپور، توپ و گلوله به چشم می  خورد. 
هم چنین  در باای دو ورودی کناری به شکل حصیری 
آجر کار های طرح و خیلی زیبا به کار گرفته شده است . 
این بنا دارای 2 نمای بیرونی و درونی است  . نمای 
به  آجری  ستون  از هشت  امام خمینی  (  ) خ  بیرونی 
صورت جفت تشکیل شده است که در اطراف ورودی  
های سه گانه ، نسبت به دیگری به اندازه یک قطر ستون 
عقب نشینی دارد یعنی در اطراف هر در از چهار ستون 
دو تای آن کمی عقب  تر قرار گرفته  اند که به جهت 

سایه و روشن نور جلوه  ای خاص به بنا داده است . 
از  کم تر  غرب  به  شرق  از  ملی  باغ  دروازه  پهنای 
27 متر است . این پهنا در گذشته به خاطر وجود دو 
اتاق بازرسی یا نگهبانی، واقع در سمت شرق و قسمت 
غرب بنا، بیش  تر هم بوده است ) حدوداً 45 متر (. این 
دو اتاقک، با توجه به تصاویر اولیه میدان مشق ، دارای 
عرضی هم چون دروازه  های هالی و البته با ارتفاع کم 
 تر از قسمت  های مجاور خود بود. بعد ها اتاق غربی 
اتاق  و  انگلیس  و  ایران  نفت  بنای شرکت  از  قسمتی 
شرقی به بنای اداره پست تهران متصل شد و بعد از آن 

نیز تخریب گشت  . 
نمای درونی، به استثنای ستون  ها، تفاوت چندانی با 
نمای بیرونی ندارد. از نقوش و طرح  های نمای داخلی 
 ، تهران در کودتای 1299  به صحنه تسخیر  می  توان 
دروازه و برج و بارو های تهران ) احتمااً دروازه قزوین  
(، نقوش تمام قد لژیون قزاق در دو طرف ورودی اصلی  
، و نقوش فرشته پیروزی که کم و بیش از حجاری  های 

طاق بستان اقتباس گردیده است  ، اشاره کرد . 
و  بانی  دیده   ، زنی   نقاره   بر  ملی عاوه  باغ  سردر 
فتح  یادبود  بنای  واقع حکم  در   ، نظامی   تردد  دروازه 
توسط  سال 1299 ش  اسفند  کودتای سوم  در  تهران 
به  سردر  بدنه  کاری  کاشی   در  که  دارد  را  رضاخان 
وضوح قابل مشاهده است .از جمله تخریب برج و بارو 
با گلوله  های توپ  ، رضاشاه در حال تیراندازی  ، دو 
فرشته پیروزی و کتیبه  ها ، همه نشانه  هایی از فتح و 

پیروزی در کودتای سال 1299 و تسخیر تهران است . 
باغ ملی شامل 45  به طور کلی ، کتیبه  های سردر 
کتیبه روی کاشی و دو کتیبه فلز کاری به صورت نیم 
برش دایره و دیگری در قسمت بیضی شکل باای سردر 

اصلی است . 
اشعاری  های  کتیبه  درونی شامل  نمای  های  کتیبه  
در باای دروازه  های کوچک است . باای هر دروازه 
کوچک شش کتیبه اشعاری وجود دارد و البته در سمت 
غربی به علت تعبیه ناودان و حذف پلکان قرینه شرقی ، 
هر  باای  است .  مخدوش شده  تا حدی  آن  مورد  دو 
کاری  کاشی  اشعاری  کتیبه  سیزده  کوچک ،  دروازه 
و  غربی  قسمت  انتهایی  های  کتیبه   اما  است ،  موجود 
شرقی بنا به علت ساخت بنا های اداره پست و شرکت 
به  ها  کتیبه   این  نفت مخدوش و تخریب شده است . 
صورت کمربندی دور بنا و در قسمت عرضی آن هم 
امتداد داشته که با ساخت بناهای مجاور مخدوش شده 

است  .

نمای درونی، به 
استثنای ستون  ها، 

تفاوت چندانی با 
نمای بیرونی ندارد. 

از نقوش و طرح 
 های نمای داخلی 

می  توان به صحنه 
تسخیر تهران در 
كودتای 1299 ، 

دروازه و برج و بارو 
های تهران ) احتمااً 

دروازه قزوین  (، 
نقوش تمام قد 

لژیون قزاق در دو 
طرف ورودی اصلی  

، و نقوش فرشته 
پیروزی كه كم و 
بیش از حجاری  

های طاق بستان 
اقتباس گردیده 

است  ، اشاره كرد

89



. دی 89 . پیش شماره 3 اسفند 89 و فروردین 90/ پیش شماره 5 و6   

خرگوش سفيد با چشمان قرمز
 نویسنده : رضا گشتاسب 
کارگردان : امیر نوروزی 

ساعت اجرا :18/30
پایان اجرا :تا 20 اردیبهشت 

محل اجرا :خانه نمایش
 تلفن تماس :66700131

پشت شيشه ها 
نویسنده :اکبر رادی 

کارگردان :مصطفی عبداللهی
 ساعت اجرا :19/30

پایان اجرا :تا 10 خرداد
 محل اجرا :تاار سنگلج
 تلفن تماس :55625444

آندری تاركوفسكی و راهش، تجسم زمان
گردآوری و ترجمه: مهران سپهران

نشر چشمه / 6500 تومان

دو كام حبس
مجموعه داستان
مریم منصوری

نشر چشمه / 2400 تومان

حوالِی اتوبان
کارگردان: سیاوش اسعدی

نویسنده: سعید نعمت اله
بازیگران: گلچهره سجادیه، شهاب حسینی، نورا هاشمی، 

بهناز جعفری
سینماهای آزادی و فرهنگ 

داس��تان زوج جواني اس��ت که با ورود زني میانس��ال 
زندگي شان دس��تخوش تغییر مي ش��ود. آزادی، فرهنگ، 
پردیس ملت، اریکه ایرانیان، ایران، پردیس شکوفه، پردیس 
زندگی، فلسطین، جوان، موزه سینما، پردیس تماشا، آستارا، 

بهمن، گلریز، ماندانا، حافظ، کارون

  پرسه در مه 
ایه اول فیلم درباره زندگی مشترک زوجی است که از 
عشق شروع کرده اند و به پایان راه رسیده اند، اما در ایه های 
بطئی فیلم نمایش اندوه و دش��واری روحی اس��ت که یک 
هنرمند برای خلق اثر هنری پش��ت سر می گذارد، آهنگساز 
جوان برای رسیدن به موسیقی مورد عاقه اش خود را در هنر 
فنا می کند، پایان فیلم جایی است که زن )لیا حاتمی( و مرد 
جوان در روزهای آغازین رابطه شان هستند و فیلم با امید به 
پایان می رسد. فیلم از جنس فیلم های عامه پسند و پرمخاطب 
این روزها نیس��ت، اما روایتی جذاب؛ حضور لیا حاتمی 
و ش��هاب حسینی شیرین و گرم اس��ت، فیلم روایتی پر از 
جزئیات دارد. "پرسه در مه" از دیروز چهارشنبه 27 بهمن ماه 
و پس از یک سال انتظار روی پرده می رود، تماشایش را از 

دست ندهید.
کارگردان: بهرام توکلی

بازیگران: لیا حاتمي، شهاب حسیني، احمد ساعتچیان 
و مسعود رایگان

آتشكار
کارگردان: محسن امیریوسفي

بازیگران: حمید فرخ نژاد، محمد ماهَوش، مینا مصطفي 
پور، مهرداد جلوخاني، عبدالرضا َصرامي، حسین کارخیران، 

یداه اَنوري، محمداسماعیل مختاریان، حسین َصمدي
تاریخ اکران: 16 بهمن 

خاصه داستان: فیلم، داستان یک کارگر آتشکار است که 
بر سر تصمیمي با روح پدرش درگیر مي شود.

نقاشی های مهدی فرهاديان 
گالری ماه 

افتتاحیه: جمعه، 29 بهمن  1389، ساعت 16 تا 219 
ساعات بازدید: 15 تا 19 / دوشنبه و چهارشنبه: 11 تا 19

روزهای یکشنبه گالری تعطیل است.
خیابان آفریقا، بلوار گلستان

كشكول 
طراحی های سعید انصافی، گالری سین 

افتتاحیه: جمعه، 29 بهمن ماه 1389، ساعت 16 تا 20
ساعات بازدید: 15 تا 19

گالری پنچ شنبه ها تعطیل است.
ش��هرک غرب، خیابان هرمزان، خیابان پیروزان جنوبی، 

خیابان دوازدهم، شماره ی 

طرح در برابر طرح 2 
نمایشگاه گروهی نقاشی، گالری هما 

ساعات بازدید: 10 تا 13 / 15 تا 19 / جمعه ها 16 تا 20
خیابان ولیعصر، بین خیابان ظفر و نیایش، کوچه ی بابک 

بهرامی ، شماره ی 58

هندسه مقدس بخت 
عکس های مهرداد افسری، گالری اعتماد 

29 بهمن تا 10 اسفندماه 1389 
ساعات بازدید: 20-15

نی��اوران، میدان یاس��ر، خیابان صادق��ی قمی، خیابان 
بوکان، شماره ی 4

شايد بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تاش کرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  
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باافزایشسن،بروزبرخيازناهنجاريهازمینهبیشتري
پیدامیکند.مثادرسنینبااعارضهشستکجبهخصوص
درخانمهابیشتردیدهميشود.درهمینرابطهناراحتيهاي
ارگانیکيمثل،مشکاتتنفسي،ناهنجاريهايدستگاهگردش
خوننیزازناراحتيهایياستکهدرسنینبااگریبانگیرافراد

ميشود.
1.عاداتنادرست:اجرايالگوهايغلطونادرست
حرکتيدروضعیتهايمختلفدرطولشبانهروزباعث
ستون مانند متعددي ناهنجاريهاي و ناراحتيها ایجاد
نشستن، هنگام در افراد بسیاري ميشود. کج فقرات
خوابیدن،ایستادن،کارکردن،بدنخودرادروضعیتها
وحااتنادرستونامناسبيقرارميدهندکهاینامربه
مرورزمانباعثکشیدهشدنویامنقبضشدنعضات
قسمتهایيازبدنشدهودرنهایتباعثتغییروضعیت
وناهنجاريدرمفاصلواستخوانهایيميشودکهاین

عضاتمذکورمسئولنگهداريآنهاهستند.
2.پوشاكنامناسب:استفادهازپوشاكنامناسبباعث
ميشوندتابدنبااستفادهازآنهافرمطبیعيوصحیحخود
راازدستبدهدومشکاتيرابهمرورزمانبرايانسان

ایجادکند.مانندکفشوشلوارتنگو...
3.سوءتغذیهودیگرعواملرشد:داشتنتغذیهخوبو
مناسبازعواملاصليواساسيمؤثردررشدوتکاملانسان
استوعدمتغذیهمناسبمشکاتيرادرموردنیازورشد
وترمیمبافتهاوسلولهايبدنيورشدعضاتومفاصل
ایجادميکند.عاوهبرتغذیهموارددیگرينیزازقبیلآفتاب،
هوايسالموآب،عواملمشابهدررشدطبیعيبدنمؤثربوده
وميتواننددراثرفقداندربدنمشکاتيرابرايانسانبه

وجودآورند.
4.حااتروانيوروحي:افراديکهنوعيناراحتيو
افسردگيدارندویاآنهایيکهخجالتيهستند،سربهزیر
وازجمعیتوگروهگریزاناند،معمواتمایلبهپایین
نگهداشتنسرونزدیكکردنچانهبهسینهدارندکهاینامر
دراثرتکراربرآمدگيخاصيرادرناحیهمهرههايپشتي

ایجادمیکند.
5.کمتحرکي:حرکتوفعالیتازمهمتریننیازهاي
تقویت و رشد براي و بوده عضات بهخصوص بدن
آنهاازماست.عدمفعالیتجسمانينیزباعثميشود
عضاتضعیفشدهوقدرتواستقامتازمخودرااز
دستبدهند.اینامرباعثبروزمشکاتيدربدنوتعادل

وهماهنگيعضانيواسکلتيميشود.

ناهنجاري هاي وضعيتي بدن
بدن، ناهنجاريهاي مورد در بهتر بررسي براي
تقسیمبنديدرزیرراجهتمعرفيوشناختارائهميشود:

الف:ناهنجاريهاياندامفوقاني
1.انواعدستهايمعیوب

2.شانهمنجمدومنقبضکهافرادمبتابهآنبهعلت
عدمتحملدرد،شانهرابيحرکتنگهميدارندوازدردو

محدودیتحرکاتشانهشکایتدارند.
3.دستچنبري،دراینناهنجاريمچدستبهپایین

خموبهطرفشصتمتمایلميشود.
و شاملضایعات مختلفدست تغییرشکلهاي .4
ناهنجاريهايمختلفياستکهدرمفاصلانگشتاندست

بهوجودميآید.
ب:ناهنجاريهايتنه

1.پشتصاف،عارضهاياستکهدراثرازبینرفتن
قوسهايطبیعيوتقریباصافشدنستونمهرههايفرد

ایجادميشود.
2.پشتگرد،کهدراثرانحنايپشتيوتمایلسروسینهبه

سمتجلوبهوجودميآید.
3.پشتگود،باافزایشفرورفتگيپشتکمروتمایل

شکمبهسمتجلوبروزميکند.
4.پشتگردوگود،کهدرحالتپیشرفتهپشتگودو
یاپشتگردایجادشدهوگرديوگوديستونمهرههابه

طورهمزمانپدیدميآید.
5.پشتکج،عارضهاياستکهدرهنگاموجودانحناء
درستونمهرههابهسمتچپویاراستبدنویاهردو

طرفبهوجودميآید.
ج:ناهنجاريهاياندامطرفيتحتاني

1.ناهنجاريهايلگن،شاملبیماريهاوناراحتيهایي
ميشودکهبهعلتگوناگوندرمفصلرانایجادميشوند.
2.بهداخلگذاشتنپنجههايپاکهمعموادرکودکان
مبتا،باگیرکردنپاهابههمدیگروزمینخوردندرموقع

راهرفتنهمراهاست.
3.دررفتگيمادرزاديزانوکهبهصورتکاملویانیمه

کاملبهوجودميآید.
4.تغییرشکلهايزانو،زاویهدارشدنزانوبهداخل،

خارجوبهعقبویابهجلو.
5.کفپايصافکهدراثرکاهشقوسطوليپاهاو

درمواردشدیدازبینرفتنآنایجادميشود.
6.کفپايگودکهبهعلتافزایشقوسکفپاایجاد

ميشود.
بهطرف انگشتشست 7.شستکج:عارضهايکه

انگشتدومانحرافپیداميکند.
8.انگشتچکشي:عارضهاياستکهبنددومانگشتانپا

بهسمتباامتمایلوبرجستهميشوند.
9.پايپهن:کهدراثرازبینرفتنقوسعرضيپابوجود

ميآیدوپايبیمارپهنترازپايمعموليدیدهميشود.
د-ناهنجاريهايارگانیکي

1.ناهنجاريدستگاهتنفس:شاملناراحتيواختااتي
استکهبرايدستگاهتنفسایجادميشود.

2.ناهنجاريدستگاهگردشخون

3.ناهنجاريدستگاهگوارشمانندنفخوکماشتهایي

وضعيت هاي صحيح بدن
انساندرطولزندگيودرساعاتشبانهروزيازنظر
وضعیتبدنيدرحااتگوناگونيقرارميگیردکهبرخي
ازاینحااتباساختاربدنيوبیولوژیکيبدناومناسب
وسازگاربودهوبرخيدیگرنامناسبهستند.اینامردر
اثرتکراردربلندمدتباعثبروزضایعاتوناهنجاري
ميشود.وضعیتهايمناسبونامناسببدنميتوانددر
تماميحااتزندگيازقبیلایستادن،راهرفتن،نشستن،

خوابیدن،کارکردنوجودداشتهباشد.

الگوي صحيح ايستادن
انقباضودرگیر با درهنگامایستادنهرچقدربدن
ساختنعضاتکمتريبتواندفرمووضعیتصحیحو
قائمخودرانگهداردبههمانمیزانوضعیتصحیحتر
خواهدبود.مشروطبراینکهبدنتعادلقويتروبهتري
هنگامي بدن آمده، عمل به تحقیقات طبق باشد. داشته
بهترینتعادلراداردکهاگریكخطعموديازکناربدن
عبورکندبایدوضعیتهايزیررادرمقایسهباقسمتهاي

مختلفبدنداشتهباشد:
1.مستقیماازمقابلالهگوشعبورکند.

2.ازوسطشانههاوازمقابلبرجستگيکتفدرسر
شانهعبورکند

3.ازمقابلمرکزبرآمدگيبزرگاستخوانرانازپهلوبگذرد.
4.تقریباکميازپشتکشکكزانوعبورکند.

5.درپایینبدننیزازقسمتخارجيقوزكپاردشود.
عاوهبرمواردگفتهشدهبهنکاتزیرنیزبایدتوجهداشت:
1.هیچوقتبرايمدتطوانيدریكوضعیتثابت
قرارنگیریدوهرچنددقیقهیکبارکميجابهجاشوید.در
ایستادنبهتراستوزنبدنبررويپاشنههاقرارگیردنهبر

رويپنجهها.
2.درهنگامایستادندریكمکانبهمدتطوانيمانند
ایستادندرصف،آشپزخانهوغیرهبهتراستکهیكپارابر

رويپلهویامانعيقرارداد.
3.درهنگامایستادنازگذاشتندستهابهکمروتکیهدادن
بهعقبخودداريکنید.سعيکنیدتادستهایتاندرجلوي

بدنقرارگرفتهوتنهمختصريبهجلوخمشدهباشد.
4.درحالتایستادنپاهاراکميازهمبازنگهدارید.

حرکات  درماني و اصاحي و اهداف آن )2(

ابوالقاسم
 حسن زاده *

ش
ورز

انسان در طول 
زندگي و در ساعات 

شبانه روزي از نظر 
وضعیت بدني در 

حاات گوناگوني قرار 
مي گیرد كه برخي از 

این حاات با ساختار 
بدني و بیولوژیکي 
بدن او مناسب و 

سازگار بوده و برخي 
دیگر نامناسب 

هستند. این امر در 
اثر تکرار در بلندمدت 

باعث بروز ضایعات 
و ناهنجاري مي شود. 
وضعیت هاي مناسب 

و نامناسب بدن 
مي تواند در تمامي 

حاات زندگي از قبیل 
ایستادن، راه رفتن، 
نشستن، خوابیدن، 

كار كردن وجود 
داشته باشد
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Istoriaلفظاسطورهازریشهیوناني
وب��همعنايگفتاریاداس��تانش��اعرانه
گرفتهش��دهاس��ت.ب��هعب��ارتدیگر،
اسطورهتصوريازساختيسادهانگاشته
)نهتخیلي(بادركارزشهاست.اینواژه
کهجمعمکسرعربیآنبهگونهاساطیر
بیش��تربهکارمیرود،منشاهندواروپایی
دارد.زبانهایهندواروپایینیزمشتقاتی
Sutra،دارن��د.درزب��انسانس��کریت
ب��همعنیداس��تاناس��تکهبیش��تردر
نوش��تههایبودای��یبهکاررفتهاس��ت.
دریونان��ی،Istoriaبهمعنیتاریخ،در
فرانس��هHistoire،درانگلیس��یبهدو
صورتStoryبهمعنیحکایت،داستان
وقص��هتاریخ��یوHistoryبهمعنی
تاریخ،گزارشوروایتاستفادهمیشود.
اسطورهدرزبانفارسي)کهاززبان
عرب��یواردش��ده(،واژهايبرآمدهاز
ریشهسطراستوبیشترمعناينوشتن
دارد؛وليهیچپیونديبیناس��طورهو
نوشتارنیستودرزبانتازيبهمعناي
افس��انهوسخنانبياساسشگفتانگیز
وپریش��اناس��تک��همکتوبش��ده
داس��تانهایي اس��طورهها، باش��د.
آرمانخواه��ي از برخاس��ته هس��تند
ملته��ای��اداس��تانهایيبافتهش��دهاز
وه��موحقیقت.هرملت��يبرايخود
داستانهاياس��اطیريویژهايداردکه
نشاندهندهش��رایطزندگيوباورهاي
مذهب��يآنملتهاس��ت.ب��هعبارتي،
اس��طورهنم��ادزندگ��یدورانپی��ش
ازدان��شوصفتونش��انمش��خص
روزگارانباس��تاناست.تحولاساطیر
هرق��وم،معرفتحولش��کلزندگی،
و اجتماع��ی س��اختارهای دگرگون��ی
تحولاندیش��هودانشاست.اساطیر،
روایات��یاس��تکهازطبیع��توذهن
انس��انبدویریش��همیگیردوبرآمده

ازرابطهدوس��ویهایندوس��ت.
اسطورهشاملتمامعلوم،اعتقاداتو
دانشبشراولیهدرتشریحنحوهبهوجود

آمدنجهانوآفرینشانس��انوغیرهدر
قدیمبودهاس��ت.میگویندچونبش��ر
عل��لواقعیبرخیازپدیدههاوحوادث
درطبیع��ترانمیدانس��ته،دس��تب��ه
س��اختننظاماسطورهایزدهتابهنحوی

برایخودشآنهاراتوجیهکند.

خصوصيات اسطوره
ویلی��امدوت��يدرکت��ابخودتحت
عن��واناس��طورهنگاري،خصوصی��ات
چندگان��هايرابراياس��طورههامعرفي

ميکندکهعبارتنداز:
1.واجداهمیتفرهنگي

2.دارايصورخیاليگوناگون
3.دارايقصهوحکایات

4.داشتنزباناستعاريونمادین
5.بهکاربردنتصویرهايتجس��مي

ومتنوع
6.نمایشباورهايعاطفيآدمیان

7.روای��تآفرینشوپیدایشعالَمو
آدم

8.مجسمس��اختنجنبههایيازعالم
واقعیتوتجربه

9.بیاننقشومنزلتآدمیاندرعالَم
10.تبل��ورتجاربفرديدرس��ایه

نظاميازتأویلها
در مذهب��ی تقدس��ی از اس��طورهها
ذهنم��ردمبرخوردارن��د.درواقعنوعی
جهانبینیان��دک��همنعک��سدرزندگ��ی
مردمش��دهوزندگیزمینیبش��روتمام
حرکته��ایاجتماعیوعقای��دمردمرا
تش��کیلدادهوظلمه��ایدیکتاتورهاهم
ب��اهمینمس��الهتوجیهش��دهاند.قهرمان
اینداس��تانها،خدای��اخدایانیابااتراز
خدایانهس��تندکهدرنظامیاس��طورهای
جايگرفتهاند،یعنیه��رکدامجایگاهی
مخصوصبهخوددارند.اسطورههاگمنام
هستندوگویندگانیانویسندگانآنهادر
واقعیكملتیاقوماندکهابتدابربس��تر
عقایدعامهمردمش��کلگرفت��هوبعدها
تبدیلبهنظامپیچیدهومنظمیشدهاند.بر

اساسایننظام،خلقت،نظامالهی،عقاید
مذهبی،معن��یوجود،م��رگ،پدیدههای
طبیع��ی،اتفاقاتوزندگ��یقهرمانانملی

مردمهمگيتشریحمیشوند.
آندس��تهازکسانيکهچهدرگذشته
وچهام��روزهبهپژوه��شوواکاویو
شناختاسطورههااشتغالدارند،تاکنون
برایاس��طورهتعریفمشخص،دقیقو
پذیرفتنیب��رایهم��گاننیافتهاند،بلکه
هریكبهمیلواش��تیاقووابستگیهای
اجتماع��یخویشآنراتعریفکردهاند.
ش��ادروانمه��ردادبهارتعریفس��ادهو
جامع��یازاس��طورهارائهکردهاس��ت:
»اس��اطیر،مجموعهایاس��تازتاثیرات
متقابلعواملاجتماعی-انسانیوطبیعی
ک��هازصافیروانانس��انمیگ��ذرد،با
نیازه��ایمتن��وعروان��ی-اجتماعیما
هماهنگمیگرددوهم��راهباآیینهای
مناسبخویشظاهرمیشودوهدفآن
پدیدآوردنس��ازشوتعادلیبینانسان
وپیچیدگیه��ایروان��یاوب��اطبیعت

پیرامونخویشاست«.
ای��ننش��انمیده��دکهانس��انآن
روزبرداش��تهاوباورهایخودشرا
اس��طورهبهمعنایچیزیک��هواقعیت
نداردنمیدانستهاستبلکهروشفکر
وب��اوراوبودهان��د.منظورایناس��ت
»اس��اطیری« امروز که موجودات��ی که
میدانی��مدرنظرانس��انآنروزوجود
داشتهاس��توحتیالگویرفتاریاو

بودهاس��ت.
رومانیایی دینش��ناس الیاده، میرچا
اس��طورهراچنی��نتعری��فمیکن��د:
»اسطوره،قصهایستباخصلتیخاص،

یعنینقلروایتیکهدرآنخدایانیك
یاچندنقشاساس��یدارند«.بهعبارت
دیگ��ر،اس��طورهتاش��یب��رایبی��ان
فراطبیعی امور با پیرامونی واقعیتهای
اس��ت.انس��اندرتبیینپدیدههاییکه
بهعلتش��انواقفن��بودهبهتعبیرات
فراطبیع��یرویآوردهوای��نزمان��ی
استکههنوزدانشبشریتوجیهکننده

حوادثپیرامونیاشنیس��ت.
ب��هعبارتدیگر،انس��اندرتاش
ایجادصلح��یروحیمی��انطبیعتو
خودش،اسطورههاراخلقکردهاست.
درادبیاتبرایبیانمفاهیموبهعنوان

تلمیحزیادازآناس��تفادهمیش��ود.
دان��شاسطورهشناس��يتاکن��وندر
ش��ناختریش��ههايکهنوق��ويبنیاد
فرهنگجوامعبش��ري،آشنایيباعناصر
فناناپذی��راینفرهنگوتوصیفدرخت
برومن��ديک��هقص��هوافس��انهوحتي
حماس��هازدلآنرویی��دهوبالیدهان��د،

سهمبهسزایيداشتهاست.
باتوج��هبهتعاریفعنوانش��دهدر
خصوصاسطورهوبیانویژگيهايآن
ميتوانبهشماريازاسطورههايایراني
ازجملهآرشکمانگیر)پهلوانایرانيکه
درتیرانداريس��رآمدزم��انخودبود(،
آناهیت��ا)ایزدبانويآبه��ايرويزمین
وسرچش��مهاقیانوسکیهاني(،اسفندیار
)پهل��وانایران��ي(،ش��اپورذوااکت��اف
)ش��اپوردومپادش��اهمقتدرساس��اني(،
کیومرث)نخس��تینپادش��اهوبنیانگذار

سلسلهپیشدادي(اشارهکرد.
ادامه دارد...

* معاونت طرح های باادستی                                                    

تاشی برای بيان واقعيت های پيرامونی

دانش 
اسطوره شناسي 
تاكنون در شناخت 
ریشه هاي كهن و 
قوي بنیاد فرهنگ 
جوامع بشري، 
آشنایي با عناصر 
فناناپذیر این 
فرهنگ و توصیف 
درخت برومندي 
كه قصه و افسانه 
و حتي حماسه از 
دل آن روییده و 
بالیده اند، سهم 
به سزایي داشته 
است

مهناز جلیلی *
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توگرم��ايل��ذتبخشتابس��تون،
طبقهباايزیگوراتنشس��تهبودموبه
خورش��یدزلزدهبودم،گرم��اکافهام
کرد،رفتمبهمعبدي)توخوابنفهمیدم
توچینمیاتبت(،موس��یقيدلپذیرطبالها
درفض��اميپیچی��د،ازف��رازکوههابه
درخت��انزیبان��گاهميک��ردم،وردمي
خوندموبادخنکيگونههامرونوازش
ميکردکهیهدفعهدختركکوليپیداش
ش��د:»صاتظهرازدس��تم��نفرار
ک��ردي،برايهمیش��هکهنم��يتونياز

دستسرنوشتتفرارکني.«
ازرويناچاريبهدیوارسردابهتکیه
کردموبهچش��مهايدخت��ركزلزدم.
دختركکفدس��تمروبازکرد،دستاش
برخافچش��ماشس��ردِس��ردبودن:
»مهن��دسجون!توکهعاق��همندبازي
بااعداديوحتيبهجادوياعداداعتقاد
داري،خ��وبگوشک��ن:تاقي2و9
براتش��گوننداره.ولياگهازس��د29
س��الگيو92سالگيبهسامتردشي،

فناناپذیرميشي!«
ایندفعهبایدپیشگویيروجديمي
گرفتم...یادش��بيافتادمکهميخواستم
ازکلنجینبرمدهاتحسینآباد،تاآسید
مه��ديرودرمونکنم.م��ادرم-بيبي
فاطمه-باچش��مهايگری��ون،باهمون
چش��مهايس��یاهوزالشاومدسمتمو
گف��ت:»نرومیرزا،ش��به،اجنهميریزن
س��رت،کتکتميزنن.«پ��درم-میرزا
مصطفي-خندیدوگفت:»زن،ابوالفضل
دیگهبزرگش��ده،دوتابچهداره،دیگه
اینقص��ههاروباورنمیکنه«.پیش��وني
خدیجهوبلقیسروبوس��یدم،دستهاي
م��ادرم-کهای��نباربرخافهمیش��ه
س��ردبود-روبوس��یدموراهافتادم.سر
کوچ��ه،عربعليرودیدمکهداش��تبه
کم��كبرادرشرجبجنس��هایيروکه
ازتهرانآوردهبودميبردخونه،س��ام
علیک��يکردی��موراهمروادام��هدادم.
آسمونونگاهکردم،ماهکاملبود.پرتوي
نورم��اهزیبایيخاصيبهتبریزيهامي
داد.جیرجیركهاميخوندن.دس��تيبه
سبیلهايبلندمکشیدموشروعکردمبه

حافظخوني:

هماياوجسعادتبهدامماافتد
اگرتوراگذريبرمقامماافتد

حبابواربراندازمازنشاطکاه
اگرزرويتوعکسيبهجامماافتد
شبيکهماهمرادازافقطلوعکند

بودکهپرتوينوريبهبامماافتد
بااولینضربهايکهبهس��رمخورد،

نقشزمینشدم.
...دردش��دیديروت��وگیجگاه��م
حسميکردم.ضم��اديکهپدرمروي
زخمهايشکموزیرشکممگذاشتهبود،
چنداندردمروکاهشنميداد.اونورتر
زن��م،مادرمودخت��رامضجهميزدنو
کسایيروکهاینباروسرماوردهبودن
نالهونفرینميکردن،اثرفورياینناله
ونفرینهاس��هممنبود:سردردبیشتر.
بهزورچشمهاموبازکردم.همهچیزرو

محوميدیدم.

س��هچهارروزبعدعربعليوس��هتا
ب��رادراشبهدس��تورخان،چه��ارنفري
روکهمعلومش��دهبودبهمحملهکردن
�آس��یدمرتضينعلینهايمنوکهبابام
ازسفرحجبرامآوردهبودپايیکیشون
دی��دهبود-،بهفلكبس��تن.بعدس��وار
اوناش��دنواوناروچهاردس��توپاتا
مصرآبادبردن.بع��دازاونجریانمردم
عربعل��يروعرببی��كصداميکردن،
پسرکوچیکهخانکلنجین–کهبهعقیده
مردمچونتوش��بيبهدنی��ااومدهبوده
ک��هماهکاملب��وده،کميناق��صالعقل
ش��دهبود-بادخترزیبايخانمصرآباد
ازدواجکرد،وليمندیگهبچهدارنشدم
وچشمهامهمبرايهمیشهکمسوموند.

***
صبحک��هبیدارش��دم،مثلهمیش��ه

خوابمب��هیادمنیومد:ن��هزیگورات،نه
معبدونهدخترك.

اکبرپزشکيدانشگاهایرانقبولشد.
یهبچهمایهدارکهبندرعباسقبولشده
ب��ود،راضیشکردکهپ��ولیهپیکانرو
ب��دهودانشگاهش��ونروب��اهمعوض
کنن.باباياکبرراضينشد.بعدهاشنیدم
اکب��رهملجب��ازيک��ردهوانقدردرس
نخوندهکهبعدازسهچهارترممشروطي
اخراج��شک��ردن؛بع��دش��روعکرده
حس��ابداريخوندنتودانشگاهپیامنور.
آخرینباريکهبهطورتصادفيدیدمش
–مترويک��رجبودموداش��تمميرفتم
خونهپرپس-بهمگفتدارهدانشگاهامام
خمینيقزوینمعارفاساميمیخونه.

ش��هراممهندس��يب��رققبولش��د،
دانش��گاهآزادواح��دس��اوه.دخترهاي
زیاديهواخواهاونقدرعناوچشمهاي

آبيبودن،ش��هرامهمکههمیشهیهمهره
م��ارتوجیبشقایمم��يکرد،همزمانبا
گوشکردنبهنوارهايمایکلجکسون،
باچندنفرش��وندوس��تب��ود؛هرچند
ک��هدخت��رکوچیکي-کهب��هخاطراپُل
مانتوشاونواپُلصداميکرد-محبوب
همیش��گیشبود.اواخ��رکهميدیدمش
دیگهازهمهچیزوهمهکسخستهشده
بود،مثل»ممدری��ش«-دیوونهمعروف
محله-ریشهاش��وبلندکردهبود،روزها
تنهامينشس��تتواتاقشوش��بهاتو
جنگلسيمتريجيقدمميزد.بهمنم
کهتازهعاشقشدهبودمنصیحتميکرد
دنبالدخترينرم.یهروزبابامبهمگفت
مامانبزرگشهرامرودیدهکهدارهگریه
ميکنه،گفتهبودش��هرامدرسشروول
کردهوباکم��كقاچاقیچيهاپیادهمرز

روردکردهورفتهترکیه.بعدهاش��نیدم
شهرامازاونجارفتهایتالیا)توراهنزدیك
بودهغرقش��ه–هرچندش��ناگرماهري
بودوتواس��تانتهرانمقامداش��ت-(و
ازاونجاداییشبردتشس��وییس.بعدها
خالشبرامتعریفکردکهش��هراماان
بهغیرازترکياس��تانبولي-کهتوشیش
م��اهترکیهاشیادگرفتهب��ود-زبانهاي
انگلیس��يوآلمانيوفرانسهاشروهم

یادگرفته.بهاینميگنخرشانس!
ام��امن.بعدازفوتم��ادرمکهیکي
داس��تانيپ��رآبچش��مبود؛س��ال74
کنکورقبولشدم:پليتکنیك،مهندسي
صنای��ع،گرایشبرنامهری��زيوتحلیل
سیستمها.وپنجسالبعدفارغالتحصیل

شدم.
بعدازمن،دختركکوليهمدانشگاه
قبولش��د:پليتکنیك،مهندسيصنایع،
گرایشبرنامهریزيوتحلیلسیستمها.
چشمهمانچش��مزالوگرمودست
هماندستسرد.وليمنوبهخاطرنمي
اورد.منمکهنميتونستمهمچینداستاني
روبراشتعریفکن��م:بهشبگمدختر
یکيیهدونهنازیهخونوادهمرفهنیست،
واینکهحداقلتاهمینچهارسالپیش
یهدخترکوليبودهکهتوپاركالهکف
بینيميکرده.اگهاینکارروميکردمیه
سیلينوشجانميکردموداستانمهم
تودانش��کدهميپیچید!تاسالهامنکه
ميدونستمبهاحتمالزیاددر29سالگي
م��يمیرمبهدختريج��زدختركکولي
فکرنکردم.دختركکوليازدواجکردو
رف��تومنوبایاسجدیدي-بهغیراز
یاسفلس��في-تنهاگذاشت.روانشناسم
بهمميگفت:»دچارجادويس��یاهِذهن
ش��دي«وروانپزش��كبرامفلوکس��تین

تجویزميکرد.
پارس��ال29س��الگياوم��دورفت،
هرچندنحوس��تشمنوزیرهیچماشیني
نفرس��تادونمردم.اوایلخوشحالبودم،
ولياانموندمبااینرکودتورميواین
ابرت��ورم،باچهمصیبتيتا92س��الگي
س��رکنم.آخهباایناوضاعقاراش��میش
دهک��دهجهان��يب��ههیچوج��هحالو

حوصلهفناناپذیريروندارم!

ابوالفضل آهنی پيشگوييهاي 
دخترك كولي

در شماره قبل، بخش نخست و ابتدايی داستان پيشگويی های دخترك کولی را خوانديم؛ در اين شماره بخش دوم و پايانی اين 
داستان که نوشته همکارمان ابوالفضل آهنی است را می خوانيم:

پارسال 29 سالگي 
اومد و رفت، هرچند 
نحوستش منو زیر 

هیچ ماشیني نفرستاد 
و نمردم. اوایل 

خوشحال بودم، ولي 
اان موندم با این 

ركود تورمي و این ابر 
تورم، با چه مصیبتي 

تا 92 سالگي سر 
كنم. آخه با این 

اوضاع قاراشمیش 
دهکده جهاني به 
هیچ وجه حال و 

حوصله فنا ناپذیري 
رو ندارم
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بسیار انسان براي سامتي مفهوم
شك بدون و است شفاف و واضح
نعمتهاي بزرگترین از یکي همواره
نوعبشربودهوهست.زمانيکهاین
پیدا تبلور سازمان قالب در مفهوم
ميکند،شکلجدیديبهخودميگیرد.
به سازمان مجموعه دیگر عبارت به
عنوانیكانساندیدهميشودوبین
انسانوسازمانتناظربرقرارميگردد.
سامتاجزاءمختلفانساننظیرسر،
بدن،چشمو..باحوزههايمختلفیك
سازماننظیررهبري،کارکنان،استراتژي
و...مقایسهميشودکهدرخورتوجهو
تاملاست.بهعنواننمونهدربحث
رهبريبرخيسوااتينظیرمواردزیر
سازمان رهبري آیا گردد. مي مطرح
کارکنان، بررضایت بهطورمشخص
سایر استنباط یا و مشتري رضایت
ذینفعانتاثیرمثبتداشتهاست؟ویااین
کهازرهبرانچهانتظاراتيوجوددارد
وچهرفتارهایيرابایدتقویتنمایند؟

ازدیگرموضوعاتجالبتوجهي

کهدراینکتابمطرحشدهاستاین
استکهچگونهميتوانمتوجهشدکه
نبضسازمانقوياست؟درحقیقت
دراینکتابنتایجکارکناندرسازمان
مشابهباقوتنبضدرانساندرنظر
گرفتهشدهاستوانتظارداردشرکت
بداندچراکارکنانجذباینشرکتمي
شوندویاآنراتركميکنندوزماني
رهسپار را شرکت خصوص این در
سرآمديميداندکهدرزماناستخدام،
بهجايتمرکزبرمهارتهايکاريو
فني،شرکتبهدنبالافرادياستکه
رفتارو باروشها، بیشتري سازگاري
به دارد. سازماني فرهنگ و ها ارزش
طورخاصهميتوانگفتاینکتاب
مفاهیممدلEFQMرابهزبانيبسیار
سادهوکاربرديدرمقایسهباوضعیت
سامتیكانسانبیانميکند.مطالعه
اینکتاببهافراديتوصیهميگرددکه
عاقهمندهستندسازمانرابهچشمیك
انساننگاهکنندوسامتيآنراارزیابي

نمایند.

خالدحسیني،نویسندهيافغانيااصل
مقیمآمریکارا،همهبارمانموفق"بادبادك
ب��از" ميشناس��ند.اینرم��انتاثیرگذار،
کهبهروایتبخش��يازتاریخافغانستان
درزمانس��لطهيطالبانميپ��ردازد،در
مدتکوتاهيتوانس��تطرفدارانزیادي
جذبکند.دومیناثرایننویس��نده،رمان
"هزارخورشیدتابان" است."هزارخورشید
تاب��ان" ک��هباترجم��ه"هزارخورش��ید
درخشان" نیزانتش��اریافته)عنواناصلي
A thousand splendid sunsکتاب
است(،نیمقرنتاریخافغانستانراازکودتا
علیهظاهرشاهتاحملهآمریکابهافغانستان،
روایتميکند.اینرمان،داستانزندگيدو
زنافغانبهنامهايمریمولیاستکهفراز
وفرودزندگيآنهارادرتاریخسیاسي
بيثباتاخیرافغانس��تانروایتميکند.
مریم،دخترنامشروعجلیلاست.جلیلکه
یكبازرگانمتمولافغاناستبههمراهسه
همسروفرزندانشدرشهرهراتزندگي
ميکندوبرايحفظآبرووموقعیتش،
مریمومادرشناچارنددرکلبهايخارج
ازشهر،دورازاوزندگيکنند.مرگمادر
مریمباعثميش��ودکهاودرسنپانزده
سالگيبهاجباربهازدواجبامردمسنيکه
ساکنکابلاستتندهد.همچنانکهمریم
بامشکاتزندگيدستوپنچهنرممي
کندوخوانندههنوزدرگیرفضايملتهب
زندگيمریماست،داستانواردزندگيلیا
ميشود.لیادخترکوچكوشاديازیك

خانوادهروشنفکراستکهدرهمسایگيآن
هادرکابلزندگيميکنند.زندگيلیارفته
رفتهبهزندگيمریمگرهميخوردودست
روزگارمریمولیارابایکدیگرهمخانه
ميس��ازد....زندگيمریمولیا،روایتگر
تاریخگویايافغانستاناست.چهرهيزن
افغانبهخوبيدراینرمانترسیمميشود
وبدبخت��يها،محدودی��تهاومصائب
آنه��ادراینبرههيتاریخي-سیاس��ي
موشکافيميش��ود.گویاخالدحسیني
برايواقعيترشدنداستانشسفريشش
ماههبهافغانستانداشتهوازنزدیكبازنان
افغانبهگفتگونشستهاست.شایدهمین
علتباعثشدهکهخوانندهحتيباوجود
سیاهوسفیدبودنبرخيازشخصیتهاي
داس��تان،داستانراواقعيوملموسبیابد.
تاشنویسندهبرايازقلمنیانداختنیك
بهیكتحواتتاریخي،درکنارس��بك
روایيداستانبهشکلدانايکل،بهحدي
استکهممکناستخوانندهاحساسکند
مجبوربهدنبالکردنروندياستکهشاید
راغببهآننباشد.بااینحالنویسندهبراي
اینکهبتواندخوانندهراباخودهمراهکند،
اورااس��یریكداس��تانبهشدتعاطفي
ميکند.احساساتاورابرميانگیزدوبا
خلقاتفاقاتيکهممکناستحتيبهذهن
خوانندهخطورنکند،تاثیرشگرفيبرافکار
اوميگذارد.برايآشنایيباتاریخسیاسي
اجتماعيافغانستانخواندناینرمانخالي

ازلطفنیست.

داشتمتویاتاقمراهمیرفتم،یكدفعهصدایگویندهاخبارراشنیدمکهگفت:بهعلت
بارشسنگینبرف،فردامدارستعطیلاست.باعجله،اماباخوشحالیبهطرفتلویزیون
رفتمکهداشتخیابانهایشهرراباتصاویرزیباییازبرفنشانمیداد،برایاینکهبتوانم
اینصحنههايزیبارابهعینیتببینمبههمراهپدرمبهخیابانرفتم.....ماشینهارادیدم،که
بااحتیاطدرحالحرکتبودند،مردمرادیدمکهمانندموج،متاطمبودند،تشخیصنمیدادی
ناراحتندیاخوشحال،درهمینلحظهچندپسربچهگلفروشرادیدمکهبرایفروختنگل
هایخودبهاینطرفوآنطرفمیدویدند،یکیازانهاکههفت،هشتساليبیشترنداشت
،دستانیخزدهخودرارویشیشهیاتومبیليگذاشتهبودوبانگاهینگراناماامیدواربهراننده
یماشینخیرهشدهبود،وانگارازخودشمیپرسیدایاازمنگلمیخردیانه؟کودك
گلفروشدیگریرادیدمکهدرفاصلهیکوتاهقرمزتاسبزشدنچراغ،دستانشراباگرمای
دودآلوداگزوزمینیبوسپشتچراغگرممیکرد....ناخودآگاهدرانلحظهبهشادیخودم

پایاندادمواحساسکردمگونههاییخزدهامباسوزاشكهایمگرمشد،وسکوت،وجود
سرشارازشادیپایانیافتهامرافراگرفت............باخودگفتمایاآنهاهمفرداتعطیلند؟آیااگر
تعطیلباشند،خوشحالند؟وچندینسئوالدیگرکهباغمگینيجوابیبرایآنهانداشتم......
شماچهفکرمیکنید؟ایااگرجايمنبودیدجوابیداشتید؟داشتمفکرميکردمماچقدر
بایدپاسخگویکودکیازدسترفتهیآنهاباشیم؟چقدرتوانستهایمتنهاخودرانبینیموچند
خانهآنطرفترراهمببینیم؟چقدرخواستهایمدستسردیراباگرمایدستانمانگرمکنیم
؟دراصل،چقدربهنگرشخودکمكمیکنیمتاواقعیتراببینیموبهازایآندرستعمل
کنیم؟بهنظرمچشمانمانرابایدخیليبازکنیمشایدوظیفهسنگینيبهدوشمانباشد!....کمکم
بااینکهداشتسردمميشد،باذهنیپرازسؤااتبیجوابدرفکرآنبودمکهنوروزبهاري

را،باهمهزیبائيهایشباچهواقعیتهايهمراهخواهمدید؟..........
* 14 ساله

علیرضا رضايتمند
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مقصدمان گردنه  
دیزین در شمال 

غرب منطقه 
 رودبار قصران است  

گردنه قوچک را 
پشت سر گذاشته 

و  با عبور از كنار 
پادگان لشگرك 

به طرف فشم و از 
آنجا وارد جاده ی 
شمشک _ دیزین 

می شویم

روزجمعه19آذر89طبقبرنامهیپیشبینیشدهدرتقویمششماهدومگروهکوهنوردی
شرکتفراب،ساعت6بامدادحرکتخودراباتعداد10نفروتوسطیكدستگاهمینیبوس
ازمقابلساختمانمرکزیفرابآغازمیکنیم.مقصدمانگردنهیدیزیندرشمالغربمنطقه
یرودبارقصراناست.گردنهیقوچكراپشتسرگذاشتهوباعبورازکنارپادگانلشگرك
بهطرففشموازآنجاواردجادهیشمشك_ دیزینمیشویم.نکتهایکهتازمانرسیدن
بهمقصدنظرمانرابهخودجلبنمودهبود:وجودبرفوسپیدیدامنههایشمالیکوههای
منطقهوخش��کیکاملرخجنوبیوبهاصطاحآفتابخورآنهابودوتقریبامطمئنشدیم
کهمانیزبرایصعودخودازیالجنوبغربیکلونبس��تك،س��روکاریبابرفوچهره
یزمس��تانیکوهستاننخواهیمداش��ت.ساعت8کمیبااترازگردنهدیزینودرمحل
تاسیساتمخابراتازماشینپیادهشدهوبافاصلهحرکتخودرادرقالبتیمیمنظمو
یكپارچهبهطرفبااآغازمیکنیم.ازآنجاکهقراراس��تدرطیدوالیس��هساعت
آیندهبهارتفاع4000متربرسیموبرایآنکهشاهدکمترینآثاروعوارضکوهگرفتهگی
)س��ردرد،س��رگیجه،حالتتهوعو...(نزداعضایگروهباشیمباسرعتبسیارکمی
دامنههایپرشیبمقابلخودراپشتسرمیگذاریم.شرایطآبوهوائیکاماایدهآل
ومناسباستوجریاناتباایجو،هرلحظهاشکالمتنوعوزیبائیرادرپارهابرهای
پراکندهرقممیزند.درحدودساعت10ودرحالیکهنیمیازمسیرصعودراپشتسر
گذاشتهایمبهقسمتیسنگی_ صخرهایوباشیببسیارتندمیرسیم.جائیکهنشاناز
نزدیكشدنبهارتفاع4000متردارد.گروههایزیادیدرمنطقهحضوردارندوهمانند
مابرایصعودقلهتاشمیکنند.ریتمآراموهماهنگحرکتتیمایننویدرامیدهدکه
امروزمیتوانیمباوجودتازهکاربودناغلبدوستان،شاهدصعودموفقیتآمیزآنانبهاینقله
مرتفعباشیم.یکیازقلههایفرعیمسیرراباتراورسیطوانیدردامنههایغربیآنپشت

سرمیگذاریموبهنقطهایمیرسیمکهچشماندازسپیدوباشکوهقلهیدماوندچشمانهمه
رابهخودخیرهمیکند.درمرز4000متر،صعودراباتعدادهشتنفرادامهمیدهیم.ساعت
11آخریناستراحتگروهدرزیرشیباصلیمنتهیبهقلهانجاممیگیردوسرانجامساعت
12باهمانحرکتمنظمویكپارچهایکهدرابتدایصعودمانداشتیم،همگیبرفرازقله
یکلونبستكقرارمیگیریم.آسمانپاكآبیرنگ،مناظروچشماندازکوههایالبرز
رابرایمانبهبهشتیخیالانگیزمبدلنمودهاست.دماونددرشرق،آزادکوهدرشمالو
علمکوهسراسرسپیددرافقهایدوردستغرب...توقفواستراحتیکهبرفرازقله
داریمحدودیكربعس��اعتاس��تودرواقعوزشبادهایسرداجازهیبیشازاینرا
نمیدهد.باگرفتنچندعکسیادبود،خیلیزودبهطرفپائینسرازیرمیشویم.مسیر
بازگشت،دقیقاهمانمسیرصعوداستودرشرایطیکهزمانبندیبرنامهکامامطلوبو
مطابقپیشبینیمیباشدباهمانحرکتآرامپایینمیآئیم.ساعت14رویگردنهودر
نقطهایکهنشانیازبادهایتندنداشتاستراحتیطوانیتروصرفناهارراانجامداده
وساعت15باردیگردرکنارساختمانتاسیساتیکهصعودخودراازآنآغازکردهبودیم
قرارمیگیریمومیتوانیمبهکلیهیاعضایگروهبرایارادهوتاشخستگیناپذیرشان
در7ساعتفعالیتبیوقفهودشواربرایصعودموفقیتآمیزیکیازمرتفعترینقللالبرز
مرکزیتبریكبگوئیم.پایانبرنامهنیز_ زمانیکهبهتهرانمیرسیم_ ساعت19/30دقیقهدر

مقابلساختمانمرکزیشرکتفراببهدوستاناعاممیشود.

اعضای شركت كننده در برنامه
خانم ها : شکوفهمیانی،آیهوآرزوتوکلی،مهنازجلیلی،ندامیرجانیونرگسآشتیانی

آقایان : فیضالهسقر،علیمحمد،صابرجاویدوفرامرزنصیری)سرپرست(

فرامرز نصیري 

ارتفاعات البرز در تسخیر كوهنوردان فراب
گزارش  صعود گروه كوهنوردي فراب به قله كلون بستك
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پيله ماندن يا پروانه شدن
سال87تصمیممیگیرداینکارراسازمانیوقانونمند
کند.باتفکربرپاییعدالتاجتماعیوزدودنچهرهمحرومیت
ازگروههایآسیبدیده،دوستاناطرافرامطلعمیکندو
»موسسهخیریهریحانهالنبیاکرم«دراردیبهشتهمانسالبه
صورتقانونیتاسیسمیشود.موسسهبهمثابهپلیمیانافراد
خیرونیازمند،تاشمیکندتاموارداهداییرابهارزشهای
اجتماعی،انسانی،اقتصادیوفرهنگیبراینیازمندانتبدیل
کند.»حسومی«دربارهفعالیتهایموسسهبعدازتاسیس
میگوید:»موسسهبهتدریجودرمواردیمانندارزاقماهیانه،
ارزاقشبعید،لباسوپوشاكبرایکودکانونوجوانان
بیبضاعت،بهسویپیشپرداختاجارهبهایمسکن،تهیه
جهیزیه،پرداختهزینهدرمانومعرفیخانوادههایتحت
پوششبهمراکزپزشکیوپزشکانخیر،کمكهزینهتحصیلی،
برگزاریجلساتمشاورهخانوادهوروانشناسیبرایافراد

آسیبدیدهروحیو...پیشرفت«.
براي بخشش بايد بزرگ بود

ارتباطباخانوادههاینیازمند،شنیدندردهایشان،دیدن
زندگیهاییکهشایستهانسانیتشاننیستنیازبهدلیوسیع
وپرازیقیندارد.سختاستنگریستنبهانسانهاییکه
استوار قدمهایی با او و نیست زندگیشان در سپیدهدمی
میخواهدخانهشانراپرازعشقبهزندگیکند.بااینهمه
انساناندیشمندیمانند»حسومی«درهردیدار،مواردیرافرا
میگیردکهمعتقداستاورابزرگترمیکند.»درماهرمضان
گذشته،تصمیمگرفتممقداریغذارابهیکیازشهركهادر
جادهساوهببرم.درآنجاکورههایآجرپزیاستودرکناراین
کورهها،اتاقكهایبسیارکوچکیکهکارگرهابینکارشاندر
آنجاکمیاستراحتمیکردند.ایناتاقكهادرواقعتعدادی
آجرهستندکهرویهمگذاشتهشدهاندودرجایجایآنها
مقداریگچچسبیدهشدهکهصرفاآجرهانریزد.یعنیاصااین
اتاقكهامحلزندگینیستولیحاابهخانوادههایمهاجر
اجارهدادهشدهاند.امامافراموشکردهایمکهاینهاهمانسانند
وهموطنخودمان،ازممالكدیگرهمنیستند،ایرانیاند.
وقتیبرایشانغذابردم،آنچنانشادیوشعفیدرچشمان
وصورتبچههاوکودکانموجمیزدکهمرابسیارمنقلب
کرد.ایناتفاقدرزندگیخودمهمتاثیرگذاشت،بسیارقناعت
میکنمیاسعیمیکنمچیزیرانخورمچونمیدانمافراد

مستحقزیادیهستندیاموقعخوردنغذاتاملکنم«.

در جست وجوی زندگی
»کبریحسومی«،باتمامبزرگیوسخاوتاشوباوجود
آنکهتاشمیکندانسانمقاومیباشد،امامواردیمییابدکه
بسیارتاثیرگذاروناراحتکنندهاند.اوبهچندمورداینطوراشاره
میکند:»خانوادهایهستکهدرسال80بهمنمعرفیشدند.
دریکیازکوچهپسکوچههایخیابانگرگانودرخانهای
باشرایطنامناسبزندگیمیکردند.ورودیخانه،پلهایبود
باارتفاعبسیارزیادکهمندرورودبهخانهمشکلپیداکرده
بودم.مادرخانوادهسرطانداشتودررختخوابخوابیده
بود.هنگامیکهاورادیدممدامازچشمهایشاشكمیآمد،
ابتداگمانکردمکهداردگریهمیکندامامادرگفتکهبه
جزدردهایبیماریسرطان،چندماهیستکهبیوقفهاز
چشمهایشاشكمیآید.اینمادردوپسردارد.پسربزرگ
شبهاکارمیکردوروزهامدرسهمیرفت.پسرکوچك
ابتداییبود.موقعیکهمندرآنجابودم، همدانشآموز
پسرکوچكبرایخریدرفتهبودووقتیبرگشتدیدم
دو،سهگوجهفرنگیخریدهکهبانانبرایناهاربخورند.
مبتا بهسرطان قبلاش ازسه،چهارسال مادرخانواده
شدهبودونتوانستهبودنددرمانهایزیادیانجامدهند.
اوبایدهرچندمدتیكبارآبشکماشرامیکشید.
آنهازمانیبهمنمعرفیشدندکهپولپیشخانهشانتمام
شدهبود.ماباکمكخیریندیگر500هزارتومانجمع
کردیموحاادرسال89،اینپولبههشتمیلیونرسیده
وباماهی150هزارتومانخانهایبرایشاناجارهکردهایم.
کوچك پسر زمان آن است. رختخواب در هنوز مادر
از بعد بزرگ دبیرستاناستوپسر بودوحاا ابتدایی
گرفتندیپلمبافاصلهدانشگاهقبولشد.نگهداریازمادر،
وظیفهبچههاست.منزیادبهاینخانوادهسرمیزنم،برای
رسیدگیبهامورخانهشانوهمینطورکمكهاییکهنیاز
دارند.خانوادهدیگریتحتپوششماستکهپدرمرحوم
شدهوپساندازیهمنداشتهکهبرایبازماندگانشبگذارد.
مادر54سالهاستوسرطانسینهداردهمراهیكدختر20
ساله.پسرخانوادههمچندسالپیشدرتصادفیفوتمیکند
وهمسرش�30ساله�بافرزندیکهاان8سالهاشاستبه
اینخانوادهاضافهمیشوند.خانوادهایکهنهجاییبرایزندگی
دارندونهدرآمدیبرایادامهآن.پارسالکهمادرخانوادهپیش
منآمدازنظرروانیوضعیتمساعدینداشت،پریشانو
مستاصلبود.سرطانسینهداشتوهیچاقدامینکردهبود.

درسالگذشتهعملکرد،قبلازعمل2بارشیمیدرمانی
داشتوبعدازآن5بار.باصحبتهاوجلساتمشاورهای
کهبااوداشتموضعیتاشخیلیمساعدشد.برایاینمورد،
حتیشدهساعت12،11شبپولبرایشبردمتاباخیال
راحتبرایشیمیدرمانیبرود.تحملاینهابسیارسخت
است.شایدچندروزیبههمبریزم،ولیبازخودمراپیدا
میکنموشکرگذارخداییهستمکهاینلطفرابهمنکرده

تابتوانمقدمیبردارم«.
عشق يعنی دردمندی

داستانزندگیخانوادههاینیازمند،گاهیآنقدرتاثیربرانگیر
میشودکهدسترادرنوشتنسستمیکند،قلمهمراهی
نمیکندوانگارچیزیدرگلوگیرمیکندوراهنفسرا
میبندد.آدمهاییکهدراینعرصهتاشمیکنندبایدآنقدر
بزرگباشندکهپایشانسستنشود،خستهنشوندازبازگویی
اینداستانها،همتیسترگمیخواهدودلیوسیع،دلیکه
عاشقباشد.حسومیمیگوید:»دراینوادیاگرکسیعشق
نداشتهباشد،نمیتواندقدمیبردارد.بهقولشاعر:میشوداز
عشقآسان،سختیهرکاردشوار«.موسسهخیریهریحانه
النبیاکرم،باسهموسسهدیگرتعاملدارد؛موسسهجاوید،
بعثتکهبهصورتمقطعیکمكهاییاهدامیکندوفراب.
شرکتفرابدوسالاستکهبه9خانوادهتحتپوشش
موسسهماهیانهمبلغیپرداختمیکندوکمكهایدیگر
شاملتامینکمكهزینهودیعهمسکن،هزینههایدرمان،
کمكهزینهتحصیلیوتهیهارزاقعیدنوروزوماهمبارك
رمضانمیشود.بااینحالموسسهخیریهریحانهالنبی
اکرم،بهشدتنیازمندهمیاریوهمکاریخیریندیگر
استتابتواندرویپابماندوبهنیازمندانزندگیببخشد.
»حسومی«میگوید:»ازسال88تابهحالنتوانستیمفرد
کمكهایی مقطعی صورت به شاید بپذیریم. جدیدی
کردهایمولیاینکهدائمتحتپوششقراربگیرند،خیر.
ایندرحالیاستکهخانوادههاینیازمندزیادهستند،مثا
درهفتهگذشته4خانوادهبهمنمعرفیشدولیمتاسفانه
دانشجو اان10 ما دهم. انجام برایشان کاری نتوانستم
داریمکهدرمضیقههستندوموسسهجوابگوینیازمالیشان
نیستوخانوادههایبیسرپرستهمبسیارزیادند«.میشودبه
لبخندهاییاندیشیدکهبهراحتیبرلبهامینشیندوامیداندکی
کهمیدرخشدوشعلهمیزندوزندگیمیسازد؛میشود،حتی

باچهارجفتکفش.

پا برهنه در بهشت
می گويد باورش برايم سخت بود وقتی از دانش آموزانی شنيدم که در سرمای سخت و طاقت فرسای زمستان برفی، 
با دمپايی به مدرسه رفته اند. با همان توانی که داشته، چهار جفت کفش می خرد و راهی مدرسه ای در منطقه 19 تهران 
می شود؛ همان مدرسه ای که دانش آموزانی بی بضاعت دارد و برف را با دمپايی و پيراهن های نازك شان خجل می کند. 
اين چهار جفت کفش، چه خنده هايی بر لب نشانده و چه اميدهايی در دل شکوفا کرده. لبخندهايی 
که جاذبه  و انرژی  شان آنقدر زياد بوده که او را از سال 72 تا به حال کشانده به 

سوی راه هايی برای بودن و بهتر زيستن.

گفتگو با موسس خيريه ريحانه النبی اكرم

شرکت فراب دو 
سال است که به 
9 خانواده تحت 
پوشش موسسه 
ماهیانه مبلغی 
پرداخت می کند 
و کمک های دیگر 
شامل تامین کمک 
هزینه ودیعه 
مسکن، هزینه های 
درمان، کمک  
هزینه تحصیلی و 
تهیه ارزاق عید 
نوروز و ماه مبارک 
رمضان می شود

بهار محمدی
گی

زند






