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یا لطیف

• نشریه از مقاله ها و مطالب همکاران و صاحب نظران استقبال می کند.
• موضوع مقاله  ها در ارتباط با اهداف نشریه باشد.

• مقاله های تحقیقی یا تالیفی، مستند به منابع علمی معتبر باشد.
• هرگونه شکل ، عکس ، منحنی و نمودار باید کاما واضح، خوانا و با کیفیت باشد.

• نشریه در تلخیص، تکمیل، اصاح و ویرایش مطالب آزاد است.
• مسئولیت صحت مطالب بر عهده نویسندگان است.

• نقل مطالب نشریه فراب فقط با ذکر منبع، مجاز است.
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..... طي سه چهار ماه " حضور ساکت و خاموش " در فراب، آرام آرام با مشکات 
شرکت آشنا شدم. بر عبارت » حضور ساکت و خاموش « تأکید دارم. » حضورها « اشکال 
مختلفي دارند: حضور پر سر و صدا، حضور انقابي، حضور خشن، حضور زیرکانه، حضور 

آمرانه، حضور منفعانه، حضور عاقانه و ......
مدیران به تناسب نگرش و شخصیت خود، جلوه اي از این حضورها را به نمایش 
مي گذارند. برخي از مدیران با » هیاهو و جنجال « قادر به معرفي خود به سازمان و تثبیت 
اقتدار خویش را به نمایش  با اعمال تغییرات سریع،  موقعیت خود در سازمان هستند. 
مي گذارند: تغییر در چارت سازماني، تغییر در پستهاي مدیریتي، تغییر در چیدمان محل کار، 

تعویض مبلمان دفتر کار، تغییر منشي و رئیس دفتر و ..... 
مدیران پر سر و صدا معمواً نسبت به جایگاه این تغییرات در اهداف دراز مدت خود 
آگاهي چنداني ندارند. طرح مشخصي براي اداره سازمان خود ندارند. زمانیکه از ایجاد 
تغییرات، فراغت حاصل کردند، متوقف مي شوند. پیام ضمني تغییرات سریع این است که:

1- »من« با »مدیر قبلي« متفاوت هستم.   
2- آنچه را که قبلي ها ساخته اند، کارایي ازم را نداشته است.

3- آمده ام که همه چیز را از نو بسازم.
با اعمال تغییرات سریع، سازمان چنان آشفته و سر در گم مي شود که فراموش مي کند، 
هدف از تغییرات چه بوده است؟ تنش هاي ناشي از تغییرات سریع تا مدتها در سازمان باقي 
مي ماند و حل و فصل مشکات ناشي از تغییرات انقابي و رفع تنش هاي سازمان، خود 
تبدیل به »کار« مي شود. کار کاذبي پدید مي آید که جایگزین کار اصلي سازمان مي شود. از 
خاطر مي رود که این تغییرات براي پیاده سازي روش هاي جدید کار بوده است. براي بهینه 
سازي استراتژي سازمان بوده است. براي متعالي کردن اهداف تشکیات بوده است. براي 

بهبود مناسبات انساني سازمان بوده است. 
مدیران پر سر و صدا با انجام تغییرات سریع، اطمینان حاصل مي کنند که تثبیت شده اند. 
این اطمینان البته براي خودشان حاصل مي شود و لزوماً به معني تثبیت شدن در ذهن کارکنان 
سازمان نیست. اساساً کارکنان سازمانها و خصوصاً آنهایي که داراي سابقه کار هستند، به 
خوبي با این فرآیندها آشنا هستند و پیشاپیش مي دانند که هدف و مقصود این تغییرات 
چیست؟ کارکنان سازمان ها به خوبي با این رفت و آمدها آشنا هستند و اگر در قبال این 

تغییرات لبخندي بر لب دارند، زهرخندي هم در دل دارند ! 
) و البته درد تاریخي ما، آنجاست که روزي که قرعه فال به نام خودشان افتاد و مدیر 

شدند، همین گونه عمل مي کنند !  رنج بي پایان ملي ما همین جاست !  نقطه آغاز روزگار 
تلخ ما همین جاست ! (

پیش از همه به » مجید ناجي مقدم « نزدیك شدم. او معاون برنامه ریزي و کنترل پروژه 
شرکت بود و قاعدتاً بایستي بیش از بقیه در رابطه با کلیت شرکت مطلع مي بود. به او اعتماد 
کردم. او هم نشان داد که به من اعتماد کرده است. این اعتماد متقابل حدود 12 سال ادامه 
یافت. ناجي مقدم اوایل سال 73 وارد شرکت فراب شده بود. جواني بود عاقمند، با انگیزه، 
دلسوز، زحمتکش، مقید و منتقد. برخي اوقات در فهم مقصود و منظور او با مشکل مواجه 
مي شدم. ترجیحم این بود که مي توانست روان تر، سلیس تر و شفاف تر، مقصود خود را بیان 
کند. گفتگوهاي زیادي با یکدیگر داشتیم. همه 12 سال با هم ادامه دادیم و از اعتماد مان 
به یکدیگر اندکي نیز کاسته نشد، اگر چه در سال هاي آخر همکاري گفتگوهاي انتقادي، 

شدت گرفت. 
جلسات زیادي با » تقي فرخنده فال « مشاور مدیرعامل داشتم. او نقشي بیش از مشاور 
مدیرعامل بر عهده داشت. مورد اعتماد کامل مدیرعامل )عبدالحسن مهنما( بود. بسیاري 
نیروي  استخدام  فال راهبري و هدایت مي شد.  از مسائل درون سازمان توسط فرخنده 
انساني، چارت سازماني، امور اداري، روابط عمومي، سازمان مهندسي فرآیند، و ..... در 

زمره فعالیت هاي وي بود.
نشست هاي متعددي با » عبدالرضا حبیب زاده « داشتم. او معاون مهندسي شرکت بود. 
منضبط، مطیع، مؤدب، پر کار و متین بود. تمایل داشت که اگر سئوال مشخصي از او 
مي شود، پاسخ دهد. در زمره افرادي بود که کمتر مایل به اظهار نظر در حوزه هاي غیر مرتبط 
به خود هستند. تمایلي به بحث در مورد شرکت نداشت. در رابطه با سازمان مهندسي فرآیند 

هم سعي مي کرد سئواات مطرح شده را پاسخ گوید و بیش از آن وارد بحث نشود.
گفتگوهاي زیادي هم با » فضل اه حاج صادقي « داشتم. او کمتر از دو ماه بود که به فراب 
پیوسته بود و قرار بود طرح کارون 1 را اجرا کند. دو وجه مشترك مهم با یکدیگر داشتیم. 
اول اینکه همشهري بودیم !  دوم اینکه هم دانشگاهي بودیم !  متأسفانه وجوه مشترك ما 
نتوانست باعث نزدیکي ما به یکدیگر شود. او یك مهندس عملیاتي تمام عیار بود. و خیلي 
هم حوصله بحث هاي سیستم و سازمان را نداشت. داوري هاي او داوري هاي عملیاتي و 
اجرایي بود. وزن سخن مخاطبین خود را با وزن تجربیات اجرایي و عملیاتي آنها مي سنجید 

و درستي یا نادرستي نظر آنان را به قضاوت مي نشست.
جلساتي نیز با معاون بازرگاني )اسماعیل میرحبیبي( و معاون مالي )مهدي جبل عاملي( و 
مجري طرح کارون 3 )اسکندر نظري( داشتم. این جلسات دوام چنداني نیافت و همکاري 
آنان با شرکت نیز، دیري نپایید. ماقات و گفتگو با سایر همکاران نیز برایم غنیمتي بود. نگاه 
کردن به فراب از منظر دیگران دستاوردهاي زیادي داشت. این گفتگوها، آرام آرام، ذهن مرا 
 GC باز کرد. آموختم که فراب به عنوان دومین یا سومین GC نسبت به چگونگي اداره یك

ایراني، دست کم با چند مسئله فوري روبروست :
1-  سازمان و تشکیات    

2- سیستم و روش    
3- مدیریت منابع انساني    

4- عملیات طراحي و مهندسي  
5-  عملیات تأمین تجهیزات    

امين حاجی رسوليها
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ری
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ن رئی
سخ 6- نصب و راه اندازي    

7- مقوله ساخت داخل    
8- روابط با کارفرما)یان( 
9- روابط با مشاور)ان(    

10- روابط اعضاي هیئت مدیره.
بدیهي است هر یك از این موضوعات به سر فصل هاي زیادي در ذیل خود تفکیك 
مي شدند. مسائل فوق به گونه اي نبود که بتوان براي حل آنها تقدم و تأخري قائل شد. به 
استثناي موضوع نصب و راه اندازي که براي فکر کردن در مورد آن فرصتي وجود داشت، 
بقیه موارد، مسائل روز شرکت بود که در چارچوب زمان بندي تعهد شده در قرارداد)ها(، 
بایستي حل مي شد. نکته مهم دیگر اینکه مسائل فوق منفك از یکدیگر نبود. طراحي و 
مهندسي با تأمین ارتباط داشت. سیستم و سازمان با هر دو مرتبط بود. منابع انساني هر 
سه را در بر مي گرفت. کارفرما و مشاور، همه مجموعه را برانداز مي کرد و به قضاوت 
مي نشست. هیئت مدیره مسئولیت قانوني اداره شرکت را بر عهده داشت و انتظارات کارفرما 
و مشاور و گایه ها و شکوه ها نهایتاً به آنان منتقل مي شد. مقوله ساخت داخل به عنوان 
پارامتر ویژه اي وارد معادات اجرایي پروژه شده بود. اگر پروژه در ایران نبود یا فراب، یك 
شرکت  ایراني نبود، مقوله ساخت داخل هم اساساً وجود نمي داشت. نمي شد براي حل 
یکي از مسائل فوق، مسئله یا مسائل دیگر را موقتاً تعطیل کرد. بایستي شرکت در همان 
دوره اجراي پروژه و در زمان بندي تعهد شده براي اجراي پروژه سازمان دهي مي شد. باید 
سیستم هاي نوین مدیریتي تدوین و اجرا مي شد. در فقدان سیستم و سازمان و آئین نامه و 
مقررات و دستورالعمل و گردش کار و شرح وظائف و تنظیم ارتباطات شبکه اي و تعریف 
مناسبات انساني، هرکسي هر طور که مي خواهد فرمان مي دهد، هر کسي سلیقه خود را برتر 
از سلیقه همکار خود مي پندارد. هر کسي از هر کسي انتقاد مي کند. هر کسي کار خود را 
بهتر از دیگري مي داند. وقتي سیستم و سازمان نیست، تبعیض هست، دعوا هست، عدالت 
نیست، ظلم هست، زور هست، هیچ متري براي اندازه گیري نیست. هیچ شاخصي براي 
قضاوت نیست. کوچك ها بزرگ مي شوند، بزرگ ها کوچك. مدیر از اقتدار سازماني خود 
سوء استفاده مي کند و هزار خواسته تعریف نشده از همکار خود مي خواهد. سلیقه هاي 
فردي، فرمان مي رانند. همه قانون وضع مي کنند. قانون هاي موقت. کارکنان به دلیل عدم 
وجود مقررات، خود، رفتار سازماني خود را طراحي مي کنند. گروههاي خاص سازماني 
ایجاد مي شوند. مدیریت هاي سایه از مدیریت هاي اصلي پیشي مي گیرند. مسائل حاشیه اي 

رشد مي کند. بستري براي حرکت یك سازمان به سمت یك هدف ایجاد نمي شود. کار 
بزرگ و مهمي که صورت گرفته بود، مبادله قرارداد کارون 1 از یکسو و انجام مذاکرات 
نهایي براي مبادله قراردادهاي کارون 3، کرخه و مسجدسلیمان از سوي دیگر بود. یعني 
حدود 700 میلیون دار کار اجرایي وارد فراب شده بود که حاصل زحمات شبانه روزی 
مدیرعامل )عبدالحسن مهنما( همکاران ایشان و هیات مدیره بود و مي بایست متناظر با این 
حجم کار، سازمان اجراي پروژه ایجاد مي شد. متناسب با این حجم کار، مغز سازمان رشد 
مي کرد و اندام سازمان توسعه مي یافت. تقریباً در هر گوشه فراب 120 نفره، جدال هاي 
سازماني در جریان بود. منظورم اینستکه اکثر افراد مؤثر فراب در خصوص سازمان و سیستم 
اجراي کار نظر داشتند، انتقاد داشتند و چون شکل سازماني خاصي براي بیان این نظرات 

طراحي نشده بود، بحث و گفتگوها به جدال تبدیل مي شد. 
چارت اولیه فراب که در سطح 1 تهیه شده بود، نشان مي داد که فراب داراي یك معاونت 
مهندسي، یك معاونت بازرگاني، یك معاونت مالي و اداري، یك معاونت کنترل پروژه و 
چند معاونت اجرایي بود که هر معاونت اجرایی، مسئولیت اجرای یك پروژه را بر عهده 

داشت. )شکل پایین صفحه(
در حقیقت مدیریت ارشد فراب تصمیم گرفته بود که یك سازمان ماتریسي براي اجراي 
پروژه ها ایجاد کند و در صدد بود که شکل و شمایل این سازمان ماتریسي را طراحي کند. 
پرسش هاي مهمي در سطح سازمان فراب مطرح بود : سازمان ماتریسي بهتر است یا سازمان 
پروژه اي؟ کارکرد این دو نوع سازمان چگونه است؟  چه تجربیاني در این خصوص در 
دسترس هست؟ آیا باید براي سازماندهي فراب اقدام به خرید نرم افزار مدیریت پروژه 
نمود؟ ایا بایستي به فکر Total Solution بود؟ چه سازماني در ایران، تجربه این کار را 
دارد؟ شرکت هاي مشابه خارجي چه کرده اند؟ آیا به لحاظ الگوي مدیریتي بایستي فراب 
را بصورت متمرکز اداره کرد؟ مدیران ارشد چه اختیاراتي باید داشته باشند؟ سلسله مراتب 
سازماني و مدیریتي چگونه است؟ مهندسي و تأمین تجهیزات و نصب و راه اندازي چگونه 
هماهنگ مي شوند؟ کنترل کیفیت ساخت تجهیزات چگونه انجام مي شود؟ کنترل کیفیت 
نصب تجهیزات چگونه است؟ سیستم هاي مالي چگونه طراحي مي شوند؟ کنترل هاي مالي 
چگونه صورت مي گیرد؟ آیا هر پروژه دخل و خرج مستقل دارد؟ در مقابل کارفرما و مشاور 
چه کسي پاسخگوي پروژه است؟ و صدها سئوال دیگر که مي بایستي در بازه زماني کوتاهي 

و قبل از آنکه شرائط بحراني براي اجراي پروژه ایجاد شود، پاسخ داده شود.
چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما

هيئت مديره

معاونت بازرگاني
معاونت مهندسي فرآيند و قراردادها معاونت برنامه ريزي و 

معاونت مالي و اداريكنترل پروژه

مديرعامل

كار بزرگ و مهمي 
كه صورت گرفته 

بود، مبادله قرارداد 
كارون 1 از يكسو 
و انجام مذاكرات 

نهايي براي 
مبادله قراردادهاي 
كارون 3، كرخه و 
مسجدسليمان از 
سوي ديگر بود. 

يعني حدود 700 
ميليون دار كار 

اجرايي وارد فراب 
شده بود كه حاصل 
زحمات شبانه روزی 

مديرعامل 
)عبدالحسن مهنما( 

همكاران ايشان و 
هيات مديره بود و 
مي بايست متناظر 
با اين حجم كار، 

سازمان اجراي 
پروژه ايجاد مي شد

معاونت اجرايي پروژه
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و  سد  احداث  قرارداد  فراب،  عمومی  روابط  گزارش  به 
بلندترین سد جهان در مراسمی که  به عنوان  بختیاري  نیروگاه 
نیرو و  نامجو وزیر  با حضور مهندس   89/12/23 روز دوشنبه 
سفیر چین در ایران برگزار شد، بین ایران و چین امضا شد. این 
مشارکت  و  کارفرما  عنوان  به  نیرو  و  آب  شرکت  بین  قرارداد 

فراب - ساینوهایدرو به عنوان پیمانکار امضا شده است.
ایران  غربي  جنوب  در  بختیاري  متري   315 سد  ساختگاه   
است.طرح  شده  واقع  خوزستان  و  لرستان  استانهاي  مرز  در 
بختیاري پس از ساخت، بزرگترین مخزن مصنوعي ذخیره آبی 

میلیارد  معادل4.8  ظرفیتي  با حجم  کرخه  از  پس  کشور  در  را 
با  نیز  بختیاري  آبي  برق  نیروگاه  داشت.  خواهد  مکعب  متر 
به  از بهره برداري ساانه نزدیك  ظرفیت 1500 مگاوات ، پس 

3000 گیگاوات ساعت برق تولید مي کند.
تاسیسات  همراه  به  نیروگاه  و  سد  احداث  شامل  طرح  این 
شامل  طرح  این  در  فراب  کاري  محدوده  باشد.  مي  وابسته 
احداث ساختمان نیروگاه )از نوع زیرزمینی( به همراه احداث 
6 واحد فرانسیس هر یك به ظرفیت 250 مگاوات تعیین شده 

است.

شرکت فراب در دومین همایش بین المللي ارتقاي توان داخلي 
با رویکرد توسعه نظام پیمانکاري شرکت کرد. 

به گزارش خبرنگار ما، در این همایش که در روزهاي 15 و 
16 اسفندماه از سوي مرکز مطالعات تکنولوژي دانشگاه صنعتي 
شریف و با حضور شرکت هاي پیمانکاري عمومي در حوزه هاي 
بین  هاي  همایش  مرکز  در  پتروشیمي  و  گاز  نفت،  نیرو،  آب، 
المللي صدا و سیما برگزار شد،مهندس مهران لطفي مدیر عامل 
شرکت فراب سخنراني خود را با موضوع"اقدامات شرکت فراب 
ساخت  و  مهندسي   طراحي،  توان  توسعه  و  انتقال  راستاي  در 
ارائه نمود. وي در  تجهیزات نیروگاه هاي آبي در داخل کشور"  
بخش اول این سخنراني ضمن تشریح سهم نیروگاه هاي آبي در 
تولید برق کشور و طرح هاي اجرا شده در کشور توسط فراب، 
روش و رویکرد و اقدامات فراب را در ارتقاي توان مهندسي و 
سخنراني  دوم  بخش  در  و  نمود  ارایه  کشور  داخل  در  ساخت 
براي  را  اقدامات  این  از  حاصل  دستاوردهاي  و  نتایج  نیز  خود 
شرکت کنندگان تشریح کرد.وي همچنین ضمن اشاره به تاریخچه 

شکل گیري و روند رشد شرکت فراب در زمینه اجراي طرح هاي 
مختلف در داخل و خارج کشور، خبر طراحي و ساخت نخستین 
توربین آبي طراحي شده در کشور توسط شرکت توبا )وابسته به 
فراب( را به عنوان نقش اثر بخش سهم ساخت داخل در بخش هاي 
در  سخنرانان  همایش  این  در  نمودند.  اعام  نیروگاهي  مختلف 
خصوص جایگاه ساخت داخل در اجراي پروژه هاي بزرگ، تاثیر 
رقباي جهاني، تعامات کارفرمایان و پیمانکاران، چالش هاي تامین 
پیمانکاران  فرصت هاي  و  بزرگ  پروژه هاي  اجراي  مالي  منابع 
عمومي در ارتقاي توان ساخت داخل، نکاتي را بیان کردند. گفتني 
است از چشم اندازهاي این همایش؛ تبیین نقش کلیه بخش ها 
ترسیم  کشور،  در  داخل  ساخت  توسعه  در  متولي  نهادهاي  و 
راهکارهاي راهبردي توسعه نظام پیمانکاري در کشور و ارزیابي 
جایگاه مطلوب شرکت هاي کارفرما، مشاور، پیمانکار و سازنده 
در اجراي پروژه هاي زیربنایي کشور بود.ازم به ذکر است  فراب 
در دومین همایش بین المللي ارتقاي توان داخلي با رویکرد توسعه 

نظام پیمانکاري لوح تقدیر این همایش را نیز دریافت کرد.

مبادله قرارداد احداث  بلند ترين سد جهان 
بين شركت آب و نيرو)كارفرما( و مشاركت فراب - ساينوهايدرو )پيمانكار(

تشريح  اقدامات فراب در ارتقاي توان مهندسي و ساخت داخل

 سنكرون سومين واحد نيروگاه كارون 4 
عملیات سنکرون سومین واحد نیروگاه 1000 
مگاواتی کارون4 در تاریخ 89/12/19 با موفقیت 
انجام شد. این واحد250 مگاواتی پس از انجام کلیه 
تست های مربوطه، در شرایطی به شبکه سراسری برق 
کشور پیوست که کمتر از یازده ماه از شروع آبگیری سد 
کارون4 می گذرد . نیروگاه 1000 مگاواتی کارون 4 
شامل چهار واحد250 مگاواتی بوده که سالیانه توان 
تولید2107 گیگاوات ساعت انرژی را دارد . گفتنی 
است نیروگاه برق آبی کارون4 در استان چهار محال 
و بختیاري و در فاصله 180 کیلومتري جنوب غربي 

شهرکرد ساخته شده است.

  نصب و راه اندازي تجهيزات نيروگاه 
برق آبي سنگ توده دو تاجيكستان

 اتمام بتن ريزي واحد اول نيروگاه برق 
آبي سيمره

ساختمان  و  سيويل  اجراي  عمليات   
پ��روژه يوتيليتي خارک

4

اخبارداخلی

اخبار شركت نوتاش



..اردیبهشت 90 .  شماره 1

اول  واحد  فريم  استاتور  تجهيزات  ساخت  عمليات   
نيروگاه سيمره ژنراتور 

ژنراتور  اول  واحد  فریم  استاتور  تجهیزات  ساخت  عملیات 
تحویل  و  تکمیل   89 سال  پایاني  روزهاي  در  سیمره  نیروگاه 

گردید.  سایت 
شرکت  در  9ماه  مدت  در  تجهیز  این  ساخت  است  گفتني 

هپکو اجرا شد.

تجهيزات  از  اي  بخش عمده  فرايند طراحي  انجام   
نيروگاه آزاد توربين 

توربین  تجهیزات  از  اي  عمده  بخش  طراحي  فرایند 
و  انجام  توبا  شرکت  طراحي  پرسنل  توسط  آزاد  نیروگاه 
تائیدیه کارفرما نیز اخذ شده است. به گزارش خبرنگار ما، 
این تجهیزات شناسایي شده  منابع داخلي ساخت  همچنین 
و به زودي شاهد شروع ساخت این تجهیزات خواهیم بود.

اخبار شركت توبا

در  آبادان  پاایشگاه  سوم  نیروگاه  بخار  تولید  واحد  دومین 
تاریخ 1389/12/21 راه اندازي شد.

نیروگاه سوم برق و بخار این پاایشگاه دارای هفت ژنراتور 
30 مگاواتی است که در شرایط عادی 210 مگاوات برق تولید 
و  ارزی(  )اعتبار  یورو  میلیون   70 هزینه  با  طرح  این  می کند. 

640 میلیارد ریال )اعتبار ریالی(، ساخته می شود.
گفتنی است هر یك از ژنراتورهای این نیروگاه 50 تن بخار 
تولید می کند؛  مدار،  برگشت در  قابلیت  با  و  پوند   60 با فشار 
بسته  مدار  آب  بخار  و   3 فاز   ،2 فاز  نیاز  شده،  تولید  بخار 

تامین می کند. را  پاایشگاه 

راه اندازي دومين واحد توليد بخار نيروگاه سوم پاايشگاه آبادان

مکانیك  کارشناسي  مقطع  دانشجویان  از  جمعي 
طرح  از   89 ماه  اسفند  امیرکبیر،  صنعتي  دانشگاه 

نیروگاه کارون 4 بازدید کردند.
بازدید،  برنامه  این  در  خبرنگار ما،  گزارش  به 
بازدید  پروژه  این  مختلف  بخش هاي  از  دانشجویان 
قرار  ملي  این طرح  و کیف  در جریان کم  و  کردند 

گرفتند.

بازديد دانشجويان مكانيك دانشگاه اميركبير از نيروگاه كارون 4

اخبار
شركت نارديس

نارديس در  و  فراب  حضور شركت هاي   
ميعانات  پاايشگاه هاي  بزرگترين  از  يكي 

گازي خاورميانه 
خلیج  »ستاره  گازی  میعانات  پاایشگاه 
طراحی  پاایشگاه  نخستین  عنوان  به  فارس« 
در  گازی  میعانات  خوراك  اساس  بر  شده 
بشکه  هزار  تولید360  ظرفیت  با  ایران، 
مایع  گاز  گازوئیل،  بنزین،  شامل:  روز  در 
فعلی  پاایشگاه  کنار  در  جت  سوخت  و 
ساخت  حال  در  و  شده  طراحي   بندرعباس 
مي باشد. این پاایشگاه، شامل واحدهاي تقطیر، 
تصفیه گاز مایع ، تبدیل کاتالیستي ، تصفیه نفتا ، 
ایزومیزاسیون ، تصفیه نفت سفید و نفت گاز مي 
باشد. با بهره برداری از این پاایشگاه روزانه 35 
میلیون لیتر بنزین و 14 میلیون لیتر گازوئیل به 
نفتی کشور اضافه  تولید فرآورده های  ظرفیت 

می شود. 
سهام این پاایشگاه که در نوع خود از بزرگترین 
به  متعلق   ، باشد  مي  خاورمیانه  پاایشگاه هاي 
شرکت ملي پاایش و پخش فرآورده هاي نفتي 
)40 درصد( ، شستا  شرکت سرمایه گذاري تامین 
اجتماعي )35 درصد( ، صندوق بازنشستگي صنعت 
اندونزیایي   SPC شرکت  و  درصد(   10(  نفت 
)15 درصد( است. ازم به توضیح است که 100 
درصد سهام شرکت SPC توسط شرکت فراب 
خریداری شده است.  این پروژه در حال حاضر 
برمبناي  و  داشته  فیزیکي  پیشرفت  درصد   32
پروژه، این  کارفرماي  با  شده  منعقد  نامه   تفاهم 
مشارکت  با  فات«،  انرژي  »فرادست  شرکت   
فراب و ناردیس اجرای بخش تاسیسات این پروژه 
پاایشگاهي را به صورت EPC در دست گیرد 
.  این در حالي است که مصرف روزانه بنزین در 
کشور 60 میلیون لیتر مي باشد و بهره برداری از 
این پاایشگاه تاثیر به سزائي در خودکفایي تامین و 

صادرات بنزین در کشور خواهد داشت . 

5

توربين  اجزاي  هيدروليكي  طراحي  عمليات   
طرح توسعه گتوند عليا

عملیات طراحي هیدرولیکي اجزاي توربین طرح 
شرکت  طراحي  پرسنل  توسط  علیا  گتوند  توسعه 
توبا آغاز و تا شهریور ماه، نقشه هاي هیدرولیکي آن 

آماده خواهد شد. 
اولیه  مذاکرات  ما،همچنین  خبرنگار  گزارش  به 
مدل  تست  انجام  جهت  سوئیس  لوزان  انستیتو  با 
توربین، صورت گرفته و بر اساس برنامه زمان بندي 

اولیه، در صورت نهایي شدن قرارداد  پیش بیني مي شود در آذرماه 1390 شاهد اجراي تست مدل باشیم. همچنین در نظر 
عملیات  جاري  سال  پایان  از  قبل  و  شده  انجام  نیز  تیوب  درفت  مکانیکي  طراحي  مدل،  تست  فرایند  موازات  به  تا  است 

ساخت این تجهیز آغاز گردد.
مورد  مالي  منابع  تامین  و  قرارداد  انعقاد  فرایند  در  تسریع  فوق،  زمان بندي  برنامه  است ازمه عملیاتي شدن  ذکر  به  ازم 

نیاز مي باشد تا از این بابت تاخیري در فرآیند اجراي پروژه به وجود نیاید. 
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 اباغ قراردادهای Hulu Terengganu )مالزی(
مالزی،  کشور  انرژی  و  آب  طرح های  مجری    TNBشرکت  
 Hulu مگاواتی   250 نیروگاه  و  سد  طرح  گانه  سه  قراردادهای 
Terengganu را به ارزش 318/7 میلیون دار اباغ نمود. این سد 

شامل احداث دو سد و یك نیروگاه آبی زیرزمینی است و طي سه 
قرارداد به شرح ذیل اباغ شده است:

 Loh&Loh -  1
Sinohydro

 Alstom 2( قرارداد بخش تجهیزات با شرکت
3( قرارداد طراحی و مهندسی با یك مشارکت کاناداییـ  مالزیایی 

طبق برنامه زمان بندی، طرح مذکور در سال 2015 به بهره برداری کامل 
خواهد رسید.

 موفقیتStatkrat  در اولین گام )ترکیه(
شرکت نروژیStatkrat  در اولین پروژه نیروگاهی خود در کشور 
ترکیه، با احداث و بهره برداری از نیروگاه آبی 20 مگاواتیCakit  در 
منطقه Kop Kaya طی دو سال، موفقیت بزرگی را کسب نمود. این 
در حالی است که شرکتStatkrat  چهار پروژه نیروگاهی دیگر را 

به ظرفیت مجموع 60 مگاوات در ترکیه رهبری می کند.

زندگی مجددGibe II  )اتیوپی(
مگاواتی   420 آبی  نیروگاه  کیلومتری   25 تونل  ریزش  از  پس    
تونل  بازسازی  و  تعمیر  پروژه   ،2010 سال  ابتدای  در   Gibe II

سریعاً آغاز شد و پس از یك سال، نیروگاه مجدداً در سال 2011 به 
بهره برداری خود ادامه داد. نیروگاهGibe II  با هزینه ای حدود 407 
میلیون دار توسط شرکت ایتالیاییSalini  در سال 2009 در پایین 
بهره برداری رسید.  به     Gibe Iآبی 180 مگاواتی نیروگاه  دست 
عاوه بر دو نیروگاه مذکور، نیروگاه آبیGibe III  به ظرفیت 1870 

مگاوات نیز بر روی رودخانهOMO  در دست احداث است.

 راه اندازی اولین واحد 400 مگاواتی Son La )ويتنام(
مگاواتی  نیروگاه 2400  واحد  اولین  از  تجاری  بهره برداری  با       
Son La، بزرگترین نیروگاه ویتنام وارد مدار گردید. این نیروگاه شامل 

شش واحد فرانسیس 400 مگاواتی است. شرکت EVN از کیفیت و 
سرعت عمل پیمانکار اصلی طرح بسیار خشنود است و به احتمال زیاد 
اجرای بخش تجهیزات سومین طرح بزرگ نیروگاهی ویتنام، یعنی سد 
و نیروگاه 1200 مگاواتیLai Chau  نیز به شرکتAlstom  واگذار 
خواهد شد. طرح اخیر با هزینه ای بالغ بر 1/7 میلیارد دار شامل سدي
RCC  با ارتفاع 137 متر خواهد بود که در هنگام بهره برداری، انرژی 

4/67 هزار گیگاوات ساعت را در سال تولید می نماید.

 مقدونیه زير چترEBRD  )مقدونیه(
پروژه های هفت گانه نیروگاه های آبی کوچك مقدونیه با تخصیص 
 )EBRD( وام 6 میلیون یورویی بانك اروپایی بازسازی و توسعه
این  می گردند.  نزدیك  اجرا  مرحله  به  پیش،  از  بیشتر  سرعتی  با 
پروژه ها به ظرفیت مجموع 5/83 مگاوات، انرژی 21630 مگاوات 

ساعت را در سال تولید می کنند.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

عليرضا تاج بخش* 
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حمايت 34 میلیون يورويیNIB  )گرينلند(
به منظور توسعه منابع تولیدی انرژی، بانك سرمایه گذاری شمالی 
)NIB( قرارداد اعطای تسهیات 15 ساله را با دولت خود مختار 
گرینلند جهت احداث یك نیروگاه آبی امضا کرد. این نیروگاه پس 
از اجرا، ضمن تولید 52 گیگاوات ساعت انرژی سالیانه، جایگزین 
دو نیروگاه دیزلی موجود خواهد شد. با توجه به شرایط جغرافیایی 
کشور، استقال در زمینه تولید انرژی الکتریکی از اهمیت باایی 
محیطی،  زیست  آلودگی های  کاهش  بر  عاوه  است.  برخوردار 
کاهش سطح آلودگی صوتی به سبب خروج نیروگاه های دیزلی، از 

مزایای اجرای پروژه مذکور اعام شده است.

تسهیات 250 میلیون داری پیش روی پروژهCheves   )پرو(
   IFC، یکی از اعضای فعال گروه بانك جهانی، با اعطای تسهیات بلند 
مدت 250 میلیون داری به منظور احداث نیروگاه آبی 168 مگاواتی 
Cheves در کشور پرو موافقت نمود. این در حالی است که پیمانکار 

  FC در بیشتر پروژه های خود با ، SN Powerاصلی این پروژه، شرکت
  Huauraکه بر روی رودخانه  Chevesهمکاری داشته است. نیروگاه
نیروگاهی بزرگ طی از معدود پروژه های   احداث خواهد شد، یکی 
ده سال اخیر در کشور پرو است و از این رو، گامي بلند به سوی توسعه 
منابع تولیدی انرژی کشور محسوب می شود. پروژه مزبور در سال 2011 
شروع شده است و طبق برنامه، در سال 2014 به بهره برداری خواهد 

رسید و بیش از 836 گیگاوات ساعت انرژی در سال، تولید می کند.

ارتقاء نیروگاه تلمبه ذخیره ای Waldeck 2 )آلمان(
شرکتEON  یکی از بزرگترین پیمانکاران صنعت آب و برق اروپا با 
احداث 212 نیروگاه در چهار کشور به ظرفیت مجموع 6/2 گیگاوات، 
ذخیره ای تلمبه  نیروگاه  ارتقا  یورویی  میلیون   250 قرارداد   برنده 

Waldeck 2 گردید. پس از اجرای این پروژه، ظرفیت نیروگاه به 920 
مگاوات خواهد رسید که معادل 15 درصد ظرفیت نصب شده تلمبه 

ذخیره ای کشور آلمان است.

نهايی شدن قراردادهای طرح EL Quimbo )کلمبیا(
روی  بر   EL Quimbo مگاواتی   400 طرح  اصلی  قرارداد  دو 
رودخانهMagdalena  در ابتدای سال 2011 نهایی شدند. قرارداد 
250 میلیون یورویی بخش ساختمان، بین کار فرمای طرح، شرکت
Emgesa  و مشارکت شرکت های ایتالیایی Impregilo و اسپانیایی 

OHL امضا شده است. قرارداد شامل یك سد اصلی به ارتفاع 150متر 

و طول 635 متر و نیز یك سد ثانویه به ارتفاع 66 متر و طول 410 متر 
است. از سوی دیگر مشارکت Alstom-Camargo قرارداد بخش 
تجهیزات به ارزش 115 میلیون یورو را برنده شده است. این قرارداد 
شامل تأمین دو واحد فرانسیس 200 مگاواتی خواهد بود. طبق برنامه، 
بهره برداری از این طرح در سال 2014 آغاز خواهد شد و هزینه های 
کل طرح طی چهار سال احداث، حدود 837 میلیون دار تخمین زده 

شده است.

اجرای  Venda Nova IIIتوسط شرکتVoith  )پرتغال(
تجهیزات  تأمین  داری  میلیون   126 قرارداد   Voith شرکت 
 Venda Nova III الکترومکانیکال دو واحد تلمبه ذخیره ای پروژه
را با وزارت انرژی پرتغال )EDP( امضا نمود. با توجه به متغیر بودن 
سرعت این دو واحد، ظرفیت کل نیروگاه می تواند در بازه 638 تا 760 
مگاوات نوسان کند. انتظار می رود این نیروگاه تا سال 2015 به شبکه 

سراسری انتقال انرژی کشور متصل گردد.

* كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه 
معاونت توسعه  طرح ها
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بحث،  به  ورود  براي  مهنما  آقاي  جناب   :
با مجموعه  اوليه خود  ارتباط  مختصري از چگونگي 
وزارت نيرو بگوئيد؛ اينكه از چه سالي به وزارت نيرو 
نزديک شديد و چگونه شد كه اين وزارتخانه به فكر 

راه اندازي و فعال كردن شركت فراب افتاد؟
مختلف  مباحث  وارد  اینکه  براي  کنم  مي  فکر  من 
ازم  ابتدا  در  فراب شویم،  تأسیس  با چگونگي  مرتبط 
سال هاي  وقایع  به  اشاره اي  مختصر  طور  به  تا  است 
69،70 داشته باشیم تا بهتر بتوانیم به چرایی و چگونگی 
سیر  به  من  اینها  همه  از  پیش  برسیم.  فراب  تأسیس 
سال  در  من  پردازم؛  مي  نیرو  وزارت  با  خود  آشنائي 
رساني  آب  طرح  درباره  مناقصه  یك  جریان  در  و   69
هیئت  عضو  آغاز  در  شدم.  آشنا  نیرو  وزارت  با  تبریز 
جمع  اساس  بر  بود  قرار  و  بودم  سدید  شرکت  مدیره 
بندي ها، در هیئت مدیره، سدید را به هر نحوي که شده 
متحول نمائیم. فعالیت هاي ما در این راستا براي نصب 
اسپیرال  لوله هاي  ساخت  کارخانه  یك  اندازي  راه  و 
ادامه داشت که یك روز در فروردین سال 71 مهندس 
اطاع  و  گرفت  تماس  من  با  نیرو  وزارت  از  مرجوي 
داد که براي یك سفر کاري به همراه ایشان و مهندس 
رفیعي مدیر عامل مشانیر و دکتر ُدرعلي به روسیه سفر 
کنیم. موضوع سفر بررسي امکان سنجي ساخت داخل 
من  و  انجام شد  بود. سفر  تعیین شده  آبي  توربین هاي 
بعد از آن گزارش کاملي را مبني بر موجود بودن تمامي 
امکانات براي این امر مهم در شرکت آذرآب تهیه کردم 
یك  کارون  طرح  در  شما  آنچه  هر  که  داشتم  اعام  و 
)توسعه شهید عباسپور( بر مبناي واحد 250 مگاوات مي 
خواهید تولید کنید، امکانش در داخل ایران فراهم است 
مشروط بر اینکه مختصري سرمایه گذاري هم در دستور 
کردم  توصیه  آنها  به  زمان  آن  در  البته  گیرد.  قرار  کار 
که وارد مقوله ساخت توربین در داخل نشوید! چرا که 
شما اگر نیروگاه را به مناقصه بگذارید قطعًا شرکت هاي 
به  هم  شرکت ها  آن  و  شد  خواهند  آن  برنده  خارجي 

هیچ روي حاضر نیستند توربین هایشان را از شرکت هاي 
بودیم شاید مثل  ما هم  اگر  تهیه کنند؛ در واقع  داخلي 
آنها رفتار مي کردیم. بحث به اینجا رسید که یا از مقوله 
ساخت توربین جلوتر بروند و به فکر ژنراتور و نهایتًا 
اینکه پرونده را بسته و منتظر تصمیم  یا  باشند  نیروگاه 
البته  موضوع  این  باشند.  قضیه  پیگیري  براي  آیندگان 
و  زنگنه  مهندس  ریسك پذیري  روحیه  با  شد  مواجه 
ایشان به صراحت به ما اعام نمودند که بروید خودتان 
فاصله  در  کنید.  آماده  نیروگاه  ماه  دي  مناقصه  براي  را 
این چند ماه فرصت داشتیم که از چند شرکت خارجي 
معتبر توربین و ژنراتورساز مثل فویت و زیمنس که در 
آلمان فعال بودند دعوت کنیم تا مذاکراتي را با هم داشته 
باشیم؛ آنها هم از آنجائیکه خودشان را براي مناقصه دي 
شریك  یك  که  بود  مهم  برایشان  کردند،  مي  آماده  ماه 
آنها وعده دادیم که شما  به  باشند؛ ما هم  ایراني داشته 
ما هم  کنید،  کارشناسي  کار  داخل،  براي ساخت  بیائید 
آنها  گذاشته شد  قرار ها  کنیم.  مي  برطرف  را  آن  موانع 
از  بازدید ها  فرستادند؛  ایران  به  را  فعالشان  هیأت هاي 
بازدید ها و مذاکرات هم  انجام شد و همین  کارخانه ها 
حجم اطاعات تخصصي ما را بسیار باا برد و هم به 
آنها این موضوع را ثابت کرد که مي توانند این حجم کار 

را در داخل ایران انجام دهند.
: در اين زمان يعني در زماني كه اين مذاكرات 
و رفت و آمدها انجام مي شد، آيا فراب با اين عنوان 
هويت  يک  بدون  كارها  اينكه  يا  بود  شده  تأسيس 

مشخص حقوقي انجام مي شد؟
خیر؛ در آن زمان هنوز از عنوان فراب خبري نبود؛ 
همه ي این اتفاقات در یك آپارتمان کوچك 100 متري 
در خیابان زرتشت تهران روي داد و مدیریت شد و ما 
هم در همین زمان بود که حس کردیم فعالیت هایمان به 
اینکه  براي  رو  از همین  دارد،  نیاز  یك محمل حقوقي 
زمان بیشتري را بخریم به سراغ سازمان گسترش رفتیم 
در  را  مجموعه  این  فعال  غیر  شرکت هاي  از  یکي  که 

اختیار بگیریم. بعد از رایزني ها بااخره قرار شد شرکت 
سانیر را که سال ها راکد بود و حتي بعد از تغییر نام به 
فراب در سال 66 غیر فعال مانده بود را از آنها تحویل 
بگیریم. سانیر یا فراب، شرکتي بود متعلق به وزارت نیرو 
گسترش  سازمان  سهام  گسترش.  سازمان  و  )ساتکاب( 
با مبلغ محدودي رد و بدل شد و در این زمان بود که 
نام فراب بر روي همان آپارتمان کوچك  نشست، این 
داشت  کم کم  حقوقي  شخصیت  این  که  بود  زماني  در 
خودش را براي مناقصه هم آماده مي کرد. مناقصه اي که 
به  زیادي  حد  تا  فراب  تأسیس  تازه  شرکت  سرنوشت 
برنده شدن در آن بستگي داشت؛ به هر حال روز موعود 
دوم  دهي  قیمت  در  ما  و  شد  برگزار  مناقصه  و  رسید 
نفر اول  به  این بود که  شدیم ولي شانسي که آوردیم 
دلیل قرارداد قبلي اش در لیست سیاه وزارت نیرو قرار 
مناقصه  این  در  پیروزي  که  بود  ترتیب  بدین  و  داشت 
پس از چندي نصیب فراب شد و فراب برنده آن اعام 
گردید. در همان بدو امر شرکت با مشکاتي از جهت 
صدور ضمانت نامه ها و مسائل فاینانس که شرکت هاي 
خارجي با حمایت هاي دولتي شان خیلي راحت آنها را 
هر  ایراني  شرکت  براي  ولي  بود  روبه رو  مي کنند  حل 
کدام از این مشکات سد سکندري بود. این مشکات 
با کمك هاي شبانه روزي مهندس صفائي فراهاني و عزم 
و اراده مهندس زنگنه ، به صورت حمایت بانك مرکزي 
به  قدم  موفق شد  و شرکت  برطرف  پروژه  فاینانس  از 
قدم مراحل عقد قرارداد توسعه کارون یك را پیش ببرد.

: پس در اين مرحله از كار، فراب نوپا با پروژه 
اي درگير بود كه مشكات خاص خود را هم داشت؟ 
براي ما  ابتدائي فراب را  از مشكات روزهاي  كمي 
اين  با وجود  توانست  اينكه فراب چطور  بگوئيد؟ و 
مشكات ، به پروژه هاي ديگري نيز ورود پيدا كند؟ 

مشکات  با  ما  مناقصه  اولین  عنوان  به  یك  کارون 
مشکات   مهم ترین  از  یکي  ؛  بود  روبه رو  خود  خاص 
بحث گشایش اعتبار و قید فاینانس در مناقصه بود. ما 

در گفتگو با عبدالحسن مهنما نخستین مدير عامل فراب مطرح شد

سازمان هاي جديد سرمايه گذاري، نياز امروز صنعت

نياز  جديد  گذاري  سرمايه  سازمان هاي  به  »ما 
داريم؛ به سازمان هاي  كارفرمائي جديد كه بتوانند 
فراهم  دولتي  غير  منابع  از  را  مالي  منابع  تأمين 
آبي  برق  هاي  انرژي  توسعه  سوي  به  و  كرده  
فردي  ديدگاه هاي  از  بخشي  اين  كنند«  سرازير 
بوده  فراب  مديرعامل  نخستين  روزي  كه  است 
خيابان  در  كوچك  دفتر  يك  از  كه  است؛شركتي 
زرتشت تهران شروع به كار كرد و امروز به يكي 

از مهمترين و تاثيرگذارترين شركت هاي ايران در 
حوزه ساخت نيروگاه هاي برق آبي و طرح هاي 
سلسله  ادامه  است.در  شده  تبديل  انرژي  و  آب 
گفتگو ها با تاثيرگذاران فراب،به سراغ عبدالحسن 
مهنما مدير عامل سال هاي دور فراب رفتيم و در 
يك گفتگوي صميمانه ديدگاه هاي وي را در زمينه 
گذشته ،حال و آينده فراب جويا شديم. متن كامل 

اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد:
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 من در سال 69 
و در جريان يك 
مناقصه درباره طرح 
آب رساني تبريز 
با وزارت نيرو آشنا 
شدم. در آغاز عضو 
هيئت مديره شركت 
سديد بودم و قرار 
بود بر اساس جمع 
بندي ها، در هيئت 
مديره، سديد را به 
هر نحوي كه شده 
متحول نمائيم
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آنچه  از  را  قیمت هایمان  کردیم  قبول  که  زمان  این  در 
شرط  به  بیاوریم  پائین تر  کرده ایم  اعام  مناقصه  در 
شود. برداشته  پروژه  این  از  فاینانس  قید  که  بود   آن 
پروژه اي  تنها  به  یك  کارون  و  افتاد  اتفاقات  همه  این 
تبدیل شد که در آن فراب توانست »ال سي« نقد برایش 
و   بوده  استثنائي  پروژه هاي کشور  در  که  اتفاقي  بگیرد. 
بسیار در تقویت و جان گرفتن ابتدائي فراب موثر بود. 

سایر  به  توجه ما  کم کم  که  بود  اقدامات  این  از  پس 
پروژه ها جلب شد و بعد از یك دوره زماني ، توانستیم 
بعد  را  سلیمان  مسجد  و   3 کارون  طرح   74 سال  در 
با  از یك دوره مذاکرات و توافقات، به مرحله قرارداد 
در  برسانیم.  ایران  نیروي  و  آب  منابع  توسعه  شرکت 
همین راستا و در بخش توربین و ژنراتور هم حرکتمان 
حفظ  با  و  تر  قیمت  ارزان  منابع  به  دستیابي  براي  را 
کیفیت آغاز کردیم و بر اساس پشتوانه همان ال سي نقد 
برداریم. شما  این زمینه  توانستیم قدم هاي خوبي را در 
تصور کنید فرابي را که نوپاست و همزمان قرار است سه 
پروژه بزرگ یاد شده به اضافه پروژه کرخه را به مرحله 
بهره برداري برساند؛ مي بایست خودش را بیش از پیش 
تجهیز مي کرد تا محکم تر از قبل بتواند منافع خود و 

کارفرمایانش را صیانت نماید.
در  فراب  انساني  نيروي  ساختار  از  كمي   :
نحوه  اينكه  بگوئيد؟  آن  تأسيس  ابتدائي  سال هاي 
انتخاب و گزينش مديران و كارشناسان چگونه بود و 
فراب از لحاظ چارت تشكياتي چه وضعيتي داشت؟
 اگر اشتباه نکنم هیات مدیره ابتدائي فراب را آقایان 
صفائي فراهاني، مرجوي، رفان، و من تشکیل مي دادیم، 
سال 74 بود که آقاي وفامهر به جمع ما اضافه  شدند و 
سال 75 هم آقاي حاجي رسولیها به جاي آقاي وفامهر 
راه  ابتداي  در  ما  دغدغه هاي  تمام   . شدند  فراب  وارد 
این بود که ما مي بایست ساختار یك GC را درست 
 EPC الگوي  مطابق  را  کارهایش  بتواند  که  مي کردیم 
جلو ببرد. از همین رو بخصوص روي انتصاب نیروهاي 
هم فکر در بخش هاي معاونتي حساس بودیم. من فکر 
انتخاب  ما همین  کارهاي  از مشکل ترین  یکي  کنم  مي 
اینکه  و  بود  فراب  در  مناسب  انساني  نیروي  چینش  و 
خودش  به  مربوط  باکس  در  را  فرد  بهترین  ما  چطور 
بتوانیم بنشانیم. جناب آقاي صادقي هم اواخر سال 75 
به جمع ما پیوستند و خودشان منشاء خیر بودند براي 
ساماندهي وضعیت داخلي شرکت و شکل گیري مدرن 
و به روز شده فراب. براي ما این موضوع هم بسیار مهم 
بود که معاونت هائي که با فیزیك پروژه در ارتباط بودند 
در همین  بودند.  دارا  را هم  کارفرمائي  مقبولیت سمت 
افراد  و خدمات  فعالیت ها  از  ما  که  بود  هم  چارچوب 
مقبولي چون مهندس مداحي و مهندس لطفي و مهندس 
مسعودي  نژاد توانستیم بیشترین بهره برداري را برده و 

فعالیت ها را به خوبي پیش ببریم. 
: با پشت سر گذاشتن مشكات ابتدائي ، فراب 
نرمالي  در وضعيت  بود كه هم  اي رسيده  مرحله  به 
قرار داشت و هم به خوبي مشغول پيشبرد پروژه هايش 

را  فراب  گرفتيد  تصميم  ناگهان  كه  بود؛ چگونه شد 
ترک كرده و اين شركت و مجموعه آن را رها نمائيد؟
اطمینان  با  بود؛  شده  یکنواخت  من  براي  کارها   
 فکر مي کردم که براي امر مهم نیروگاه سازي در فراب 
دیگر  اکنون  و  است  انجام شده  ریل گذاري هاي خوبي 
زمان آن است که تنها واگن ها پشت سر هم و به سرعت 
مقطع  این  در  را  فراب  کنند.  حرکت  ریل ها  این  روي 
بیشتر شرکت هاي داخلي و خارجي مرتبط مي شناختند 
و ارتباطات راحت و رواني بین فراب و جامعه اطرافش 
کار  ثمره  موفقیت ها،  این  تمامي  البته  که  داشت  وجود 
دیدگاه ها  بود.  شرکت  بدنه  و  مدیران  مجموعه  جمعي 
و  داخلي  مجامع  در  هم  فراب  شفاهي  حتي  نظرات  و 
خارجي مرتبط، معتبر بود و شرکت هاي خارجي آموخته 
بودند که با فراب باید کار کنند. این گونه بود که احساس 
دروني بعد از حدود 9 سال کار مداوم در فراب، و بعد 
نمي  را  ماندن  دیگر  شرکت،  در  امور  شدن  روتین  از 
پسندید. بعد از آن و به دنبال یك دوره فترت 9 ماهه 
سازمان  به  کردم  تأسیس  را  معادن  توسعه  سازمان  که 
گسترش رفتم با این انگیزه که تجربه فراب را در زمینه 
 هاي دیگر چون نفت و گاز و طرح هاي ریلي و فواد و 
معادن و اصوا هر زمینه اي که کشش در جامعه وجود 
این کار هم در طول 6 سالي که  داشت، توسعه دهم و 
انجام  بودم  ایدرو  صنعتي  پروژه هاي  توسعه  بخش  در 
شد که قطعًا نقش تجربه تحصیل شده در فراب همه جا 

قابل رویت بود.
: فراب اكنون با سابقه اي روشن و قابل دفاع، 
برخي طرح هاي  پيمانكار  عنوان  به  مقتدرانه  همچنان 
ديگر در حوزه نفت و گاز و پتروشيمي، به ادامه راه 
مشاهده  با  و  زمان  اين  در  پردازد.  مي  تمامش  نيمه 
تمامي چالش ها و موانع پيش رو، فكر مي كنيد فراب 
را صرف چه  انرژي خود  بيشترين  بايست  اينک مي 
عنوان  به  شما  شخص  انتظار  بيشترين  كند؟  اموري 
حال  در  شركت  اين  از  فراب  مديرعامل  نخستين 

حاضر چيست؟
بیشترین انتظاري که در حال حاضر از فراب وجود 
دارد این است که فرهنگ EPC را توسعه دهد و تاش 
نماید تا زیر ساخت هاي آن را مستحکم نماید. مي دانید 
است؛  متفاوت  اروپا  با  ایران  در   EPC کار  اساسا  که 
در آنجا همه چیز از پائین و از دل صنعت شروع شد و 
ایران این  بعد به سطوح عالي تر رسید در حالي که در 
موضوع از ثمره فکر و خاقیت یك وزیر بوجود آمد. 
البته این ها هیچ کدام به معناي ارجحیت این یا آن مدل 
نظر  از  توانست  به خوبي  ایرانیش  مدل  اتفاقا  و  نیست 
سیر تحول، به یك جهش بزرگ تبدیل شود. اصواً هم 
فرق نخبه با غیر نخبه این است که نخبه آن نیازي را که 
در هوا و اتمسفر وجود دارد و ما همه آن را استنشاق مي 
کنیم را به نوعي دیگر و با برتري خاصي حس مي کند 
به  قادر  دیگران  شاید  که  مي کند  را حس  چیزي  یعني 
حس کردن آن نباشند. حتي ممکن است این حس هم 
بیشتري  پشتکار  و  از ضریب هوشي  که  فردي  باشد و 

برخوردار است هم این موضوع و اهمیتش را درك کند 
ولي شرایط و یا جسارت به فعل درآوردن آن نباشد که 
از همین رو به نظر مي رسد که باید یك اراده جمعي و 
معطوف به عمل در این موضوع وجود داشته باشد که 
فراب بتواند فرهنگ  EPC را در کشور بیشتر و بهتر جا 

انداخته و توسعه دهد.
: برخي بر اين باورند كه فراب بايد كم كم به 
فازهاي جديدي مثل طراحي توربين و مسائلي از اين 
دست هم ورود پيدا نمايد و فعاليت هايش را تنها در 
از  يكي  عنوان  به  نگذارد؛  باقي  پيمانكار  يک  سطح 
نخستين هاي فراب در اين زمينه چگونه مي انديشيد؟

کارفرمائي  سیستم هاي  طرف  از  بیشتر  مسائل  این 
متعدد  گزینه هاي  داشتن  دنبال  به  که  مي شود  مطرح 
پیمانکاري در جامعه بوده و مثال فراب یا مپناي دیگري 
به  ورود  مثل  متفاوت  یا  و  مشابه  فعالیتي  زمینه های  با 
بازار هایدرو  من  باور  به  هستند.  طالب  را  طراحي  فاز 
ایران خیلي جاي کار دارد و حتي شاید ازم  هنوز در 
هم نبود که فراب به این زودي وارد طرح هاي نفت و 
گاز و پتروشیمي شود زیرا به جد بر این باورم که آنچه 
باعث شده که قوه هاي آبي کامًا به فعل در نیامده اند 
نبودن  نه  پروژه هاست  مالي  منابع  تأمین  در  محدودیت 
که  بگویم  هم  شما  سوال  اصلي  بخش  درباره  اما  آنها. 
نیاز  به نظر من ما امروز بیش از آن به فراب هاي جدید 
 داشته باشیم به آب و نیروهاي جدید، یعني به سازمان هاي 
سرمایه گذاري جدید نیاز داریم. به سازمان هاي  کارفرمائي 
جدید که بتوانند تأمین منابع مالي را از منابع غیر دولتي 
فراهم کرده  و به سوي توسعه انرژي هاي برق آبي سرازیر 
کنند. اگر به ضرورت راه اندازي فراب هاي جدید رسیده 
ایم باید بر ایده توسعه شرکت هاي سرمایه گذاري غیردولتي 
پافشاری کنیم. من بر این باورم که باید در این حوزه البته 
کارفرمائي  و  سرمایه گذاري  شرکت هاي  خلق  سمت  به 
خصوصي برویم زیرا تمام توان مالي بخش دولتي همین 
بوده که دیدیم، سرمایه خارجي را هم در شرایط سیاسي 
ایران نباید به انتظارش نشست. اگر این مهم تحقق پیدا کند، 
شما مطمئن باشید در یك جریان خود به خودي و مبتني بر 
بازار ، هم فراب فعالیتش را ادامه خواهد داد و هم فراب هاي 
جدید به وجود خواهند آمد زیرا وقتي عرضه ي کار زیاد 
اتفاقات رخ خواهد داد. اصل، به  وجود  شود ، همه این 
آمدن و راه اندازي سازمان هاي غیردولتي سرمایه گذاري 
مي  وجود  به  که  اي  رشته  هر  در  توانند  مي  که  است 
آیند پشتوانه توسعه قرارگیرند. البته ممکن است در اینجا 
گفته شود که در این کشور خشك مگر چند رودخانه 
بوجود  هست که شرکت هاي جدید سرمایه گذاري هم 
بیاید در پاسخ باید گفت که شما شرایط مورد نظر را به 
وجود بیاورید، پیش نیازش لزومًا رودخانه هم نیست و 
در آن زمان مي توان درباره پروژه هائي صحبت کرد که 
از منابع غیر رودخانه اي هم بتوان به تعریف پروژه هاي 
سرمایه  پیدایش  با  اینکه  یا  رسید  خور  در  و  مناسب 
بازارهاي  به  آنگاه  مربوطه  وسازمان هاي  گذار  وسرمایه 

غیر از هایدرو نیز سري زد.
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بيشترين انتظاري 
كه در حال حاضر از 

فراب وجود دارد اين 
است كه فرهنگ 

EPC را توسعه دهد 

و تاش نمايد تا زير 
ساخت هاي آن را 

مستحكم نمايد. مي 
دانيد كه اساسا كار 

EPC در ايران با 

اروپا متفاوت است؛ 
در آنجا همه چيز 
از پائين و از دل 

صنعت شروع شد 
و بعد به سطوح 
عالي تر رسيد در 

حالي كه در ايران 
اين موضوع از ثمره 
فكر و خاقيت يك 

وزير بوجود آمد



اردیبهشت 90 .  شماره 1

در فرايند چند جلسه 
مراجعه به فراب و 
آشنايي بيشترم با 
ايشان و مهندس 
مهنما كمي از 
نگراني ام كاسته شد. 
ظاهراً تصميم گرفته 
بودند در ماقات هاي 
اوليه خيلي سخت 
نگيرند و فقط 
نصيحت كنند. پروسه 
الحاق ما به فراب سه 
ماهي طول كشيد
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: لطفا برای آغاز گفت و گو، بگوييد كه از چه تاريخي 
و چگونه به شركت فراب پيوستيد؛ همچنين به عنوان يكي از 
نيروهاي قديمي شركت،مختصري از  گذشته فراب برايمان 

بگوييد؟
نحوه ورودم به فراب بر مي گردد به نحوه آشناییم با جناب 
آقاي مهندس حاجي رسولیها.  وصف ایشان را از دهه 60  و از 
طریق برخي دوستان اصفهاني ام شنیده بودم تا اینکه از سال 67  
بمدت 6 سال با شرکت ایران سوئیچ که تولید کننده تابلوهاي 
برق بود همکار شدم. ایران سوئیچ متعلق به وزارت نیرو و از 
جمله شرکت هاي تحت مدیریت دفتر صنایع آب و برق بود که 

اتفاقا  مدیرش هم آقاي مهندس حاجي رسولیها بودند.
بنده ایشان را بارها موقع شرکت در جلسات هیئت مدیره 
ایران سوئیچ ماقات نموده بودم. تا اینکه قسمت شد ایشان 
به عنوان رئیس هیئت مدیره به فراب بیایند و در جریان جذب 
مدیران مورد نیاز فراب براي تصدي مسئولیت معاونت بدون 
متولي پشتیباني، از طریق دوستان مشترك به ایشان معرفي شوم. 
علي رغم عاقه ام براي همکاري با فراب به انحاي مختلف از 

پذیرش دعوت سرباز میزدم. نگران بودم نتوانم پاسخگوي 
انتظاراتشان باشم. 

در فرایند چند جلسه مراجعه به فراب و آشنایي بیشترم 
با ایشان و مهندس مهنما کمي از نگراني ام کاسته شد. ظاهراً 
تصمیم گرفته بودند در ماقات هاي اولیه خیلي سخت نگیرند 
و فقط نصیحت کنند. پروسه الحاق ما به فراب سه ماهي طول 
کشید. سرکار خانم حیدري مدیر دفتر مدیر عامل به توصیه 
آقاي مهندس حاجي رسولیها با پیگیري خاص خودشان درصدد 
بودند پاي ما را به فراب باز کنند. بااخره فرابي شدیم و آستین ها 
را باا زدیم. برای رسیدن به فراب مورد انتظار تاش فراوانی 
نیاز بود، بایستي سازماني ایجاد مي شد تا توانایي پاسخگویي 
به تعهدات خود در قبال مشتریان را داشته باشد. نیروگاه هاي 
کارون یك، کرخه، مسجدسلیمان و کارون سه تعهدات بزرگ 
فراب به صنعت برق کشور بود. نه اجراي چنین پروژه هایي در 
داخل تجربه شده بود و نه سازماني متناسب با ماموریت در 

پیش رو وجود داشت.
در این راستا فقط مي شد به مپنا که چند قدم جلوتر از 

فراب بود چشم دوخت و یا تکیه زد. بایستي همه چیز از 
 جمله سازمان اجرایي پروژه ها، سازمان مهندسي، بازرگاني، 
و  تغییرات  و  گرفته  قرار  بازبیني  مورد  و...  ریزي  برنامه 

اصاحات مورد نیاز اعمال مي شد.
در سال 75 ساختمان مرکزي فراب از شرکت مهاب قدس 
خریداري و در انتهاي بازسازي قرار داشت، ساختمان برای 

استقرار حدود  160 نفر تجهیز شده بود.
آمار همکاران در انتهاي نیمه اول 76 به شرح زیر بود:

دفتر مدیریت 2 نفر، معاونت مهندسي فرآیند 79 نفر، 
بازرگاني 10 نفر، برنامه ریزي 8 نفر، مالي 10 نفر، پشتیباني 
31 نفر، بازرسي و کنترل کیفیت 4 نفر، اجرایي کرخه 14 نفر، 
اجرایي کارون یك 10 نفر، اجرایي مسجدسلیمان 10 نفر، 

اجرایي کارون سه 4 نفر، تضمین کیفیت 4 نفر.
وقتي از همکاران در مورد مسائل مهم کار سوال مي شد، 
تقریبا پاسخ ها مشابه بود. »اولین بار است و نمي دانیم«. ترس از 
به خطا رفتن و در دام شکست افتادن همواره وجود داشت و 

فاصله سربلندي و سرافکندگي زیاد نبود. 

زهرا شهايی

گفتگو با محمد صادقي معاون پشتیباني شرکت فراب

فراب را فرد فرد همكاران اداره مي كنند
كمتر كسي در فراب هست كه محمد صادقي را نشناسد؛اين موضوع بيشتر 
از آنكه به سمت وي در فراب برگردد،به نوع روحيات و شخصيت وي بر 
مي گردد.شخصيتي گرم و صميمي كه به رابطه اي از همين جنس با تمامي 
كاركنان شركت مبدل شده است. صادقي فارغ التحصيل كارشناسي ارشد 
مديريت از دانشگاه عامه طباطبايي است و  در اواخر سال 75 و بنا به 

دعوت مهندس حاجي رسوليها و از همان ابتدا به عنوان معاون پشتيباني  به 
مجموعه 160 نفري شركت فراب پيوست؛سمتي كه هم اكنون بعد از 15 سال 
نيز در آن جايگاه قرار دارد.با او كه  در حال حاضر  29 سال سابقه كار دارد 
و به قول خودش در آستانه بازنشستگي قرار دارد،گفتگويي ترتيب داده ايم 

كه در ادامه مي خوانيد...
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.اردیبهشت 90 .  شماره 1

زمانيكه در مورد 
سازمان و ساختار 
سازماني صحبت 
مي كنيم در واقع 
بحث ما افراد و 

نحوه تعامات بين 
آنهاست. در معاونت 

پشتيباني ساختار 
سازماني به گونه اي 
طرح ريزي شده تا 

با به كارگيري  بهينه 
از منابع و امكانات 
سازماني به اهداف 

مورد نظر دست 
يافت
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غیرت  و  صبوري  تخصص،  تعهد،  سامت،  صداقت، 
ستودني همکاران خوبمان در فراب به همه پرسش هاي گذشته 
و بدون جواب آنان با راه اندازي موفق تك تك پروژه ها پاسخي 

در خور شأن و منزلت خودشان داد.
: حيطه وظايف و مسئوليت هاي شما بسيار متنوع 
و  در خصوص چارت سازماني  لطفا  است،  و گسترده 
تشكياتي واحدهاي مختلف تحت سرپرستي خود توضيح 

دهيد. 
صحبت  سازماني  ساختار  و  سازمان  مورد  در  زمانیکه 
مي کنیم در واقع بحث ما افراد و نحوه تعامات بین آنهاست. در 
معاونت پشتیباني ساختار سازماني به گونه اي طرح ریزي شده 
تا با به کارگیري  بهینه از منابع و امکانات سازماني به اهداف 

مورد نظر دست یافت.
در ساختار سازماني شرکت فراب، معاونت پشتیباني زیر 
نظر مدیر عامل شرکت قرار دارد و ماموریت اصلي اش ارایه 
خدمات و تسهیات پشتیباني براي انجام پروژه ها و فعالیت هاي 

شرکت است.
ساختار این معاونت، مبتني بر وظیفه است. در این نوع 
ساختار فعالیتها برحسب وجوه  مشترکي که دارند گروه بندي 
میشوند. به عنوان مثال تمامي بخشهایي که در زمینه تامین، 
حفظ، نگهداري و بکارگیري نیروي انساني فعالیت مي کنند 
در مدیریت منابع انساني سازماندهي شده اند. ساختار معاونت 

پشتیباني شامل مدیریت ها و بخش هاي زیر است:
مدیریت منابع انساني، مدیریت اجرایي پروژه برج اداري 
دفتر  بخش  پشتیباني،  خدمات  و  تدارکات  بخش  فراب، 

نمایندگي و بخش روابط عمومي و مشاورین معاونت.
ماموریت ها و وظایف هر یك از زیرمجموعه هاي معاونت 

پشتیباني به شرح زیر است :
 مدیریت منابع انساني؛ این مدیریت مسئولیت انجام کلیه 
فعالیت هاي مربوط به منابع انساني شرکت شامل: جذب و 
تامین، حفظ، نگهداري و به کارگیري منابع انساني را بر 

عهده دارد.
 مدیریت اجرایي پروژه برج اداري فراب؛ برنامه ریزي، 
برج  اجراي  و  طراحي  فعالیت هاي  کلیه  پیگیري  و  اجرا 

اداري فراب بر عهده این مدیریت است.
بخش  این  پشتیباني؛   خدمات  و  تدارکات  بخش   
مسئولیت انجام کلیه فعالیت هاي مربوط به تامین و تدارك 
مختلف  بخش هاي  در  نیاز  مورد  خدمات  و  تسهیات 

شرکت را عهده دار است.
 بخش دفتر نمایندگي؛ مسئولیت فراهم کردن امکانات 
اقامتي و پذیرایي و ایاب و ذهاب همکاران و بازدیدکنندگان 
از طرح هاي استان خوزستان، تامین تجهیزات و ارائه خدمات 
مورد نیاز کارگاه هاي منطقه، ارتباط با ادارات و سازمان هاي 

منطقه خوزستان برعهده این بخش است.
 بخش روابط عمومي؛ این بخش هم مسئولیت برقراري 
به  موسسات  و  شرکت ها  سایر  عمومي  روابط  با  ارتباط 
منظور تبادل نظر در خصوص مسایل مشترك و برنامه ریزي 
جهت شرکت در نمایشگاه هاي داخلي و خارجي و انجام 
امور تبلیغاتي، نظارت بر تمدید روادید و پروانه کار و اقامت 
کارشناسان خارجي و تهیه بلیط هاي داخلي و خارجي مورد 

نیاز را عهده دار است.
راجع  دارند  دوست  شركت  همكاران  مطمئنا   :  
به مجموعه ساختمان هاي شركت فراب از ابتدا تاكنون 

اطاعاتي داشته باشند، لطفا به اختصار توضيح دهيد.
فراب  به  ورودم  بدو  در  کردم،  اشاره  که  همان طوري 
ساختمان مرکزي فراب خریداري و بازسازي شده بود و تا 
مدت ها نیاز به ساختمان جدید احساس نمي شد و فعالیت 
فراب هم فقط در حوزه نیروگاه هاي آبي بود. بواسطه استقرار 
ساختمان در محدوده طرح ترافیك و آلودگي هواي منطقه 
همواره گایه هایي از سوي همکاران در این ارتباط مطرح 
یا  تا موضوع خرید زمین و  باعث شد  امر  مي شد. همین 
ساختمان جدید در دستور کار قرار گیرد. عدم اطاع از آینده 
فراب و یا رشد و توسعه فزاینده شرکت، تصمیم گیري ها در این 

خصوص را به چالش مي کشید. 
سطح بناي مورد نیاز همواره در حال افزایش بود. در کنار 
پیگیري خرید زمین مناسب براي ساخت و ساز، در مرداد 79 
ساختمان شماره 2 )ساختمان فعلي شرکت توبا( با زیربناي مفید 
700 مترمربع  براي استقرار شرکت توبا، معاونت طرح و برنامه 
و مدیریت راه اندازي خریداري و  پس از بازسازي کامل مورد 

استفاده قرار گرفت.
در مرداد 82 ساختمان شماره 3 )میر هادي( با زیربناي مفید 
1500 مترمربع براي استقرار معاونت مهندسي فرآیند خریداري 
و پس از انجام تغییرات ازم مورد بهره برداري قرار گرفت. با 
انتقال مهندسي فرآیند به ساختمان شماره 3 ، معاونت طرح و 

برنامه به ساختمان مرکزي نقل مکان کرد.
با ایجاد معاونت نفت و گاز و پتروشیمي در سازمان فراب 
و انعقاد قراردادهاي ایستگاه تقویت فشار گاز نار و پروژه ایام، 
در مهرماه 84  ساختمان شماره 4 )ساختمان شرکت ناردیس( 
با زیربناي مفید 1600 مترمربع خریداري شد و همکاران ذیربط 

مستقر در ساختمان مرکزي به ساختمان مذکور انتقال یافتند.
در اسفند 85 ساختمان شماره 5  )ساختمان کوه نور( با 
زیربناي مفید 1700 مترمربع براي استقرار معاونت اجرایي 
نیروگاه هاي حرارتي خریداري و به ساختمان هاي قبلي فراب 

اضافه شد.
: لطفا آخرين وضعيت پيشرفت فعاليت هاي صورت 
گرفته در مورد ساختمان جديد شركت و ويژگي هاي مهم 

آن را تشريح فرماييد.
اخذ پروانه احداث برج اداري شرکت فراب با توجه به 
بنا و  وسعت زیربنا، تعداد طبقات، موقعیت محل احداث 
کاربري اولیه زمین پیچیدگي و گرفتاري هاي خاص خود را 
داشته و از این  بابت کسب مجوزهاي ازم با ساختمان هاي 
عادي تفاوت زیادي داشت به ویژه اینکه شرکت فراب مصمم 
بود مسیر قانوني کسب مجوز را طي نماید و به کارگیري شیوه 
هاي دیگر را نمي پسندید، این  ویژگي ها باعث صرف زمان  

نسبتاً طواني از ابتداي فعالیت براي کسب مجوز گردید . 
و  وقفه  بي  تاش هاي  پي  در  و  سال 1384  ابتداي  از 
طي مراحل مختلف اداري در سازمان هاي مختلف از جمله 
کمیسیون ماده 5 و . . . ،  در اوایل تیرماه سال 1389 پیش پروانه 
احداث برج اداري از شهرداري دریافت شد، متاسفانه با ارجاع 
پرونده به سازمان نظام مهندسي و عدم هماهنگي ازم بین این 

دو نهاد )نظام مهندسي و شهرداري( و برخي دوباره کاري هاي 
پیش آمده از زمان ارجاع پرونده، عما احداث ساختمان را که 
قرارداد گودبرداري آن در تیرماه 1389 منعقد گردیده بود با وقفه 
هاي بیشتري مواجه نمود . علیرغم تمامي مشکات چند سال 
اخیر و به خصوص چند ماه گذشته، سعي شد با پیگیري هاي 
مستمر و رعایت صرفه و صاح فني و اقتصادي شرکت 
در جهت حل این  مشکل برآییم، در این زمینه با هماهنگي 
مهندسین مشاور جلسات و نشست هاي متعدد تشکیل و در 
نهایت با دو شرکت طراحي و نظارت طراحي و مجري مورد 
تایید سازمان نظام مهندسي مشکات پیش رو حل شد. در 
آخرین تاش نیز به منظور حل و فصل گرفتاري هاي موجود 
ناشي از تبادل نقشه ها بین سازمان نظام مهندسي و شهرداري، 
در آخرین روزهاي اداري سال گذشته با مساعدت مدیریت 
محترم شرکت امکان پرداخت حدود شش میلیارد ریال دیگر 
به شهرداري فراهم و زمینه اخذ پروانه برج اداري تا پایان 

اردیبهشت ماه سال جاري، فراهم گردید. 

مشخصات برج اداري فراب:
  زمین در منطقه ونك پارك، خیابان شیخ بهائي جنوبي،  

نبش خیابان بیست متري زرتشتیان واقع شده است .
راه هاي دسترسي: بزرگراه همت، بزرگراه حکیم و بلوار 

کردستان مي باشد .
برج اداري فراب در زمیني به مساحت 2000  مترمربع 
احداث خواهد شد .  طبق مجوز اخذ شده ، برج اداري در 24 

طبقه و یك پد هیلیکوپتر احداث مي شود  .
ساختمان شامل یك طبقه همکف با سطح اشغال 80 درصد 
معادل 1600 متر مربع با ارتفاع سقف 7/20 متر و شانزده طبقه 
بااي همکف با سطح اشغال40 درصد معادل 800 مترمربع 
در هر طبقه ، جمعاً  17  طبقه و 7 طبقه زیر زمین خواهد بود.

در مجوز اخذ شده از کمیسیون ماده 5 ،  بر تامین کامل 
پارکینگ اداري به نسبت زیربناي مفید اداري،  به اضافه20 درصد  
پارکینگ اضافي ،  تاکید گردیده است. لذا پارکینگ هاي برج 
اداري در هفت طبقه با سطح اشغال 100درصد  در هر طبقه و 
حدود 14000 مترمربع زیر بناي کلي،  داراي 353  محل پارك 

تامین شده، همراه با بخش تاسیسات است.
برج داراي  14400 مترمربع زیربناي مفید اداري و 13600 

مترمربع پارکینگ، جمعا28000 مترمربع زیر بنا میباشد .  
انشااه گودبرداري برج اداري از اواخر سه ماهه اول سال 

جاري عملیاتي خواهد شد .
 هرگاه كه بحث تجهيز يک ساختمان يا جابه جايي مطرح 
مي شود، مسئوليت عمده تدارک امكانات و زيرساخت ها بر 
عهده همكاران پشتيباني است، لطفا در اين خصوص نيز 

توضيحاتي ارايه فرماييد.
در واقع بایستي در سازمان، بخشي متولي و مسئول انجام 
اینگونه نیازها باشد. در ساختار سازماني فراب مسئولیت این 
امر برعهده پشتیباني است. این معاونت متناسب با سیاست ها 
و اهداف شرکت فعالیت هایش را برنامه ریزي و اجرا مي کند. 
قطعاً مسائل مرتبط به تجهیز ساختمان و جابه جایي واحدها از 
قبل مطرح و پیش بیني هاي ازم در همه سطوح انجام مي شود 
تا جابه جایي کمترین هزینه را به شرکت تحمیل کند. معمواً 
جابه جایي هاي برنامه ریزي شده آسیبي ندارند. در فراب 
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تبعيت از قوانين، 
ضوابط، مقررات و 
فرهنگ حاكم بر 
سازمان، بي ترديد 
داراي حاصل و 
ثمراتي است كه ما 
هم شاهد آثار آن در 
فراب هستيم. بدون 
شك پايبندي افراد 
به چارچوب ها، قواعد 
و نظام توافق شده، 
از ويژگي هاي مهم 
سازمان فراب است

تغییرات و جابجایي ها را در کوتاه ترین زمان ممکن انجام مي 
دهیم تا به امور جاري شرکت لطمه اي وارد نشود.

: همكاران و يا كساني كه از بيرون به شركت مراجعه   
مي كنند، معتقد هستند كه فضاي كاري شركت فراب با ساير 
شركت يا سازمان ها متفاوت است؛ به نظر شما اين تفاوت 

از كجا ناشي مي شود؟ 
تبعیت از قوانین، ضوابط، مقررات و فرهنگ حاکم بر 
ما هم  ثمراتي است که  سازمان، بي تردید داراي حاصل و 
شاهد آثار آن در فراب هستیم. بدون شك پایبندي افراد به 
چارچوب ها، قواعد و نظام توافق شده، از ویژگي هاي مهم 

سازمان فراب است. 
پیش زمینه توفیق فراب در بسیاري از امورات وابسته و 
مرهون توجه مدیران و همکاران بر این عناصر است در فضایي 
که کار و اخاق در اولویت امور باشد، انتظاري جز این متصور 
نیست.  فراب در انتخاب همکارانش وسواس ویژه اي نداشته و 
ندارد و از فیلترهاي عجیب و غریب هم براي جذب و استخدام 
استفاده نمي کند بلکه تمام تکیه اش بر این است که همکاران 
تازه وارد  در فضایي پاك و مطمئن و به دور از هرگونه حاشیه 
و دغدغه هاي کاذب و تصنعي در جهت رشد و بالندگي خود 
و سازمان تاش کنند. فرهنگ حاکم بر سازمان امکان بروز 
هرگونه ناهنجاري را از افراد سلب مي کند. به نظر من فراب 

توسط فرد فرد همکاران هدایت و اداره مي شود.
: با توجه به اين كه جنابعالي عضو كميته استخدام   
شركت هستيد، بفرماييد كه چه معيارها و سياست هايي در 
جذب و استخدام نيرو، شركت فراب را از ديگر شركت ها 

متمايز مي كند؟
تامین نیروي انساني شرکت فراب بر اساس فرایند برنامه 
ریزي نیروي انساني )بررسي و پیش بیني عرضه و تقاضاي 
نیروي انساني( انجام مي شود اما مسئله اي که تامین نیروي 
انساني شرکت  فراب را از سایر سازمان ها متفاوت مي کند 
ماهیت پروژه محور بودن آن است. در شرکت هاي پروژه 
محور به دلیل وجود ماهیت موقتي پروژه ها، انتخاب، تامین 
و جابه جایي نیرو، با توجه به تعداد و چرخه زماني پروژه ها 
تغییر مي کند و این مساله حساسیت ویژه اي را در تامین نیروي 
انساني ایجاد مي کند. سیاست شرکت فراب در تامین نیروي 
انساني در مرحله اول تامین نیرو از بین کارکنان داخلي بوده 
و در صورت عدم تامین نیرو از داخل، با ارایه فرصت برابر به 

سایر متقاضیان به دنبال تامین نیروي انساني مناسب مي باشد. 
شناسایي  جهت  زیر  روش هاي  از  فراب  شرکت  در 

نیروي انساني )کارمندیابي( استفاده مي شود:
- درج آگهي در وب سایت شرکت فراب

- درج آگهي در رسانه ها 
- درج آگهی در تابلوی اعانات شرکت

- استعام از مدیران جهت معرفی همکاران واجد شرایط
- از طریق معرفي شرکت در نمایشگاه ها، کنفرانس ها 

و دانشگاه ها
متقاضي  سازماني  پست  به  توجه  با  فراب  شرکت 
نیرو  شناسایي  مختلف  روش هاي  ارزیابي  و  استخدام 
تاش کرده تا در زمان هاي مختلف از روش هاي گوناگون 

استخدامي استفاده کند.

 نحوه جذب در شرکت فراب نیز به دو روش زیر انجام 
مي شود :

1- روش مستقیم : جذب و استخدام متقاضي از طریق 
شرکت فراب.

2- روش غیرمستقیم : جذب و استخدام متقاضي از طریق 
شرکت هاي پیمانکاري نیروي انساني.

معیارها و شاخص هاي مختلفي که طي فرایند استخدامي در 
شرکت فراب بررسي مي شود  شامل موارد زیر است :

 - سطح مهارت هاي تخصصي متقاضي )براساس بررسي 
سوابق و تجربیات حرفه اي متقاضي(

- بررسي ویژگي هاي شخصیتي متقاضي )براساس بررسي 
نحوه برخورد، برقراري ارتباط، بررسي روحیه و انگیزه متقاضي 

جهت انجام کار(
- بررسي توانمندي هاي عمومي متقاضي )براساس توانایي 
کار با نرم افزارها، انجام مکالمه و مکاتبات فني به زبان انگلیسي(

: از دير باز در شركت فراب كتابچه اي تحت عنوان   
فرهنگ سازماني وجود داشته است. لطفا پيشينه و دايل 

تدوين اين سند را شرح دهيد.
فرهنگ سازماني به معناي ارزش ها، باورها و اعتقادات 
مشترك میان اعضا سازمان است و در واقع فرهنگ سازماني 
در برگیرنده ذهنیت ها و برداشت هاي افراد در خصوص اهداف 
سازماني، استراتژي ها، رفتارها و ارزش هاي سازماني است. نگاه 
و تعبیر ادگارد شاین ) نظریه پرداز فرهنگ سازماني( به فرهنگ 

سازماني بیانگر اهمیت آن در سازمان است او مي گوید:
» اگر شما فرهنگ را هدایت نکنید، فرهنگ شما را هدایت 
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شركت فراب 
تاش كرده تا با 
انجام طرح هاي 
پژوهشي مختلف 
ميزان پايبندي و 

تقيد كاركنان خود 
را نسبت به فرهنگ 

سازماني تحليل 
كرده و اقدامات 
بهبود و تقويت 

فرهنگ سازماني را 
تعريف و اجرا نمايد. 

به عاوه شركت 
فراب مانند بسياري 
از شركت هاي برتر 

دنيا در راستاي 
نهادينه سازي 

فرهنگ سازماني، 
كدهاي اخاقي و 
رفتاري را تدوين 

نموده و در اين سند، 
رفتارها و اقدامات 

مورد انتظار از 
كاركنان را تشريح 

نموده است

مي کند.« این نگرش نشان دهنده اهمیت فرهنگ است و به 
تعبیري دیگر فرهنگ به مانند شمشیري دو لبه است که از 
یك سو مي تواند دستیابي و تحقق اهداف سازماني را تسهیل 
کند و از سوي دیگر مي تواند به عنوان سد و مانعي بر سر 
راه اعمال تغییرات در سازمان بروز نماید. مباني شکل گیري 
سند فرهنگي شرکت فراب، ارزش ها و اعتقادات بنیانگذاران و 
مدیران ارشد شرکت بوده است و هدف از طراحي و تدوین 
این سند شکل دهي و هدایت رفتارها و کردارهاي کارکنان 
در یك چارچوب ارزشي و متعالي بوده است. به عنوان مثال 
زماني که این سند را مطالعه مي کنیم به واژگاني چون: پرورش 
خاقیت و نوآوري، تخصص محوري، جلوگیري از اتاف 
و  فعالیت هاي گروهي  مسئولیت پذیري،  امکانات،  و  منابع 
کار تیمي، رفتار متواضعانه، صداقت و روراستي،  مشارکت 
در فعالیت ها، مشتري مداري برخورد مي کنیم که نشان دهنده 
انگاره هاي ذهني و اولویت هاي ارزشي مدیران شرکت فراب 
است که در طي سال هاي متمادي تاش شده تا این نوع نگرش 

و رفتار در کارکنان نهادینه شود. 
:  شما ميزان پايبندي و تقيد همكاران به سند نگارش   

شده را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
یکي از ویژگي هاي بارز شرکت فراب که باعث شده تا 
از سایر شرکت ها متمایز شود وجود فرهنگ سازماني قوي و 
متعالي است که در نحوه برخورد، رفتار و تصمیم گیري هاي 
کارکنان آن تاثیر گذاشته است و شرکت فراب تاش کرده تا 
در فرایند جذب و استخدام، آموزش توجیهي همکاران، ارزیابي 
عملکرد و پاداش دهي به مسایل و ابعاد فرهنگي شرکت توجه 

ویژه داشته باشد تا در حفظ و نگهداري و تداوم فرهنگ خود 
موفق عمل کند. از جمله طرح هایي که در زمینه بررسي فرهنگ 
سازماني و میزان رعایت چارچوب هاي ارزشي شرکت انجام 
شده، سنجش فرهنگ سازماني با استفاده از مدل دنیسون و 
در طرح  است.  بوده  کارکنان  پذیري  میزان جامعه  بررسي 
سنجش فرهنگ سازماني چهار بعد: رسالت محوري )درك 
اهداف و استراتژي هاي شرکت(، انطباق پذیري )میزان مشتري 
به مقتضیات محیطي(، سازگاري )رعایت  مداري و توجه 
الزامات دروني( و  به  بنیادین و توجه  باورهاي  ارزش ها و 
درگیر شدن در کار )توسعه قابلیت ها و توانمندي هاي کارکنان( 
بررسي شده و در طرح جامعه پذیري کارکنان هفت بعد: 
شناخت اهداف و ارزش ها، ساختار سازماني، شایستگي هاي 
شغلي، آیین نامه و رویه هاي اداري، تاریخچه سازماني، زبان 
رسمي و تخصصي و آشنایي با همکاران بررسي و تحلیل 
شده است.  شرکت فراب تاش کرده تا با انجام طرح هاي 
پژوهشي مختلف میزان پایبندي و تقید کارکنان خود را نسبت 
به فرهنگ سازماني تحلیل کرده و اقدامات بهبود و تقویت 
فرهنگ سازماني را تعریف و اجرا نماید. به عاوه شرکت 
فراب مانند بسیاري از شرکت هاي برتر دنیا در راستاي نهادینه 
سازي فرهنگ سازماني، کدهاي اخاقي و رفتاري را تدوین 
نموده و در این سند، رفتارها و اقدامات مورد انتظار از کارکنان 

را تشریح نموده است. 
: شركت فراب برقراري ارتباط دوسويه مبتني بر   
منطق با همكاران را از دير باز جزو اصلي ترين محورهاي 
مورد  در  لطفا  است؛  برشمرده  خود  سازماني  فرهنگ 

با  تعامل  اين  برقراري  براي  استفاده  مورد  رويكرد هاي 
همكاران توضيح دهيد. 

رویکردهاي اصلي در ارتباط دو سویه با همکاران، اخذ 
بازخورد از عملکرد شرکت و مدیران در مرحله اول و در 
مرحله بعد رسیدگي به نظرات، پیشنهادات و انتقادات همکاران 
به منظور بهبود مستمر شرکت مي باشد. در این رویکردها 
و  سازي ها  تصمیم  در  همکاران  مشارکت  اصل  مهمترین 
تصمیم گیري هاي شرکت است. طي چند سال گذشته، اقدامات 
اصاحي فراواني براساس نظرات منطقي همکاران در شرکت 
انجام گرفته است.  این ارتباطات نقش موثري در بهبود عملکرد 
مجموعه مدیران، رعایت فرهنگ سازماني، کدهاي اخاقي و 
رفتاري داشته است و موجب شده است، محورهاي فرهنگ 
سازماني، کدهاي اخاقي و رفتاري نهادینه شده و به طور مستمر 

توسط همکاران ارزیابي و بهبود یابد.
: تحليل و نظرتان در مورد طرح سنجش رضايت   

همكاران چيست؟ 
طرح سنجش رضایت همکاران به طور کلي مکانیزم مناسبي 
جهت عارضه یابي سازماني و تعیین میزان رضایت همکاران 
است که طي 12 سال گذشته، شرکت توانسته است با استفاده 
از این مکانیزم، با نگرش و میزان رضایت همکاران از عملکرد 
شرکت بیشتر آشنا شده و اقدامات اصاحي را براساس نظرات 

منطقي همکاران تعیین و اجرا نماید.
: با توجه به تغيير تركيب سهامداران شركت فراب،   
نحوه مشاركت دادن همكاران در اين سهام و رويكردهاي 

مورد نظر شركت را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
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در مرحله فروش بلوك 49 درصدي سهام فراب، به میزان 
اندکي و حدود 1/6 درصد از سهام  فراب تحت عنوان سهام 
ترجیحي و براساس قوانین و مقررات سازمان خصوصي سازي 

و در اقساط بلند مدت به همکاران واگذار شد.
البته این مقدار براي کارکنان سازماني که تمام اتکایش 
به نیروي انساني است و داشته هایش را مدیون زحمات بي 
وقفه و طاقت فرساي همکارانش مي داند درصد ناچیزي 
است. توقع هم این است که با ارائه تسهیات مالي و در 
قالب پرداخت وام بلند مدت، سهم کارکنان را در مالکیت 
مجموعه متعلق به خودشان افزایش داد.  البته با پیگیري هاي 
همراهي  و  مساعدت  و  کارکنان  سرمایه گذاري  شرکت 
هیئت مدیره محترم فراب تاکنون 15 درصد از سهام شرکت 
ناردیس، 49 درصد از سهام شرکت نوتاش، 5 درصد از 
سهام شرکت مولد برق یزد و 5 درصد از سهام شرکت 
مولد برق دااهو توسط شرکت سرمایه گذاري کارکنان 
گرفته  اقدامات صورت  چند  هر  است.  خریداري شده 
رضایت بخش مي باشد ولي مالکیت بیشتر سهام فراب 

تقاضاي به حق همه همکاران است.
: فلسفه بهره گيري از شركت تامين كننده نيروي   

انساني براي استخدام گروهي از همكاران چيست؟ 
تدوین  از  پس  گذشته  سال هاي  طي  فراب  شرکت 
ضمن  باید  که  رسید  نتیجه  این  به  شرکت،  استراتژي 
کارآفریني، امنیت شغلي همکاران را در بازار کار افزایش 
توجه  با  مرحله  اولین  در  نمود  سعي  منظور  بدین  دهد. 
انساني  نیروي  تعداد  شرکت  بودن  اي  پروژه  ماهیت  به 
متخصص مورد  نیاز را در حداقل ممکن نگه دارد و همراه 
جذب نیروي انساني متخصص، فرصت هاي شغلي براي 
سایر همکاران نیز فراهم گردد. در این گونه موارد شرکت 
فراب از همکاري شرکت هاي تامین نیروي انساني استفاده 
مي نماید تا بتواند امنیت شغلي این گروه از همکاران را نیز 
افزایش دهد تا در هنگام خاتمه پروژه ها و نیاز به تعدیل 
نیرو، این شرکت ها بتوانند جهت ایجاد فرصت شغلي در 

سایر شرکت ها به این گروه از همکاران کمك نمایند.
: نظارت شما بر عملكرد شركت تامين كننده   
نيروي انساني  و نحوه تعامات آن با همكاران استخدامي 

اين شركت به چه صورت است؟
قرارداد با این شرکت )تامین کننده نیروي انساني( به 
بیمه  حقوق،  پرداخت  فقط  که  است  شده  منعقد  نحوي 
انجام  شرکت  این  طریق  از  همکاران  حقوق  مالیات  و 
فراب  شرکت  نظر  طبق  حقوق  ارتباط  این  در  مي گردد. 
مشخص و پرداخت مي شود و در پایان هر ماه، کلیه اسناد 
و مفاصاحساب هاي مربوطه توسط همکاران معاونت مالي 
با توجه به کارکرد همکاران کنترل و ممیزي مي گردد. در 
حقیقت مي توان گفت این شرکت با همکاران فراب فقط 
رابطه قراردادي جهت پرداخت حقوق و مزایا دارد و کلیه 
... توسط  تعیین حقوق و  از جذب همکار،  مربوطه  امور 

شرکت فراب صورت مي گیرد.
: با توجه به سابقه چند ساله فعاليت شركت فراب   
در طرح هاي خارج كشور، چالش ها و مشكات مرتبط با 
تامين منابع انساني در اين طرح  را چه مواردي مي دانيد؟ چه 

تجربياتي در اين راه تاكنون كسب كرده ايم؟
مهمترین چالش هاي پیش رو در طرح هاي خارج کشور را 

مي توان موارد زیر عنوان کرد:
کشور  پروژه های خارج  ریالی  هزینه های  افزایش   -1
در هر سال )حداقل به میزان تورم داخل کشور( از یك 
طرف و از طرف دیگر تثبیت داخلی نرخ ارز )ناماتناسب با 
افزایش نرخ تورم داخل کشور( موجب می شود هزینه های 
طرح های خارج کشور افزایش یابند. به طور مثال به منظور 
کنترل این وضعیت ضروری است اقدامات پیشگیرانه و 
اصاحی مانند به کارگیری نیروی انسانی بومی منطقه و 
قرار گیرند  از کشور مدنظر  ساخت تجهیزات در خارج 
این اقدامات موجب خواهد شد از امکانات و ظرفیت مالی 

داخلی در طرح های خارج کشور کمتر استفاده گردد.
2- تفاوت در قانون و مقررات کار و تامین اجتماعی ایران با 
کشورهای محل پروژه که موجب صرف وقت و هزینه جهت 

شناسایی مغایرت ها و تهیه راه حل های مناسب می گردد.
3- عدم  پوشش کامل بیمه های داخل کشور در طرح های 

خارج کشور به دلیل تفاوت قوانین و مقررات کشورها.
4- تفاوت های فرهنگی در کشورهای محل اجرای طرح ها 
با ایران موضوعی است که در بازدیدها و بررسی های اولیه به 
طور کامل قابل شناسایی نیستند، اما پس از شروع طرح ها و 

اقامت طوانی همکاران بروز می کند.
5- مشکات مربوط به ایاب و ذهاب و اقامت همکاران در 
خارج کشور، به طور مثال در برخی از این پروژه ها، همکاران 
باید بیش از دو روز زمان صرف رفت و آمد از محل پروژه 
به ایران نمایند که این موضوع باعث کاهش زمان استراحت 

همکاران و نارضایتی آنها می گردد. 
تاکنون پروژه نیروگاه آبي تانا در خارج کشور توسط فراب 
اجرا شده است و دو پروژه دیگر در حال اجراست. از پروژه 
تانا تجربیات مفیدي حاصل شده است، از جمله تعیین میزان 
حقوق همکاران متناسب با شرایط کار و محل اجراي پروژه، 

استفاده از نیروي انساني بومي در پروژه ها )به دلیل مشکات 
اقامتي و ویزا، حقوق و دستمزد، تفاوت هاي فرهنگي، اجتماعي 
و رفتاري( تغییر شکل قراردادها و احکام ماموریت خارج 
کشور همکاران، تغییر نوع پرداخت ارزي به ریالي، تخصیص 
مرخصي و ...  بوده است. با کسب تجربه بیشتر، راه حل هاي 
مناسب و اجرایي تر براي رفع مشکات پرسنلي در طي اجراي 

پروژه به دست خواهد آمد.
: شركت در مورد كيفيت غذا همواره با نظرات مثبت   
و منفي همكاران مواجه بوده است، نظرتان در اين ارتباط 

چيست؟
غذاي  براي  که  بودجه اي  به  توجه  با  فراب  شرکت 
همکاران در نظر گرفته است سعي نموده  به پارامترهاي مهم 
غذا مانند: کیفیت، تنوع غذا، سامت، بهداشت و حجم غذا 
توجه کافي داشته باشد تا بتواند ضمن ارایه غذاي مناسب به 
همکاران رضایت نسبي آنان را نیز جلب نماید. طبیعي است 
که در چنین مواردي نمي توان رضایت همه همکاران را 
جلب نمود، زیرا در این صورت باید تهیه غذا را بعنوان یکي 
از فعالیت هاي اصلي شرکت در نظر گرفت. اما در هر حال 
شرکت با استفاده از مکانیزم هاي مناسب مانند: نظرسنجي 
از همکاران، رسیدگي به نظرات و انتقادات موردي، کنترل 
فرآیند طبخ غذا، کنترل و نظارت بر بهداشت، سامت و 
کیفیت غذا سعي مي نماید غذاي روزانه همکاران خود را با 

کیفیت مناسب تهیه و ارایه نماید.
معاونت  فعاليت هاي  و  نقش  نظرتان در مورد   :  

پشتيباني در شكل گيري و پيشبرد  نشريه فراب چيست؟
معاونت پشتیباني با توجه به مسئولیتي که در حوزه روابط 
عمومي و اطاع رساني دارد طبعاً نقش مهمي در تهیه نشریه 
داشته و دارد. این معاونت در شوراي سیاست گذاري و در 
گروه هاي مختلف نماینده داشته و سعي مي نماید ضمن رعایت 
کلیه ضوابط، همکاري شایسته اي  با نشریه فراب داشته باشد.

: مهمترين چالش هاي پيش روي معاونت پشتيباني   
چيست؟ 

مهمترین چالش  پیش رو از یك منظر افزایش نیروي 
انساني و تعداد پروژه ها و از منظر دیگر افزایش شرکت هاي 
پشتیباني  معاونت  است.  متفاوت  ماموریت هاي  با  تابعه 
باید بتواند ضمن همگامي و همسویي با تغییرات شرکت 
و مشارکت در این تغییرات، یکپارچگي کلیه بخش ها را حفظ 
نموده و بعنوان یکي از بخش هاي اصلي شرکت، به نیازهاي 

سازمان پاسخ مناسب ارایه نماید.
: در انتها روند عملكرد معاونت پشتيباني را به طور   

كلي چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ارائه  و  هاي ستادي  مدیریت  و  معاونت  کلیه  عملکرد 
دهنده خدمات هر دو سال یکبار از طریق نظرسنجي مورد 
سنجش و ارزیابي قرار مي گیرد. نظرسنجي امکان آگاهي 
از انتظارات و نقطه نظرات انتقادي همکاران از سیستم را 
فراهم مي کند،ما همواره به نظرات ارایه شده توجه داشته و 
در جهت رفع مشکات در حد مقدورات اقدام نموده ایم.

در  همکارانم  عملکرد  از  همکاران  رضایت  الحمداه 
پشتیباني در سطح باایي قرار داشته و نتایج نظرسنجی نیز 

رضایت بخش بوده است. 

مشخصات برج اداري فراب
نشاني زمين :  منطقه ونک پارک، خيابان شيخ بهائي 

جنوبي،  نبش خيابان بيست متري زرتشتيان .
راه هاي دسترسي :  بزرگراه همت، بزرگراه حكيم و 
بلوار كردستان ميباشد . برج اداري فراب در زميني به 

مساحت 2,000  مترمربع احداث خواهد شد . 

14

طرح سنجش 
رضايت همكاران 
به طور كلي مكانيزم 
مناسبي جهت عارضه 
يابي سازماني و 
تعيين ميزان رضايت 
همكاران است كه 
طي 12 سال گذشته، 
شركت توانسته است 
با استفاده از اين 
مكانيزم، با نگرش 
و ميزان رضايت 
همكاران از عملكرد 
شركت بيشتر آشنا 
شده و اقدامات 
اصاحي را براساس 
نظرات منطقي 
همكاران تعيين و 
اجرا نمايد

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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هر سازمان هنگامي 
مي تواند رشد نموده و 
بالنده شود كه هنگام 
تاسيس يا ايجادش 

هدف هايش تعيين 
شوند و وقتي ميتواند 

به اهداف تعيين شده، 
نايل آيد كه بتواند 
بين همه اعضاي 
سازمان استنباط 
مشتركي از آنها 

)فرهنگ سازماني( 
ايجاد نمايد.  در 

حقيقت بايد همزمان 
با ايجاد سازمان، 

فرهنگ سازماني آن 
را نيز طراحي نمود 
تا بتوان همگام با 

برنامه ريزي جهت 
رسيدن به اهداف، 

همه كاركنان سازمان 
با ارزش گذاردن به 

آن )فرهنگ/سازمان( 
در جهت رسيدن 

به اهداف سازماني 
مشاركت نمايند

: لطفا خودتان  را معرفي كنيد و بفرماييد كه از   
چه تاريخي و چگونه به شركت فراب پيوستيد؟

در اوایل سال 1378 از طریق آگهي روزنامه با  فراب 
آشنا شدم. پس از مراجعه به فراب و مصاحبه با نماینده 
رئیس  فتحعلي(و  مهندس  )آقاي  کیفیت  در  مدیریت 
از  رسولیها(  حاجي  مهندس  )آقاي  وقت  مدیره  هیات 
ابتداي تیرماه 1378 با عنوان رئیس بخش تضیمین کیفیت 
همکاري خود را با شرکت فراب آغاز نمودم. از تیرماه 
سال 78 تا اواخر سال 80 پس از همکاري در این بخش و 
سرپرستي 16 دوره ممیزي داخلي سیستم مدیریت کیفیت 
استاندارد ISO9001:1994 و همکاري جهت  مبناي  بر 
انجام ممیزي شخص ثالث توسط شرکت SGS، به بخش 
فعال  با حضور  آموزش  بخش  در  شدم.  منتقل  آموزش 
و موثر مدیریت شرکت و اعضاي جدید کمیته آموزش 
توانستیم آیین نامه آموزش را بازنگري نموده و اهداف 
از دي  نماییم.  تعیین  تا سال 1389  را  آموزشي شرکت 
ماه سال 82 با حفظ سمت بعنوان مشاور معاون پشتیباني 
در  ابتداي حضور  از  است  ذکر  به  ازم  شدم.  منصوب 
معاون  و  شرکت  مدیریت  توصیه  با  آموزش  بخش 
پشتیباني، فعالیت هاي توسعه منابع انساني مانند طراحي و 
اجراي سیستم ارزیابي عملکرد)با رویکردهاي مختلف(، 
سایر  همکاري  با  را   ... و  همکاران  رضایت  سنجش 
معاونتها شروع نمودیم. از ابتداي مهر 86 پس از تشکیل 
شرکت ناردیس ، مدیر اداري شرکت فراب به عنوان مدیر 
منابع انساني شرکت ناردیس منصوب و هم زمان چارت 
بازنگري شد. در چارت جدید  معاونت پشتیباني فراب 
معاونت پشتیباني بخش آموزش و مدیریت اداري ادغام 
و مدیریت منابع انساني تشکیل شد، پس از این تغییرات، 

و  شدم  منصوب  انساني  منابع  مدیر  عنوان  به  اینجانب 
از سال 89 تاکنون با حفظ سمت ، به عنوان سرپرست 
نوتاش و جانشین معاون  انساني شرکت  منابع  مدیریت 

پشتیباني با شرکت همکاري مي نمایم.
تحت  سازماني  چارت  خصوص  در  لطفا   :  
سرپرستي و وظايف هر يک از بخش هاي آن توضيحاتي 

ارايه فرماييد.
در حال حاضر مدیریت منابع انساني داراي 4 بخش 
و یك واحد با مسئولیتهاي تعریف شده به شرح زیر مي 

باشد:
 بخش آموزش و توسعه منابع انساني: در این بخش 
هم  کنار  انساني  منابع  توسعه  واحد  و  آموزش  واحد 
نیازسنجي،  فعالیتهاي  آموزش  واحد  در  اند.  گرفته  قرار 
همکاران  آموزشهاي  ارزیابي  و  اجرا  ریزي،  برنامه 
به  نیروگاه  نگهداري  و  برداري  بهره  آموزش  و  فراب 
نامه  هفته  تهیه  شرکت،  اجرایي  هاي  طرح  کارفرماي 
همکاران  به  توجیهي  آموزش  ارایه  مدیریت،  اطاعات 
جدیدااستخدام، جذب کارآموز، همکاري با دانشگاه ها 
جهت انجام پروژه هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد و 
کلیه  انساني  منابع  توسعه  واحد  در  و  انجام مي گردد   ...
طرحها و پروژه هاي مرتبط با توسعه و نگهداشت منابع 
انساني، مانند: ارزیابي عملکرد، سنجش رضایت همکاران، 
دایل  تحلیل  پذیري،  جامعه  سازماني،  فرهنگ  سنجش 
بخش هاي  سایر  با  همکاري  همکاران،  خدمت  ترك 
شرکت جهت جذب و استخدام )شامل معرفي متقاضیان 
استخدام، تهیه آگهي هاي استخدامي، ایجاد بانك اطاعاتي 
 .... نظام مشارکت و  استخدام( اجراي سیستم  متقاضیان 
انجام مي گردد. در حال حاضر در این بخش 3 نفر همکار 

فعالیت دارند.
 بخش كارگزيني: در این بخش مراحل جذب، تعیین 
حقوق، تشکیل پرونده، محاسبات کارکرد، کنترل و ثبت 
ماموریت ها )داخل و خارج کشور(، پایان خدمت، تعیین 
پاداش ها ، ارتباط با پیمانکار تامین نیروي انساني شرکت 
و . . . انجام مي گردد.  در حال حاضر در این بخش سه 
نفر )یك نفر رئیس بخش و یك نفر کارشناس و یك نفر 

کارمند( همکاري مي نمایند.
 بخش رفاه كاركنان: در این بخش کلیه فعالیت هاي 
پزشکي،  مشاوره  خدمات  تفریحي،  ورزشي،  رفاهي، 
بیمه اي خودروها،  بیمه اي همکاران، خدمات  خدمات 
و  تهیه  سوزي،  آتش  و   مدني  مسئولیت  بیمه  خدمات 
توزیع هدایا و کمك هاي غیر نقدي و ... انجام مي گردد. 
رئیس  نفر  )یك  نفر  پنج  بخش  این  در  حال حاضر  در 
بخش، دو نفر کارمند تمام وقت، یك نفر مشاور ورزشي 
پاره وقت و یك نفر مشاور پزشکي پاره وقت( همکاري 

مي نمایند.
ثبت،  کنترل،  بخش  این  همکاران  دبيرخانه:  بخش   
وارده و صادره شرکت  کلیه مکاتبات  ارسال و دریافت 
ارایه خدمات  الکترونیکي و  یا  فیزیکي  از مکاتبات  اعم 
تایپ را انجام مي دهند. در حال حاضر در بخش دبیرخانه 
7 نفر )در دبیرخانه مرکزي: یك نفر رئیس بخش، چهار 
نفر کارمند و در دبیرخانه ساختمان ؛ 5 یك نفر مسئول و 

یك نفر کارمند( همکاري مي نمایند.
نگهداري،  واحد  این  در  و جمعداري:  انبار  واحد   
اداري  و  اقام مصرفي  کلیه  ارسال  و  ، تحویل  سفارش 
دفاتر تهران و اموال سرمایه اي شرکت؛ شامل: سفارش، 
در  گردد.  مي  انجام  اي  سرمایه  اموال  کنترل  و  ارسال 

گفتگو با مصطفي بختیاري مديريت منابع انساني شرکت

به دنبال پياده سازي الگوهاي مدرن مديريت منابع انساني

التحصيل  فارغ  بختياري  مصطفي 
ريزي  برنامه   - صنايع  مهندسي  رشته 
از دانشگاه صنعتي  و تحليل سيستم ها 
مدتهاست  كه  فردي  است؛همان  شريف 
دنبال  دارد،به  كه  خاصي  نجابت  با 
مديريت  مدرن  الگوهاي  سازي  پياده 
انساني در شركت است.او كه در  منابع 
سال 78 به جمع خانواده فراب پيوسته 
را  حساس  اي  وظيفه  اكنون  است،هم 
منابع  دارد:مديريت  عهده  بر  شركت  در 
اخير  هاي  سال  در  كه  انساني.مديريتي 
و درك اهميت منابع انساني در شركت 
ها،وظايفي مهم را بر عهده داشته و هر 
دم در انديشه تعالي سازماني است.با او 
گفتگويي ترتيب داده ايم كه در ادامه مي 

خوانيد:
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يكي از مكانيزم هاي 
مناسب و اثرگذار به 
منظور بهبود مستمر 
سيستم هاي منابع 
انساني در شركت 
فراب، كميته منابع 
انساني است كه 
از سال 83 رسما 
تشكيل شده است. 
در اين كميته مديران 
عامل شركت هاي 
مجموعه، معاون 
پشتيباني، معاون 
مالي و معاون برنامه 
ريزي و مديران منابع 
انساني شركت هاي 
مجموعه حضور دارند

16

به  رسیدگي  ضمن  که  دارند  حضور  نفر  دو  واحد  این 
اي همکاران، هر  اداري و سرمایه  ملزومات  درخواست 
و  تهران  )در  اموال سرمایه اي شرکت  بار  ماه یك  شش 

کارگاه ها شرکت( را کنترل مي نمایند.
این واحد یك نفر  انساني: در   دفتر مديريت منابع 
ارجاعات  مکاتبات،  کلیه  به  رسیدگي  که  دفتر  مسئول 
اتوماسیوني، تلفن ها، تایپ و سایر موارد ارجاعي همکاران 

مدیریت را انجام مي دهد.
: روند تكميل سند فرهنگ سازماني و اضافه   
شدن عناويني از قبيل ارزش ها و كدهاي اخاقي و 

توسعه آن در شركت چگونه بوده است؟
بالنده  و  نموده  رشد  مي تواند  هنگامي  سازمان  هر 
تعیین  هدف هایش  ایجادش  یا  تاسیس  هنگام  که  شود 
شوند و وقتي میتواند به اهداف تعیین شده، نایل آید که 
بتواند بین همه اعضاي سازمان استنباط مشترکي از آنها 
)فرهنگ سازماني( ایجاد نماید.  در حقیقت باید همزمان 
با ایجاد سازمان، فرهنگ سازماني آن را نیز طراحي نمود 
تا بتوان همگام با برنامه ریزي جهت رسیدن به اهداف، 
)فرهنگ/ آن  به  ارزش گذاردن  با  کارکنان سازمان  همه 
سازمان( در جهت رسیدن به اهداف سازماني مشارکت 
سازماني  فرهنگ  هاي  ویژگي  مهمترین  از   نمایند. 
مي توان به مواردي از قبیل نوآوري و خطر پذیري، توجه 
به نتایج و دست آوردها، توجه به کارکنان سازمان، توجه 
به کار تیمي، توجه به جاه طلبي، توجه به رشد، پیشرفت و 
توسعه، توجه به اخاق و رفتار کارکنان، توجه به جزئیات 
نمود  اشاره   نفعان  ذي  به  توجه  و  نظم  و  دقت  و  کار 
که باید توسط مدیریت ارشد سازمان مشخص شوند و 
بپردازند. در شرکت  فعالیت  به  آنها  به  با توجه  کارکنان 
توجه  سازماني  فرهنگ  به  تاسیس  ابتداي  از  نیز  فراب 
جدي شده است و بطور مستمر مورد پایش و در صورت 
لزوم بازنگري قرار گرفته است. این توجه به حدي است 
فرهنگ  با  شرکت  با  همکاري  ابتداي  در  همکاران  که 
سازماني آشنا شده و عموماً مراقب اجراي آن میباشند و 
در صورت لزوم پیشنهادات و نظارت خود را مستقیماً به 
مدیریت شرکت ارایه مي نمایند.  در اینجا فرصت را مغتنم 
شمرده و چگونگي تدوین فرهنگ سازماني فراب را به 

طور مختصر شرح مي دهم. 
به خاطر مي آورم در اوایل سال 79 در جلسه مشترکي 
که با حضور آقاي مهندس حاجي رسولیها، آقاي صادقي، 
آقاي مهندس فتحعلي )نماینده سابق مدیریت در کیفیت( 
نرم  و  )مدیر سابق سیستم  علیمیرزایي  مهندس  و خانم 
همکاران  توجیهي  آموزش  کتابچه  تهیه  مورد  در  افزار( 
جدید ااستخدام داشتیم بعد از بحث و بررسي در مورد 
بخش هاي آن کتابچه، آقاي مهندس حاجي رسولیها اعام 
نمودند که بهتر است در این کتابچه؛ فرهنگ سازماني را 
درج نمود تا همکاران از ابتداي شروع همکاري با فراب 
نیز  را  آن  تهیه  بدین منظور مسئولیت  با آن آشنا شوند. 
مختلف  بخش هاي  با  همزمان  و  گرفتند  بعهده  شخصاً 
فراب  سازماني  فرهنگ  بخش  توجیهي  آموزش  کتابچه 
نیز مدون شد. مدیریت شرکت مصداق هاي متفاوتي از 

ویژگي هاي فرهنگ سازماني مناسب را که مدنظرشان بود 
از آموزش توجیهي،  تاریخ بخشي  از آن  نمودند و  ذکر 
یافت  اختصاص  سازماني  فرهنگ  با  آشنایي  آموزش  به 
مربوطه،  هاي  پروژه  و  شرکت  معرفي  ضمن  بتوان  تا 
ساختار سازماني، ماموریتهاي شرکت، آشنایي با مقررات 
و آیین نامه هاي اداري، آشنایي با سیستم هاي مدیریت 
یکپارچه شرکت، فرهنگ سازماني فراب را به همکاران 

جدیدااستخدام معرفي نمود.
بعنوان  شرکت  اینکه  به  توجه  با  و  زمان  گذشت  با 
یك سازمان ارزش محور در بین سایر سازمانها معرفي 
رفتاري  و  اخاقي  کدهاي  مدون  سند  کمبود  بود،  شده 
شرکت فراب احساس شد. پس از مطالعه منابع مرتبط با 
این موضوع و بررسي وضعیت سازمانهاي معتبر و متعالي، 
توجه  با  رفتاري  و  اخاقي  در سال 1388 سند کدهاي 
به ارزش هاي بنیادي شرکت فراب به شرح زیر تهیه و 
آموزش هاي ازم به کلیه همکاران )در تمامي سطوح( به 
منظور آشنایي همکاران با این مقوله و رعایت الزامات آن 
ارایه شد. در حال حاضر نیز برنامه ریزي شده است با 
توجه به مدارك مذکور، منشور اخاقي و رفتاري جهت 

شرکت و کلیه معاونت ها و مدیریت ها نیز تهیه شود.
چارچوب کدهاي اخاقي فراب:

1- تعالي سازماني: توجه و تاکید بر رشد و تعالي 
بعنوان  انساني  سرمایه  به  توجه  انساني:  سرمایه   -2

عامل اصلي رشد و بالندگي 
3- ارتباط با ذي نفعان : توجه به چگونگي ارتباط با 

مشتري، جامعه، پیمانکاران، سهامداران و ...
4- سامت و ایمني در محیط کار: تاکید بر سامت و 

ایمني همکاران و کلیه ذي نفعان 
5- دارایي هاي شرکت: حفظ، نگهداري و بکارگیري 
کلیه دارایي هاي مادي و معنوي شرکت به منظور دست 

یابي به اهداف و استراتژي ها.
:  سياست شركت از نظر مديريت منابع انساني   
در شركت فراب و شركتهاي تابعه چگونه است؟ آيا 
استراتژي فراب، ارايه خدمات و حفظ يكپارچگي در 
كل گروه فراب است و يا هر شركت متناسب با نوع 

فعاليت خود از سياستي مستقل پيروي مي كند؟
منابع انساني، دانش فني و سیستم و نرم افزار جز ارکان 
اصلي شرکت فراب محسوب مي شوند. بدین منظور در 
حوزه منابع انساني عاوه بر طراحي و استقرار سیستم هاي 
مناسب جهت برنامه ریزي، جذب، نگهداشت و ارزیابي 
همکاران، بطور مستمر این سیستم ها ارزیابي شده و نتایج 
حاصل، با اطاعات دریافتي از سایر شرکت هاي مطرح 
دنیا و ایران مقایسه مي شوند تا به منظور بهبود مستمر 
این سیستم ها، براساس نقاط قابل بهبود شناسایي شده، 

اقدامات اصاحي تعیین و اجرا گردد. 
یکي از مکانیزم هاي مناسب و اثرگذار به منظور بهبود 
مستمر سیستم هاي منابع انساني در شرکت فراب، کمیته 
منابع انساني است که از سال 83 رسما تشکیل شده است. 
در این کمیته مدیران عامل شرکت هاي مجموعه، معاون 
پشتیباني، معاون مالي و معاون برنامه ریزي و مدیران منابع 

مسئولیت  دارند.  حضور  مجموعه  شرکت هاي  انساني 
منابع  هاي  استراتژي  تعیین  سیاست گذاري ،  کمیته؛  این 
انساني، تعیین مسئولیت هاي اجتماعي شرکت ها در قبال 
کارکنان و جامعه، تعیین ضوابط، مقررات و آیین نامه هاي 
مربوطه، برنامه ریزي جهت طراحي و استقرار سیستم هاي 
جدید یا فعالیت هاي جدید این حوزه مي باشد. به منظور 
سیاست گذاري و تدوین استراتژي هاي مناسب در کلیه 
شرکت هاي مجموعه، مدیران عامل و مدیران منابع انساني 
کلیه شرکت هاي مجموعه، در کمیته منابع انساني حضور 
دارند تا بتوان عاوه بر انجام فعالیت هاي مذکور، در مورد 
اختاف آنها در هر کدام از شرکت ها بحث و بررسي 
مربوطه  مقررات  و  ضوابط  لزوم  صورت  در  و  انجام 
براساس شرایط خاص و ویژه هر شرکت تدوین و اجرا 
گردد. بطور کلي مي توان گفت با ایجاد کمیته منابع انساني، 
یکپارچگي تصمیم گیري ها، در کلیه شرکت هاي مجموعه 
رعایت و در صورت لزوم متناسب با نوع فعالیت هاي هر 

شرکت تصمیمات ازم اتخاذ و اجرا مي گردد.
: لطفا وظايف و ماموريت هاي كميته هايي كه   

دبير آن هستيد را براي خوانندگان توضيح دهيد.
5-1- کمیته منابع انساني: همانطور که قبا ذکر شد 
در این کمیته سیاست گذاري، تعیین استراتژي ها، بررسي 
نقاط قوت و ضعف، ایجاد سیستم هاي جدید مرتبط با 
شرکت هاي  کلیه  جهت  انساني  منابع  مدیریت  حوزه 

مجموعه انجام مي گردد.
سیاست گذاري،  کمیته  این  در  آموزش:  کمیته   -2-5
تعیین استراتژي ها، برنامه هاي آموزشي، نیازهاي آموزشي، 
ارزیابي دوره هاي آموزشي، ضوابط جذب کارآموز، بازدید 
از شرکت و . . . انجام مي گردد. اعضاي این کمیته: مدیر 
عامل شرکت فراب )رئیس کمیته(، مدیر منابع انساني )دبیر 
کمیته(، 2 نفر نماینده معاونت هاي طرحهاي اجرایي، 2 
نفر نماینده معاونت مهندسي و 2 نفر نماینده معاونت هاي 
ستادي و نماینده شرکت هاي تابعه )در صورت لزوم( مي 
باشند. نمایندگان معاونت ها هر دو سال یکبار از طریق 
معاونین ذیربط به کمیته تعالي سازماني معرفي مي گردند 
تا پس از راي گیري در این کمیته انتخاب شوند. ضمناً در 
صورتیکه در نمایندگان معاونت ها، همکار خانم انتخاب 
پیشنهاد  به  خانم،  همکاران  نماینده  نفر   2 باشد،  نشده 

اعضاي کمیته تعالي سازماني انتخاب مي گردند.
همایشها:  و  کنفرانسها  ها،  نمایشگاه  کمیته   -3-5
شرکت  استراتژي هاي  و  سیاست گذاري  کمیته  این  در 
کنفرانس ها،  از  ها، حمایت  نمایشگاه  در  جهت حضور 
ها  سایر شرکت  از  بازدید  کتاب،  تبلیغات، چاپ  انجام 
)خارجي(، عضویت در انجمن ها و تشکل هاي اجتماعي 
انجام مي گردد. اعضاي این کمیته با نظر کمیته تعالي در 
توسعه  معاون  حاضر  حال  در  شده اند.  تعیین   83 سال 
منابع  مدیر  و  پشتیباني  معاون  بازرگاني،  معاون  طرح ها، 

انساني فراب)دبیر کمیته( اعضاي این کمیته مي باشند.
رفاهي  بخش  هاي  برنامه  و  عملكرد  لطفا    :  

شركت را به اختصار توضيح دهيد.
بخش رفاه کارکنان در سال 86 پس از بازنگري چارت 

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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شركت فراب از 
ابتداي شروع 

فعاليت خود به 
موضوع ارايه 

تسهيات مناسب 
و درخور همكاران 
توجه نموده و در 

جلسات متعددي با 
حضور مدير عامل 
شركت و معاونين 
و مديران ذيربط، 
در مورد چگونگي 

ارايه اين تسهيات 
بحث، بررسي و 

تصميم گيري نموده 
است و هم اكنون 

نيز بطور مستمر 
ارايه اين تسهيات 
ارزيابي و پايش مي 

گردد

سازماني معاونت پشتیباني و مدیریت منابع انساني ایجاد 
این بخش، از طرفي، تمرکز کلیه  از تشکیل  شد. هدف 
به نحو  بتوان  تا  بود  فعالیت هاي رفاهي در یك بخش 
مناسبي آنها را برنامه ریزي و مدیریت نمود و از طرف 
فراهم  شرکت  رفاهي  فعالیتهاي  ارزیابي  امکان  دیگر 
گردد. فکر مي کنم با توجه به میزان رضایت همکاران از 
تسهیات رفاهي شرکت طي نظرخواهي انجام شده در 
سال هاي 87 و 89 ، تا حد زیادي به اهداف تشکیل این 
تسهیات  بخش  این  در حال حاضر  ایم.  رسیده  بخش 

رفاهي بشرح زیر ارایه مي نماید.
دفترچه  )صدور  بهداشتي  و  درماني  خدمات   -1

خدمات درماني، اخذ خسارت درمان همکاران و ...(
2- خدمات بیمه اي )بیمه خودروها، مسئولیت مدني 

و آتش سوزي و ...(
ورزش،  سالن  )تخصیص  ورزشي  تسهیات   -3
خرید کارت هاي اعتباري استفاده از مکان هاي ورزشي، 
برگزاري مسابقات، برگزاري برنامه هاي کوه پیمایي و ...(
4- تسهیات تفریحي )تخصیص ویا، کمك هزینه 

سفر، گلگشت و ...(
همکاران  فرزندان  )هدایاي  غیرنقدي  کمك هاي   -5
شامل هدیه تولد، لوازم التحریر، شاگرد ممتاز شدن ، بن 

ماه رمضان و . . .(
6- همکاري در زمینه خرید خدمت سربازي همکاران، 
انتقال و تجمیع سوابق بیمه همکاران، دریافت خسارت از 
تامین اجتماعي، اخذ سوابق همکاران، ثبت نام همکاران 

جدیدااستخدام در تامین اجتماعي، تهیه کارت ملي.
7- انجام آزمایشات ادواري و بدو ورود همکاران و 
به  رسیدگي  همکاران جهت  از  موارد ضروري  پیگیري 

سامت کامل
8- سایر سرویس هاي ارجاعي از طرف شرکت )مانند 
ارایه مشاوره به کارگاه ها جهت ایجاد مکان هاي ورزشي یا 
مشاوره در مورد نتایج آزمایشات ادواري همکاران مستقر 

در کارگاه ها و ...( 
در سال 90 قرار شده است عاوه بر ارایه تسهیات 
فوق الذکر توسط بخش رفاه کارکنان،  فعالیتهاي جدیدي 
ذخیره  جهت  همکاري  به  مي توان  که  شوند  انجام  نیز 
یا  بیمه  هاي  شرکت  توسط  همکاران  سنوات  سازي 
بانك هاي معتبر اشاره نمود در این صورت امکان استفاده 
از تسهیات درماني و رفاهي بیشتري نیز فراهم خواهد 
در صورت  درمان  تکمیلي  بیمه  قرارداد  انعقاد  یا  و  شد 
خروج شرکت فراب از لیست شرکتهاي وابسته به وزارت 
منظور  به  کارکنان  رفاه  سیستم هاي  مکانیزاسیون  نیرو، 
ثبت  از تسهیات رفاهي،  بانك اطاعاتي مناسب  ایجاد 
درخواست هاي همکاران در بانك اطاعاتي، تخصیص 
از  مختلف  گزارشات  تهیه  امکان  و  تسهیات  مناسب 
هاي  هزینه  تعیین  و  همکاران  به  شده  ارایه  تسهیات 

مربوطه
:  فلسفه پرداخت هزينه سفر به همكاران چيست   
و تحليل شما از عملكرد يكساله طرح مذكور چيست؟
شرکت فراب از ابتداي شروع فعالیت خود به موضوع 

ارایه تسهیات مناسب و درخور همکاران توجه نموده 
با حضور مدیر عامل شرکت و  متعددي  و در جلسات 
این  ارایه  مورد چگونگي  در  ذیربط،  مدیران  و  معاونین 
تسهیات بحث، بررسي و تصمیم گیري نموده است و 
ارزیابي  تسهیات  این  ارایه  مستمر  بطور  نیز  اکنون  هم 
و پایش مي گردد. طي سال هاي گذشته شرکت فراب 
ابتدا چند دستگاه ویا در شمال کشور تامین نمود و در 
دوره هاي مختلف آنها را به متقاضیان )با استفاده از نرم 
افزار سفارش دهي( ، تخصیص مي داد. به مرور زمان با 
افزایش تعداد همکاران، به منظور فراهم نمودن تسهیات 
از یك طرف و  از همکاران  بیشتري  تعداد  براي  اقامتي 
ایجاد تنوع در این امکانات از طرف دیگر، اقدام به اجاره 
هتل آپارتمان در شهرهاي مشهد و اصفهان نمود، اما بدلیل 
محدود بودن آنها و تمایل همکاران به استفاده از امکانات 
اقامتي در ایام خاص، کمیته منابع انساني تصمیم گرفت 
تسهیات اقامتي را به نحوي ارایه نماید تا همکاران بتوانند 
با نظر خود و بودجه تخصیص یافته، امکانات مورد نظر را 
انتخاب و از تسهیات نقدي شرکت استفاده نمایند. بدین 
منظور طرح پرداخت کمك هزینه سفر به کلیه همکاران 
)متناسب با جایگاه سازماني( مطرح و پس از الگو برداري 
از سایر شرکت ها، اجرا شد تا همکاران بتوانند به انتخاب 
خود ، محل اقامت را تعیین و پس از انجام مسافرت به 

همراه خانواده، کمك هزینه سفر را دریافت نمایند.
بطور کلي با تغییر ضوابط مذکور، عاوه بر اینکه امکان 
شده  فراهم  شرکت  تسهیات  از  همکاران  کلیة  استفاده 
است، انگیزه مسافرت و استراحت به همراه خانواده نیز 

در همکاران بیشتر شده است.
در  اقدام  نحوه  و  سابقه  مورد  در  لطفا   :  
توضيح  همكاران  رضايت  سنجش  طرح  خصوص 

دهيد.
بهره  ارتقاي  به  متعالي  و  برتر  هاي  سازمان  اصوا 
معطوف  زیادي  توجه  خود  همکاران  رضایت  و  وري 
انگیزه هاي  به  است،  ضروري  منظور  بدین  مي نمایند. 
دروني همکاران، مانند: مسئولیت پذیري، پیشرفت در 
کار، تفویض اختیار و . . .  و انگیزه هاي بیروني آنها، 
مانند: حقوق و مزایا، سیستمهاي جبران خدمات و . . 
. ، توجه کافي مبذول گردد تا با افزایش این انگیزه ها، 
نتیجه عملکرد و  داده و در  ارتقا  را   رضایت همکاران 
داشت.  انتظار  آنها  از  مناسب تري  و  بهتر  وري  بهره 
نظریات  و  تئوري ها  از  استفاده  با  نیز  فراب  شرکت 
مختلف رفتار سازماني از یك سو و فرهنگ و ساختار 
به  اقدام   1378 سال  از  دیگر،  سوي  از  خود  سازماني 
بتواند  تا  است  نموده  رضایت  سنجش  طرح  اجراي 
اقدامات  انجام  و  بهبود  قابل  نقاط  شناسایي  ضمن 
اصاحي، جهت افزایش بهره وري و رضایت همکاران 
در  بار  یك  سال  دو  هر  طرح  این  نماید.  اقدام  ذیربط 
کلیه بخش هاي شرکت و با استفاده از پرسش هایي در 
مورد نگرش همکاران نسبت به شرکت، عوامل شغلي، 
عوامل سازماني، عوامل محیطي و آیین نامه ها و مقررات 
سازماني، بطور مستقیم و بدون واسطه انجام مي گردد. در 

هر دوره سعي مي شود عاوه بر بهبود سواات بر اساس 
مطالعه مقاات و اقدامات انجام شده در سایر شرکت هاي 
از همکاران و  دریافتي  بازخوردهاي  داخلي و خارجي، 
قبل،  هاي  دوره  در  اصاحي  اقدامات  از  حاصل  نتایج 
روش اجراي طرح سنجش رضایت نیز در تهران و کارگاه 

هاي اجرایي بازنگري و اصاح گردد.
در  در حال حاضر، طرح سنجش رضایت همکاران 
تهران بصورت مکانیزه و طي دو هفته ، پس از مراجعه 
همکاران به سایت ایجاد شده در اینترانت و پاسخ گویي 
نماینده  ابتدا  کارگاه ها،  در  و  اجرا مي گردد  به سواات 
مدیریت منابع انساني در کارگاه  حضور یافته و توضیحات 
ازم به شرکت کنندگان را ارایه مي نماید، سپس فرم هاي 
نظر سنجي بین حاضرین )کلیه همکاران شاغل در کارگاه( 
توزیع و پس از پاسخ به سواات، پرسش نامه تکمیل شده 
جمع آوري مي گردد. نتایج حاصل از نظرات همکاران 
پس از ثبت و تحلیل، در کمیته هاي تعالي سازماني و منابع 
انساني طرح مي گردد تا اقدامات اصاحي و قابل بهبود 
شدن  مشخص  از  پس  شود.  تعیین  کمیته ها  این  توسط 
اقدامات اصاحي، معاونت ها و شرکت هاي تابعه اقدام 
به برنامه ریزي و اجراي اقدامات اصاحي مي نمایند. این 
در  انساني  منابع  توسعه  و  آموزش  بخش  توسط  طرح 
شرکت فراب و شرکتهاي تابعه اجرا و کنترل و نظارت 
بخش  این  توسط  مربوطه  اصاحي  اقدامات  انجام  بر 
انجام مي گردد. ضمنا گزارش اقدامات صورت گرفته در 

معاونت ها نیز به کمیته منابع انساني ارسال میگردد.
:  برنامه و رويكرد شركت براي رشد و ارتقاي   

افقي و عمودي همكاران به چه صورت است؟
رشد و ارتقا در شرکت فراب به دو روش به شرح 

زیر انجام مي گردد: 
9-1- رشد و ارتقاي افقي: در شرکت فراب عناوین 
اند که مي توان  سازماني به گونه اي طبقه بندي شده 
امکان  تا  نمود  تعریف  گرید  شغلي  عناوین  کلیه  براي 
فراهم  سازماني  عنوان  تغییر  بدون  همکاران  ارتقاي 

گردد.
در این صورت مسئولیت هاي همکار متناسب با گرید 
اخذ شده، افزایش یافته و همکار مکلف است با توجه به 
مسئولیت هاي جدید، وظایف محوله را انجام دهد. جهت 
هر گونه ارتقا و تغییر گرید، شرایط احراز نیز تعریف شده 
است اما این شرایط، شرط ازم براي ارتقا مي باشند و 
داشتن  بر  عاوه   ، ارتقا  همکاران جهت  است  ضروري 

شرایط ازم، رضایت مدیر ذیربط را نیز کسب نمایند.
با  همکاري  هر  عمودي:   ارتقاي  و  رشد   -2-9  
احراز پست هاي سازماني،  و شرایط  به عملکرد   توجه 
مي تواند به سطوح شغلي بااتر ارتقا یابد. در این صورت 
پس از ایجاد پست سازماني جدید یا پایان خدمت شاغلین 
هاي  معاونت  توسط  مربوطه  کاندیداهاي  ها،  پست  آن 
ذیربط به کمیته منابع انساني معرفي مي گردد. کمیته منابع 
انساني نیز با توجه به شرایط احراز و عملکرد همکاران 

معرفي شده، اقدام ازم را انجام مي دهد. 
ادامه در صفحه 35
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بخش کارگزیني در هر سازمان یکي ازمهم ترین و شاخص ترین بخش هایي است که همکاران 
از بدو ورود و استخدام در سازمان در ابتدا با این بخش و همکاران شاغل در آن آشنا مي گردند ، با 
این توصیف به نظرم معرف حضور اغلب همکاران هستم ، براي آن دسته از همکاران محترم که 

تمایل به آشنایي بیشتر با اینجانب و بخش کارگزیني دارند عرض مي کنم:
در بهار سال 74 با فراب آشنا شدم و از همان ابتدا مجذوب فرهنگ سازماني و روابط کاري 
و همکاري در فراب شدم و تصمیم به همکاري  گرفتم و با انجام تسویه حساب با محل کاري 
قبلي از تاریخ چهاردهم اردیبهشت سال 74 رسما همکاریم را با فراب آغازکردم. محیط کاري در 
فراب اصا قابل قیاس بامحل کار قبلي ام نبود، خیلي زود خودم را در جمع فراب و بین همکاراني 
که صمیمانه دربخش اداري مشغول خدمات رسانی به سایر بخش ها بودند دیدم، قبل از فراب 
مدتي در نشریه باغدار و چند ماهي در سازمان تبلیغات اسامي به عنوان حسابدار مشغول بودم، 
تجارب کاري گذشته ام خیلي مرتبط با کار در فراب نبود لذا از همان ابتدا سعي کردم با تاش 

بیشتر، هر چه سریع تر با کار جدیدم آشنا شوم. فراب در دستور کار خود 
اولین پروژه شرکت یعني طرح نیروگاه کارون یك را داشت، با  اینکه 
آمار نفرات نیروي انساني در آن تاریخ 52 نفر بود و در چهار واحد از 
ساختمان شرکت مپنا درخیابان گاندي مستقر بودیم ولي با توجه به ابتداي 
کار شرکت اغلب روزها تا دیر وقت در فراب مشغول انجام امور جاري 
بودیم به طوري که اولویت اول زندگي برایمان فراب و کار شده بود. عنوان 
شغلي خاصي را احراز نکرده بودم ولي در کلیه بخش هاي اداري، بیمه، 
خدمات، اتباع خارجی و روابط عمومي و... تقریبا در تمام سطوح بخش 
اداري فعالیت داشتم. با مرور زمان احساس کردم که عاقه ام به امور اداري 
وکارگزیني بیشتر از سایر امور بخش هاي اداري است لذا فعالیت خود را  
درکارگزیني متمرکزکردم. به دلیل کمبود جا و فضاي کار، کارگزیني اداره 

مشخصي نداشت حتي جا براي گذاشتن میز جدید هم نبود با همه این اوصاف سعي کردم 
کارهاي مربوط به این بخش را از سایرسطوح کاري اداري متمایز کنم، کارم را با تشکیل پرونده 
پرسنلي خاص براي هر نفر و منسجم نمودن امور بیمه درمان و تامین اجتماعي همکاران شروع 
کردم و با جدیت تمام، سعي در نظم دادن به امور اداري و کارگزیني نمودم.  ساختمان مرکزي 
فراب درسال 75 خریداري شد، وقتي به ساختمان فعلي مراجعت کردیم با تخصیص اطاق 
مشخص به کارگزیني نسبت به درخواست خرید اقام مورد نیاز مانند کامپیوتر، پرینتر، نرم افزار، 

کمد، قفسه و سایر لوازم اداري و تجهیز کارگزیني اقدام شد. با انتقال به ساختمان جدید وکثرت 
طبقات نسبت به قبل و بازسازي ساختمان و درعین حال توسعه شرکت، جذب نیروي کار هم 
بیشتر شد طوري که اغلب ایام تعطیل رسمي هم از صبح تا آخر وقت در محل کار حاضر بودیم. 
حجم کارهاي محوله نتوانست مانع تفکیك امور این بخش از سایر امور شود و این تفکیك سازي 
با تغییر چارت سازماني از معاونت مالي/ اداري به معاونت پشتیباني شدت گرفت و در نهایت 
اداره کارگزیني کنوني شکل گرفت.  نظم در امور و سرعت و دقت در انجام کار را سرلوحه کارم 
قراردادم و با توجه به ماموریت بخش کارگزیني در خصوص اجرای دقیق روش هاي اجرایي 
و آیین نامه ها سعي کردم که در تمام موارد، قوانین و مقررات را بهتر و بیشتر از سایر همکاران 
رعایت نمایم، باوسعت گرفتن و بزرگ شدن فراب من و به تبع من کارگزیني هم رشد 
کرد.  درسال 77 به طورغیر رسمي سرپرستي بخش کارگزیني را به عهده گرفتم و از همان 
زمان با حداقل نیروي انساني کلیه امور مربوط تمامي کارکنان در تمام سطوح شرکت را 
انجام دادیم.  در سال 77 به دلیل کثرت کار و امورجاري اتباع خارجي 
از بخش کارگزیني تفکیك شد، و از ابتداي سال، نرم افزارصدور احکام 
و پرسنلي پایه گذاري و صدور احکام مکانیزه شد و آیین نامه ها و 
روش هاي اجرائي همه مدون و تنظیم گردید.   از ابتداي سال79 رسما 
به عنوان رییس بخش کارگزیني منصوب شدم و تاکنون افتخار این را 
داشتم که درخدمت همکاران ارجمندم باشم.  کار در فراب همیشه 
برایم با کسب تجربه همراه بوده و لذت بخش مي باشد ، بیشترین وقتي 
که ازکارم لذت مي برم مواقعي  است که به جهت انجام امور به کارگاه ها 
اعزام مي شوم و ازاین که شاهد انجام پروژه هاي بزرگ در کشور به همت 
و تاش تمامي همکاران در مجموعه فراب هستم خوشحال و مسرور 
مي شوم و از اینکه گوشه اي ناچیز از این چرخه را برعهده دارم به خود 
مي بالم.  تلخ ترین خاطره اي که از 16 سال سابقه همکاري با مجموعه فراب دارم و همیشه در 
ذهنم باقي ست از دست دادن سه نفر از همکاران درتابستان  سال 75 در اثر تصادف رانندگي در 
حین انجام ماموریت بود. با سایر همکاران در تاشیم که با بازنگري و اصاح روش هاي اجرائي، 
ارتقاء نرم افزارهاي موجود و استفاده از سایر نرم افزارها و سرعت درانجام امورجاري در ارائه 
بیشتر خدمات به مجموعه فراب کوشا باشیم.  همیشه از خدا خواسته ام من را در انجام دادن بهینه 

کار یاري نماید تا هرچه بیشتر در خدمت گروه فراب باشم .

كار در فراب يعني كسب تجربه 
محمودرضا شاهي؛ ريیس بخش کارگزيني

تداركات، خدمات و تاسيسات؛همه در خدمت كاركنان
مسعود نظري؛  رئیس بخش تدارکات و خدمات پشتیباني

از فروردین ماه سال 1378 با سمت رئیس بخش تدارکات و خدمات پشتیباني از طریق 
جناب آقاي صادقي افتخار آشنایي با شرکت فراب را داشته ام ، همچنین از دي ماه سال 
1389 با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت پشتیباني با شرکت نوتاش همکاري 

مي نمایم. 
در این بخش سه واحد تدارکات، خدمات و تاسیسات مشغول به فعالیت مي باشند و از 
جمله وظایف مهمي که بر عهده این بخش و واحدهاي ذیربط سپرده شده است عبارتند از: 
- شناسایي و ارزیابي منابع تامین کاا و خدمات مربوط به تجهیز کارگاه ها و ثبت 
و نگهداري سوابق ارزیابي و تنظیم توافق نامه هاي قرارداد خرید و نظارت بر انتخاب 
پیمانکاران تامین کننده کاا  و برنامه ریزي و اولویت بندي سفارشات خرید بر مبناي 
میزان نقدینگي و سیاست شرکت و در نهایت تهیه اقام درخواستي مورد نیاز دفاتر تهران 

و پروژه ها.
 - شرکت در جلسات کمیسیون معامات و مزایده هاي مربوط به معاونت پشتیباني با 

توجه به اختیارات تفویض شده.

- رسیدگي و تایید اسناد مالي مربوط به خریدها و خدمات درخواستي و تایید 
تنخواه هاي بخش تدارکات و خدمات و ارسال آن به معاونت مالي پس از اخذ تایید 
معاونت پشتیباني و پیگیري جهت تسویه حساب تنخواه و احیاي مجدد آن و ثبت 
اسناد حسابداري مربوط به تنخواه تدارکات و خدمات پشتیباني در سیستم حسابداري 
مالي و کنترل اقام خریداري شده که تحویل انبــار و کارگاه هـا مي گردد و در نهایت 
بسته بندي و ارسال اقام فوق و کااهاي سرمایه اي به کارگاه ها وسایر ساختمان هاي 

اداري شرکت.
- هماهنگي ازم با واحد چاپ و تکثیر و پیمانکاران طرف قرارداد جهت تکثیر مدارك 

و نقشه هاي درخواستي و اسناد مربوط به شرکت در مناقصات.
- انجام امور مربوط به انبار نگهداري اقام طرح و بایگاني راکد واقع در احمد آباد 

مستوفي شامل: تخلیه، بارگیري و صدور رسیدهاي مربوطه و ارسال اقام به کارگاه ها.
- نظارت بر نگهداري ساختمان هاي اداري و ویاهاي شرکت واقع در شهرك پزشکان 
بازسازي  و  امور ساختماني  انجام  هماهنگي ازم جهت  و  ها  آن  در  موجود  اموال  و 
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در اين بخش سه 
واحد تداركات، 
خدمات و تاسيسات 
مشغول به فعاليت 
مي باشند و از جمله 
وظايف مهمي كه بر 
عهده اين بخش 
و واحدهاي ذيربط 
سپرده شده است 
عبارتند از: 
- شناسايي و ارزيابي 
منابع تامين كاا و 
خدمات مربوط به 
تجهيز كارگاه ها و 
ثبت و نگهداري 
سوابق ارزيابي
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از اوایل سال 1372 یعني حدود 19 سال پیش و به عبارتي با شروع فعالیت هاي 
بود،  اینکه دفتر مرکزي فراب در اصفهان خواهد  از  اطمینان  با  اجرایي  فراب  و 
همکاریم را در حوزه ستادي و مستقیما در واحد اداري شروع کردم، دیري نپایید 
در   باید  ناچار  به  امور  کلیه  هماهنگي  به اینکه  توجه  با  و  ماه  چندین  از  پس  که 
تهران انجام مي شد ، دفتر مرکزي به تهران انتقال پیدا کرد و به تبع موضوع ، ادامه 
بلندي هاي  و  پستي  فراب،  زمان،  این  طول  در  شد.     کشیده  تهران  به  همکاریم 
زیادي را طي کرد، دغدغه هاي زیادي داشت که با مدیران کارآمد: آقایان مهندس 
دیگران  همراهي  و  رسولیها  حاجي  مهندس  آقاي  جناب  رفان،  مهنما،  مرجوي، 

این راه صعب العبور را با موفقیت پشت سر گذاشت و به اینجا 
رسید که به عنوان شرکتي برتر در داخل و رقیبي قابل توجه در 
منطقه آسیا، آفریقا و آمریکاي اتین براي بسیاري از شرکت هاي 

باشد. بزرگ 
از زمان هاي خوب من  بودن  با فراب  از فراب گفتن و       
لذا  نیست،  بیشتري  بیان  مجال  کم  فرصت  این  در  ولي  است 
فراب  پشتیباني  معاونت  در  را  طواني  زمان  مدت  به اینکه  نظر 
مشغول به کار بودم ، بهتر مي دانم با توجه به زمان کمي که دارم ، 
فعلي  وظیفه  با  ارتباط  در  و  معاونت  این  در  موضوعي  ارائه  به 
حاجي  مهندس  آقاي  نوشته هاي  به  اشاره  با  لذا  بپردازم ،  خود 
از  مرحله  این  تا  آن  رشد  و  فراب  تاریخچه  تبیین  در  رسولیها 
ملي  عظیم  پروژه هاي  اجراي  واگذاري  با  بگوییم  باید   ، تکامل 

به فراب ، وظایف حوزه پشتیباني هم مي بایست توسعه در خور پیدا مي کرد وگرنه 
مي توانست در همگام نبودن با توسعه فعالیت هاي واگذار شده اجرایي، مشکات 

اساسي را در عدم توانایي انجام تعهدات ایجاد کند. 
در تعریف فراب، بحث مدیریتي مطرح بود نه کارخانه و ماشین آات، لذا در 
این مجموعه نرم افزاري، منابع انساني  متخصص و کارآمد از اساس کار بود، که 
شده   تعیین  پیش  از  اهداف  انجام  براي  مقتدر  و  هوشمند  مدیریتي  با  بایست  مي 
نظم داده مي شد که بتواند از فراب دیروز، یك فراب تخصصي و فرا مرزي امروز 
افزایش  و  نگهداشت  تامین،  در  پشتیباني  معاونت  سهم  میان  این  در  و  بسازد   را 

از  راستا  این  در  لذا  بود،  خطیر  و  مهم  بسیار  کار  طول  در  منابع  این  وري  بهره 
باید  مهم  و  حساس  کارهاي  دیگر  کنار  در  معاونت  این  در  که  کارهایي  جمله 
به  نوعي  به  و  دغدغه ها  رفع  سامتي،  داشت،  آن  به  عمیق  و  کارشناسانه  نگاهي 
حداقل رساندن نگراني هاي حاشیه ایي همکاران به جهت رشد و توسعه فعالیت ها 
رفاه  بخش  وظایف  عنوان  تحت  بخش ،  این  در  مهم  این  اعظم  قسمت  که  بود، 
کارکنان تعریف و به مرور زمان تکمیل و پیاده سازي شد.  در این بخش که ارائه 
 خدمات آن به همکاران شرکت هاي تابعه هم به عنوان خانواده فراب در دستور کار 
مي باشد، فعالیت هایي از جمله، هماهنگي هاي درماني سرپایي و بیمارستاني، پیاده 
سازي و اجراي طرح سامت )شامل چکاپ هاي دوره اي و بدو 
استخدام و معاینات پزشك معتمد، برگزاري دوره هاي آمادگي 
کوهنوردي  برنامه هاي  ورزشي،  مسابقات  برگزاري  جسماني، 
فرزندان همکاران،  به  اهدا  و  تولد  تهیه هدایاي   ،) وگلگشت.... 
استفاده  به صورت  چه  سفر،  براي  امکانات  از  استفاده  هماهنگي 
سفر،  هزینه  کمك  پرداخت  به صورت  و چه  اقامتي  امکانات  از 
انتقال ،  زمینه هاي خرید،  در  به همکاران  بیمه اي  ارائه خدمات 
تایید  بازنشستگي،  امور  کار،  سوابق  اخذ  و  آوري  جمع 
همکاران،  ممتاز  آموزان  دانش  از  تقدیر   ،... استعاجي ها 
و  همکاران  فراغت  اوقات  جهت  فیلم  کانون  گسترش 
بن  تهیه  هماهنگي  به  مربوط  امور  همچنین  و  خانواده هایشان 
ارائه  و  همکاران  براي  بانکي  اعتباري  کارت هاي  و  کارت ها 
همکاران  خانواده  با  را  خاص  ارتباطي  نوعي  به  تماما  که  دیگر  مشابه  خدمات 
ارشد  مدیران  توصیه هاي  با  و  همیشه  که  برد.  نام  توان  مي  را  کند  مي  برقرار  نیز 
مجموعه و تاش همکاران مستقیم این بخش ، جناب آقاي دکتر سرحدي، سرکار  
خانم صداقت کیش ، جناب  آقاي زحمتکش وجناب آقاي حسن زاده  سعي شده 
در  باشد.  نتیجه همراه  بهترین  با  و  نحو ممکن  بهترین  به  این وظایف  انجام  است 
خانواده هایشان،  و  همکاران  تمامي  براي  موفقیت  و  سامتي  آرزوي  ضمن  آخر 
ادامه رشد روزافزون فراب را به عنوان یکي از ارزشمندترین سرمایه هاي ملي این 

مرز و بوم از خداوند متعال خواهانم.

همه چيز در خدمت رفاه كاركنان
مسعود غام خاصي؛ ريیس بخش رفاه کارکنان

واحدهاي مورد نیاز و اجاره ساختمان و ماشین آات و وسائط نقلیه مورد نیاز شرکت 
و پروژه ها.

ایاب و ذهاب شهري و  ایجاد تسهیات ازم در خصوص تردد و  - هماهنگي و 
برون شهري و رزرو هتل جهت اقامت مامورین اعزامي و کارشناسان 
خارجي و رسیدگي و کنترل به حسن ارائه خدمات مورد نیاز جلسات، 

سمینارها و دوره هاي آموزشي که در شرکت برگزار مي گردد.
- پیگیري مراحل اداري مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگاني 
شرکت هاي تابعه و تنظیم وکالت نامه هاي محضري مورد نیاز جهت 
انجام امور گمرکي،  تهیه مجوز سالیانه طرح ترافیك جهت خودروها، 
تهیه و تعویض کارت سوخت خودروهاي شرکت و دریافت سهمیه 
ماهیانه سوخت ماشین آات پروژه ها نظارت بر حسن اجراي برنامه 
سرویس دهي و استفاده بهینه از خودروهاي شرکت و خودروهاي 
استیجاري و عملکرد پیمانکاران و نگهداري دستگاه هاي سرمایشي، 
گرمایشي، آسانسورها، تابلوهاي برق و کابل ها، تجهیزات الکتریکي، 

خودروهاي  صورتحساب  محاسبه  و  رسیدگي  تاسیساتي،  امور  کلیه  و  کامپیوتر  کپي، 
استیجاري و تاکسي سرویس هاي طرف قرارداد و پیمانکاران رستوران، ... به تفکیك مرکز 
هزینه و صدور درخواست پرداخت وجه و ارسال به معاونت پشتیباني جهت تایید، بازدید 

دوره اي و هماهنگي هاي ازم با پیمانکار مربوطه جهت شارژ کپسول هاي آتش نشاني 
ساختمان هاي اداري شرکت، همکاري در انجام مانورهاي ایمني و همراهي با کارشناس 
مربوطه در بازدیدهاي دوره اي از ساختمان هاي اداري شرکت و بررسي و برطرف نمودن 

اشکاات مشاهده شده.
- جمع آوري و تدوین مستندات و نمودارهاي مصرف انرژي 
ماهانه و سالیانه و ارائه آن در طي ممیزي هاي انجام شده و پایش و 
به کارگیري روش هاي پیشنهادي و مصوب بهینه سازي انرژي در 
ساختمان هاي اداري شرکت، تهیه و تدوین روش و دستورالعمل هاي 

سرویس و نگهداري و تعمیرات PM  تجهیزات تاسیسات. 
- کنترل بر عملکرد واحد اطاعات، نگهبانان و پرسنل خدماتي 
ساختمان هاي  اداري شرکت جهت ارائه سرویس و خدمات، انجام 
امور آزمایشات مربوط به صدور کارت بهداشت پرسنل خدماتي، تهیه 
جداول مربوط به نظافت ساختمان ها و ثبت ورود و خروج پرسنل ، 

میهمانان و اموال شرکت.
- رسیدگي ، ثبت سوابق و ارسال درخواست وام آئین نامه همکاران شاغل در شرکت 

تامین کننده نیروي انساني طرف قرارداد با شرکت جهت پرداخت به معاونت ذیربط.

اونت
 در مع

 و کاو
کند

 در تعريف فراب، 
بحث مديريتي 

مطرح بود نه 
كارخانه و ماشين 
آات، لذا در اين 

مجموعه نرم  
افزاري، منابع 

انساني  متخصص و 
كارآمد از اساس كار 

 بود، كه
 مي بايست با 

مديريتي هوشمند 
و مقتدر براي 

انجام اهداف از 
پيش تعيين شده  

نظم داده مي شد 
كه بتواند از فراب 
ديروز، يك فراب 

تخصصي و فرا 
مرزي امروز را 

بسازد
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عمومي  طب  تحصیات  دارم.  همکاري  فراب  شرکت  با  تاکنون   1379 سال  از 
اینجانب پس از 8 سال تحصیل در دانشگاه در سال 71 خاتمه یافته و در سال 74 بورد 
تخصصي )یکي از مدارج علمي پزشکان است که پس از تخصص و انجام آزمون هاي 
خاص آن ها را جهت عضویت در هیئت علمي دانشگاه ها آماده مي کند( خود را در 
رشته بیماري هاي اعصاب و روان گرفتم.در حال حاضر عاوه بر شرکت فراب با مراکز 
درماني شهرداري تهران، بنیاد جانبازان، سازمان بهزیستي و بیمارستان هاي پاستور نو، 

ایرانشهر، طوس، روانپزشکي آزادي، ایرانیان همکاري نزدیکي دارم.
   نحوه آشنایي من با شرکت فراب از طریق دوستان پزشك بود که بنده را جهت 
ارائه خدمات طبي- درماني خدمت جناب آقاي مهندس حاجي رسولیها معرفي نمودند 
و اینجانب پس از ماقات با ایشان عاوه بر حسن خلق ومنش بزرگوارانه ایشان با 

اهداف فرآب آشنا و عاقه مند به همکاري در این شرکت بزرگ شدم.
   اینجانب عاوه بر ویزیت همکاران در همه زمینه ها، عمدتا در رشته تخصصي 
خود به ارائه خدمت به همکاران مشغول هستم و چنانچه همکاران در زمینه ارجاع 
را  تاش  حداکثر  موجود،  ارتباطات  به  باتوجه  شوند  مشکل  دچار  درماني  مراکز  به 
خواهم نمود تا به بهترین نحو به ارائه خدمات درماني به همکاران بپردازم. در کنار این 
خدمات، بررسي پرونده هاي طبي و بهداشتي همکاران گروه فراب وکارگاه ها به عهده 
اینجانب بوده و ضمن بررسي آزمایشات بعد از استخدام و ادواري، تکمیل پرونده هاي 

طبي و بهداشتي را عهده دار بوده ام. یکي از نکات مهم مورد توجه مدیریت شرکت 
اصلي  سرمایه هاي  به عنوان  کارکنان  براي  را  سامتي  حداکثر  که  شرایطي  ست  ایجاد 
انجام آزمایشات دوره اي سالیانه  این رو چند سالي ا ست که  از  شرکت فراهم نماید 
در برنامه کاري شرکت و مجموعه بخش رفاه کارکنان قرار گرفته است و سالیانه با 
را  آزمایشات  همکاران  که  اخیر  دارد. درطي چند سال  ادامه  پیش  از  بیش  موفقیت 
بررسي مي نمایم خوشحال هستم که هر سال نتایج آزمایشات از سال هاي قبل بهتر 
اقدام  همکاران،  که  است  مسئله  این  بخش  نوید  آزمایشگاهي  شرایط  بهبود  و  بوده 
شرکت در توصیه هاي طبي و بهداشتي را ارج نهاده و تاش مي کنند تا نتایج آزمایشات 
خود را به مرحله قابل قبول برسانند. در کنار این بررسي هاي طبي و بهداشتي، کسالت 
نهفته برخي همکاران آشکار و آنان جهت پیشگیري و کنترل بیماري خود، ضمن عمل 
به توصیه هاي اینجانب ، حضور در مراکز درماني تخصصي بر حسب معرفي بنده و به 
تناسب بیماري آشکار شده، گام مهمي جهت اجتناب از بروز عائم شدید بیماري در 
آینده بر مي دارند.  این اقدام موجب مي شود همکاران به جاي درمان بیماري حادث 
با تشخیص و  ابتداي کسالت  از  با عوارض و مسائل مربوط به آن ،  شده و درگیري 
کنترل به موقع، از ایجاد مشکل در آینده پیشگیري مي کنند.  امید است با حمایت مدیران 
، شاهد  کارکنان  کلیه  کارکنان و همکاری  ارشد فراب و همت همکاران بخش رفاه 

موفقیت و سامتي روز افزون همکاران باشیم.

همكاران، اقدام شركت در توصيه هاي طبي  را ارج مي گذارند
دکتر منوچهر سرحدي؛ پزشک معتمد شرکت فراب

التحصیل  فارغ  و  نفت(  شرکت  )منطقه  مسجدسلیمان  شهرستان   1325 متولد  
رشته زیست شناسي -  شاخه مهندسي ژنتیك از دانشگاه جندي شاهپور -  اهواز 
آبادان  شهر  در  سال  یك  از  بیش  دولتي  دربخش  فعالیت  به  شروع  از  قبل  هستم. 
آبادان که نمایندگي چند خط کشتیراني از  به عنوان مسئول شعبه کشتیراني دلتا – 
جمله MERSK  LINE   دانمارکي  و  LARO   LINE ایتالیایي  و خطوط 
کشتیراني نفتکش هاي ژاپني را داشت، شاغل بودم.   هم زمان بااستخدام درسازمان 

آبادان جدا شده  دلتا-  از شرکت کشتیراني  آب وبرق خوزستان 
انقاب  از  قبل  که  سازمان  این  برق  درقسمت  اهواز  درشهر  و 
اداري  بود ، درمشاغل مختلف  از قسمت آب و مهندسي  مستقل 

نمودم .  انجام وظیفه  پشتیباني  و 
پس از انقاب تشکیات اداري، پشتیباني و رفاهي  قسمت هاي 
آب و برق و مهندسي سازمان آب و برق خوزستان درهم ادغام و 
مدیریت هاي یك پارچه اي بامسئولیت هاي گسترده در سطح استان 
و  توزیع   شرکت هاي  هنوز  زماني  مقطع  آن  در  گردید،  تشکیل 
تولید به صورت شرکت هاي مستقل تشکیل نشده بودند. درآن زمان 
سازمان آب وبرق خوزستان به جهت در اختیار داشتن تشکیات 
مستقل برق و آب و مهندسي و به ویژه در امرتولید وانتقال برق، 

نیرو  وزارت  زیرمجموعه  سازمان هاي  و  شرکت ها  اهمیت ترین  با  و  ازبزرگ ترین 
درسطح کشور بود. با بیش از پانزده هزار نفر پرسنل با تخصص هاي مختلف درسطح 
ده ها شهر بزرگ و کوچك با مسائل و مشکات خاص خود ارائه خدمات مي نمود، 
این درحالي بود مشکات جنگ تحمیلي نیز انجام وظیفه را براي کلیه پرسنل سازمان 
از  درپاره اي  و  سخت  بسیار  مختلف  مدیریت هاي  ویژه  به  و  خوزستان  برق  و  آب 
موارد خطرناك مي نمود، در اینجا باید از همکاران ما به ویژه از همکاران برق منطقه 

آبادان که طي حدود هشت سال جنگ تحمیلي به درجه رفیع شهادت رسیدند، یادي 
کرده باشیم. مسئولیت هاي اینجانب در این مقطع خاص حدود دو دوره شش ساله را 
شامل مي شود، مدیریت امورکارکنان و رفاه، مدیریت امور اداري سازمان آب و برق 
خوزستان بوده است.  دراسفندماه سال 1375 با درخواست بازنشستگي پیش ازموعد 
از سازمان آب وبرق خوزستان جدا و هم زمان باعنوان  مدیر امور اداري شرکت فراب 
فعالیتم را آغاز کردم، حضور اینجانب در شرکت فراب که قبل از استخدام شناخت 
چنداني از آن نداشته و به صورت غیرمستقیم درمراجعات به وزارت 
نیرو نام شرکت فراب را شنیده بودم، در زماني اتفاق افتاد که امکان 
جذب اینجانب به عنوان مدیر پشتیباني پروژه انتقال گاز ایران به 
ترکمنستان مورد تصویب مدیریت شرکت ملي گاز درتهران قرار 
از دوستان و همکاران قدیم  باتشویق مهندس مداحي  بود ،  گرفته 
اینجانب درسازمان آب و برق خوزستان که درهمان سال به فراب 
پیوسته بودند، افتخارهمکاری با شرکت فراب براي بنده نیز فراهم 

گردید.
اداري  امور  مدیر  عنوان  فراب،  در  اشتغال  از  بعد  سال  دو   
از  بیش  طي  و  یافت  تغییر  پشتیباني  معاونت  مشاور  به  اینجانب 
چهارده سال گذشته در زمینه هاي مختلف کاري درخدمت معاونت 
پشتیباني هستم.  آخرین تحول اداري براي اینجانب در اواخر اسفند ماه سال1389 رقم 
به سمت مدیر  زاده  انتصاب مهندس عباسقلي  به جهت  ، دراین مقطع زماني  خورد 
عاملي شرکت توبا ،  بنابر پیشنهاد هئیت مدیره محترم شرکت سرمایه گذاري کارکنان 
فراب، اینجانب به عنوان مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري انتخاب و از این طریق نیز 
فرصت  خدمت گذاري به همکاران فراب و سهامداران شرکت سرمایه گذاري براي 

بنده فراهم گردیده است .

فرصتي براي خدمت گذاري
هرمز  شفیاني؛ مشاور معاونت پشتیبانی

پس از انقاب 
تشكيات اداري، 
پشتيباني و رفاهي  
قسمت هاي آب و 
برق و مهندسي 
سازمان آب و برق 
خوزستان درهم 
ادغام و مديريت هاي 
يك پارچه اي 
بامسئوليت هاي 
گسترده در سطح 
استان تشكيل 
گرديد، در آن 
مقطع زماني هنوز 
شركت هاي توزيع  
و توليد به صورت 
شركت هاي مستقل 
تشكيل نشده بودند
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اونت
 در مع

 و کاو
کند

متولد سال 1348 و فوق دیپلم ایمني و بهداشت حرفه اي از دانشگاه جندي شاهپور 
اهواز هستم و 14 سال سابقه همکاري با فراب را دارم. در ابتداي سال 76 طي بازدیدي 
از سد مسجدسلیمان که در آن زمان سد گدار لندر نام داشت از طریق شرکت توسعه 
منابع آب و نیروي ایران با شرکت فراب، که در شرف آغاز فعالیت تجهیز کارگاه در 
منطقه بود آشنا شدم و پس از مصاحبه با معاونت محترم طرح جناب آقاي مهندس 

مداحي در شهریور 76 افتخار همکاري در مجموعه فراب نصیبم شد.
غروب اولین روز شروع کارم را هرگز فراموش نمي کنم، طبق 
از طرح در روزهاي دوشنبه  که فکر  پروژه  بازدید مدیران  روال 
مي کنم این روند تا کنون نیز ادامه دارد، در سایت مسجد سلیمان 
حاضر شدم  و همراه معاونت و مدیران در جلسه با کارفرما حضور 
داشتم، محیط اداري کارفرما داراي امکانات کامل اداري و رفاهي 
بود و بنده تصور حضور و کار در چنین محیط آماده اي را از قبل 
زمیني  که  را  فراب  اداري  سایت  جلسه،  اتمام  از  بعد  اما  داشتم 
سنگاخ  و تپه اي و محل پارك خودروهاي شرکت ساختماني طرح 
بود تحویل گرفتیم. نه خبر از دفتر و ساختمان و نه خط تلفن و 
موبایل و ... سربازي دوم در راه سازندگي شروع شده بود. دلتنگي 
غروب سایت اداري مسجد سلیمان در سال 76 هرگز به یاد نماند 
اما غرور و افتخار ملي احداث نیروگاه مسجد سلیمان براي تمامي 

عزیزان همیشه به یادگار خواهد ماند.  بعد از شروع فعالیت در سال 76 تا سال 83 
ایمني و رئیس بخش پشتیباني کارگاه نیروگاه مسجدسلیمان اشتغال  به عنوان مسئول 
داشته ام. از سال 1383تا مرداد 86 با همین سمت در کارگاه نیروگاه لوارك و از شهریور 
و  فراب  شرکت  خدمت  در  اهواز  نمایندگي  دفتر  بخش  رئیس  به عنوان  تاکنون   86
مجموعه شرکت هاي تابعه مي باشم. دفتر نمایندگي اهواز به عنوان زیر مجموعه معاونت 

پشتیباني از سال 74 تاکنون افتخار ارائه خدمات به همکاران  شرکت و طرح هاي فراب 
تنوع  به علت   پشتیباني  نمودن خدمات  دارد؛ هر چند مکتوب  داشته و  را  منطقه  در 

خدمات  میسر نیست، اما خاصه اي از فعالیت هاي دفتر به شرح زیر مي باشد:
1. مراجعه به شرکت ها و ادارات دولتي در اهواز و سایر شهرستان هاي استان خوزستان 

و پیگیري موارد مربوط به شرکت با هماهنگي معاونت پشتیباني.
2. ارائه خدمات تدارکاتي، تجهیزاتي و پشتیباني در حد وظایف و اختیارات.

3. تهیه و تدارك اقام و اجناس مورد نیاز کارگاه ها در اهواز و 
ارسال به کارگاه ها.

4. برگزاري مزایده و فروش اقام ضایعاتي کارگاه ها پس از اخذ 
مجوزهاي مربوطه.

5. تهیه امکانات ازم جهت برگزاري کاس ها و دوره آموزشي 
کارکنان کارگاه ها.

دفتر  تدارکات  و  خدمات  بخش  با  همکاري  و  هماهنگي   .6
مرکزي در خصوص تامین اقام مورد نیاز کارگاه ها

7. هماهنگي و تدارك امکانات اقامتي و پذیرایي جهت اسکان 
مامورین اعزامي به کارگاه ها.

8. تهیه وسیله ایاب و ذهاب از اهواز به کارگاه ها جهت مامورین 
اعزامي.

تحت  خانواده هاي  و  کارگاه ها  کارکنان  بیمه  به  مربوط  درماني  امور  پیگیري   .9
پوشش. 

10. دریافت و ارسال بسته هاي پستي مربوط به سایر ادارات و کارگاه ها.
در پایان از زحمات معاونت محترم پشتیباني، همکارانم و افرادي که در گذشته در 

دفتر حضور داشته اند تشکر و سپاسگزاري مي نمایم. 

دفتر اهواز؛مركز ثقل شركت در جنوب كشور
مهرداد مرادي دهدزي؛ رئیس بخش دفتر نمايندگي اهواز

از سال 1386 فعالیتم را با شرکت فراب آغاز کردم. پس از ورود به این شرکت، براساس 
صاح دید معاون محترم پشتیباني، جناب آقاي صادقي و با توجه به سوابقم در روابط عمومي 
هاي گروه خودروسازي سایپا و ایران خودرومسئولیت امور اتباع خارجي به بنده واگذار 

شد. به جهت مسئولیتي که در روابط عمومي شرکت هاي مذکور داشتم، 
با شرح وظایف بخش روادید و اقامت که یکي از زیرمجموعه هاي 
آن واحد بود آشنا بودم اما حجم و تنوع مسئولیت هاي روابط عمومي 
مانع از آن بود که درگیر امور اجرایي مربوطه بشوم. به همین علت 
اطاعات اجرایي به این شکل برایم وجود نداشت. پس از شروع کارم، 
تنوع وظایف امور اتباع خارجي و)نیز نداشتن همکار تمام وقت در 
واحد( بار سنگیني از مسئولیت برایم پیش آورد. البته با مدارا و حمایت 
معاونت محترم پشتیباني مشکات اولیه پس از مدتي به نحو مقتضي 
مرتفع گردید. وظایف تعیین شده با ملحق شدن آقاي ریاحي به این 
واحد، با همکاري آقاي سعادت و همکار جدیدمان آقاي نیك بخت، 
براساس توان و مقدوراتي که به دلیل  شرایط خاص سیاسي و اجتماعي 
مشمول مقرارتي سخت و دست و پاگیر مي گردد، روان تر از گذشته در 

حال انجام است که در اینجا جا دارد از زحمات همکارانم که بي دریغ در این راستا گام 
برداشته اند سپاسگزاري نمایم. امور اتباع خارجي به عنوان واحد ستادي )پشتیباني( با حوزه 
فعالیتي در دو زمینه کلي، اخذ مجوز ورود – خروج،  اقامت، اشتغال و موضوعات مربوط 

به مالیات اتباع خارجي و نیز در زمینه انجام کلیه امور مربوط به تهیه مقدمات و الزامات اخذ 
روادید براي ماموریت همکاران در شرکت فراب و شرکت هاي وابسته و نیز افراد مرتبط با 
پروژه هاي مختلف عهده دار مسئولیت است.. پرسنل این واحد، در طي سال گذشته در زمینه 
هاي ذیل اقدام به خدمات رساني نموده اند:  تهیه رواید )بیش از 950 
مورد( – عوارض مربوط به خروج از کشور – صدور معرفي نامه هاي 
مورد نیاز همکاران جهت سفارتخانه ها و دیگر نهادهاي خارجي. 
اخذ تاییدیه وزارت نیرو و مصوبه وزارت کار به منظور امکان جذب 
نیروي غیرایراني؛ تهیه روادید ورود موقت برای اتباع خارجي – اخذ 
مجوزها و کدهاي امنیتي مربوطه – تمدید روادید ایشان – تبدیل 
اخذ پروانه اقامت )براي کارشناسان غیرایراني  آن به ویزاي کار – 
مورد نیاز طرح هاي مختلف و خانواده هاي ایشان( – پروانه اشتغال 
اقدام در  مالیاتي و هرگونه  مفاصا حساب هاي   – مجوز خروج   –

زمینه  در  ازم  اقدامات  همچنین  خارجي.  پرسنل  براي  راستا  این 
ترجمه هاي رسمي و غیررسمي مربوط به اسناد و مدارك شرکت، 
کارشناسان داخلي و خارجي )جهت استفاده در داخل و خارج از 
کشور( از طریق این واحد صورت مي پذیرد. امور اتباع خارجي امید آن دارد توانسته باشد به 
عنوان عضو کوچکي از خانواده بزرگ فراب، نقشي در به دست آوردن افتخارات گذشته و 

دستیابي به اهداف پیش رو داشته باشد.

...و صدور معرفي نامه هاي مورد نياز همكاران براي سفارتخانه ها
امیرحسین حق نظر؛ مسئول امور اتباع خارجي

دفتر نمايندگي 
اهواز به عنوان زير 
مجموعه معاونت 
پشتيباني از سال 

74 تاكنون افتخار 
ارائه خدمات به 

همكاران  شركت 
و طرح هاي فراب 

در منطقه را داشته 
و دارد
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دانشجوي دکتري مدیریت منابع انساني )درحال انجام رساله دکتري(هستم. از سال 87 
همکاري خود را با شرکت فراب آغاز نموده ام. در حال حاضر با شرکت فراب همکاري مي 
نمایم و از این همکاري بسیار راضي و خشنود هستم . شاید بپرسید چرا؟ شرکت فراب ازجمله 
شرکت هایي است که منابع انساني را به عنوان سرمایه اصلي خود مي داند و به صراحت در 
جلسات و کمیته هاي داخلي شرکت شاهد توجه مدیریت ارشد شرکت نسبت به منابع انساني 

بوده ام و همچنین مدیریت شرکت فراب موفقیت شرکت در اجراي 
پروژه هاي مختلف را مرهون تاش، پشتکار و تعهد همکاران خود مي داند. 
شرکت فراب در سال 89 با داشتن منابع انساني توانمند و متعهد جز  
100 شرکت برتر کشورمان معرفي شده است و توانسته است بهترین و 
مجرب ترین متخصصین را در صنعت خود جذب و پرورش دهد. امروزه 
مدیریت منابع انساني نسبت به گذشته دچار تغییر و تحوات زیادي شده 
است و به عنوان بخش استراتژیك سازماني به دنبال ایجاد تعادل بین منافع 
سازماني و کارکنان مي باشد. منظور از ایجاد تعادل این است که متخصصین 
منابع انساني بایستي هم به مسائل و نگراني هاي کارکنان توجه داشته باشند 
و هم به اهداف و مسائل سازماني. در مسیر تغییر و تحوات مدیریت 
منابع نساني، نقش استراتژیست به نقش هاي اداري و اجرایي مدیریت منابع 
انساني اضافه شده است و تحقیقات نشان داده است که مدیریت منابع 

انساني در نقش اداري ) 10درصد(، نقش اجرایي )30درصد( و نقش استراتژي )60درصد( ارزش 
افزوده را شامل مي شود و براساس مطالعات و تحقیقات انجام شده مشخص شده است که مدیران 
منابع انساني شرکت ها بیشترین زمان و انرژي خود را صرف اقدامات اداري و اجرایي کرده در 
صورتي که بیشترین ارزش افزوده مدیریت منابع انساني در نقش استراتژیست مي باشد. مدیریت 

منابع انساني شرکت فراب، به عنوان شریك استراتژیك، حافظ منافع سازماني و کارکنان بوده و 
تاش کرده تا با ایجاد تعامل سازنده با بخش هاي مختلف شرکت، در انجام فعالیت هاي خود 
موفق عمل کند. شرکت فراب، سعي کرده ضمن رشد و توانمندسازي کارکنان خود، از دانش و 
توانمندي هاي کارکنان جهت تحقق اهداف سازماني بهره مند شود. از منظر عملکرد واحد توسعه 
منابع انساني، در این واحد اینجانب و سرکار خانم خمسه یي فعالیت مي کنیم. در واحد توسعه 
منابع انساني رویکرد پژوهش محور حاکم مي باشد و مجموعه فعالیت ها 
و اقداماتي که در این واحد تعریف شده است، شامل موارد زیر مي باشد: 
- اهتمام در طراحي و تدوین استراتژي مدیریت منابع انساني )در شرکت 
فراب و شرکت هاي تابعه( -  برنامه ریزي و تامین نیروي انساني مورد 
نیاز شرکت فراب - طراحي، پیاده سازي و مکانیزاسیون سیستم ارزیابي 
عملکرد همکاران  - اجراي طرح هاي سنجش رضایت همکاران، فرهنگ 
سازماني )مدل دنیسون(، جامعه پذیري، ماندگاري )تحلیل دایل خاتمه 
همکاري( و سایر طرح هاي مربوطه - طراحي پروفایل شایستگي براساس 
مدل O.NET - برنامه ریزي و برگزاري جلسات کمیته نظام مشارکت و 
پیگیري اجراي پیشنهادات پذیرفته شده. - بررسي فرایندهاي مدیریت منابع 
انساني به منظور بازنگري و به روزرساني مستمر آن ها - بررسي، تحلیل و 
امکان سنجي استقرار و اجراي نظام هاي نوین مدیریتي در شرکت فراب 
و شرکت هاي تابعه. تحقق اهداف و برنامه هاي حوزه منابع انساني عاوه بر حمایت و پشتیباني 
مدیریت ارشد شرکت، به همکاري و همسو بودن بخش هاي مختلف شرکت بستگي دارد تا 
امکان جذب، پرورش و نگهداري نیروي انساني متخصص، کارآمد و توانمند فراهم گردد که این 

امر در شرکت فراب به شکل مناسبي رخ داده است.

ايجاد تعادل بين منافع سازماني و كاركنان
مهدي علي زاده، مسئول واحد توسعه منابع انساني

یازدهم  در   . است  شده  آغاز  فراب  در  همکاریم  سال  نوزدهمین  از  ماه  پنجمین 
فراب  وارد  دفتري  امور  انجام  و  مدیرعامل  دفتر  مسئول  1371به عنوان  سال  آذرماه 
از  غیر  زمان  آن  در  دادم(  انجام  را  دبیرخانه  و  دفتري  کار  فقط  بعدا   )البته  شدم.  
مدیرعامل ، تعداد کارکنان شرکت فراب از 4 الي 5 نفر تجاوز نمي کرد و نیروها در 

دو واحد ساختماني واقع در خیابان زرتشت غربي فعالیت داشتند. 
در آن زمان فراب در مناقصه شهیدعباسپور )کارون یك( شرکت 
به  توجه  با  که  نشد  آماده  روز  آخرین  تا  مناقصه  اسناد  اما  کرد، 
)مدیرعامل  مهنما  مهندس  آقاي  تاکید  و  اصرار  به  موضوع  این 
خانم  و  همسرشان  و  ایشان  خود  اتفاق  به  پرسنل  همه  وقت( 
 مهندسي که فرزند کوچکي داشتند به همراه فرزندشان تا ساعت
 2 نیمه شب در فراب ماندیم تا اسناد مناقصه آماده و بسته بندي 
فراب  )خوشبختانه  شود.  داده  تحویل  کارفرما  به   صبح  و  شود 
برنده مناقصه شد(بدین ترتیب کار فراب با پروژه کارون یك آغاز  
ایجاد معاونت مهندسي آغاز گردید و  با   و استخدام کارشناسان 
به موازات برنده شدن در مناقصه هاي دیگر )مسجدسلیمان-کرخه- 
کارون سه( شرکت گسترش پیدا کرد. با افزایش تعداد پرسنل، به 

ساختماني در خیابان گاندي نقل مکان کردیم و در سال 1374 با خرید ساختمان باای 
میدان ولیعصر، به این ساختمان منتقل شدیم که بعد از انتقال، کل ساختمان هم البته 
بازسازي گردید. ما در فرابی که از دو واحد یك ساختمان با یك دستگاه کامپیوتر و 
یك دستگاه تلکس تشکیل شده بود، شروع به کار کردیم و امروز می بینیم وضعیت 

به گونه ای است که شرکت، داراي پروژه هاي مختلف در داخل  و خارج از کشور 
مي باشد که البته همه این ها از تاش و دلسوزي و همکاري خوب پرسنل و مدیران آن 
مي باشد. در شروع کار براي ثبت نامه ها از دفتر اندیکاتور استفاده مي شد؛ به مرور از 
سیستم هاي  مکانیزه مختلفي استفاده شد تا اینکه در نهایت امروز، از سیستم اتوماسیون 
و  ما  برای  زیادی  محاسن  سیستم  این  که  مي کنیم   استفاده  اداري 
اینجانب درحال حاضر در بخش دبیرخانه  شرکت داشته و دارد.  
مشغول به کار هستم که به اتفاق سایر همکاران امور ذیل را انجام 
مي دهیم : نامه هاي صادره در ساختمان مرکزي توسط خانم دارایي 
انجام مي شود  و ارسال آن ها از طریق پیك، فاکس و پست است. 
نامه هاي وارده نیز از طریق E-Mail ، فاکس، پست، پیك دریافت 
نامه هاي  ثبت  انجام مي گردد.   امن زاده  مي شود در سیستم  خانم 
 . مي شود  انجام  پژوهنده  خانم  توسط  نامه ها  کلیه  اسکن  و  وارده 
تایپ نامه ها و مدارك نیز توسط همکار دیگرمان انجام مي گردد. 
کنترل ثبت نامه ها، تائید و توزیع آن ها به مدیریت محترم عامل و 
معاونت هاي مختلف نیز به عهده اینجانب است، در ضمن نامه هاي 
صادره و وارده به شرکت هاي تابعه )ناردیس، نوتاش، توبا( نیز از 
از ساختمان هاي  به هر کدام   )DATA PACKET( تبادل اطاعات طریق سیستم 
سه شرکت توسط اینجانب انجام مي شود.  دبیرخانه ساختمان 5 هم بامسئولیت خانم 
رضایي اداره مي شود که با کمك همکارشان کار ثبت، اسکن، تائید و توزیع نامه هاي 

وارده و ارسال و فاکس نامه هاي صادره را انجام مي دهند.

با يك دستگاه كامپيوتر و يك دستگاه تلكس شروع به كار كردم
سكینه صداقت؛ رئیس بخش دبیرخانه

اونت
 در مع

 و کاو
کند

 در مسير تغيير و 
تحوات مديريت 
منابع نساني، نقش 
استراتژيست به 
نقش هاي اداري 
و اجرايي مديريت 
منابع انساني 
اضافه شده است و 
تحقيقات نشان داده 
است كه مديريت 
منابع انساني در 
نقش اداري ) 
10درصد(، نقش 
اجرايي )30درصد( 
و نقش استراتژي 
)60درصد( ارزش 
افزوده را شامل 
مي شود
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شايد بتوان برای 
كليه سازمان ها 

يك تعريف كلی از 
روابط عمومی ارايه 

نمود، ولی روابط 
عمومی فراب عاوه 
بر تعاريف عمومی، 
ويژگی های خاص 
خود را دارد. اين 

بخش مستقيما زير 
نظر معاون محترم 
پشتيبانی شركت 

فراب اداره می شود 
كه با توجه به حجم 
سنگين فعاليت های 
اين معاونت، شرايط 

خاصی برای اين 
بخش به وجود آمده 
كه ازمه موفقيت در 
چنين فضايی وجود 

انسجام و روحيه كار 
گروهی در همكاران 

روابط عمومی 
می باشد

23

شاید بتوان برای کلیه سازمان ها یك تعریف کلی از روابط عمومی ارایه نمود، ولی روابط 
عمومی فراب عاوه بر تعاریف عمومی، ویژگی های خاص خود را دارد. این بخش مستقیما 
زیر نظر معاون محترم پشتیبانی شرکت فراب اداره می شود که با توجه به حجم سنگین 
فعالیت های این معاونت، شرایط خاصی برای این بخش به وجود آمده که ازمه موفقیت 
در چنین فضایی وجود انسجام و روحیه کار گروهی در همکاران روابط عمومی می باشد. 
به همین دلیل در بیشتر مواقع همه افراد درگیر یك موضوع کاری مثل برپایی نمایشگاه 
می شوند که در چنین شرایطی تفکیك کامل مسئولیت ها از یکدیگر کار دشواری به نظر 
می رسد. اما شاید بتوان امور روابط عمومی شرکت فراب را به طور کلی به گروه های زیر 

تقسیم کرد:
برپایی نمایشگاه ها و همایش ها:

- برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی
- برگزاری جلسات و همایش ها

- برگزاری مراسم های جشن و یادمان
ارتباط با رسانه ها و سازمان ها:

- درج آگهی در نشریات داخلی و خارجی
- پیگیری امور اداری برگزاری نمایشگاه ها، همایش ها، جلسات و . . .

تشریفات:
- ترانسفر فرودگاهی و رزرو هتل 
جهت کارشناسان و میهمانان خارجی.

بازدید  جهت  هماهنگی   -
و  داخلی  و  خارجی  کارشناسان 

دانشجویان از سایت های شرکت
برگزاری  جهت  هماهنگی   -

جلسات داخل شرکت
طراحی گرافیکی:

- پوسترهای نمایشگاه های داخلی 
و خارجی

بروشورهای  و  کاتالوگ ها   -
تبلیغاتی 

- سررسید شرکت فراب و شرکت 
های تابعه

- ماهنامه داخلی ایمنی، بهداشت و 
محیط زیست - مجله هفته نامه اطاعات مدیریت

- بنرهای مناسبت ها و اعیاد مختلف، بیل بورد پروژه ها، نشریات داخلی و خارجی، کارت 
تبریك، کارت ویزیت و . . .

فیلم و عکس: 
- ساخت و تکثیر کلیپ های پروژه ها

- فیلمبرداری و عکاسی از جلسات، مراحل پیشرفت پروژه ها و ساخت تجهیزات
- هماهنگی های ازم جهت تهیه عکس و فیلم از پروژه ها به صورت ماهیانه

- تهیه عکس جهت نشریه، خرید و امانت دهی دوربین و . . .
اموراجرایی:

- پیگیری و نظارت بر امور چاپی )پوسترها، کاتالوگ ها، سررسید و . . . (
- پیگیری و نظارت بر روند برپایی و اجرای نمایشگاه ها، جشن ها و . . .

- خرید و توزیع هدایای تبلیغاتی )نوروز، روز زن و . . . (
- خرید سایر اقام مورد نیاز بخش های مختلف )گل، مهر، پرچم و . . . (

آرشیو: - دسته بندی و ذخیره فایل های مربوط به طراحی گرافیکی، فیلم و عکس
- جمع آوری وآرشیو فیلم و عکس از پروژه ها، جلسات، نمایشگاه ها و . . .

- اسکن تصاویر و تبدیل فیلم های قدیمی سوابق شرکت جهت نگهداری در آرشیو

با این مقدمات بي مناسبت نیست که از زبان بچه هاي روابط عمومي،با آن ها و وظایفشان در 
این بخش حیاتي شرکت آشنا شویم:

طراح لوگوي فراب
امیر ابدی هستم، کارشناس روابط عمومی؛ از سال1377 در شرکت فراب مشغول به کار هستم 

و شاید قدیمی ترین عضو روابط عمومی محسوب شوم.
وظیفه من پیگیری امور اجرایی روابط عمومی است. شاید در مدت خدمتم در این 13 سال 
کارهای مختلفی برای شرکت انجام داده باشم ولی یکی از این کارها که ماندگارترین آنهاست 

طراحی لوگوی شرکت فراب در سال 79 است.

گرافیست فراب
اصغر سپهری هستم، کارشناس روابط عمومی؛ از سال 1381 به عنوان گرافیست در بخش 
روابط عمومی در خدمت شرکت فراب هستم. یکی از کارهایی که در این مدت با آن ارتباط مثبتی 
داشتم و در داخل و خارج از مجموعه فراب مورد استقبال قرار گرفت، طراحی جمات بزرگان 
بود که ابتدا در آسانسور شرکت نصب می شد و نهایتا بعد از چند سال منجر به چاپ کتابچه آیین 
در چهار جلد گردید.  تنوع و حجم وسیع  فعالیت های روابط عمومی اغلب  فشار مضاعفی را بر 
همکاران این بخش تحمیل می کند؛ اما شیرینی حضور در مجموعه فراب و مشارکت در اجرای 
پروژه هایی که همه آنها جزو افتخارات 
ملی محسوب می شوند این سختی ها 

را قابل تحمل می کند. 

چند رسانه اي فراب
هستم،  اسماعیل  حاج  محمدرضا 
کارشناس روابط عمومی؛ از سال 1375 
وارد عرصه تبلیغات در رشته گرافیك 
رایانه شدم  و در زمینه های مختلف 
شامل طراحی،  انیمیشن،  ساخت کلیپ 
و مالتی مدیا  کسب تجربه نمودم. با 
توجه به سابقه کار خود از سال 1385 
افتخار همکاری  در بخش روابط عمومی 
افتخارات  از  دارم.  را  فراب  شرکت 
اینجانب خدمت در کنار همکاران فهیم 

و کاردان شرکت فراب است.

طراح فراب
مژگان شیخی هستم، فارغ التحصیل رشته گرافیك؛ در سال 1387 همکاری خود را با 

شرکت فراب آغاز کردم و به عنوان طراح در روابط عمومی مشغول به کار هستم.

پیگیر امور اداري و تشريفات
سمیه حیدر علی هستم، از سال 1388 افتخار همکاری در روابط عمومی فراب را دارم. 
وظیفه من پیگیری امور اداری و تشریفات در این بخش است.  آغاز فعالیتم در حوزه 
روابط عمومی از سال 81 و همزمان با تحصیل در رشته فنی و مهندسی بود و به دلیل 
عاقه به فعالیت در این حوزه، در رشته ارتباطات، گرایش روابط عمومی مشغول به 

تحصیل شدم. از افتخارات اخیرم در این بخش همکاری با نشریه فراب است. 

تدوينگر فراب
کیوان کاظمی هستم،  فارغ التحصیل رشته کارگردانی و تدوین؛ از سال 1379 افتخار 
همکاری با شرکت فراب را دارم. در حال حاضر در بخش روابط عمومی مشغول به کار و 

در حال یادگیری و کسب تجربه هستم.

روابط عمومي؛ وجدان بيدار سازمان
اونت

 در مع
 و کاو

کند



اردیبهشت 90 .  شماره 1 24

شرکت  اي  سرمایه  اعتبارات  توزیع  نحوه  بررسي 
تمرکز  دهنده  نشان  گذشته،  سال  در  ایران  نفت  ملي 
این اعتبارات بر روي طرح هاي توسعه میادین نفتي و 
مجموع  از  درصد   55.6 طوري که  به  است  بوده  گازي 
این اعتبارات، در بخش توسعه میادین نفت و گاز صرف 
اعتبارات شرکت ملي نفت  شده است. در توزیع وزني 
در  اعتبارات  از  درصد   55.6 گذشته،  سال  طي  ایران 
بخش توسعه میادین نفت و گاز، 20.8 درصد در بخش 
پشتیباني تولید و زیرساخت ها، 19.3 درصد در بخش 
نگهداشت توان تولید میادین نفت و گاز و حدود 4.3 
قانوني صرف  تکالیف  و  تعهدات  بخش  در  نیز  درصد 

شده است.

هدف گذاري شرکت ملي نفت ایران برای سال 1390 
جذب سرمایه گذاري 42 میلیارد داري است و مقرر شده 
است 12 میلیارد دار از این مقدار از محل منابع داخلي 
شرکت ملي نفت ایران و 30 میلیارد دار دیگر از محل 
مشارکت،  اوراق  انتشار  متقابل،  بیع  قبیل  از  منابع  سایر 
بهره گیري از تسهیات مالي در قالب بسته هاي سرمایه 
گذاري و قراردادهاي EPCF تامین شود.میزان سرمایه 
ایران در سال  گذاري جذب شده در شرکت ملي نفت 
منابع  سایر  بخش  در  ویژه  به  را  بزرگي  جهش   ،1390
تجربه خواهد کرد.  موقعیت کشور در عرصه بین المللي 
و نوسان قیمت نفت و فراورده هاي آن، از جمله عوامل 
مهم در میزان جذب سرمایه گذاري به حساب مي آید که 

پیش بیني رقم قطعي سرمایه گذاري را ناممکن مي سازد؛ 
اما جذب سرمایه گذاري از محل منابع داخلي در صورت 
تصویب مجلس شوراي اسامي و تدوین قانون بودجه 
سال 1390، قابل پیش بیني است و امید است که سرمایه 
درصدي   100 صورت  به  منابع،   این  محل  از  گذاري 
پارس  فازهای  توسعه  برای  اساس  این  بر  یابد.   تحقق 
جنوبی به حدود 16.6 میلیارد دار ، برای نگهداشت توان 
سایر  توسعه  برای  و  دار  میلیارد   6.2 به حدود   تولید 
میدان های مشترك و مستقل نفتی و گازی به حدود 18 
میلیارد دار نیاز است که بخشی از این برآورد، در قالب 
بودجه سال 90 تامین خواهد شد.حفظ ظرفیت و افزایش 
بر  موجود  توسعه  طرح های  اجرای  گاز،  و  نفت  تولید 

مروری بر تحوات صنعت نفت ايران در سال 89 و چشم اندازهای آينده

اجرایی شدن  برنامه پنجم
 رویکرد وزارت نفت در سال 90

1908.م  1287.ش/  سال  به  ايران  در  نفت  اكتشاف  سابقۀ 
و  حفاران  چندسالۀ  تاش  پي  در  سال  اين  در  برمي گردد. 
كاوشگران نفت در مناطق شمال  غرب و جنوب كشور، اولين چاه 
مسجدسليمان  نفتون  ميدان  در  اقتصادي،  توليد  با  خاورميانه 
از  بهره برداري  رسيد.  نفت  به  متري   338 عمق  در  و  گرديد  حفر 
 1290 سال  از  عمًا  روز  در  بشكه  پانصد  توليد  با  كه  چاه،  اين 
ايران محسوب  نفت  صنعت  فعاليت  سرآغاز  شد،  آغاز  خورشيدي 
در  كشور  نفت  باادستی  بخش  باای  اهميت  به  توجه  با  مي شود. 
توليد و صيانت از ذخاير هيدرو كربوری و نياز به بررسی بيشتر 
از  از اقتصاد كشور كه سال هاست تامين بخش عمده ای  اين بخش 
نيازهای مالی و بودجه ای كشور را پوشش می دهد ، در گزارش ذيل 
بخش های  توسعه  وضعيت  و  جهان  در  ايران  موقعيت  شده  سعی 
آن  انداز  چشم  و  گرفته  قرار  بينی  باز  مورد  ايران  صنعت  مختلف 
ارايه شود . به اميد آنكه روزی صنعت نفت ايران به جايگاه اصلی 
خود نايل آمده و نقش اصلی خود در توسعه پويای اقتصاد كشور 
 151.17 داشتن  با  ايران  نفت  ملي  نمايد.  شركت  ايفا  درستی  به  را 

ميليارد بشكه ذخيره قابل استحصال هيدروكربور مايع و همچنين 
33.1 تريليون مترمكعب ذخيره قابل استحصال گاز طبيعي، يكي از 
عمده ترين كشورهاي تامين كننده انرژي جهان است و با توجه به 
در  همچنان  جايگاه  اين  كشور  گاز  و  نفت  ذخاير  از  باقيمانده  عمر 
سال هاي آينده حفظ خواهد شد. اين در حالي است كه طي سه دهه 
اخير بيش از 36.4 ميليارد بشكه نفت خام و 2194 ميليارد مترمكعب 
گاز طبيعي استخراج شده است ليكن با وجود برداشت 30 ساله از 
ذخاير هيدروكربور مايع كشور در سال هاي پس از پيروزي انقاب 
اكتشافي  فعاليت هاي  انجام  نتيجه  در  ذخاير  اين  ميزان  اسامي، 
برداشت  نشان دهنده  امر  اين  كه  است،  داشته  كمي  بسيار  افت 
از ميادين نفتي است. بر اساس آخرين برآوردهای سال  صيانتي 
گاز طبيعی  از  15.8 درصد  بر  بالغ   ، امريكا  انرژی  2010 سازمان 
ايران به  متعلق  جهان  نفت  ذخاير  از  درصد   10.16 از  بيش   و 
 است . با توجه به موقعيت منابع گاز طبيعي و نفت ايران ، ايران 
و  عربستان  از  پس  و  گازی  ذخاير  دارنده  دومين  روسيه  از  پس 

كانادا ، سومين مالك بزرگ ذخاير نفتی جهان است. 

هدف گذاري شركت 
ملي نفت ايران برای 
سال 1390 جذب 
سرمايه گذاري 42 
ميليارد داري است 
و مقرر شده است 
12 ميليارد دار از 
اين مقدار از محل 
منابع داخلي شركت 
ملي نفت ايران و 
30 ميليارد دار 
ديگر از محل ساير 
منابع از قبيل بيع 
متقابل، انتشار اوراق 
مشاركت، بهره گيري 
از تسهيات مالي 
در قالب بسته هاي 
سرمايه گذاري و 
 EPCF قراردادهاي
تامين شود

پيمان جنوبی

ژی
انر
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ژی
انر

در طول سال 1389 
حداقل چهار حوزه 

جديد اكتشافي 
نفت و گاز در كشور 
معرفي شد، ارزش 

اين دارايي ها شامل 
ذخاير هيدروكربوري 
كشف شده بيش از 

300 هزار ميليارد 
تومان بوده است.  

درمجموع در برنامه 
چهارم ميزان 

اكتشاف ذخاير 
هيدرو كربوري بيش 

از 1.5 برابر ميزان 
ذخاير نفت و گاز 

استخراج شده، بوده 
است
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اساس برنامه های از قبل تعیین شده و افزایش تولید گاز 
مهم  برنامه های  از  روز،  در  مکعب  متر  میلیون   700 به 
بود.بخش  ایران خواهد  نفت  سال 90  در شرکت ملی 
باادستی صنعت نفت در برنامه 
پنج ساله پنجم توسعه به ساانه 
30 میلیارد دار سرمایه گذاری 
هزینه  اکنون  هم  و  دارد  نیاز 
جاری شرکت های بهره برداری 
زیرمجموعه شرکت نفت ایران 
تولید  نگهداشت  و  حفظ  برای 
دار  میلیارد   15 تا   12 ساانه 
تامین  صورت  در  که  است 
این  تعهدهای  تمام  اعتبار،  این 
 ، های حفظ  بخش  در  شرکت 
محقق  اکتشاف  و  نگهداشت 

خواهد شد.

ضريب اکتشاف 
ذخاير جديد نفت و گاز

حالي  در  آنکه  مهم  نکته 
جدید  ذخایر  اکتشاف  ضریب 
نفت و گاز در کشورهاي مختلف جهان 30 تا 35 درصد 
تخمین زده مي شود که ضریب اکتشافات نفت و گاز در 
در شرایط  عبارتي  به  است،  رسیده  درصد  به 80  ایران 
به  اکتشافي 4 حلقه چاه  با حفر هر 5 حلقه چاه  فعلي 
ذخایر نفت و گاز افزوده مي شود . با تکیه بر این مزیت 
و توان فنی داخلی است که درسال گذشته در مجموع 
چهار میدان گازی جدید کشف و به میادین گازی کشور 
اضافه شد و ما شاهد رشد 43 درصدی اکتشاف نسبت 
توان و  نشانگر  بزرگ که  ،کاری  بودیم  آن  قبل  به سال 
پتانسیل باای بخش اکتشاف صنعت نفت کشور است ؛ 
مجموع سرمایه گذاري بر روي میادین جدید 400 میلیون 

دار است.
فعالیتهای  تداوم  راستای  در  ایران  نفت  ملي  شرکت 
اکتشافی خود ؛در برنامه پنجم توسعه کشف ساانه 2.5 
میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و 630 میلیارد متر مکعب 
ذخایر جدید گاز طبیعي را هدف گذاري کرده است و 
توسعه 45 میدان نفتی وگازی را در دستور کار  خود دارد

فعالیتهای اکتشافی 
طي سال 88 و 11 ماه نخست سال 89 شرکت ملي 
نفت ایران موفق شده است در مجموع 4 هزار و 612.96 
کیلومتر لرزه نگاري دوبعدي و سه بعدي)بالغ بر 3 هزار و 
351.3 کیلومتر عملیات لرزه نگاري دو بعدي و یك هزار 
261.66 کیلومتر مربع لرزه نگاري سه بعدي ( و همچنین 
81 هزار و 482.5 متر حفاري اکتشافي در خشکي و دریا 
انجام دهد. حفاري اکتشافي انجام شده در بخش خشکي 
در این مدت بالغ بر 72 هزار و 234.5 متر است و در 
بخش دریا نیز 9 هزار و 248 متر حفاري صورت گرفته 

طبق  نیز   1390 سال  در  اکتشافي  هاي  فعالیت  و  است 
برنامه هاي مصوب با اولویت فعالیت در نقاط مرزي و 
مناطق مشترك ادامه خواهد یافت. از سوي دیگر تا پایان 
نفت  اکتشافي شرکت ملي  تعداد دکل هاي  سال  گذشته 
این صورت 80  افزایش  یافت که در  به 10 دکل  ایران 
درصد دکل هاي حفاري اکتشافي در مناطق مرزي مستقر 

خواهند شد.

اکتشاف 300 هزار میلیارد تومان ذخاير 
جديد هیدروکربوري در سال 89

جدید  حوزه  چهار  حداقل   1389 سال  طول  در 
این  ارزش  شد،  معرفي  کشور  در  گاز  و  نفت  اکتشافي 
بیش  شده  هیدروکربوري کشف  ذخایر  شامل  دارایي ها 
در  درمجموع  است.   بوده  تومان  میلیارد  هزار   300 از 
برنامه چهارم میزان اکتشاف ذخایر هیدرو کربوري بیش 
از 1.5 برابر میزان ذخایر نفت و گاز استخراج شده، بوده 
حوزه هاي  بررسي  و  اکتشاف  عملیات  هم اکنون  است. 
و  انجام مي شود  ایراني  توسط شرکت هاي  کاما  جدید 
متخصصان ایراني با انجام عملیات لرزه نگاري دو بعدي 
و سه بعدي، شبیه سازي هاي ازم را براي شناخت میادین 
جدید نفت و گاز در کشور انجام مي دهند. بازنگري هاي 
انجام شده در توسعه میدان ها و اکتشاف آن ها، نشانگر 
افزایش حجم هیدروکربور مایع قابل استحصال از 137 
به بیش از 150 میلیارد بشکه بوده است، همچنین حجم 
نیز از 27 به بیش از 33 هزار میلیارد متر  ذخایر گازي 
اینکه هر  مکعب افزایش پیدا کرده است. یعني باوجود 
سال بخشي از ذخایر نفت و گاز برداشت مي شود، بیش 

از آن شناسایي مي شود.

 کشف میدان گازی50 میلیارد داری
 در عسلويه

عسلویه  شده  کشف  میدان  درجای   گاز  ذخیره 
درصد   80 شود.   می  برآورد  مترمکعب  میلیارد   260
مترمکعب  میلیارد   210 معادل  میدان  این  درجای  گاز 
با حفر 18 تا 21  انتظار می رود  قابل برداشت است و 
حلقه چاه روزانه 24 میلیون متر مکعب گاز از این میدان 
هر  احتساب  با  گازی  میدان  این  ارزش  شود.  برداشت 
بشکه میعانات گازی معادل 60 دار و 20 سنت ، به 50 
میلیون  میدان همچنین 220  این  می رسد.  دار  میلیارد 
بشکه میعانات گازی هم دارد که 100 میلیون بشکه آن 

قابل برداشت است.

توسعه میادين مشترک
ایران هم اکنون داراي 19 میدان مشترك کشف شده 
نفتي و گازي در دو بخش دریا و خشکي است، که از 
کشورهاي  با  که  است  خشکي  در  میدان   9 تعداد  این 
عراق )8 میدان( و ترکمنستان )1 میدان( مشترك است، 
همچنین 10 میدان مشترك نیز در خلیج فارس واقع شده 
که با کشورهاي عربستان، کویت، امارات، قطر و عمان 

مشترك است.
در کنار افزایش تولید از ذخایر نفتي و گازي کشور، 
هاي  برنامه  از  نیز  کشور  هاي  میدان  از  صیانتي  تولید 
اصلي شرکت ملي نفت ایران محسوب مي شود. بر این 
اساس مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه، تزریق گاز 
به میدان هاي نفتي با هدف افزایش بهره وري به روزانه 
245 میلیون متر مکعب افزایش یابد، عاوه بر تزریق گاز 
به عنوان روش مرسوم، به کارگیري دیگر روش ها مانند 
است.  شده  بیني  پیش  نیز   ... و  فرازآوري  آب،  تزریق 
 250 و  نفت  بشکه  هزار   292 روزانه حدود  اکنون  هم 
میلیون متر مکعب گاز از میدان هاي مشترك خشکي و 
دریا تولید مي شود که با اجراي برنامه هاي توسعه اي و 
سرمایه گذاري 75 میلیارد داري، ظرفیت تولید در میدان 
هاي مشترك به روزانه 723 هزار بشکه و 900 میلیون 
متر مکعب گاز افزایش خواهد یافت. در سال 1390 برای 
توسعه فازهای پارس جنوبی به حدود 16.6 میلیارد دار 
نیاز دارد. همچنین برای نگهداشت توان تولید به حدود  
6.2 میلیارد دار و برای توسعه سایر میادین مشترك و 
مستقل نفتی و گازی به حدود 18 میلیارد دار نیاز است 
که بخشی از این برآورد، در قالب بودجه سنواتی سال 

90 تامین خواهد شد.
دار  میلیارد   40 از  بیش  سال جاری  در  راستا  دراین 
اقتصادی در وزارت  طرح و پروژه در طول سال جهاد 
تولید  افزایش  نفت اجرایی خواهدشد. حفظ ظرفیت و 
براساس  موجود  توسعه  طرح های  اجرای   ، وگاز  نفت 
برنامه های از قبل تعیین شده وزارت نفت و افزایش تولید 
گاز به 700 میلیون متر مکعب در روز از برنامه های مهم 

سال 90  در وزارت نفت خواهد بود.
برنامه  کار  نفتی وگازی در دستور  میدان  توسعه 45 
پنجم قرار داردکه الزامات اجرایی این طرح ها نقدینگی 
مستمر منابع مالی در کشوراست که به این منظور از تمام 
متخصصان  توان  جمله  از  کشور  در  موجود  امکانات 
شکل  به  پیمانکاران  کارهای  فرآیند  ایجاد  داخلی، 
کنسرسیوم و همچنین ازکاا و تجهیزات ساخت داخل 

بهره برداری خواهد شد.
بازنگری در برنامه تزریق گاز به میادین نفتی از جمله 
برنامه های اجرایی سال 90 در وزارت نفت خواهد بود. 
برای  سیری  مایع  گاز  و  گاز  کارخانه  از  بهره برداری 
گاز  مکعب  فوت  میلیون  از 80  بیش  روزانه  استحصال 
میعانات  پنتان،  پروپان،  بشکه  هزار   10 تولید  و  خشك 
گازی و نیز افزایش تولید میدان هنگام از دیگر برنامه های 

مورد نظر است.

شرکت عملیات اکتشاف 
از نظر تنوع خدمات فني حفاري بعد از  شرکت ملي 
اکتشاف در جایگاه دوم  ایران، شرکت عملیات  حفاري 
شرکت  فني  خدمات  تجهیزات  حجم  شاید  دارد،  قرار 
عملیات اکتشاف زیاد نبوده باشد اما با برنامه ریزي هایي 
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شركت عمليات 
اكتشاف نفت اولين 
شركت ايراني است 
كه تجربه لرزه 
نگاري در دريا را 
دارد به گونه اي كه 
70 هزار كيلومتر 
لرزه نگاري دو 
بعدي و سه بعدي 
طي 5 سال اخير در 
كارنامه خود به ثبت 
رسانده است

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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که در دست اقدام است شرکت عملیات اکتشاف به سمتي 
حرکت مي کند که در یك افزایش سرمایه و اخذ موافقت 
از 5  داخلي  بازارهاي  در  را  سهام، سهم خود  صاحبان 
درصد به 20 درصد ارتقاء دهد. موفقیت در طرح فوق 
موجب خواهد شد تا ایران ظرفیت هاي خالي فراواني 
را که در حوزه خدمات فني حفاري، سرویس هاي چاه 
پیمایي، چاه هاي تولیدي و اکتشافي دارد را پوشش دهد.
ایراني  شرکت  اولین  نفت  اکتشاف  عملیات  شرکت 
است که تجربه لرزه نگاري در دریا را دارد به گونه اي 
که 70 هزار کیلومتر لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي 
طي 5 سال اخیر در کارنامه خود به ثبت رسانده است.  
و توسط این شرکت مطالعات لرزه نگاري چهار بعدي 
براي اولین بار در شرکت نفت فات قاره به انجام رسیده 
است، مطالعات لرزه نگاري چهار بعدي براي برداشت 
صیانتي و شناخت بیشتر مخزن براي برداشت بیشتر از 

میدان است.
 

شرکت ملی حفاری ايران
و  ارزشمندترین  از  یکی  حفاری  ویژه  خدمات 
بویژه  نفت  صنعت  جانبی  عملیات  ترین  تخصصی 
صنعت حفاری است که در چاه های نفت و گاز نقش 
عمده و بسزایی دارد. ایران در شمار 10 کشور نخست 

جهان در زمینه خدمات ویژه حفاری است و می تواند 
جوابگوی بازارهای بین المللی باشد. شرکت ملی حفاری 
ایران هم اکنون در بخش حفاری جهت دار 70 درصد و 
در خصوص مغزه گیری 90 درصد نیاز بازار داخلی را 
تامین می کند.این شرکت از بدو تاسیس تا کنون موفق 
به انجام حدود 430 هزار متر حفاری جهت دار و افقی 
بوده  دار  بر روی 953 حفره شد که 584 حفره جهت 
است.شرکت ملی حفاری ایران اول دی ماه سال 1358 به 

فرمان امام خمینی )ره( تاسیس شد.
 ناوگان حفاری این شرکت در بدو تاسیس 6 دستگاه 
ایران  حفاری  ملی  شرکت  فعالیت  دهه  سه  در  و  بوده 
 6 از  بیش  متراژ  به  چاه  700حلقه  و  هزار   3 بر  افزون 
میلیون و 574 هزار متر حفاری شده است که با در نظر 
گرفتن حداقل قیمت حفاری هر حلقه چاه سود و صرفه 
حاصل از آن بسیار قابل توجه است. در چند سال اخیر 
به 17 هزار قطعه پرمصرف حفاری در  نزدیك  ساخت 
کشور بومی شده است.از سال 1384 تاکنون 425 میلیون 
 300 حفاری،  دستگاه   17 ساخت  و  خرید  برای  دار 
دریایی،  حفاری  دستگاه  دو  ساخت  برای  دار  میلیون 
110 میلیون دار برای بازسازی و ارتقا کیفی 8 دستگاه 
حفاری و 100 میلیون دار برای تامین تجهیزات خدمات 

فنی و مهندسی در شرکت ملی حفاری ایران هزینه شده 
است.شمار دستگاه های حفاری این شرکت را در ابتدای 
سال گذشته 57 دستگاه بوده که با افزوده شدن دستگاه 
دکل   67 به   1389 سال  پایان  تا  تعداد  این  های جدید 

افزایش می یابد.
قبل از تاسیس شرکت ملی حفاری ایران، نزدیك به 
20 شرکت خارجی در این بخش حضور داشتند و وجه 
تمایز برجسته شرکت ملی حفاری ایران با شرکت های 
فعال در عرصه حفاری، توانمندی در این بخش و انجام 

این خدمات به موازات عملیات حفاری است.
باادستی  های  از شرکت  ایران  ملی حفاری  شرکت 
تابع شرکت ملی نفت ایران است که نزدیك به 90 درصد 
عملیات حفاری و خدمات تخصصی این صنعت را در 

مناطق نفت و گاز کشور را به عهده دارد.
با تاش شبانه روزی مجموعه کارکنان این شرکت از 
آغاز سال 89 تا تاریخ 27 اسفندماه، حفاری 185 حلقه 
چاه های نفت و گاز در نقاط مختلف خشکی و دریایی 
کشور با موفقیت انجام شد که حفاری و تکمیل این تعداد 
چاه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 50 حلقه افزایش 

نشان می دهد. 
از چاه های حفاری شده 94 حلقه توصیفی توسعه 
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برابر برنامه پنجم 
توسعه قرار است به 

ظرفيت توليد نفت 
ايران يك ميليون 

بشكه اضافه شده و 
به ظرفيت توليد 5 

ميليون و 200 هزار 
بشكه در سال 94 
بالغ شود كه براي 

رسيدن به چنين 
ظرفيتي از سال 

جاري بايد شروع به 
سرمايه گذاري شود
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است.  بوده  تعمیری  حلقه   86 و  اکتشافی  حلقه   5 ای، 
تعداد دکل های ناوگان حفاری این شرکت 63 دستگاه 
است و در سال گذشته افزون بر 354 هزار متر حفاری به 
وسیله ناوگان حفاری شرکت در مناطق خشکی و دریایی 
10 استان نفت خیز و گاز خیز کشور انجام شد که بیش از 
20 هزار متر در قیاس با مدت مشابه سال قبل آن افزایش 
دارد. 9 دستگاه حفاری ملکی و استیجاری این شرکت در 

آب های خلیج فارس استقرار یافته است . 
در سال 1389 توسط این شرکت بالغ بر  6 هزار و 
565 مورد خدمات فنی و ویژه بر روی چاه های نفت و 
گاز صورت گرفت که با رشد 4 درصدی 326 عملیات 

بیشتر از سال 88 است.
ساخت قطعات و تجهیزات صنعت حفاری در داخل 
کشور، اشتغال زایی و حماسه پر افتخار مهارکنترل فوران 
چاه 24 نفت شهر از موفقیت های بزرگ این شرکت در 

سال 1389 است.
با توجه به برنامه ریزی برای حفاری دو هزار و 500 
حلقه چاه در برنامه پنجم توسعه ، نیاز به 130 دستگاه 
 90 سال  پایان  تا  که  است  دریا  و  خشکی  در  حفاری 
 81 به  ایران  حفاری  ملی  شرکت  های  دستگاه  تعداد 
از  ایران  حفاری  ملی  شرکت  یابد.  می  افزایش  دستگاه 

آغاز تاسیس تا کنون 3700 حلقه چاه حفاری کرده است، 
هم اکنون شرکت ملی حفاری ایران در فهرست واگذاری 
به بخش خصوصی قرار دارد، اما پیشنهاد شده است 20 
درصد از سهم این شرکت در اختیار شرکت ملی نفت ابقا 

و مابقی آن به بخش خصوصی واگذار شود.

برنامه هاي وزارت نفت
براي برنامه پنجم و سال 90 

برابر برنامه پنجم توسعه قرار است به ظرفیت تولید 
ظرفیت  به  و  شده  اضافه  بشکه  میلیون  یك  ایران  نفت 
تولید 5 میلیون و 200 هزار بشکه در سال 94 بالغ شود 
باید  جاري  سال  از  ظرفیتي  چنین  به  رسیدن  براي  که 

شروع به سرمایه گذاري شود.
برابر  دو  به  گاز  تولید  باید  برنامه  پایان  در  همچنین 
تولید میزان فعلي یعني به هزار و 200 میلیون متر مکعب 
پارس  فازهاي  از  آن  از  مهمي  بخش  که  یابد  افزایش 

جنوبي تأمین مي شود.
ایران در صنعت   مهمترین وظیفه شرکت ملی نفت 
گاز به تولید رساندن همه فازهاي پارس جنوبي است؛ 
یعني تولید گاز از پارس جنوبي باید به 800 میلیون متر 

مکعب در پایان برنامه پنجم برسد.
حدود 45 میدان نفتي و گازي در برنامه پنجم، توسعه 

طرح هاي  همه  پنجم  برنامه  خال  در  و  یافت  خواهند 
بنزین سازي و بهینه سازي بر اساس استانداردهاي روز 
مطابق  پنجم  برنامه  طول  در  شد.  خواهند  بهره برداري 
اساس  بر  شده  تکلیف  واگذاري هاي   ،44 اصل  قانون 
اهداف  اساس  بر  کار  این  اما  شد  انجام خواهد  قانون 
معظم  مقام  توسط  که   44 اصل  سیاست هاي  اجراي 
رهبري اباغ شده است انجام مي شود که از جمله این 
اهداف مي توان به بهره برداري و توانمند سازي بخش 
گاز  صادرات  پنجم،  برنامه  در  کرد.  اشاره  خصوصي 
کشور متحول خواهد شد و تمام میادین مشترك کشور 
به تولید و بهره برداري خواهند رسید. در حال حاضر 
یا  یعني  شده اند  تکلیف  تعیین  مشترك،  میادین  همه 
را  تکمیلي  توسعه  مرحله  یا  هستند  توسعه  حال  در 
مي گذرانند یا در حال عبور از مراحل اکتشافي هستند.  
صنعت  نیاز  مورد  تجهیزات  درصد  حاظر70  حال  در 
نفت ساخت داخل است و تا پایان برنامه پنجم توسعه 
برسد.  درصد   90 از  بیش  به  رقم  این  است  قرار 
خدمات  صادرکننده  ایران  نزدیك  آینده  در  بنابراین 
درآمدهاي  از  بخشي  و  شد  خواهد  مهندسي  ـ   فني 
فني  تجهیزات  و  خدمات  صدور  را  نفتي  شرکت هاي 

تشکیل خواهد داد .

ژی
انر
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SGT-700 يك 

ماشين دو محوره 
با كمپرسور 11 
مرحله اي مي باشد 
كه 2 مرحله ابتدايي 
آن داراي پره هاي 
راهنماي متغير 
مي باشند. روتور 
آن مشتمل بر 
ديسك هايي بوده 
كه با اشعه الكتروني 
جوش داده شده  
است تا يك واحد 
مقاوم و يكپارچه را 
پديد آورد
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مقدمه
با توجه به پتانسیل کشور ایران جهت احداث نیروگاه هاي حرارتي و سیکل ترکیبي 
از قبیل دراختیار داشتن گاز، آب خنك کاري و ... ازم است که پیش از احداث هر 
 نیروگاه، نوع توربین گاز مناسب طرح انتخاب گردد. دو نوع توربین گاز مورد استفاده در ابعاد  
و  Siemens SGT-700گازي توربین هاي   Frame Heavy Duty-25  MW   
 Hitachi H -25 مي باشند که تجربه استفاده از هردو نیز در فراب وجود داشته است. آنچه 
در این مقاله مورد بررسي قرار گرفته است، مقایسه عملکردي بین ویژگي هاي این دو نوع 

توربین مي باشد.

Siemens SGT - 700توربین  گازي 
با عنوان GT10C شناخته  این  از  توربین هاي گاز صنعتي SGT-700 )که پیش 
 GT10B مستعار  نام  با   SGT-600 توربین هاي یافته  ارتقا  و  نسل جدید  مي شدند، 

مي باشند. 
SGT-700  مي تواند به عنوان محرك مکانیکي و یا تولید توان به کار رود؛ چرا که 
تجهیزي یکپارچه با وزن کم و با سازگاري استفاده در کاربردهاي off-shore و مطابق 
با استانداردهاي ضد خوردگي مي باشد. واحد کنترل دیجیتال آن نیز مبتني بر طراحي 
مطمئن SGT- 600 مي باشد. SGT-700 یك ماشین دو محوره با کمپرسور 11 مرحله اي 
مي باشد که 2 مرحله ابتدایي آن داراي پره هاي راهنماي متغیر مي باشند. روتور آن مشتمل 
بر دیسك هایي بوده که با اشعه الکتروني جوش داده شده  است تا یك واحد مقاوم و 
یکپارچه را پدید آورد. اولین مرحله پره هاي راهنماي ورودي توربین، داراي خنك کاري 
همرفتي بوده و مرحله دوم داراي پره هاي بادباني  و آب بندي انه زنبوري مي باشد. محفظه 
احتراق آن از نوع حلقوي و از صفحات جوش داده شده، ساخته شده است. سطح داخلي 
محفظه احتراق داراي پوشش محافظ حرارتي بوده که میزان اتافات حرارتي را کاهش 
داده و عمر واحد را افزایش مي دهد. به منظورمونتاژ آسان، 18 مشعل این نوع توربین گاز، 
قابلیت جدا شدن از بیرون را دارا مي باشند. در تولید قدرت توسط این نوع توربین، جعبه 
دنده اي به توربین متصل شده و سرعت توربین را از rpm /1500 rpm 1800 به حدود 
rpm 6500 در ژنراتور افزایش مي دهد. پارامترهاي عملکردي SGT-700 در شرایط 

ایزو با گاز طبیعي در جدول1 آمده است. توربین گاز SGT - 700 با تکنولوژي کاهش 
آایندگي )DLE( مجهز شده که قابلیت کاهش آایندگي در هر دو نوع سوخت گاز 

مقايسه توربين هاي گازي
Hitachi H-25 و  Siemens SGT-700  

گرفته  قرار  بررسي  مورد  مقاله  اين  در  آنچه 
گاز  توربين هاي  عملكرد  مقايسه  و  بررسي   است، 
سايت هاي  در   Hitachi H-25 و   Siemens SGT-700  
در  كه  مي دهد  نشان  مقايسه  اين  است.  كشور  جنوب 
استفاده  اقتصادي،  فني-  نظر  از  كشور،  جنوب  سايت هاي 
 H-25 از صرفه تر  به  مراتب  به   700-SGT توربين هاي  از 
مي باشد. لذا چنانچه محدوديت هاي خاص تجاري وجود نداشته 

باشد، استفاده از توربين هاي زيمنس توصيه مي گردد.

Parameter Quantity

Output 29.060 MW)e(  
Electrical efficiency 36درصد
Heat rate 9.999 kJ/kW-hr  

)9.477 btu/kW-hr(  
Compressor pressure ratio 18:01
Exhaust gas flow 91kg/s )200 lb/s(  
Exhaust gas temperature °518C )°964F(  
Turbine speed 6.500rpm  
Speed range 1.500rpm / 1.800 rpm  
Required gas pressure 27.0 bar)a( ± 0.5 bar  

)391.5 psi)a( 

SGT- 700 جدول )1(: مشخصات عملكردي

Gas Turbine Heavy Duty Design

Simple Cycle

Single Shaft

Horizontal Split Casing. Stacking Rotor

Rotating Speed H7.280 : 25-rpm / H9.710 : 15-rpm

Pressure Ratio 14.7

Compressor  17 Stages Axial Type  

Turbine  3 Stages Impulse Type  
 Air Cooled 1st and 2st Stage Nozzle and Bucket  

Combustors  Reverse Flow Type  
 Conventional Type or Low NOx Type )25ppm( 
Combustor  
 H10 : 25- Combustors / H6 : 15- Combustors  

 Slot Cooling  
Item   Unit   H - 25  
 Output   kW  27500
 Efficiency   درصد)LHV(  33.8
 Heat Rate   KJ/kWh  10650

 Btu/kWh  10097
 Air Flow   kg/sec  88

H -25جدول )2(: مشخصات عملکردي

يوشا رادپرور ** 

رضا گلي پور *

سی
 مهند
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از آنجايي كه 
بازدهي توربين 

 Siemens-700
SGT  به مراتب 

بيشتر از توربين 
 Hitachi-H25

است، ميزان 
مصرف سوخت 

گاز طبيعي توربين 
زيمنس در توليد 

توان مشابه، كمتر 
از توربين هيتاچي 
است. محاسبات 

انجام گرفته نشان 
دهنده اين است كه 

در شرايط سايت 
جنوب كشور، ميزان 
صرفه جويي سوخت 
حاصله براي كاركرد 

6 توربين گاز، به 
رقم بزرگ 8.2144 

ميليون دار در هر 
سال بالغ مي شود

طبیعي و گازوئیل را دارا مي باشد. در شکل 1، شماتیك این توربین نشان داده شده است.
SGT-700 شکل )1(: توربین گاز 

Hitachi H -25 توربین گازي
مناسب  با مشخصات عملکردي  گاز  توربین  توربین گازي Hitachi H-25، یك 
 بوده که ساعات کارکرد آن متجاوز بر 2017000 ساعت مي باشد. H-25 یك توربین 
تا توان  با سوخت گاز  ایزو و  "Heavy Duty ولي تك محوره مي باشدکه در شرایط 

MW 30 توان تولید را دارا مي باشد. هر توربین گاز مجهز به سیستم هاي کمکي براي کارکرد 

مطمئن بوده و شامل کلیه تجهیزات کمکي از قبیل ژنراتور AC، سیستم روغن، کولرهاي 
خنك کننده روغن روانکاو، سیستم کنترل ولتاژ اتوماتیك/ دستي، کنترل سنکرون/ پارالل، سیستم 
استارت، رله هاي حفاظت، تجهیزات زمین و ... مي باشد. پارامترهاي عملکرديH-25  در شرایط 
ایزو با گاز طبیعي در جدول 2 آمده است:  در شکل 2، شماتیك این توربین نشان داده شده 

است.
H -25 شکل )2(: توربین گاز 

 مقايسه عملكردي  توربین هاي گازي Siemens SGT-700 و  
Hitachi H-25

به منظور مقایسه عملکرد این دو نوع توربین، تعدادي از ویژگي هاي مکانیکي آن ها 
مشتمل بر موارد ذیل مورد بررسي قرار گرفته است:

 مشخصات عملکرد در شرایط سایت جنوب کشور: آایندگي،  انعطاف پذیري در سوخت
1- مشخصات عملکرد در شرایط سایت جنوب کشور

در جدول 3، مقایسه عملکرد این دو نوع توربین گاز در شرایط سایت جنوب کشور آمده است.
1-1- راندمان

راندمان SGT-700 بیشتر از H-25 مي باشد. در شرایط نامي، بازده SGT-700 در 
حدود 32.64درصد مي باشد، در صورتي که در همین محدوده، بازده H-25 در حدود 
 SGT-700 به نسبت  بااتري  توان خروجي  داراي   H-25  اگرچه 28.9درصد است؛ 
مي باشد. شایان ذکر است که بازدهي الکتریکي، یکي از پارامترهاي اصلي در نشان دادن 

میزان تکنولوژي طراحي و ساخت مي باشد.
1-2- نرخ حرارت اتافي و دماي دود خروجي

باا بودن راندمان، به معناي حرارت اتافي کم تر مي  باشد و لذا SGT-700 داراي 
حرارت اتافي کمتري در قیاس با H-25 مي باشد. دماي دود خروجي پایین تر نیز به منزله، 
 H-25 در این مورد نیز بر SGT-700 جذب حرارتي مناسب جهت تولید توان بوده و لذا

پیشي گرفته است.
2- آایندگي

امروزه، آایندگي از مباحث کلیدي در بررسي محیط زیستي توربین هاي گاز مي باشد. 
حفاظت محیط زیست داراي قوانین سخت گیرانه اي ست که سازندگان توربین گاز را ملزم به 
رعایت آن ها کرده است. مشعل هاي توربین هاي گاز SGT-700، قابلیت محدود کردن 

Site Rated

Parameter Unit SGT- 700 H- 25
Ambient Pressure Mbar 985 989.5
Ambient Temperature C 48
Relative Humidity درصد 42.9
Load درصد 100
Output MW 21.864 22.14
Electrical Efficiency درصد 32.64 28.9
Heat Rate kJ/kW-Hr 11031 12.438
Fuel Flow kg/se 1.4174 1.618
Exhaust Flow kg/se 77.81 83.42
Exhaust Temperature C 548.25 572

Site Minimum Temperature

Parameter Unit SGT- 700 H- 25
Ambient Pressure Mbar 985 989.5
Ambient Temperature C 6.7
Relative Humidity درصد 78.9
Load درصد 100
Output MW 29.947 30.23
Electrical Efficiency درصد 35.76 33.8
Heat Rate kJ/kW-Hr 10066 10652
Fuel Flow kg/se 1.7717 1.892
Exhaust Flow kg/se 95.36 95.66
Exhaust Temperature C 510.28 550

 میزان NOX تا حدود )O2 15درصد 15ppmV dry )at با سوخت گاز و تا حدود
 )O2 15درصد 42ppmV dry )at با سوخت گازوئیل را دارند. این مقادیر براي محدوده 
کارکرد توان بین 70درصد تا 100درصد و با قابلیت کارکرد دوگانه سوخت مي باشد. در 
توربین هاي H-25، مشعل ها میزان NOX را تا حدود ppm 25 با سوخت گاز و تا 
حدود ppm 250 با سوخت گازوئیل مي باشد. لذا SGT-700 داراي برتري نسبت به 

H-25 مي باشد.
3- انعطاف پذیري در سوخت

توربین هاي در  اما  ندارند؛  را  ترش  گاز  با  کارکرد  قابلیت   H-25 گاز   توربین هاي 
 )110ppmV ( حداکثر تا 0.11 درصد حجمي )معادلH2S( میزان سولفید هیدروژن ،SGT-700

مي باشد. لذا SGT-700، انعطاف پذیري بیشتري در نوع سوخت مصرفي دارا مي باشد.

 مصرف سوخت و ارزش گاز مصرفي سالیانه
توربین  از  بیشتر  مراتب  به   Siemens SGT-700توربین بازدهي  که  آنجایي  از 
Hitachi-H25 است، میزان مصرف سوخت گاز طبیعي توربین زیمنس در تولید توان 
مشابه، کمتر از توربین هیتاچي است. محاسبات انجام گرفته نشان دهنده این است که در 
شرایط سایت جنوب کشور، میزان صرفه جویي سوخت حاصله براي کارکرد 6 توربین گاز، 
به رقم بزرگ 8.2144 میلیون دار در هر سال بالغ مي شود. این امر نشان دهنده صرفه جویي 

بزرگ اقتصادي توربین هاي زیمنس نسبت به هیتاچي مي باشد.
ادامه در صفحه 35
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در واقع تفاوت 
 SCC اصلي بتن 
و بتن معمولي 
آن است كه اين 
بتن داراي لزجت 
بوده  خيلي كمتري 
و از اين رو به 
مراتب روان تر و 
قابليت پمپ  داراي 
شدن بيشتري مي 
نتيجه  باشد. در 
 SCC كاربرد بتن 
، فشار پمپ مورد 
يافته  نياز كاهش 
و از سايش و 
فرسوده شدن پمپ 
بتن و متعلقات آن 
مي شود كاسته 
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: ) SCC ( بتن خود متراکم
 self compacting(  که تحت عنوان بتن خود فشرده ، ) scc ( بتن خود متراکم
concrete ( هم شناخته میشود . یك بتن بسیار روان و جدا نشدني مي باشد که قابلیت 

ریختن درجا و پر کردن قالب و در برگرفتن آرماتورها را بدون هر گونه نیاز به متراکم 
کننده هاي مکانیکي دارا مي باشد . مقدار رواني scc از نظر میزان پخش براساس تست 
اصاح شده اسامپ  )STM C 143  ( اندازه گیري مي شود. محدوده پخش )جریان 
اسامپ( SCC به طور معمول 18 تا 32 اینچ یا ) 455 تا 810 میلیمتر ( بسته به نیاز پروژه 
 ) spread rate( مي باشد. ویسکوزیته، که به طور چشمي از روي سرعت پخش بتن
مشاهده مي شود، از ویژگي هاي مهم یك scc خمیري مي باشد و بسته به نوع سازه در 

طرح اختاط قابل کنترل مي باشد.

: ) scc ( مروري بر سابقه بتن خود متراکم شونده
ابداع بتن خود متراکم شونده در پاسخ نیاز به کاهش نیروي کار متخصص صنایع 
ساختماني کشور ژاپن در اواسط دهه 1980 صورت گرفت . دراین راستا محققین دانشگاه 
توکیو تولید نوعي بتن که تحت وزن خود و بدون نیاز به اعمال انرژي خارجي قادر به 

متراکم شدن بود اختراع و آن را تحت نام هاي :
self consolidating concrete -

self compacting concrete -
به بازار معرفي کردند. اوزاوا )ozawa ( و همکاران براي اولین بار با انتشار یك مقاله 
علمي در سال 1989 به تشریح این نوع بتن با نام اختصاري scc پرداختند. پس از آن 

استفاده از این بتن و انجام کارهاي تحقیقاتي بیشتر روي آن در سطح جهان متداول شد 
و براي اولین بار یك کارگاه فني در رابطه با scc در سال 1998 در کوچي ژاپن برگزار 
گردید . پس از این مرحله کاربرد این نوع بتن در کارهاي بزرگ ساختماني، به ویژه در 
کشورهاي جنوب شرقي آسیا متداول و مقدار قابل توجهي سازه بتني با استفاده از این 

تکنیك به اجرا درآمد. 
از پروژه هاي مطرحي که در ساخت آن ها از بتن خود متراکم) scc ( استفاده شده ، 

مي توان به موارد ذیل اشاره کرد:
الف – برج Landmark با 296 متر ارتفاع و 70 طبقه جزو مرتفع ترین برج ها در ژاپن 

بوده و در یوکوهاما واقع شده است. 
ب- پل معلق Akashi-Kailjyo به طول 3/91 کیلومتر بلند ترین پل معلق جهان مي باشد.
ج- در احداث منبع گاز LNG ازاکا با استفاده از بتن SCC تعداد کارگرها از 150 به 

50 نفر و زمان اجرا از 32 ماه به 18 ماه کاهش یافت.

تفاوت بتن SCC و بتن معمولي:
در واقع تفاوت اصلي بتن SCC و بتن معمولي آن است که این بتن داراي لزجت خیلي 
کمتري بوده و از این رو به مراتب روان تر و داراي قابلیت پمپ شدن بیشتري مي باشد. 
در نتیجه کاربرد بتن SCC ، فشار پمپ مورد نیاز کاهش یافته و از سایش و فرسوده شدن 
پمپ بتن و متعلقات آن کاسته مي شود. به عاوه از آنجا که این بتن تحت وزن خود متراکم 
مي شود، نیاز به استفاده از انرژي ارتعاشي خارجي مرتفع گردیده و در نیروي کار متخصص 

جهت انجام این فرآیند صرفه جویي مي شود.

درحال حاضر بتن يكي از پر مصرف ترين و پر كاربرد ترين مصالح ساختماني در جهان مي باشد به گونه اي كه ميزان توليد جهاني آن 
 )  BETON به حدود 13 ميليارد تن در سال مي رسد و به لحاظ مقايسه اي فقط مصرف آب داراي كميتي بيشتر از آن مي باشد . بتن ) 
واژه اي است فرانسوي كه از حدود 80 سال قبل و با ورود و ساخت سيمان و توليد مصالح بتني در كشور به زبان فارسي رايج شده 
CONCRETUS ( به معني جسم سخت و مقاوم گرفته   ( . اين واژه در انگليسي  )CONCRETE( مي باشد كه از واژه اتين    است 
با  قرار گرفته و سازه هاي بسيار بزرگ  اوايل قرن بيستم در سطحي وسيع درجهان مورد استفاده  از  اين ماده ساختماني  شده است. 
استفاده از آن ساخته شده است . مقاومت ، دوام ، شكل پذيري ، سازگاري با محيط زيست و زيبايي اين ماده ساختماني موجب گشته تا 
استفاده از آن در انواع سازه ها اعم از مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، هيدروليكي و ... مورد استقبال طراحان و سازندگان قرار گيرد . ساخت 
سيمان پرتلند و كاربرد بتن در كشور ما از حدود 80 سال قبل رايج شده، اما كاربرد وسيع آن به ويژه در طرح هاي عمراني و سازه هاي 

بزرگ به دهه 1330 به بعد باز مي گردد.

آشنايي با بتن خود متراكم 
Self Compacting Concrete ( SCC(
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تست های مختلفی 
برای آزمايش 

خصوصيات خميری 
scc به كار رفته 

است. تست جريان 
اسامپ با استفاده 
از مخروط اسامپ 
سنتی، تست بسيار 

معمول كارگاهی 
می باشد و در روند 

استانداردسازی 
 ASTM توسط
می باشد. در اين 

آزمايش، مخروط 
اسامپ بدون 

متراكم كردن كاما 
پر می شود سپس 
مخروط برداشته 

شده و مقدار پخش 
بتن اندازه گيری 

می شود
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از دیگر تفاوت هاي مهم بتن خود متراکم ) SCC ( افزایش دوام بتن در مقایسه با بتن 
معمولي است. مواردي که بر دوام بتن تاثیر مي گذارند شرایط نامناسب محیطي زیر مي باشند:

1. سیکل هاي یخبندان و ذوب متوالي
2. مجاورت با یون سولفات

3. مجاورت با یون کلراید
4. مجاورت با انواع نمك ها

5. سیکل هاي تر و خشك شدن متوالي
نفوذپذیري بتن با هر کدام از موارد فوق رابطه مستقیم دارد و بتن خود متراکم به دلیل 
نسبت آب به سیمان کمتر و نیز به دلیل استفاده از مواد ریزدانه به عنوان فیلر، تخلخل و در 
نتیجه نفود پذیري کمتري داشته و این امر سبب افزایش دوام این نوع بتن در مقایسه با 

انواع دیگر مي گردد.
: SCC مزایاي بتن

• افزایش سرعت بتن ریزي
• عدم نیاز به انرژي ارتعاشي و نیروي کار مرتبط با آن

• نیاز کمتر به عملیات شمشه کشي و پرداخت سطح بتن
• کاهش هزینه بتن ریزي

• ایجاد سطوح خارجي صاف تر و یکنواخت تر
• سهولت بتن ریزي در مقاطع خیلي نازك ، گوشه ها و نقاط دور از دسترس

• سهولت بتن ریزي در جاهایي که مقدار زیادي میلگرد با فواصل خیلي کم تعبیه شده است.
• امکان اجراي قطعات معماري با مقاطع نازك و شکل هاي خاص که اجراي آن ها با بتن 

معمولي امکان پذیر نیست.
• تحکیم بهتر بتن در اطراف میلگردها و اتصال بهتر میلگرد به بتن

• بهبود قابلیت پمپ شدن
• حذف عدم یکنواختي محتمل در متراکم سازي بتن توسط کارگران مختلف

• صرفه جویي در هزینه هاي کارگري
• کاهش دوره ساخت و صرفه جویي در هزینه هاي مرتبط با زمان

• سرعت بیشتر ماشین آات حمل بتن
• کاهش آلودگي صوتي ناشي از کار ویبراتورها و امکان افزایش ساعات کار در شبانه 

روز در مناطق مسکوني شهري.
• افزایش ایمني با حذف عملیات تحکیم به کمك انرژي خارجي.

بتن خود متراکم ) SCC ( چگونه ساخته می شود؟
دو ویژگی مهم و اختصاصی بتن خود متراکم برای حفظ حالت خمیری خود، روانی 
و پایداری آن است. روانی باای scc معموا با استفاده ازافزودنی های فوق روان کننده 
)HRWR( و نه با اضافه کردن آب اضافی به دست می آید. پایداری و مقاومت در برابر 
جدا شدگی مخلوط بتن خمیری با افزایش نرمی بتن و یا با استفاده از افزودنی هایی که 

ویسکوزیته مخلوط را بهبود می بخشند به دست می آید.
افزایش ضریب نرمی را می توان با افزایش مواد سیمانی و یا با ترکیب مواد معدنی نرم 

به دست آورد.
افزودنی هایی که ویسکوزیته مخلوط را تحت تاثیر قرار می دهند در مواقعی که دانه بندی 
منابع سنگدانه برای دستیابی به یك مخلوط چسبنده مناسب نمی باشد و یا تغییرات درمنابع 
سنگدانه ها زیاد است بسیار مفید می باشد. یك دانه بندی یك دست و خوب از سنگدانه ها 
می تواند به scc با مواد سیمانی کمتر و یا کاهش مقدار افزودنی ها کمك کند. کنترل رطوبت 
سنگدانه ها نیز از نکات مهم تولید مخلوط  scc  خوب است. ترکیبات scc به طور معمول 
دارای قدرت چسبندگی بااتر، درشت دانه کمتر و نسبت ریزدانه به درشت دانه بیشتر نسبت 

به مخلوط های بتن معمولی می باشند.

چگونه scc را آزمايش کنیم؟
تست های مختلفی برای آزمایش خصوصیات خمیری scc به کار رفته است. تست 
جریان اسامپ با استفاده از مخروط اسامپ سنتی، تست بسیار معمول کارگاهی می باشد 
و در روند استانداردسازی توسط ASTM می باشد. در این آزمایش، مخروط اسامپ بدون 
متراکم کردن کاما پر می شود سپس مخروط برداشته شده و مقدار پخش بتن اندازه گیری 
می شود. مقدار پخش می تواند در محدوده 18 تا 32 اینچ )mm 810-455( تغییر کند. 
مقاومت در مقابل پخش شدگی از طریق شاخص پایداری چشمی )VSI( قابل مشاهده 
است.  VSI براین اساس است که آیا آب انداختگی در گوشه های بتن پخش شده مشاهده 

می شود و یا تجمع سنگدانه ها در مرکز بتن پخش شده می باشد یا خیر.
متغیر های VSI از 0 به عنوان بااترین پایداری تا 3 با عنوان پایداری غیر قابل قبول 
درجه بندی می شود. در طول انجام تست جریان اسامپ، ویسکوزیته مخلوط SCC را 
می توان با اندازه گیری مدت زمان مورد نیاز بتن برای رسیدن به قطر پخش 20 اینچ)500 
میلیمتر( از زمانی که مخروط اسامپ برداشته می شود تخمین زد. این مقدار با عنوان اندازه 
گیری  T20 یا T50 نامیده می شود و به طور معمول از 2 تا 10 ثانیه برای SCC متغیر 
است. درجه  T20 یا T50 بااتر بیانگر ویسکوزیته بیشتر ترکیب است که برای  بتن های  
محل های با آرماتوربندی انبوه و پیچیده و یا در نقاط عمیق مناسب تر است. T20یا  T50با 
درجه کمتر ممکن است برای بتن هایی که باید مسافت های افقی طوانی بدون مانع را طی 
کنند مناسب تر است. تست هایU-box وL-box  برای توسعه محصول یا پیش ارزیابی 
استفاده می شود و شامل پر کردن بتن در یك سمت  باکس  و سپس باز کردن درب می باشد 
تا بتن به سمت محفظه حاوی آرماتور جریان پیدا کند. تست حلقه J براساس تغییرات 
جریان اسامپ می باشد به این صورت که قفس شبیه سازی شده آرماتوربندی در اطراف 
مخروط اسامپ قرار می گیرد و توانایی مخلوط SCC برای عبور از میان قفس شبیه سازی 
شده آرماتوربندی بدون جداشدگی ارزیابی می شود. تست های U-box و L-box  و 
تست حلقه J  قدرت عبور بتن درمیان انبوه آرماتوربندی را اندازه گیری می کند. تست 
دیگر استاندارد، تست ستونی ست که میزان درشت دانه های مخلوط بتن را در ارتفاعات 

دامنه قابل قبول نتايجنمايانگر پارامترواحدروشرديف

MINMAX

650800قابلیت پرکنندگيMMجریان اسامپ1
2T50CM اسامپ درSEC25قابلیت پرکنندگي
3J حلقهMM010قابلیت عبور
612قابلیت پرکنندگيSECقیف V  شکل4
5MIN 5 T شکل در V قیفSEC03جداشدگي دانه بندي
6)  h1-h2 ( شکل U جعبهMM030قابلیت عبور
7)  h1/h2 ( شکل  L 80100قابلیت عبوردرصدجعبه
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بتن خود متراكم 
 ) SCC ( شونده
تاكنون كمتر در 
ايران مورد توجه 
بوده است. در 
صورتي كه كارايي 
بسيار خوب آن به 
ويژه در سازه هاي 
داراي شبكه ميلگرد 
انبوه و فشرده ، 
اهميت و كارايي 
آن را در بسياري از 
سازه هاي جهان به 
اثبات رسانده است
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مختلف را در یك نمونه ستونی به عنوان شاخص پایداری و مقاومت در مقابل جداشدگی 
را اندازه گیری می کند.  

جمع بندي و نتیجه گیري :
بتن خود متراکم شونده ) SCC ( تاکنون کمتر در ایران مورد توجه بوده است. در 
انبوه و  صورتي که کارایي بسیار خوب آن به ویژه در سازه هاي داراي شبکه میلگرد 
فشرده ، اهمیت و کارایي آن را در بسیاري از سازه هاي جهان به اثبات رسانده است. 
به دلیل نبودن تجربه ملي قابل ماحظه، ازم است امکان استفاده از این نوع بتن در 
سازه هاي آبي داراي شبکه میلگرد فشرده و با فاصله کم مانند تیرهاي نازك با دهانه 
خیلي طویل ، شمع هاي حامل بار خیلي سنگین، پایه هاي پل هاي خیلي سنگین و غیره 

مورد بررسي و توجه واقع شود.
 * سرپرست سيويل و سازه نيروگاه گازي 150مگاواتي
 پارسيان ) شركت فراب(

مقايسه كيفيت از نظر شكل ظاهري بتن SCC ) 1 ( با بتن معمولي ) 2 (

اندازه گيري قطر پخش شده بتن SCC پس از 20 ثانيه SCC تصويري از بتن
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رهبران نيروي 
كار، اغلب بر اين 

باورند كه كارگران 
مي توانند با 

پرداخت هاي بيشتر، 
ساعت هاي كار 

كمتر و شرايط كاري 
بهينه برانگيخته 

شوند، در حالي كه 
برخي از متخصصان 
پيشنهاد مي كنند كه 

انگيزش مي تواند 
از راه فراهم 

نمودن استقال و 
مسئوليت پذيري 
كاركنان افزايش 

يابد. هر دو ديدگاه 
بيانگر نظريه هاي 
محتوايي انگيزش 

هستند
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ادبیات نظري: 
نیازهاي دروني افراد، محرك و ترغیب کننده ی آن ها در جهت انجام کار مي باشد. 
توانایي  دارد  اعتقاد  )رابینز(  کنند؟  مي  کار  دیگران  از  بیشتر  افراد  از  برخي  اما چرا 
انگیزه ی  زماني که  کنند و  ایفا مي  را  نقش مهمي  میان  این  در  ، هر دو  انگیزش  و 
افراد باا باشد، فعالیت بیشتري انجام مي دهند)رابینز،1384(. وجود رضایت شغلي 
در ادامه ی فعالیت و همکاري با سازمان نقش مهم و ضروري اي ایفا مي کند و اگر 
نشود،  برانگیخته  وظایفش  انجام  درجهت  و  نباشد  عاقمند  شغلش  به  نسبت  فرد 
طریق  از  نیازها  ساختن  برآورده  ولي  بود  خواهد  آور  مال  برایش  فعالیت  ادامه 
حرفه، احساس رضایت مندي نسبت به شغل را ایجاد مي کند و با توجه به اهمیت 
بیشتر خواهد  آن توسط سازمان، احساس رضایتمندي  تامین  میزان  نیاز و  و شدت 
شد )ساعتچي،1372(. در ادامه به بررسي تعاریف و نظریه هاي مختلف در خصوص 

انگیزه و رضایت شغلي پرداخته مي شود.

انگیزه:
 انگیزه، حالتي از برانگیختگي است که فرد را درجهت انجام کار ترغیب مي کند 
تعریف  و  کمیت  کیفیت،  دادن  نشان  براي  که  اصطاحاتي  از  یکي  )رابینز،1384(. 
انگیزش به کار گرفته شده، مفاهیم مربوط به پویاشناسي رفتار بوده است. اصطاح 
باعث  که  است  نیرویي   ، آن  از  منظور  و  برگرفته شده  فیزیك  دانش  از  پویاشناسي 

آن  رفتار،  انگیزش  براي  اصطاح  این  از  استفاده  دلیل  مي شود.  اجسام  در  حرکت 
تکاپو در جهت  به  را  او  باعث حرکت فرد مي شود و  نیز  انگیزش رفتار  است که 

ارضاي نیازهایش وا مي دارد.
را  آن  باید  و  کرد  مشاهده  مستقیم  صورت  به  نمي توان  را  انگیزش  یا  انگیزه ها 
را  انگیزشي  فرایند هاي  استنباط کرد.  نتایج چنین رفتارهایي  راه رفتارهاي فرد و  از 
تاثیرات  و  داد  قرار  شناسایي  مورد  رفتار،  دائمي  جریان  تحلیل  راه  از  مي توان  تنها 
گوناگون آن را بر شخصیت، باورها، دانش ها، توانایي ها و مهارت هاي افراد مشاهده 

کرد )ساعتچي، 1382(. 
راستاي  در  را  فرد  که  کرد  تعریف  فرایندي  عنوان  به  می توان  را،  کار  انگیزش 
دستیابي به هدف نیرو مي بخشد و به حرکت در مي آورد. منبع این نیروزایي مي تواند 
در  که  است  خشنودي  احساس  نوعي  نیز  شغلي  رضایت  باشد.  بیروني  یا  دروني 
ترین  مهم  از  یکي  شغلي  رضایت  مي آید.  دست  به   هدف ها،  به  دستیابي  نتیجه ی 
اهمیتي  از  دارد،  که  زیادي  اثرات  واسطه ی  به  که  است  افراد  نگرش  زمینه های 
است  چندوجهي  و  شناختي  روان  فرایندي  انگیزش  بنابراین  است.  برخوردار  باا 
شغلي  رضایت  و  کند  مي  هدایت  بهینه  هدف هاي  سمت  به  را  افراد  رفتارهاي  که 
احساس مطلوب، مثبت و خوشایندي است که افراد از شغل خود دارند. در زمینه ی 
انگیزش کار، نظریه هاي متعددي وجود دارد که آن ها را مي توان در قالب نظریه هاي 

محتوایي، فرایندي و معاصر مطرح نمود.

مهدي علي زاده**

ناهيد خمسه يی*

نگرش انگيزش

شخصيت رفتار فردي ادراك

توانايي يادگيري

رضايت شغلي از جمله حوزه هايي است كه در علم مديريت و رفتار سازماني جايگاه ويژه اي داشته و متخصصان منابع انساني معتقدند 
افزايش سطح رضايت مندي كاركنان، در بهره وري و ماندگاري آن ها در سازمان تاثيرگذار است.

متغيرها و عوامل بسياري بر ميزان رضايت مندي كاركنان تاثير دارد. اين عوامل از ويژگي هاي شغلي گرفته تا ويژگي هاي محيطي و سازماني 
را دربر مي گيرد. تحقيق حاضر به بررسي سطح رضايت مندي كاركنان پرداخته است. در اين تحقيق ابعاد نگرشي، شغلي، محيطي، سازماني 
و قانوني بررسي شده است. اين تحقيق در آبان ماه سال 89 انجام شده و جامعه ی آماري آن، كاركنان شركت فراب مي باشد. نتايج تحقيق 

را در انتهای متن، پس از بررسی جوانب مختلف مشاهده خواهيد كرد. 

بررسي سطح رضايتمندي كاركنان شركت فراب
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نظريه هاي فرايندي 
به جاي اين كه براي 
شناسايي و فهرست 
كردن محرك هاي 
انگيزشي تاش 
كنند، در پي 
اين هستند كه 
انگيزش چگونه 
رخ مي دهد؟ اين 
نظريه ها تمركزشان 
بر اين است كه 
چرا افراد مشوق 
رفتاري ويژه اي 
را براي ارضای 
نيازها انتخاب مي 
كنند؟ و هنگامي كه 
به هدف ها دست 
مي يابند، چگونه 
رضايتشان را مورد 
ارزيابي قرار مي 
دهند

نظريه هاي محتوايي انگیزش:
پرداخت هاي  با  مي توانند  کارگران  که  باورند  این  بر  اغلب  کار،  نیروي  رهبران 
که  حالي  در  شوند،  برانگیخته  بهینه  کاري  شرایط  و  کمتر  کار  ساعت هاي  بیشتر، 
نمودن  فراهم  راه  از  مي تواند  انگیزش  که  مي کنند  پیشنهاد  متخصصان  از  برخي 
نظریه هاي  بیانگر  دیدگاه  دو  هر  یابد.  افزایش  کارکنان  مسئولیت پذیري  و  استقال 
محتوایي انگیزش هستند. نگرش هاي محتوایي در انگیزش مي کوشد به این پرسش 

پاسخ دهد که : چه عامل یا عامل هایي افراد را برمي انگیزاند؟ )مقیمي:1385(

نظريه هاي فرايندي انگیزش:
نظریه هاي فرایندي به جاي این که براي شناسایي و فهرست کردن محرك هاي 
انگیزشي تاش کنند، در پي این هستند که انگیزش چگونه رخ مي دهد؟ این نظریه ها 
تمرکزشان بر این است که چرا افراد مشوق رفتاري ویژه اي را براي ارضای نیازها 
را  یابند، چگونه رضایتشان  مي  به هدف ها دست  که  هنگامي  و  کنند؟  مي  انتخاب 

مورد ارزیابي قرار مي دهند.

نظريه هاي معاصر:
نظریه هاي ناهماهنگي شناختي، مبادله، برابري ادراك از خود، اسناد و ... که در 

سال هاي اخیر مطرح شده اند در این دسته از نظریه ها جاي دارند.

رضايت شغلي:
به  کارکنان  نگرش  شیوه ی  است.  مهم  امري  سازمان،  به  کارکنان  نگرش  نوع 
نارضایتي  یا  رضایت  مي باشد.  مرتبط  است،  حساس  سازمان  براي  که  رفتارهایي 
شغلي، شیوه ی نگرش فرد نسبت به شغلش است که بیشترین پژوهش در مورد آن 
کارکنان  نارضایتي  یا  درباره ی رضایت  باید  مدیران  گمان  بي  است.  گرفته  صورت 

حساسیت داشته باشند. 
باور  این  بر  پیچیده و چند بعدي مي داند و  )هاپاك( رضایت شغلي را مفهومي 
است که با عامل هاي رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد، لذا هر فرد با تاکیدي 
که بر عوامل متفاوتی نظیر: میزان درآمد، ارزش اجتماعي شغل، شرایط محیط کار 
و تشویق هاي متناسب با موقعیت  می شود، از راه هاي گوناگون از شغلش احساس 

رضایت مي کند )صافي، 1379(.
و  دروني  رضایت  عنوان  با  شغلي  رضایت  نوع  دو  به  همکارانش  و  )کینزبرگ( 
بیروني اشاره  مي کند و رضایت دروني را ناشي از احساس لذت انساني از اشتغال 
به کاري که دارد و رضایت بیروني را ناشي از میزان دستمزد و پاداش کار، روابط 

 .)1379 )صافي،  کند  مي  ذکر  محیطي  شرایط  بااخره  و  محیط  بر  حاکم  انساني 
کارمندان  دارد.  وجود  مدیران  براي  شغلي  رضایت  اهمیت  بر  مبني  زیادي  شواهد 
راضي به دلیل کاهش میزان غیبت و در نتیجه تداوم انجام کار، بهره  وري بیشتري را 
براي سازمان به ارمغان مي آورند. )اسپکتور(، از جنبه کرامت انساني به موضوع مي 
نگرد و یادآور مي شود، افراد حق دارند که مورد رفتار احترام آمیزي قرار گیرند، از 
جنبه ی مطلوبیت، رضایت شغلي روي رفتار افراد اثر مي گذارد. این رفتار نیز روي 
تحت  نیز  خدمت  ترك  و  غیبت  بهره وري،  گذاشت.  خواهد  تاثیر  سازمان  کارکرد 
به  شغلي  رضایت  نتایج  و  آثار  است  معتقد  رابینز  دارند.  قرار  شغلي  رضایت  تاثیر 
افزایش رضایت شغلي  براي  بنابراین تاش  منتقل مي شود.  کارکنان  زندگي کاري 

قابل توجیه مي باشد.
و  نگرش  با  همواره  فرد  که  گفت  توان  مي  ساده  طور  به  زیر،  شکل  اساس  بر 
شخصیت قوام یافته به سازمان مي پیوندد. درست است که نوع نگرش و شخصیت 
کارمند براي همیشه ثابت نمي ماند، اما وقتي که او داخل سازمان مي شود، رفتارهاي 
انگیزش  تثبیت شده اي دارد. نحوه ی تعبیر و تفسیر کارکنان از محیط کار بر سطح 
آن ها و بر آنچه در هنگام کار مي آموزند و سرانجام بر رفتار کاري شخصي آن ها تاثیر 
دارد. بر اساس این مدل رفتار فرد از استعدادها و مهارت هایي که هنگام پیوستن به 
سازمان دارد، تاثیر مي گیرد، هرچند یادگیري به مرور زمان این متغیر را عوض مي 
بیش  داراي مفهومي است که در جامعه شناسي و روانشناسي  کند.  رضایت شغلي 
متغیري  عنوان  به  را  مفهوم  این  من(  .)فري  است  رفته  کار  به  دیگر  بخش هاي  از 
مفید است.  اقتصادي  تبیین برخي رفتارهاي  براي  برده است، زیرا  به کار  اقتصادي 
روانشناسان دو رویکرد متمایز را مطرح مي سازند; رویکرد کلي و رویکرد رویه اي. 
به عنوان مفهومي کلي تعریف مي کنند و  )ایوانویچ( و )رانلي(، رضایت شغلي را 
نگرش فرد نسبت به شغل را نگرشي کلي ارزیابي مي کنند. در کنار این تفکر رویکرد 
رویه اي قرار دارد که در آن رضایت شغلي مجموعه اي از نگرش هاي فرد نسبت به 
جنبه هاي مختلف شغل در نظر گرفته مي شود. عوامل مختلفي روي رضایت شغلي 
از  را  است. )کارك( دایل خود  نوع جنس  این عوامل  از  یکي  تاثیر مي گذارند. 
رضایت شغلي بیشتر زنان نسبت به مردان  مطرح مي سازد. )گادشات( و )گارگند(، 
است.  موثر  فرزندان  بر رضایت شغلي  مادران  و  پدران  کار  به  اشتغال  که  دریافتند 
در برخي از جوامع از جمله عوامل موثر بر رضایت شغلي، سن و نژاد است. سطح 
از  برخي  بر رضایت شغلي است. در حالي که در  موثر  از عوامل  تحصیات یکي 
اثر را مثبت یافتند، برخي دیگر این رابطه را معکوس یافتند.  دستمزد  مشاغل این 
مي تواند عاملي موثر بر رضایت شغلي در نظر گرفته شود، در حالي که در برخي از 
پژوهش ها به نبود رابطه ی دستمزد روي رضایت شغلي پي برده شده است. همچنین 
تغییر در دستمزد، روي رضایت شغلي اثر مي گذارد. مشخصه هاي سازماني مي تواند 
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همكاران به روش 
هاي  مختلفي مانند 

مذاكره حضوري، 
تلفني و ارسال ايميل 

يا نامه مي توانند 
نظرات، پيشنهادات، 
انتقادات و مشكات 

خود را با معاون 
پشتيباني و مدير 

منابع انساني مطرح 
نمايند. در اين صورت 
ابتدا نظرات همكاران 

دريافت، سپس 
موضوع بررسي و در 

صورت لزوم در كميته 
منابع انساني طرح 

مي شود

یریت
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فني،  هاي  صاحیت  بر  عاوه  همکاران،  انتصاب  جهت  است  ذکر  به  ازم 
صاحیت هاي عمومي کاندیداها )مانند : توانایي مدیریت، تطابق فرهنگي با شرکت، 
رعایت اصول اخاقي و رفتاري و . . . ( نیز توسط معاون ذیربط و کمیته مذکور 
بررسي و در صورت لزوم از سایر معاونت ها ، مشتریان )کارفرماها( و پیمانکاران 

مرتبط نیز استعام به عمل مي آید.
:  چالش هايي كه شركت از بعد منابع انساني و در هنگام توسعه و ايجاد   

شركت هاي تابعه جديد با آن مواجه مي شود چه مواردي است؟
مهمترین چالش هایي که پس از ایجاد شرکت هاي جدید ایجاد مي شوند عبارتند از : 
)بخصوص  جدید  هاي  شرکت  به  جابجایي  به  همکاران  تمایل  عدم   -1-10

همکاران با تجربه(
این  با همکاران جدیدااستخدام در  10-2- عدم تطابق فرهنگ سازماني فراب 

شرکت ها
10-3- عدم انطباق کامل آیین نامه ها، مقررات و ضوابط فراب با نوع فعالیت 

هاي این شرکت ها
10-4- بروز رقابت بین همکاران موجود، جهت تصدي پست هاي مدیریتي در 

این شرکت ها
10-5- عدم تدوین استراتژي و برنامه هاي عملیاتي این شرکت ها قبل از تاسیس 

یا زمان شروع فعالیت
10-6- عدم تدوین گردش کار، روش اجرایي و دستورالعمل هاي مناسب این 

شرکت ها قبل از تاسیس یا زمان شروع فعالیت
و  فراب  شرکت  بین  کاري  ارتباطات  برقراري  هاي  رویه  تدوین  عدم   -7-10

شرکت هاي جدید
را در مورد  نظرات خود  يا  و  توانند مشكات  :  همكاران چگونه مي   
بگذارند؟  ميان  در  شما  با  شركت،  بااتر  سطوح  همكاران  ساير  يا  و  مديران 

برخورد شما در اين مواقع چه خواهد بود؟
همکاران به روش هاي  مختلفي مانند مذاکره حضوري، تلفني و ارسال ایمیل یا نامه 
مي توانند نظرات، پیشنهادات، انتقادات و مشکات خود را با معاون پشتیباني و مدیر منابع 
انساني مطرح نمایند. در این صورت ابتدا نظرات همکاران دریافت، سپس موضوع بررسي 
و در صورت لزوم در کمیته منابع انساني طرح مي شود. بعد از بررسي موضوع و تحلیل 
پیامدهاي آن، اقدام ازم تعیین و اجرا مي گردد. بدیهي است نتیجه به اطاع همکار مربوطه 
نیز رسانده مي شود و در صورت لزوم، به منظور جلوگیري از بروز مشکل ، مشخصات 
همکار محرمانه تلقي مي گردد. موارد اصلي که همکاران با معاون پشتیباني یا مدیر منابع 

انساني مطرح مي نمایند به شرح زیر مي باشد:
1ـ پیشنهاد یا انتقاد در مورد سرپرست مربوطه

2ـ پیشنهاد یا انتقاد در مورد تقسیم کار در بخش ذیربط
3ـ رعایت یا عدم رعایت فرهنگ سازماني ، کدهاي اخاقي و رفتاري شرکت

4ـ پیشنهاد یا انتقاد در مورد نحوه تخصیص امکانات رفاهي 
5ـ پیشنهاد یا انتقاد در مورد حقوق و مزایا

6ـ پیشنهاد یا انتقاد در مورد همکاران ذیربط
7ـ پیشنهاد اصاحي در مورد منابع انساني یا خدمات پشتیباني

8ـ پیشنهاد اصاحي در مورد خدمات پشتیباني

ادامه از صفحه 29
6- نتیجه گیري:

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد که در سایت هاي جنوب کشور، از نظر فني-
اقتصادي، استفاده از توربین هاي SGT-700 به مراتب به صرفه تر ازH-25 مي باشد. لذا 
چنانچه محدودیت هاي خاص تجاري وجود نداشته باشد، استفاده از توربین هاي زیمنس 

توصیه مي گردد.
* كارشناس فنی مهندسی مكانيک
* * كارشناس فنی مهندسی مكانيک

شغلي  رضایت  )دان(،  تحقیقات  اساس  بر  باشد.  شغلي  رضایت  بر  موثر  عوامل  از 
بودن سطح رضایت شغلي  )ایدسان( علت کمتر  بزرگ کمتر است.  در شرکت هاي 
مشخصه هاي  است.  دانسته  کاري  محیط  ناپذیري  انعطاف  را  بزرگ  شرکت هاي  در 
شغلي بر رضایت شغلي نیز تاثیر دارد. بر اساس یافته هاي )سوسا- پزا( داشتن شغل 
اثر بسیار منفي بر رضایت شغلي دارد. برعکس عاقه مندي به شغل،  خسته کننده 
رابطه ی خوب با مدیر و امکان استقال در کار از عوامل موثر در افزایش رضایت 

شغلي است.

روش تحقیق:
ابزار  و  باشد  مي  پیمایشي  توصیف  شناسي،  روش  لحاظ  از  ما  تحقیق  شیوه ی 
در  آن  در  که  بوده ،  الکترونیکي(  صورت  )به   پرسش نامه  اطاعات،  جمع آوري 
کارکنان  از  مقررات  و  قوانین  شغلي،  محیطي،  سازماني،  نگرشي،  ابعاد  خصوص 
فراب  شرکت  کارکنان  ما،  تحقیق  آماري  جامعه ی  است.  آمده  عمل  به  نظرخواهي 
تایید  به  و  بررسي  کرونباخ(  )آلفاي  آزمون  براساس  پرسش نامه  پایایي  و  باشد  مي 

رسیده است. 

يافته هاي تحقیق:
میانگین  روش  از  کارکنان  رضایت مندي  سطح  بررسي  جهت  تحقیق  این  در 
میانگین  استفاده شده است. طبق داده ها و اطاعات جمع آوري شده در سال 89، 
رضایت مندي کارکنان 71درصد بوده که نسبت به دوره ی قبل ) سال 87( 3درصد و 
درصد مشارکت کارکنان 85درصد بوده که نسبت به دوره ی قبل 10درصد افزایش 
یافته است. در بررسي عوامل رضایتمندي کارکنان، بیشترین سطح رضایت از عوامل 
وضعیت  است.  بوده  سازماني  عوامل  از  رضایت مندي  سطح  کمترین  و  محیطي 

رضایت مندي کارکنان شرکت فراب، به صورت نمودار زیر مي باشد .
* كارمند بخش منابع انسانی
** مسئول واحد توسعه منابع انسانی
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تعريف کنسرسیوم
کنسرسیوم واژه ای اتین به معنای »شراکت، انجمن یا جامعه« است و از »کنسورس« 

)consors( به معنای »شریك« و »صاحب دارایی یا همراه« تشکیل شده است.
اصطاح کنسرسیوم، یك اصطاح حقوقي نیست و در هیچ یك از نظام هاي حقوقي 
تعریف نشده است. کنسرسیوم، یك رابطه ي قراردادي بین طرفین قرارداد مي باشد و 
بیش از آن که یك مفهوم حقوقي باشد، یك اصطاح تجاري ـ اقتصادي است و به 
اتحاد دو یا چند نفر، شرکت، سازمان و یا دولت )یا هر ترکیبي از موارد مذکور( با 
هدف مشارکت در یك فعالیت مشترك و یکپارچه کردن منابع آن ها براي دستیابي 
به یك هدف مشترك اطاق مي شود. هر یك از این افراد، شرکت ها، سازمان ها و 
معروف  کنسرسیوم هاي  از  مي نامند.  کنسرسیوم  اعضاي  را  حقوقي  شخصیت هاي 
دنیا مي توان به کنسرسیوم NAFTA )کنسرسیوم اقتصادي میان سه کشور آمریکا، 
کانادا و مکزیك(، کنسرسیوم اتحادیه اروپا )میان 27 کشور اروپایي( و کنسرسیوم 
شبکه جهاني وب )میان بیش از 450 شرکت تولید کننده ی نرم افزار و سخت افزار( 

اشاره کرد.
کنسرسیوم ها لزوما میان شرکت هاي تجاري، دولت ها و سازمان ها تشکیل نمي شود 
و اشخاص حقیقي مانند سرمایه گذاران و نیز کتابخانه ها، دانشگاه ها و آزمایشگاه ها نیز 

مي توانند از طریق ایجاد یك کنسرسیوم منابع خود را به اشتراك بگذارند. 
در یك کنسرسیوم، شرکا تمایل دارند تا تاش ها و مهارت هاي خود را بدون تسهیم 
بدون  یا موسسه ی خود و  دادن شرکت  از دست  اقتصادي،  آورده ی  یا  زیان  سود و 
ریسك هاي همراه با یك موسسه اقتصادي مشترك ترکیب کنند، تا به هدف مشترکي 

که دستیابي به آن توسط هر یك از اعضا دشوار است،  برسند.

کنسرسیوم هاي پیمانكاري
برخي از کنسرسیوم ها به منظور اجراي یك پروژه ی پیمانکاري تشکیل مي شوند. هر 
عضو به اعتبار و با ریسك خود به کنسرسیوم مي پیوندد. محدوده هاي کاري اعضا از هم 
گسسته و بدون هم پوشاني مي باشد و در موافقت نامه ی کنسرسیوم، به روشني وظایف 
تفکیك شده مشخص مي شود.   به عنوان مثال، در کنسرسیومي که به منظور اجراي یك 
پروژه احداث نیروگاه به صورت EPC تشکیل مي شود، ممکن است یکي از اعضا،  به 
اجراي فعالیت هاي ساختماني بپردازد و عضو دیگر، مسئولیت طراحي، تامین و نصب و 

راه اندازي تجهیزات نیروگاه را برعهده داشته باشد. هر عضو کنسرسیوم، درآمد مربوط 
به محدوده کاري خود را کسب مي کند و هزینه ی هر محدوده ی کاري نیز با همان 

عضو مي باشد. هر عضو کنسرسیوم، مسئول منافع و عملکرد خود مي باشد.
به عبارت دیگر، کنسرسیوم تنها یك حلقه ی اتصال باریك و ضعیفي را بین اعضا 
ایجاد مي کند تا به صورت موقت و تحت یك مدیریت واحد در یك مناقصه شرکت 
کنند و در صورت برنده شدن در مناقصه، هر یك از اعضا وظیفه ی تخصصي خود را 
در راستاي اجراي تعهد مشترك انجام مي دهند. در کنسرسیوم های پیمانکاری، معموا 
شرط می شود که شرکا جمعی وانفرادی در قبال کارفرما مسئول هستند و رفع مسئولیت 

از یکی، موجب بری شدن بقیه نمی گردد.

مزاياي تشكیل کنسرسیوم
- قدرت اجرایي بیشتر نسبت به هر یك از اعضا به تنهایي

- سهولت شکل گیري یا پایان دهي به کنسرسیوم نسبت به تشکیل یك شرکت جدید
- کم بودن هزینه ی معامات و تبادات بین شرکتي

- نیاز به تجمیع منابع به منظور توانمندسازي اعضاي کنسرسیوم براي ارایه خدماتي 
که هر یك از اعضا به تنهایي قادر به ارایه  آن نخواهد بود

- تسهیم ریسك ها میان اعضا
- تقویت جایگاه رقابتي

- تحکیم رابطه بین شرکت ها
- کاهش رقابت بین شرکت هاي همکار 

- ایجاد زمینه ی یادگیري از شرکت هاي همکار
- ادغام تجارب و دانش فني در زمینه هاي متفاوت براي رسیدن به هدف کنسرسیوم
امکان پذیر  ایجاد و راهبري موفق کنسرسیوم  به مزیت هاي فوق، درسایه  دستیابي 

است و این چیزي نیست جز:
- موسسین شایسته کنسرسیوم

- اعتقاد به این که برخي از اهداف مشترك با اقدام جمعي بهتر تحقق مي یابد
- توافق اعضا در مورد ماموریت کنسرسیوم و همسویي آن با ارزش هاي اعضا

- رهبري موثر و قدرتمند کنسرسیوم
- شفاف بودن تعهدات اعضاي کنسرسیوم

در سال هاي اخير، مشاركت به عنوان راه حلي براي رهايي از تنش ها و چالش  هاي حقوقي ناشي از كنسرسيوم
برداشت هاي نادرست از برنامه ها، اطاعات، شيوه  هاي پرداخت، تغييرات قراردادي و ... مطرح شده 
است. مشاركت با تغيير ديدگاه حقوقي و قرادادي موجب افزايش توانايي شركت ها در اجراي بهتر 
پروژه ها با هزينه و زمان كمتر مي شود. يكي از شيوه هاي مرسوم برای مشاركت در اجراي پروژه ها، 
كنسرسيوم است. در اين مقاله به اختصار، به معرفي كنسرسيوم و مزاياي تشكيل آن پرداخته مي شود. 

كنسرسيوم تنها 
يك حلقه ی اتصال 
باريك و ضعيفي 
را بين اعضا ايجاد 
مي كند تا به صورت 
موقت و تحت يك 
مديريت واحد در 
يك مناقصه شركت 
كنند و در صورت 
برنده شدن در 
مناقصه، هر يك 
از اعضا وظيفه ی 
تخصصي خود را 
در راستاي اجراي 
تعهد مشترك 
انجام مي دهند. در 
كنسرسيوم های 
پيمانكاری، معموا 
شرط می شود 
كه شركا جمعی 
وانفرادی در قبال 
كارفرما مسئول 
هستند و رفع 
مسئوليت از يكی، 
موجب بری شدن 
بقيه نمی گردد

حميده هفت لنگ *
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انواع کنسرسیوم
کنسرسیوم ها را مي توان از جنبه هاي مختلف دسته بندي کرد:

 از نظر سیاست عضوگیري 
- ممکن است سیاست عضوگیري باز داشته باشند و هر سازماني را که قادر به پرداخت 
حق عضویت )سرمایه ازم براي ورود( و مایل به مشارکت در ماموریت کنسرسیوم باشد، 
بپذیرند. پژوهشگاه الکتریسیته در آمریکا با بیش از 700 عضو در زمره کنسرسیوم هایي است 

که سیاست عضوگیري باز دارند. 
- گاهي نیز عضویت در کنسرسیوم به صورت انحصاري است و فقط اعضاي مستعد و 
خاصي را قبول مي کند. کنسرسیوم تکنولوژي نیمه هادي معروف به سماتك از این نوع است 

و فقط شرکت هاي آمریکایي را مي پذیرد.
- کنسرسیوم بسته، نوع دیگري از کنسرسیوم است که با عضویت تعداد محدودي از 
شرکت ها تشکیل مي شود. پژوهشگاه مخابرات» بل« که مالکیت آن به هفت شرکت منطقه اي 

بل تعلق دارد، نمونه اي از کنسرسیوم بسته است.
- برخي از کنسرسیوم ها ساختار افقي دارند و فقط شرکت هاي موجود در سطح خاصي 
از یك صنعت )مثا سازندگان عمده( را در بر مي گیرند و برخي از آنها ساختار عمودي 
دارند و هر نوع شرکت موجود در آن صنعت )از جمله تامین کنندگان کوچك و متوسط( 

را نیز مي پذیرند.

 از نظر زمان
- کنسرسیوم مي تواند موقت باشد. کنسرسیوم موقت، ماموریت مشخصي دارد و با پایان 

یافتن آن برچیده مي شود.
- کنسرسیوم دایمي، کنسرسیومي است که برنامه هاي پیوسته و رو به گسترش دارد.

از نظر تامین نیروي انساني
- کنسرسیوم هایي که نیروهاي انساني را به صورت مستقل جذب مي کنند.

- کنسرسیوم هایي که به منظور پرهیز از استخدام کارکنان جدید یا بي ثباتي پرسنل اعضاي 
کنسرسیوم، کارهاي مربوطه را به صورت قراردادي با شرکت هاي عضو و غیرعضو انجام 

مي دهند.
- کنسرسیوم هایي که از کارکنان اعضاي کنسرسیوم به صورت مامور استفاده مي کنند.

 از نظر نوع فعالیت هر یك از اعضا
- کنسرسیوم هایي که اعضاي آن تعدادي واحد تولیدي یا خدماتي مي باشند که در یك 

رشته خاص تخصص دارند و هدف از تشکیل آنها تجمیع توان اعضا مي باشد.
- کنسرسیوم هایي که اعضاي آن تعدادي واحد تولیدي یا خدماتي مي باشند که به منظور 

تکمیل و ارایه توان خود با یکدیگر تشکیل کنسرسیوم داده اند.

ساختار سازماني کنسرسیوم هاي پیمانكاري
کمیته راهبري کنسرسیوم

وظایف

- تصمیم گیري در مورد عملکرد نامناسب پیمانکاران و تامین کنندگان
- تصویب استراتژي اجراي پروژه

- تصمیم گیري در مورد هرگونه اختاف نظر بین مدیران پروژه اعضا که توسط مدیر 
پروژه مشارکت قابل حل نباشد.

- بررسي و تصمیم گیري در تمام موارد حایز اهمیت در ارتباط با قرارداد با کارفرما و 
نظارت بر اجراي کار و موافقت نامه ی کنسرسیوم

تصمیمات کمیته براي کلیه اعضاي کنسرسیوم الزام آور است.

مدير پروژه کنسرسیوم
وظایف

- پیگیري و هماهنگي در اجراي تصمیمات کمیته راهبري
- پیگیري انجام کلیه تعهدات کنسرسیوم نسبت به کارفرما

- هماهنگي در اجراي قرارداد و موافقتنامه توسط اعضا
- تهیه استراتژي اجراي پروژه

- هماهنگي با اعضاي کنسرسیوم در ارتباط با هر اباغیه و یا ادعاي کارفرما در رابطه 
با قرارداد

مثال هايي از کنسرسیوم در ايران
در سال هاي اخیر در ایران نیز کنسرسیوم هایي عمدتا به منظور افزایش توان شرکت ها در 

اجراي پروژه هاي بزرگ ملي شکل گرفتند. برخي از این کنسرسیوم ها عبارتند از:
کنسرسیوم فراب- تابلیه به منظور اجراي طرح سد و نیروگاه )1000 مگاواتي( تلمبه 

ذخیره اي سیاه بیشه
نیروگاه  و  سد  طرح  اجراي  منظور  به  طرح  پرهون  تابلیه-  فراب-   کنسرسیوم 

)480 مگاواتي( سیمره
کنسرسیوم فراب- مپنا به منظور اجراي طرح نیروگاه گازي )1248 مگاواتي( خرم آباد

کنسرسیوم انیز- صدرا- ملي ساختمان به منظور طراحي، ساخت و تامین مالي پروژه پل 
خلیج فارس به طول تقریبي 2/5 کیلومتر

کنسرسیوم صدرا- سامسونگ به منظور اجراي پروژه EPC احداث سکوهاي دریایي 
فاز یك پارس جنوبي

کنسرسیوم قرارگاه خاتم اانبیا- مهندسي و ساخت تاسیسات دریایي ایران- ایزوایکو- 
صف به منظور اجراي پروژه ها فاز 15 و 16 پارس جنوبي

منابع:
1. سندیکاي صنعت برق ایران. 1389. "کنسرسیوم ها سازوکاري براي بسیج منابع و 

نیروها".
 Cushman, Robert Frank. Myers, James J. "Construction .2

Law Handbook", Volume 1. Aspen Law & Business. 1999

* رئيس بخش سيستم ها و روش ها

كميته ی راهبري كنسرسيوم

مدير پروژه ي كنسرسيوم

ساختار سازماني كنسرسيوم هاي پيمانكاري

مدير پروژه عضو 1مدير پروژه عضو 2مدير پروژه عضو ...

برخي از 
كنسرسيوم ها ساختار 

افقي دارند و فقط 
شركت هاي موجود 
در سطح خاصي از 

يك صنعت )مثا 
سازندگان عمده( 

را در بر مي گيرند و 
برخي از آنها ساختار 

عمودي دارند و هر 
نوع شركت موجود 

در آن صنعت )از 
جمله تامين كنندگان 
كوچك و متوسط( را 

نيز مي پذيرند

37

یریت
مد



اردیبهشت 90 .  شماره 1

هرچند اين حادثه 
هيچ گونه خسارت 
جاني و مالي نداشته 
است اما با توجه 
به ابعاد وسيع و 
علل ريشه اي اين 
حادثه در مراحل 
مختلف فرايند هاي 
تجهيز كارگاه، 
نصب، راه اندازي 
و بهره برداري، 
ضروري است 
موارد تشريح 
شده ي زير توسط 
 HSE كارشناسان
پيش از هرگونه 
عمليات حرارتي 
در تجهيزات و 
محل هاي بسته، 
به كاربران آموزش 
داده شود
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 رويداد)incident(: رخدادهاي)events( مرتبط با شغل که مي تواند باعث بروز جراحت، 
بیماري شغلي)بدون توجه به میزان شدت آن( و یا مرگ گردد، را رویداد مي نامند.

 حادثه)accident( : حادثه رویدادي است که منجر به جراحت، بیماري شغلي، مرگ و یا 
آسیب به تجهیزات مي گردد.

 شبه حادثه)near miss( : شبه حادثه، رویدادي است که منجر به جراحت، بیماري شغلي، 
مرگ و یا آسیب به تجهیزات نمي گردد.

  دایل اهمیت بررسي و تحلیل شبه حوادث وضرورت اطاع رساني به سایر طرف هاي 
ذینفع: بررسي و تحلیل آمار حوادث، حاکي از آن است که تقریبآ به ازاي هر 600 شبه حادثه، یك 
حادثه ی مهم اتفاق مي افتد. به عبارتي هر سازمان جهت پیشگیري از بروز حوادث و خسارات 
جاني و مالي، ازم است شبه حوادث اتفاق افتاده را شناسایي، ثبت و تحلیل نموده و ضمن تعریف 
و اجراي اقدامات اصاحي مرتبط، اطاع رساني و فرهنگ سازي مؤثر را براي کلیه طرف هاي 
ذینفع برقرار نماید. در همین راستا، نظر خوانندگان گرامي را به تحلیل یك شبه حادثه ی ساده که 

مورخ 89/5/5 در  کارگاه پارسیان اتفاق افتاد جلب مي نماییم.
امید است که خوانندگان محترم با درك علت این شبه حادثه ی ساده، از بروز حوادث مشابه 

در روند عملیات اجرایي و یا حتي فعالیت هاي روزمره و خانوادگي خود جلوگیري نمایند. 
- شرح مختصر شبه حادثه در حين برشكاري:

در تاریخ فوق، یکي از کارگران پیمانکار ساختماني کارگاه پارسیان، جهت برش طولي یك 
عدد بشکه 220 لیتري و تهیه ی ناوي جهت شوت بتون از دستگاه هوابرش استفاده مي نماید.

در حین برشکاري مطابق تصاویر پیوست، درب بشکه با صداي زیاد و حالت انفجار، کنده 
شده و به اطراف پرتاب مي گردد که خوشبختانه این حادثه هیچ گونه تلفات جاني به بار نیاورد.

- بررسي و تحليل علل ريشه اي حادثه
در بررسي علل ریشه اي حادثه مشخص گردید که:

الف( فرد برشکار هیچ گونه شناختي از محتویات قبلي بشکه نداشته
ب( فرد برشکار قبل از اقدام به برشکاري، نسبت به بازکردن درب بشکه اقدام نمي نماید 

مایعات قابل تبخیر و قابل اشتعال باقیمانده در بشکه به دلیل تنش حرارتي شروع به 
تبخیر و افزایش حجم مي نماید. بدنه ی بشکه به دلیل باز نبودن درب بشکه و عدم خروج 
بخارهای حاصل شده و افزایش فشار دروني متناسب با افزایش دما، متحمل فشار زیادي 
ناشي از تولید بخار مایعات قابل اشتعال مي گردد. با توجه به اینکه این بشکه ها براي تحمل 
این گونه فشارهاي دروني طراحي و ساخته نشده اند و با توجه به عدم مقاومت کافي بدنه ی 
بشکه، درب بشکه ها به دلیل انفجار از بدنه ی بشکه ها جدا شده و به اطراف پرتاب مي گردد.  
نگاهي به تجارب گذشته نشان مي دهد که این گونه حوادث ناشي از خطاي انساني علي رغم 
سادگي، به دفعات در صنایع مختلف،  از جمله: صنایع خودرو سازي، نفت و گاز و 
پتروشیمي و نیروگاهي شامل خطوط لوله ی مایعات نفتي ، مخازن سوخت بزرگ و کوچك، 
باك سوخت خودروها، وسل ها  و غیره اتفاق افتاده و توانسته خسارات و تلفات بسیاري 

را به صنایع مختلف تحمیل نموده است. 
- اقدام اصاحي و پيشگيرانه

هرچند این حادثه هیچ گونه خسارت جاني و مالي نداشته است اما با توجه به ابعاد وسیع 
و علل ریشه اي این حادثه در مراحل مختلف فرایند هاي تجهیز کارگاه، نصب، راه اندازي و 
بهره برداري، ضروري است موارد تشریح شده ي زیر توسط کارشناسان HSE پیش از هرگونه 
عملیات حرارتي در تجهیزات و محل هاي بسته، به کاربران آموزش داده شود و در هنگام تآیید 

مجوزهاي انجام کار کنترل گردد:  
- تخلیه ی کامل سوخت و مایعات قابل اشتعال به روش ایمن و رعایت مقررات ایمني 

الکتریسیته   ساکن
-  شستشوي کامل مجاري و مخازن سوخت و مایعات قابل تبخیر با استفاده از بخار آب و 

دترژنت ها
 )LEL(سنجش میزان گازها و بخارهای قابل اشتعال، با استفاده از دستگاه هاي گازسنج -

- اطمینان از سیستم تهویه ي مناسب و گردش هوا به منظور جلوگیري از احتباس گازها و 
بخارات قابل اشتعال

محل وقوع حادثه و تهیه ی ناوي از نیم بشکه ها جهت شوت بتون 

عدم بازکردن درب بشکه قبل از اقدام به برشکاري و عملیات حرارتي

انفجار بشکه و پرتاب شدن سروته بشکه به اطراف

شبیه سازي اقدام کارگر به برشکاري قاعده بشکه

گزارش تحليل يك شبهحادثه

محسن  خرسندی

یریت
مد
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هشتم خردادماه سال 
89 را می توان تلخ 

ترين روز صنعت 
نفت ايران در سال 

89 و تلخ ترين 
روزهای عمر اين 

صنعت دانست. در 
صورتي كه عقربه ها، 
ساعت 6:30 صبح 
را نشان می دادند، 

دكل مستقر بر روی 
چاه شماره 24 نفت 

شهر منفجر شد، 
انفجاری كه چهار تن 
از تاشگران صنعت 
نفت را در كام خود 

كشيد و 12 تن ديگر 
را مجروح نمود

39

تلخ ترین سال نفتی 
در آخرین سال
دهه 80

خودكفايی كه مدتی بعد به »طرح ضربتی توليد« بنزين 
تغيير نام يافت، رياست ايران بر اوپک و هدفمند شدن 
يارانه سوخت را می توان از مهمترين اتفاقات سال 1389 
دانست، كه صنعت نفت ايران با آن ها روبه رو بوده است. 
صنعت نفت به دليل پهنه گسترده فعاليت و همچنين نقطه 
اتكا بودن برای اقتصاد كشور از جايگاهی برخوردار است 
كه هر روز و هر اتفاق آن اهميت خاص خود را دارد، 
اما آنچه مسلم است در جريان تلخ و شيرين يک سال 
فعاليت اين صنعت لحظه ها، اتفاقات و تصميماتی وجود 
دارد كه در ميان اخبار مهم اين حوزه از اهميت دو چندانی 
برخوردار می شود. چنانكه به طور حتم توليد يكی از 
قطعات سرچاهی در داخل كشور اهميت زيادی دارد، اما 
آتش گرفتن يک چاه و مهار آن در مدت زمانی كه يک 
ركورد جديد در صنعت نفت جهان بر جای می گذارد، به 
اندازه ای مورد توجه قرار می گيرد كه بسياری از اتفاقات 

هم زمان را به حاشيه می راند.

نمايشگاه پانزدهم گام اول نفتی ها
برگزاری پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، 
پاایش و پتروشیمی را شاید بتوان اولین رخداد مهم سال 
1389 در صنعت نفت دانست. گذشته از حضور 435 

شرکت از 31 کشور جهان در شرایط تحریم که به 
نوبه خود موفقیت بزرگی برای بزرگترین نمایشگاه 

صنعت نفت در میان کشورهای عضو اوپك به 
حساب آمد، این نمایشگاه با تصمیمات جدید 

همراه شد: با توجه به اینکه برای اولین بار 
در طول حیات آن، کلمه پاایش به عنوان 
نمایشگاه اضافه شد و تصمیم دوم که از 

ایجاد  بود،  برخوردار  بیشتری  اهمیت 
دبیرخانه دائمی، نمایشگاه بین المللی 
دبیرخانه  ایجاد  با  بود.  ایران  نفت 

دائمی نمایشگاه نفت این فرصت 
یوفی  در  تا  آورد  دست  به  را 

نمایشگاه های  اتحادیه  یا 
بین المللی عضو شود. این 

عضویت موجب شد تا نمایشگاه بین المللی نفت ایران مورد 
ارزیابی بین المللی قرار گفته و پس ازنمایشگاه بین المللی 
نفت آمریکا که عنوان بزرگترین را با خود یدك می کشد، مقام 
دومین نمایشگاه بین المللی بزرگ در صنعت نفت جهان را 

به خود اختصاص دهد.

کاهش سهمیه بنزين خودروهای شخصی
خودروهای  سوخت  سهمیه  کاهش  با   89 سال  آغاز 
شخصی همراه شد و سهمیه ماهانه بنزین یارانه ای از80 
به 60 لیتر کاهش یافت. براین اساس با تخصیص 80 لیتر 
بنزین یارانه ای برای سفرهای نوروزی در مجموع برای سه 
ماه ابتدایی سال 260 لیتر بنزین 100 تومانی در کارت های 
سوخت خودروهای شخصی واریز شد. اما زمزمه هایی که از 
روزهای پایانی سال 1388 به گوش می رسید خبر از کاهش 
بیشتر سهمیه بنزین یارانه های و افزایش قیمت این سوخت 
داشت. این چنین بود که هنوز دومین ماه سال به پایان نرسیده 

بود، قابلیت جدیدی به کارت های سوخت اضافه شد و 
دارندگان خودروهای شخصی این اجازه را پیدا کردند که 
از ابتدای خردادماه، با کارت های سوخت خود برای خرید 
بنزین آزاد که در آن مقطع زمانی 400 تومان قیمت داشت 
اقدام کنند و البته برای استفاده از این نوع بنزین که نیمه 

یارانه ای نام گرفت سقف مصرف 500لیتر تعیین شد.
در  و  یافت  تداوم  نیز  تابستان  فصل  برای  روند  این 
اولین ساعات آغاز تیرماه 180 لیتر سهمیه بنزین یارانه ای 
خودروهای شخصی واریز شد. اما از ابتدای مهرماه تصمیم 
جدیدی برای وضعیت بنزین گرفته شد و سهمیه 60 لیتری 
به صورت ماهانه واریز شد. اتفاقی که موجب شد تا مدیریت 
حمل و نقل و یا به عبارتی استفاده از خودرو شخصی در 
خانواده ها با مشکاتی روبه رو شود، اما بیش از این اتخاذ 
این تصمیم خبر از آغاز به کار معکوس شمار اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها می داد. تصمیمی که هنوز فصل پاییز به 
پایان نرسیده بود، عملیاتی شد و 28آذرماه قانون هدفمندی 
یارانه ها کلید خورد و در اولین قدم ها یعنی در دومین اطاعیه 

ابتدایی  در همان ساعت های  که  یارانه ها  ستاد هدفمندی 
لیتری  بنزین 60  سهمیه  اگرچه  شد،  قانون صادر  اجرای 
حفظ شد، اما بنزین یارانه ای برای همیشه از اقتصاد ایران 
خداحافظی کرد و بنزین نیمه یارانه ای 400 تومانی جای آن 
را گرفت. غروب بنزین یارانه ای با تولد بنزین آزاد در اقتصاد 
کشور همراه شد و سقف 500 لیتر تعیین شده برای بنزین 
نیمه یارانه ای برای بنزین آزاد با قیمت 700 تومان تعیین شد.

اگرچه پیش بینی می شد این روند تغییر قیمت و سهمیه 
بنزین خودروهای شخصی موجب کاهش استفاده از خودرو 
شخصی و افزایش استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی 
شود، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، حداقل در کان شهرها 
اینگونه نبود، چراکه افزایش هزینه استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی و مشکاتی چون افزایش تقاضا در مقابل 
خدمات نامطلوب در این بخش موجب شد تا پس از التیام 
شوك چند روزه افزایش قیمت ها، بسیاری هزینه سنگین 

خودروهای  ودوباره  خریده  جان  به  را  آزاد  بنزین  خرید 
شخصی مورد استفاده قرارگیرند. شاهد این مدعا عدم تغییر 
و کاهش نیافتن ترافیك در شهرهای بزرگی چون تهران، 

اصفهان و مشهد بود.

 تلخ ترين سال نفتی
 با 25 کشته و 50 مصدوم

هشتم خردادماه سال 89 را می توان تلخ ترین روز صنعت 
نفت ایران در سال 89 و تلخ ترین روزهای عمر این صنعت 
دانست. در صورتي که عقربه ها، ساعت 6:30 صبح را نشان 
می دادند، دکل مستقر بر روی چاه شماره 24 نفت شهر منفجر 
شد، انفجاری که چهار تن از تاشگران صنعت نفت را در کام 

خود کشید و 12 تن دیگر را مجروح نمود.
اگرچه انفجار چاه نفت شهر اولین حادثه صنعت نفت در 
سال گذشته نبود، اما به دلیل وسعت حادثه، صدمات جانی، 
خسارات مالی و طول زمان 38 روزه آن، می توان گفت که 
بزرگترین و البته دردناکترین آن ها نام گرفت. اما این حادثه 
از منظر دیگر نیز قابل بررسی است، تاشگران صنعت 
نفت ایران بااخص در بخش حفاری و مهار حریق 
دارای تجارب و نوان باایی هستند که در دنیا مثال 
زدنی و بی نظیر است. تاش برای مهار حوادثی که 
طی هشت سال دفاع مقدس بر اثر تهاجمات نظامی 
ماشین جنگی عراق بر بخش های مختلف صنعت 
نفت تحمیل می شد، بدون کمك گرفتن از هیچ 
نیروی بیگانه و خارجی باعث شد تا صنعت 
نفت در این عرصه دارای مردانی با تجربه، 
بی باك و کارآزموده شود، که نمونه تبحر 
خود را در جریان مهار چاه های نفت 
خلیج  جریان جنگ  در  که  کویت 
عراقی ها  حمات  توسط  فارس 
بودند،  شده  کشیده  آتش  به 
به رخ جهانیان بکشند. این 
شد  موجب  کارآزمودگی 
چاه  مهار  جریان  در  تا 
نیز  شهر  نفت   24 شماره 
بار دیگر این بزرگ مردان نمونه ای دیگر از توان باای خود 
را  نمایش گذاشته و با مهار این چاه طی 38 روز رکوردی 
جدید در مقایسه با حوادث مشابه به جای گذارند، که اگرچه 
نتوانست تلخی از دست دادن چهار تن از نیروهای ارزشمند 
صنعت نفت را جبران کند، اما برگی دیگر به افتخارات این 
صنعت افزود. به هر حال صنعت نفت در سال 89 یکی از 
پر حادثه ترین سال های خود را پشت سرگذاشت، حوادثی که 
منجر به از دست دادن 25 تن از پرسنل تاشگر این صنعت 
شد و 50 تن مصدوم نیز از خود به جای گذاشت. اولبن 
حادثه سال 89 در روزهای ابتدایی سال یعنی 9 فروردین رقم 
خورد و به علت نشت گاز SO2 در تاسیسات نفتی اوان 
شرکت نفت فات قاره جان دو تن از پرسنل این شرکت را 
گرفت و آخرین حادثه ای که با تلفات جانی همراه شد در 
15 بهمن ماه درپتروشیمی بندر امام رخ داد و به دنبال آتش 
سوزی در این واحد یك نفر جان خود را از دست داد. در 
این میان می توان از آتش سوزی در مجتمع های پتروشیمی 

علی شفائی

لیلی
ش تح

گزار
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به طور مشهود 
می توان به 
كارشكنی دو كشور 
كويت و عربستان 
كه از اعضای اوپك 
هستند اشاره كرد 
كه طی 36 سال 
گذشته به بهانه های 
مختلف از رياست 
ايران بر اوپك 
جلوگيری كرده اند و 
اين جريان در حالی 
اتفاق می افتاد كه 
در 14 سال ابتدايی 
فعاليت اين سازمان 
ايران 9 بار رياست 
اوپك را برعهده 
داشته است

با 9 کشته و مصدومیت باای 50  خارك و پردیس یك 
درصد سه نفر، آتش سوزی یك جایگاه بنزین در شهرستان 
اراك با یك مجروح، آتش سوزی ناشی از شکستن خط لوله 
گاز پاایشگاه شهید هاشمی نژاد با 5 کشته و 16 زخمی، آتش 
سوزی در پاایشگاه اصفهان با 16 مجروح و مصدوم، انفجار 
یکی از مخازن طرح توسعه پاایشگاه امام خمینی)ره( شازند 
بدون تلفات جانی، آتش سوزی یکی از مخازن پتروشیمی 
خارك با یك زخمی و در نهایت دو حادثه در آخرین ماه سال 
یعنی شکسته شدن بوم بزرگترین جرثقیل دریایی صنعت نفت 
ایران و غرق شدن جکت 1900 تنی میدان نفتی هنگام به عنوان 
برخی دیگر از حوادث سال 89 صنعت نفت یادکرد. حوادثی 
که معموا به دلیل بی توجهی، رعایت نکردن موارد ایمنی و بی 
دقتی برخی از پرسنل رخ داد و به مدیران این صنعت معظم 
یادآوری کرد که در خصوص آموزش پرسنل و ایمنی کار 

باید تحوات جدی در صنعت نفت کشور انجام گیرد.

تولید ضربتی بنزين يک گام تا خودکفايی
صنعت نفت ایران در 2مقطع زمانی موفقیت های بزرگی را 
تجربه کرد، اولین بار پس از پیروزی انقاب و تحمیل هشت 
سال جنگ از سوي عراق به ایران، صنعت نفت که در طول 
عمر قریب به 70 ساله خود همواره متکی به مستشاران و 
نیروهای کار خارجی بود، ناخواسته مجبور شد تا بر روی توان 
داخلی حساب باز کند و از نیروهای داخلی برای تمامی امور 
خود استفاده نماید که به حق تاشگران صنعت نفت پاسخ 
اعتماد دولت مردان وقت را دادند و توانستند بدون هیچ کمك 
خارجی چرخ صنعت را به گردش درآورند که حاصل آن 
کسب موفقیت های بزرگ و استقال و خودکفایی در بسیاری 
از بخش ها بود که حتی پس از پایان یافتن جنگ و کاهش 
فشارهای سیاسی خارجی دیگر نیازی به استفاده از نیروهای 
بیگانه نبود. اما بار دیگر این اتفاق در تاریخ صد و چند ساله 
نفت تکرار شد و بعد از تحمیل فشارهای سیاسی و مطرح 
شدن تحریم های جدید برعلیه ایران به دنبال پا فشاری کشور 
برای دست یابی به انرژی هسته ای، بار دیگر توان صنعت 
نفت به محك آزمایش گذاشته شد و تولید بنزین مورد نیاز 

کشور در داخل عنوان این امتحان بزرگ نام گرفت. در حالیکه 
بخشی از بنزین مورد نیاز کشور از مسیر واردات تامین می 
شد، فشار کشورهای تحریم کننده موجب شد تا زمزمه های 
توقف فروش بنزین به ایران مطرح شود. با طرح این موضوع 
در مجامع بین المللی ایران به جای استفاده از ابزار دیپلماسی 
و مذاکره با کشورهایی که حاضر بودند به هر دلیلی بنزین به 
ایران بفروشند، گزینه ای دیگر را در دستور کار قرارداد و آن 
تولید بنزین تا سقف مورد نیاز و یا حتی بیشتر در داخل کشور 
بود، طرحی که از بدو مطرح شدن عنوان خودکفایی درتولید 
بنزین را با خود یدك می کشید. برای ساخت پاایشگاه هایی 
که بتوانند این ماموریت را انجام دهند، نیاز به زمان و تهیه 
برخی تجهیزات از دیگر کشورها بود، که حتی اگر می شد 
در آن شرایط خاص تجهیزات را تهیه کرد زمان حداقل سه 
ساله ای که ساخت پاایشگاه نیازداشت، با شرایطی که ایران 
در آن قرار گرفته بود مغایر بود. از این رو تصمیم براین شد 
که مسیر جدیدی برای تولید بنزین تعریف شود و مجتمع های 
پتروشیمی با تغییر کاربری به تولید کننده بنزین تبدیل شود. برای 
تحقق این امر شش مجتمع گزینش و کار آغاز شد و سرانجام 
در نیمه های فصل پاییز وزیر نفت ایران اعام کرد که ایران دیگر 
نیازی به واردات بنزین ندارد. اگرچه تا پیش از این بسیاری این 
پروژه را از پیش شکست خورده می دانستند، اما صنعت نفت   
این را ثابت کرد که از توانایی باایی برخوردار است و می تواند 
کارهای بزرگی انجام دهد. البته این پروژه مشکاتی نیز داشت، 
اما در کفه های ترازو سهم موفقیت بسیار بیشتر از مشکات بود. 
توقف تولید محصوات پتروشیمی در این واحدها موجب شد 
تا برخی محصوات پتروشیمی با کاهش تولید روبرو شوند که 
بازتاب آن در بازار داخلی و صادراتی نمود پیدا کرد از جمله آن 
گران شدن آب معدنی به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز 
تولید بطری های آب معدنی بود که در صنایع پتروشیمی تولید 
می شدند. یکی دیگر از مشکات یا انتقاداتی که در خصوص 
تولید بنزین در پتروشیمی ها مطرح شد، کیفیت نامطلوب این 
بنزین ها بود که حتی برخی معتقد بودند که از درصد آایندگی 
باایی برخوردار هستند.  اگرچه این مسئله همواره از سوی 
مدیران نفتی کشور تکذیب شد، اما اگر واقعیت هم داشت به 

هر حال راهی بود که ایران با یك عظم ملی در آن قدم گذاشته 
بود و باید شرایط را می پذیرفت. اما پس از گذشت مدتی از 
آغاز تولید بنزین در پتروشیمی ها و به دنبال کاهش مصرفی 
که در جریان تغییر سهمیه بنزین و افزایش قیمت در جریان 
هدفمندی رخ داده بود، نیاز به تولید بنزین در پترشیمی ها 
مرتفع و این جریان متوقف شد، که البته پیش از آن نیز 
مسئوان به این نتیجه رسیده بودند که باید این روند تغییر 
پیدا کند که البته تاسیس پاایشگاه های جدید که در آینده ای 
نه چندان دور به بهره برداری خواهند رسید راهکار اصلی 
رسیدن به خودکفایی بنزین تعیین شد. به هرحال با اجرایی 
شدن این طرح و گذشت زمان، مسئوان دولتی نیز به این 
مهم معتقد شدند که اگرچه تولید بنزین به این روش در 
مقاطعی نیاز کشور را تامین می کند اما نمي توان به آن خودکفایی 
لقب داد، لذا طرح تولید بنزین در پتروشیمی ها به طرح تولید 

ضربتي بنزین تغییر نام یافت.

ايران رئیس اوپک شد
سال 89 برای صنعت نفت در عرصه بین الملل نیز با 
اتفاقاتی همراه شد که از آن جمله بی نیازی ایران به واردات 
بنزین و برخی از تجهیزات نفتی بود که امکان تولید آن ها در 
داخل کشور فراهم شده بود. اما شاید مهم ترین اتفاقی که 
در عرصه بین الملل برای صنعت نفت رقم خورد ، انتخاب 
صادرکننده  کشورهای  سازمان  ای  دوره  ریاست  به  ایران 
نفت اوپك بود. در حالی که انتخاب رئیس دوره ای اوپك 
بر اساس حروف الفبا می باشد، اما ایران از 36 سال پیش به 
این طرف هیچ گاه به ریاست این سازمان نرسیده بود، تا اینکه 
در سال گذشته سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران به 
عنوان رئیس این سازمان بین المللی و پر اهمیت رسید. اگرچه 
برخی رسیدن به این عنوان را برحسب قانون داخلی اوپك 
یعنی انتخاب دوره ای رئیس بر اساس حروف الفبا می دانند، 
اما به دلیل مخالفت برخی کشورها با ایران تاش می شد که 
از این اتفاق جلوگیری شود و ایران نتواند به حق خود در این 
سازمان برسد، چنانکه طی 36 سال ایران نتوانسته بود بر مسند 
ریاست اوپك تکیه بزند. این مخالفت ها در انتخاب دبیرکل که 
بر اساس رأی گیری میان اعضا انتخاب می شود، بارها نمود 
پیدا کرده بود و ابی های سیاسی برخی اعضا با کشورهایی 
که در این سازمان عضو نیستند اما با ایران دشمنی داشته و 
دبیرکلی ایران در اوپك را به ضرر منافع شان می دانستند مانع از 

انتخاب نماینده ایران به عنوان دبیرکل اوپك شده بود.
به طور مشهود می توان به کارشکنی دو کشور کویت و 
عربستان که از اعضای اوپك هستند اشاره کرد که طی 36 
سال گذشته به بهانه های مختلف از ریاست ایران بر اوپك 
جلوگیری کرده اند و این جریان در حالی اتفاق می افتاد که 
در 14 سال ابتدایی فعالیت این سازمان ایران 9 بار ریاست 
اوپك را برعهده داشته است. خصومت و کارشکنی ها بر 
علیه ایران در اوپك تا آنجا است که از زمانی که مقرر شد 
برای اوپك دبیرکل انتخاب شود که قدرتی فراتر از رئیس این 
سازمان دارد تا کنون ایران هیچ گاه برای این سمت انتخاب 
نشده است و البته همواره دولتمردان ایران با همراهی با دیگر 
از اعضای اسن سازمان اجازه نداده اند که این کارشکنی ها 

موجب اختاف در میان اعضا شود.

لیلی
ش تح

گزار
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محبوبه فكوري

بااخره پس از گذشت 365 روز سال 1389، اولین سال 
از دهه نود از راه رسید و در اولین دقایق آن، سال جهاد 
اقتصادی نامگذاری شد. نامگذاری این سال اگرچه بارقه 
امیدی در دل تمامی  فعاان اقتصادی و بخش خصوصی 
زد، اما در ورای خود، بار سنگینی از مسئولیت را نیز به 
دوش آن ها قرار داد تا در حرکتی جهادگرانه، بتوانند گام 
موثری در جهت رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست 
قانون  اصل 44  و  توسعه  پنجم  برنامه  قانون  نظام،  ساله 

اساسی بردارند. 
در این میان اظهارنظرهای فراوانی در مورد چگونگی 
شکل گیری جهاد اقتصادی و پیش شرط های ورود به آن 
برخی  شد.  مطرح  و صاحب نظران  کارشناسان  از سوی 
معتقد بودند که نامگذاری امسال به عنوان جهاد اقتصادی 
نشان از ضرورت توجه همگانی به مسایل اقتصادی دارد 
و برخی دیگر معتقد بودند که تکلیف سنگینی بر دوش 
آن ها نهاده شده است و باید در تاشی مضاعف، کار را 
پیش برند.  اما جملگی بر این باور بودند که نامگذاری 
سال 90 به نام سال جهاد اقتصادی، زمینه ای برای مقابله 
با تحریم ها به وجود می آورد و این حربه دشمن که تاش 
دارد آسیب هایي به کشور در زمینه مسائل اقتصادی وارد 
آورد را خنثی می کند. در این میان وزارت نیرو نیز از جمله 
وزارتخانه هایی ست که شاید بیش از سایر بخش ها زمینه 
فراهم  مسیر حرکت های جهادی  در  نهادن  گام  برای  را 
ساخته است و در سال های گذشته نیز با تاش و همت 
مضاعف خود، توانسته گام های درخشانی را در راه تامین 
آب و برق مطمئن مورد نیاز مردم به ثمر رساند. شاید ده 
رکورد تاریخی صنعت برق کشور در سال 89 را نیز بتوان از 
این دست دانست. در سال همت مضاعف و کار مضاعف، 
صنعت برق کشور به بااترین ظرفیت نیروگاهی در طول 
تاریخ خود دست یافت؛ به نحوی که در سال گذشته 4 
هزار و 964 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی وارد مدار 
شد و مجموع ظرفیت نیروگاهی کشور را به عدد 61 هزار 
اتفاق  این رکورد در حالی  ثبت  و 191 مگاوات رساند. 
افتاد که صنعت برق کشور از نظر تأمین مالی پروژه ها با 
بیشترین مشکات مواجه بود.   رکورد دیگری که در سال 
گذشته در عملکرد وزارت نیرو ثبت شد، تولید انرژی برق 
به میزان 233 میلیارد کیلووات ساعت برق بود که بااترین 
رقم در طول تاریخ این صنعت محسوب می شود. همچنین 
در پیك تابستان گذشته رکورد 41 هزار و 100 مگاوات 
تابستان سال گذشته  ثبت رسیده است. درصورتي که  به 
یکی از گرم ترین تابستان های سال های اخیر بوده است، 
وزارت نیرو توانست بدون هیچ گونه مشکلی پیك مصرف 
را پشت سر بگذارد.  عاوه بر این، کشور در سال 89 در 
بخش صادرات برق نیز با رقم 6/7 میلیارد کیلووات ساعت 

رکورد جدیدی ایجاد کرد. از دیگر رکوردهایی که بهزاد به 
آن ها اشاره می کند ساخت 4هزار کیلومتر خط انتقال برق و 
افزوده شدن 8 هزار و 800 مگاولت آمپر به پست های انتقال 
برق است.   در سال 89 تعداد مشترکین برق نیز با افزایش 
1/5 میلیونی به عدد 25 میلیون و 770 هزار مشترك رسید 
که به گفته معاون وزیر نیرو 50 درصد نسبت به افزایش 
معمول سال های گذشته بیشتر است. گفتنی است به طور 
معمول ساانه یك میلیون به تعداد مشترکین برق افزوده 
می شود.   افزایش بازده نیروگاه های کشور به بیش از 38/5 
درصد از دستاوردهای دیگر صنعت برق در سال گذشته 
است که در کنار کاهش تلفات شبکه برق به کمتر از 16/5 
درصد از اهداف تعیین شده جلوتر است.   اتفاق دیگری 
که در سال همت مضاعف و کار مضاعف افتاد فراتر رفتن 
میانگین سرانه قدرت نامی برق ایران از متوسط جهانی آن 
است. در سال 89 این سرانه در کشور به 826 وات به ازای 
هر نفر رسید در حالی که میانگین جهانی آن 700 وات 
است.   همچنین سرانه تولید برق به 3 هزار و 140 کیلووات 
ساعت به ازای هر نفر رسید که این شاخص نیز از میانگین 
جهانی آن فزونی گرفته است. میانگین جهانی سرانه تولید 
برق 2 هزار و 800 کیلووات ساعت به ازای هر نفر است.   
بر این اساس ایران در میان کشورهای دنیا رتبه شانزدهم 
و در منطقه رتبه نخست را کسب کرده است.  همچنین 
در سال گذشته 24 نیروگاه نیز برای واگذاری به بخش 
خصوصی آماده شد که از این تعداد هفت نیروگاه واگذار و 
مابقی در طول سال جاری واگذار خواهد شد.   امسال نیز 
قرار است که 5 هزار مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور 
در سال 90 اضافه شود و همچنین راندمان نیروگاه های 
کشور در سال 90 به 39 درصد افزایش و تلفات شبکه برق 
به 16 درصد کاهش یابد.   اما به هرحال، جهاد اقتصادی 
ابعاد وسیعی دارد که در بخش آب و برق نیز نمود خواهد 
یافت و می توان به مصادیقی از آن اشاره کرد. بر همین 
از سال  نیرو حرکت های خود را  اساس، اگرچه وزارت 
88 آغاز کرده است و تاشگران عرصه آب و برق تاش 
زیادی دارند که این شعار را در دولت دهم محقق کنند، اما 
این محورها باید در سال جدید که سال جهاد اقتصادی نام 
گرفته است، با جدیت بیشتری در دستور کار قرار گیرد. در 
رابطه با بخش برق نیز برنامه ها در سال جهاد اقتصادی با 
سرعت بیشتری پیاده خواهد شد؛ به خصوص در بخش 
تولید برق باید کار را با سرعت مضاعف پیش برد؛ چراکه 
سرعت توسعه در کشور باا است و به هیج وجه نباید 
از تولید انرژی برق غافل شد. در این راستا خوشبختانه 
بخش  برای  را  خوبی  ظرفیت های  ملی  توسعه  صندوق 
خصوصی صنعت برق فراهم کرده است و وزارت نیرو 
نخستین وزارتخانه ای خواهد بود که از این ظرفیت برای 

سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهترین شکل استفاده 
خواهد کرد.  بر این اساس قرار بر این است که سرعت به 
مدار آمدن نیروگاه های کشور بیشتر شود، زمینه های تامین 
مالی صنعت آب و برق بیش از گذشته فراهم شود، تلفات 
شبکه برق کشور با سرعت بیشتری کاهش یابد، راندمان 
نیروگاه ها بااتر از حد انتظار رود، بورس برق راه اندازی 
شود و اوراق مشارکت ارزی و ریالی در اختیار عاقه مندان 
به سرمایه گذاری قرار گیرد تا آن ها نیز سهمی از تامین 
منابع مالی وزارت نیرو داشته باشند. بدیهی ست تاشگران 
صنعت آب و برق با استفاده از ظرفیت های ایجاد شده در 
سال جهاد اقتصادی عزم خود را برای حل مشکل اقتصاد 
آب و برق متمرکز خواهند کرد.  از سوی دیگر، سالی که 
گذشت سالی آکنده از امید و گشایش فضایی مطلوب و 
چشم اندازی روشن در قلمرو صنعت آب و برق بود 
و بخش دیگری از برنامه ها و طرح های نوین وزارت 
امید  سالی  شاهد  توان  می  که  آن گونه  شد؛  آغاز  نیرو 
در  بود.   90 سال  در  کشور  اهداف  تحقق  برای  آفرین 
سال 89، کشور در راه اجرای تحولی بزرگ در عرصه 
قوت  و  قدرت  با  را  اول  گام  و  رفت  پیش  اقتصادی 
برداشت. دولت در یك عرصه بسیار گسترده و متنوع از 
فعالیت ها در مسیر اصاح ساختار اقتصادی قرار گرفت 
و به لطف الهی، دستاوردهای ارزشمندی را در این زمینه 
کسب کرد که بدون شك، الگوی بسیاری از کشورهای 
دنیا خواهد بود و در تاریخ پرافتخار جمهوری اسامی 
مدیریت  حال،  عین  در  رسید.  خواهد  ثبت  به  ایران 
هوشمندانه آب در خشکسالی های پی درپی، مدیریت 
برق در تابستان داغ سال جاری با توجه به گرمای بی 
سابقه جهانی، پیشبرد احداث طرح های بزرگی همچون 
کارون 4، سیمره و گتوند، احداث سدهای ملی، تصفیه 
و  آبیاری  شبکه های  توسعه  فاضاب،  و  آب  خانه های 
زهکشی، احداث نیروگاه های جدید، تسریع بی سابقه در 
تعمیرات نیروگاه ها، اقدام برای واگذاری 35 نیروگاه دولتی، 
فراخوان استفاده حداکثری از ظرفیت تولید برق خصوصی 
و راه اندازی سیستم های مولد مقیاس کوچك، توسعه شبکه 
انتقال و توزیع، اقدامات وسیع سازه ای و غیر سازه ای در 
زمینه مدیریت مصرف آب و به ویژه برق، فراهم کردن 
زمینه تسریع در اجرای اصل 44 در صنعت، تنها بخشی 
از اقدامات انجام شده در صنعت آب و برق در سال 89 
است که نشان از عزم جدی و راسخ خدمتگزاران سخت 
کوش وزارت نیرو در سال همت مضاعف،کار مضاعف 
دارد. به هرحال سال 90 سالی سرنوشت ساز برای صنعت 
آب و برق و تاشگران این عرصه خواهد بود تا در گامی 
دیگر، زمینه را برای یك جهش بزرگ دیگر در این صنعت 

فراهم کنند.

در مسير تحول تاشگران صنعت
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نامگذاری سال 90 
به نام سال جهاد 

اقتصادی، زمينه ای 
برای مقابله با 

تحريم ها به وجود 
می آورد و اين حربه 

دشمن كه تاش دارد 
آسيب هايي به كشور 

در زمينه مسائل 
اقتصادی وارد آورد را 

خنثی می كند
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: سركار خانم كمانگر!براي ورود به بحث مختصري   
از فضاي كاريتان در فراب برايمان بگوييد؛اينكه از چه  زماني 
با مجموعه فراب آشنا شديد و به طور مشخص در شركت 

چه مسئوليت هايي را بر عهده داشته ايد؟
ــم فنی  ــوان مترج ــه عن ــال 1365 کارم را ب ــن در س م
درشرکت های خارجی که با ایران کار پیمانکاری مي  کردند 
شروع کردم. در سال 1374 هم در آغاز به عنوان مترجم به 
فراب آمدم و در حالي که قرار بود  با یك شرکت کانادایی 
کار کنم،این امر به دایلي محقق نشد و من در طرح کارون 
ــدم. بعد از اتمام پروژه به کارون 4  ــغول به کار ش یك  مش
ــای کارون 4 و زاینده رود  ــروژه ه ــدم. اان در پ منتقل ش
ــئول دفتر و آرشیو فنی کار مي  کنم گاهی هم  به عنوان مس

کارهای ترجمه انجام می دهم. 
: همكاران جنابعالي را به عنوان يک نقاش حرفه   
اي مي شناسند؛بيوگرافی و تاريخچه هنری تان را برايمان 
بازگ��و نماييد و بگوييد كه از چه زمان��ي و چرا به هنر 

نقاشي روي آورديد؟
ــی مي  کردم حتي  زماني که برای ادامه  من از قدیم نقاش
ــی را ادامه دادم ولی حدود  تحصیل به امریکا رفتم هم نقاش
ــتاد  ــت که آن را به صورت جدی زیر نظر اس ــال اس 20 س
غامحسین نامي  آغاز کرده ام. مدت کوتاهی هم زیر نظراستاد 
منوچهر معتبر کار کردم. کسی که خیلی به من کمك کردند 

خانم استاد سودابه میر فصیح بودند که تحولی در نقاشی من 
به وجود آوردند. ایشان استادی فوق العاده هستند، بعضی از 
انسان ها معلم به دنیا مي  آیند! در مورد نقاشی های ایشان باید 
بگویم فوق العاده زیبا هستند و از دیگر صفات ایشان باید 
بگویم که از نقاشان بسیار عالی و متواضع هستند. جایزه اول 
چهارمین دوساانه نقاشی معاصر ایران را از آن خود کردند. 

از بقیه جوایز ایشان بی اطاعم!
انشاا... همیشه سامت و موفق باشند.

ــی را با مداد شروع کردم. کاغذ را روی شاسی  اول نقاش
ــتم و طراحی مي  کردم کاسه وکوزه، پارچه، لیوان،  مي  گذاش
ــیب و گابی و انار. بعد مداد رنگی، همان چیزها را باید  س
ــیدم. بعد نوبت پاستل شد. آب  دوباره با مداد رنگی مي  کش
ــمعی،  اکولین، رنگ و روغن و در  مرکب، آبرنگ، مداد ش

نهایت اکرلیك.
ــیدم با  ــد همه چیز را مانند خودش مي  کش ــدا بای در ابت
کوچکترین جزییات مثل عکس ولی کم کم از طبیعت جدا 

شدم. اان ذهنی کار مي  کنم و کارم کاما" انتزاعی است.
: تعريفتان از نقاشی به عنوان يک هنر چيست؟ از   
چه زمانی نگاه حرفه ای به نقاشی پيدا كرديد. آيا آماري 

از تعداد تابلوهايتان در اختيار داريد؟
هنر وسیله ای ست برای انتقال احساس. تعداد تابلوها زیاد 

است و متاسفانه من آمار دقیقی از آن ها ندارم. 

: چرا نقاش��ی را انتخاب كرديد؟ آيا نگاهتان به   
نقاش��ي به عنوان يک س��رگرمی يا ابزاري براي گذران 
زندگ��ی بود يا اينكه اهداف بلند ت��ري را از آن در نظر 

داشتيد؟
همیشه نقاشی را دوست داشتم. موقعی که نقاشی مي  کنم 
گویی جهان اطراف من وجود ندارد ساعت ها مثل ثانیه ها 
ــی یکی از بزرگترین لذت های زندگی من  مي  گذرند. نقاش
ــی کردن ندارم. همیشه  ــت ولی وقت زیادی برای نقاش اس
سعی مي  کنم یك جوری برایش وقت پیدا کنم به قول یکي 
از استادانم مي  گویند هیچ جماعتی خوشبخت تر از نقاش ها 
نیستند، یك خط مي  کشند مي  گویند به به!! بعضی وقت ها 
ــم که نقاشی کرده ام. نقاشی یعنی به  آرزو مي  کنم جایی باش
دنیا نگاه کردن و دنیایی دیگر را آفریدن. اگر صد نقاش یك 
چیز را نقاشی کنند، نقاشی ها هیچ کدام مثل هم نیستند. هر 

نقاش از دریچه چشم خود به آن مي  نگرد.
نقاشی هیچ وقت برای من سرگرمی نبوده همیشه راهی 
برای بیان احساسات و حاات درونی به شمار مي  آمده وقتی 
ــی و ناراحتی و  ــی مي  کنم تمام حس و حال و خوش نقاش
ــادی و غم هایم را روی بوم مي  ریزم. بعد از نقاشی کردن  ش
ــته ام سبك مي  شوم. آن هایی  گویی تازه پا به این دنیا گذاش
که نقاش هستند مي  دانند که گذران زندگی از طریق نقاشی 
کار بسیار سختی است. نقاشی برخاف ظاهرش کار بسیار 

هميشه نقاشی را 
دوست داشتم. 
موقعی كه نقاشی 
مي  كنم گويی جهان 
اطراف من وجود 
ندارد ساعت ها مثل 
ثانيه ها مي  گذرند. 
نقاشی يكی از 
بزرگترين لذت های 
زندگی من است 
ولی وقت زيادی 
برای نقاشی كردن 
ندارم. هميشه سعی 
مي  كنم يك جوری 
برايش وقت پيدا 
كنم به قول يكي از 
استادانم مي  گويند 
هيچ جماعتی 
خوشبخت تر از 
نقاش ها نيستند، 
يك خط مي  كشند 
مي  گويند به به

گپ و گفتي با هايده کمانگر
 هنرمند نقاش فراب

هميشه نقاش ها انسان هاي جالب توجهي بوده اند؛شخصيت هايي كم نظير 
كه ساعت ها پشت يك بوم يا هر ابزار ديگري مي نشينند و مي كشند و مي 
كشند و مي كشند...اگر هدف و فلسفه زندگي انسان ها را خلق و بوجود 
آوردن هر آنچه تازگي دارد در جهت كاهش آام بشر بدانيم،بي شك نقاشان 
از نخستين دسته هايي اند كه به اين هدف واا دست يافته اند.شايد تصور 

شود كه نقاش ها انسان هايي تك بعدي اند و تنها در خيال زندگي مي كنند 
اما هايده كمانگر هنرمند نقاش ما در فراب نشان داده است كه هم مي توان 
در دنياي واقعي زيست و خدمات داد و هم در دنياي خيال دست به ابداعات 
گسترده زد.با او كه سال هاست نقاشي و كار را در كنار هم ادامه داده است 

گفتگويي ترتيب داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...

براي يك نقاش ساعت ها مثل ثانيه ها سپري مي شوند

زهرا شهايی

مانی
 خود

گپ
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پر دردسری ست. همانند برخی از دیگر هنرها یادگیری 
آن مشکل است. تنها چیزی که  باعث باقی ماندن در این 

رشته مي  شود عشق است. 
: آيا در اين زمينه مش��وقی داش��تيد؟ از كدام   

اساتيد در اين حرفه تاثير گرفتيد.
بله همسرم. همیشه مشوق من بوده اند و در این مسیر 

همواره به من کمك کردند و از ایشان متشکرم.
 کارهای اساتید بسیاری را مطالعه کرده ام از همه بیشتر 

از کارهای Turner خوشم مي  آید.
: آي��ا در اي��ن زمينه نمايش��گاهی به صورت   

خصوصی يا مشترک برگزار كرده ايد؟
در سال 1385 با اصرار یکی از دوستان نقاشم سرکار 
ــگاهی برگزار  خانم گلناز قدیری، در گالری آتبین نمایش

کردم.
در این نمایشگاه موضوع های خیلی جالبی برایم پیش 
آمد. روز نمایشگاه شیرینی خریده بودم. افتتاحیه ساعت 4 
بود تقریبا" یك ربع به 4 بود که رسیدم . در را که باز کردم 
ــته اند. سام کردم ایشان  دیدم خانمي  روی صندلی نشس
ــخ دادند گفتند مرا مي  شناسید گفتم نگاهتان آشنا  هم پاس
ــت ولی چیزی به یاد نمي  آورم گفتند من غزاله اخوان  اس
هستم. انگار که خدا دنیا را به من داده بود . دوست دوران 
دبیرستانم بودکه اتفاقاً او هم نقاشی مي  کند و من کارهایش 
را دوست دارم . اصا باورم  نمي  شد. هر دو از خوشحالی 
ــتیم چکار کنیم.تقریبا 35 سال گذشته بود انگار  نمي  دانس
دیروز بود که پشت نیمکت های دبیرستان نشسته بودیم. 
غزاله گفت داشتم فصل نامه نمایشگاه ها را ورق مي  زدم 
اسم ترا دیدم گفتم خدا کند خودش باشد. با کلی اشتیاق 
ــت در ایستاده بودم خیلی زود رسیدم  و نگرانی آمدم پش
صاحب گالری من را دیدند و گفتند چرا اینجا ایستاده ای 
گفتم هنوز نمایشگاه افتتاح نشده از من دعوت کردند اان 
حدود نیم ساعت است که منتظرم. بقیه داستان را خودتان 

مي  توانید حدس بزنید.
 قبا" یك بار که ایشان نمایشگاه داشتند اتفاقی کارت 
نمایشگاه را همسرم به خانه آوردند. من گفتم یك دوست 
ــق و امید به  ــتم بنام خانم غزاله اخوان با عش قدیمي  داش
نمایشگاه رفتیم ولی متاسفانه آخرین روز نمایشگاه بود و 
ما دیر رسیده بودیم و نمایشگاه تعطیل شده بود و ماموفق 
ــدیم. ولی مثل این که   ــت هنرمندم نش به دیدار این دوس

قسمت این بود که دوباره همدیگر را پیدا کنیم.  
ــگاه آمده  اتفاق دوم این بود که خانم جوانی به نمایش
ــه من گفتند من اصا از این  ــی قدم زدند بعد ب بودندمدت
تابلوها چیزی درك نمي  کنم فقط یك چیز مي  دانم . اصا" 
ــه دنیای بیرون بروم، دلم مي  خواهد  دلم نمي  خواهد که ب

اینجا باشم و نقاشی ها راتماشا کنم!
به گفته همه نمایشگاه موفقی بود.

 سپس در سال 86 در گالری نقش ماه و مهر نمایشگاه 
گذاشتم به نفع موسسه محك )موسسه حمایت از کودکان 
مبتا به سرطان( که آقای مهندس حاجی رسولیها و آقای 

ــعودی نژاد و آقای مهندس زرجویان در این  مهندس مس
کار خیر سهیم شدند. انشاا...قبول باشد. 

تا کنون نمایشگاه های انفرادی مثل ، نگارخانه آتبین 
ــال 1385، نگارخانه آشیان نقش و مهر سال 1386  - س
ــال 1389 را برگزار کرده ام.  ــری هفت ثمر - س و گال

همین طور نمایشگاه های جمعی:
ــر ایران -  ــی معاص ــاانه ملی نقاش  هفتمین دو س
ــه فرهنگی، هنری صبا- سال 1386و نمایشگاه  موسس
ــال 1387،  بزرگ آثار هنری تهران- تاار وحدت - س
نخستین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمي  فجر – 
ــتین  ــال 1387 ، نخس موزه هنرهای معاصر تهران – س
ــگاه آثار هنرمندان منتخب نگارخانه های ایران  نمایش
– موسسه فرهنگی، هنری صبا- سال 1387و نخستین 
ــمي   حمایت از حرکت های  ــنواره هنرهای تجس جش
انسان دوستانه -رنگ مهربانی – سازمان ایرانی مجامع 

بین المللی- سال 1388
:  تفاوت نگاه يک نقاش نسبت به يک انسان   

معمولی به جامعه چگونه است؟
سئوال خیلی سختی است. جامعه را باید یك جامعه 
شناس، یك روانشناس بررسی کند ولی من هم به عنوان 
یك جز کوچکی از این جامعه برداشت های خودم را 
دارم زیرا یك نقاش نگاه عمیق تری به جامعه دارد. در 
جامعه خوبی ها، بدی ها، تضادها وجود دارند و به طور 
ــر مي  گذارند. من هم از جامعه جدا  قطع در کارها تاثی
نیستم ولی همیشه سعی کرده ام قسمت های خوب را 
ببینم و چشمم را بر روی بدی ها ببندم ولی تا چه حد 

موفق شده باشم. مخاطب باید نظر بدهد.
: تا به حال برايتان پيش آمده كه يک طرحی را   
از پيش در ذهن داش��ته باشيد ولی زمان كشيدن طرح 

ديگری را نقاشی كنيد؟
بله، احساس هنرمند در خلق یك اثر نقش موثری دارد 
بنابراین مي  تواند آنچه که در ذهن شکل گرفته تحت تاثیر 

ذهنیت هنرمند قرار گیرد و اثر دیگری خلق شود.
مسئوليتی كه در فراب بر عهده داريد با هنر نقاشی 
كاما" متفاوت اس��ت اين دوگانگی صنعت و هنر را 

چگونه تفكيک مي  كنيد؟
ــئولیتی که در فراب دارم زندگی در دنیای واقعی  مس
است. همیشه در مقابل کارم بی نهایت احساس مسئولیت 
ــرده ام، زیرا تعهد به انجام کارها و وظایفم اولویت اول  ک
برای من است ولی عشق به نقاشی مرا ترغیب می کند تا از 

هر فرصتی برای انجام آن استفاده کنم.
: و درآخر مهمترين دغدغه يک نقاش در جامعه   

را بيان كنيد.
 جامعه و نقاش متاثر از یکدیگر هستند. آنچه که نقاش 
بر روی بوم خلق مي  کند مي  تواند بازتاب وقایع جامعه و 
حتی جهان باشد. نقاش با نگاه دقیق و عمیق خود مي  تواند 
ــاس در آمیزد تا رسالت خویش را  آن را با ذهنیت و احس

نسبت به جامعه  به زبان هنری بیان کند. 
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اين كتاب ارائه 
آگاهي هايي  دهنده 
براي حفظ جان 
و مال و جلوگيري 
انفجارها،  از 
گازهاي  نشت 
سمي، آتش 
سوزي ها و ديگر 
كه  مخاطراتي ست 
به نحوي پرسنل، 
و  تجهيزات، محيط 
اطراف  انسان هاي 
عملياتي  واحدهاي 
را تهديد مي نمايد

ــما که عینهو کرم دارید تو هم  ــتم! با ش ــما هس  "با ش
مي لولید. چي خیال کردید؟ همه تون از وزیر و وکیل گرفته 
تا سپور و آشپز و پرفسور آخرش مي شید دو عدد. خیلي که 
هنر کنید خیلي که خبر مرگتون به خودتون برسید، فاصله 
ــه صد. صدام رو مي شنفید؟ مي شید یه  دو عددتون مي ش
ــه دور تند نیگاش کنید.  ــرد آب زیپوي بوگندو. کافی پیرم
همین که دور تند نگاش کردید مي فهمید چه گندي زدید. 
مي فهمید چه چیز مزخرف و هجوي درست کردید. حاا با 
این عجله کدوم جهنمي قراره برید؟ قراره چه غلطي بکنید 
ــما  ــرون نکردند؟ دنبال چي مي گردید؟ آهاي باش که دیگ

هستم! صدام رو مي شنفید؟"
"رمان استخوان خوك و دست هاي جزامي" یکي از دو 

ــتور است )در کنار "روي ماه خداوند  اثر برتر مصطفي مس
ــاختاري  ــوس"(. این رمان کمتر از صد صفحه اي، س رو بب
اپیزودیك دارد. با شروع به خواندن داستان که من را به یاد 
ــای »دایره زنگي« و »تقاطع« انداخت، با چند روایت  فیلم ه
ــوند.  ــوید، که به نوبت روایت مي ش ــوازي مواجه مي ش م
خواننده به دنبال وجوه اشتراك داستان ها براي ارتباط دادن 
ــنده تنها به این که، داستان ها  ــخصیت ها است، اما نویس ش
ــتراك آن ها  ــوند که اش از درون خانواده هایي روایت مي ش
ــکوني به نام برج خاوران است  زندگي در ساختماني مس
بسنده مي کند و تنها در چند جاي داستان به نقاط اشتراك 

کم اهمیتي اشاره مي کند. 
ــتقلي دارد و مشکل یا  ــتان ها هویت مس هر یك از داس
ــل اجتماعي جداگانه اي را روایت مي کند، یك جوان  معض
که در جنگ تحمیلي موجي شده است و با مادرش زندگي 
ــر کوچکشان مبتا به سرطان  مي کند، پدر و مادري که پس
ــرم می کند، زن و  ــت و پنجه ن ــت و با مرگ دس خون اس
ــوهري که مي خواهند طاق بگیرند و دختر کوچك در  ش
حالي که نزد پدر است به مادر مي اندیشند، یك عده جوان 
ــي از واحدهاي  ــك پارتي در یک ــغول گذراندن ی که مش
مجتمع بوده و پس از آن با مشکل بزرگي مواجه مي شوند، 
پسر جواني که نامزدش مشغول تحصیل در خارج از کشور 
ــت و عاشق دختر دیگري شده  است و شخصي که دو  اس
ــتن کسي که مي خواهد اماکش را باا  گمارده را براي کش
ــتان مانند رمان  ــد، اجیر کرده است. شیوه روایي داس بکش
ــتان به  ــت که در آن داس ــاه خداوند رو ببوس" اس "روي م

ــي روال کاما طبیعي خود را  ــي پیش مي رود و زندگ آرام
دارد. نویسنده با خلق شخصیتي به نام دانیال، همان رزمنده 
موجي جنگي، که )عبارات اول این نوشتار از زبان اوست(، 
سعي دارد اعتقادات، طرز فکر و دغدغه هایش را به گوش 
شنونده برساند و آن را در زمینه هاي مختلف بسط دهد. با 
جلو رفتن داستان ها، نویسنده دیگر خود را مقید به روایت 
ــتان ها نمي کند و تا آنجا پیش مي رود که در یك  منظم داس

ــود  پاراگراف از هر ماجرا حداقل یك جمله روایت مي ش
ــکل ظاهري  ــتان ها از لحاظ ش و با وجودي که پیوند داس
ــاظ محتوایي )به  ــکل نمي گیرد، از لح ــخصیت ها ش و ش
نوعي(شکل مي گیرد. خواننده در صفحات انتهایي کتاب، 
ــته نمي شود و تمام داستان ها را مي تواند با هم  منتظر گذاش
دنبال کند. یکي از ویژگي هاي رمان هاي مستور استفاده از 
ِلمان هایي  ِلمان هایي است که براي خواننده جذابیت دارد، ا  ا  
که در زندگي عادي ما وجود دارد ولي کمتر به آن ها توجه 
ــود را روي این فاکتورها  ــتور تنها دوربین خ مي کنیم، مس
ــرش بیفزاید و هم بر  ــد تا هم بر واقعي بودن اث زوم مي کن
جذابیت آن. )براي مثال روایت یك مسابقه رادیویي با دقت 
و جزئیات(. نکته دیگري که به نظر من بر جذابیت نگارشی  
این اثر مي افزاید، بیان همان واقعیات ساده به شکل خاقانه 
است، براي نمونه "اندکي مکث کرد، انگار که بخواهد دو 
عدد سه رقمي در ذهن جمع بزند"، "عقربه ساعت داشت 
به زحمت خود را از عدد هشت باا مي کشید"، "کافیه دور 

تند نگاش کنید، مي بینید چه گندي زدید" و . . .

خواندن این رمان کوتاه خالی از لطف نیست.
ــت: در کتاب آمده است که حضرت علي)ع(   پي نوش
ــوگند که دنیاي شما  در وصف دنیا مي فرماید، "به خدا س
ــتخوان خوکي در  ــت و حقیرتراست از اس در نزد من پس

دست جذامي"

داد؟(  رخ  ــتباهي  اش ــه  چ ــاب    )کت
 what went wrong?

ــن کتاب  ــد. ای ــاي کلتس ترور مي باش ــته آق نوش
ــتدلي ست از بررسي اشتباهات رخ داده  مجموعه مس
ــي و روش هاي  ــوار واحدهاي عملیات درحوادث ناگ

ــابه .   ــایر واحدهاي مش ــگیرانه در س پیش
ــي براي حفظ  ــده آگاهي های ــاب ارائه دهن این کت
ــت گازهاي  ــان و مال و جلوگیري از انفجارها، نش ج
ــوزي ها و دیگر مخاطراتي ست که به  ــمي، آتش س س
ــنل، تجهیزات، محیط و انسان هاي اطراف  نحوي پرس

ــد. ــي نمای ــد م ــي را تهدی ــاي عملیات واحده
ــکاس یافته هاي اخیر در  همچنین این کتاب به انع
ــیتي مي پردازد  ــال و مکزیکوس ــي حوادث بوپ بررس

ــناخت و رفع خطرات  ــن آموزه ها را در ش و تازه تری
ــدود، تغییرات و  ــردن خطوط مس ــاط با بازک در ارتب
ــا، خطاهاي  ــاکن، تانکره ــیته س ــات، الکتریس اصاح
ــب ها، انفجار دودکش ها، موارد نشت  ــاني، برچس انس
ــناخت،  ــدم ش ــا و ع ــازن، مجوزه ــواد ورودي مخ م

ــاختار موارد ارائه مي نماید. ــتقامت و س اس
ــط  ــده توس ــر ش این کتاب از مجموعه کتب منتش

ــد. ــیمي مي باش ــرکت ملي صنایع پتروش ش
ــران اجرایي به  ــراي کلیه مدی ــه این کتاب ب مطالع
ــه  ــیمي توصی ــت و گاز و پتروش ــکاران نف ــژه هم وی
ــاب عاملي مؤثر  ــه این کت ــردد. دقت در مطالع مي گ
ــاي اجرایي نصب و  ــگیري حوادث فعالیت ه  در پیش

ــت. راه اندازی اس

 "استخوان خوك و
                                دست هاي جزامي"

نويسنده مصطفی مستور

کتاب
ی 

معرف
 درك علل و پيامدهاي حوادث  صنايع
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يكي ديگر از وجوه 
تمايز بين اسطوره 

و افسانه، مسأله 
زماني آن هاست 
. اسطوره ها در 
دوران پيش از 

تاريخ شكل گرفته 
اند ولي افسانه ها به 

دوران تاريخي بر 
مي گردند . عاوه بر 

اين اسطوره ها به 
نوعي الهي هستند، 
آن ها يا خدايانند و 

يا افراد مقدس و 
كساني كه با اين 

نيروهاي مقدس در 
ارتباط اند

ــطوره  ــماره قبل در مطلبي تحت عنوان "اس در پیش ش
تاشي براي بیان واقعیت هاي پیراموني" تعاریفي از ریشه 
ــطوره« ارائه گردید. همچنین خصوصیاتي  لغوي واژه »اس
ــد.  ــپس نظراتي پیرامون آن بیان ش براي آن ذکر کرده و س
ــه مي خواهیم با ارائه پاره اي توضیحات تکمیلي در  در ادام
ــانه« را که در بسیاري از  ــطوره، تفاوت آن با »افس مورد اس
ــطوره به صورت مترادف به کار برده  ــتباه با اس موارد به اش

مي  شود، بیان کنیم.
ــطوره قصه ای است درباره  ــد اس همان گونه که گفته ش
ــه اصلی آن ها  ــودات فوق طبیعی که ریش خدایان و موج
اعتقادات دینی مردم قدیم است و خاستگاه و آغاز زندگی 
ــای مافوق طبیعی و اعمال  ــدات مذهبی و قدرت ه و معتق

قهرمانان آرمانی را بیان می کند. 
اسطوره ها مانند موجوداتی با قابلیت های متفاوت بودند 
که در ذهن و درون آدمی نفس می کشیدند. آن ها مي بایست 
پرورانده شده و به شکلي ایده آل ساخته مي شدند. این بود 
که واقعیت و تخیل و رمز، به آفریدن چهره هایی پرداختند 
که هر یك از آن ها با یکی از ابعاد وجودی انسان در ارتباط 

بود.
ــت پرده ای  ــر واقعیتی که می توانس ــر به ه در واقع بش
ــد،  رنگ و بویی اساطیری زده است تا  ــته باش از ابهام داش
برای خود توجیهی یافته و بتواند دنیاي خود و هستی را به 

گونه ای تفسیر کند. 
به این ترتیب نمی توان گفت که همه اسطوره ها راست 

و واقعی و یا همگي دروغ هستند.
ــطوره ها موجوداتی الهی،  مافوق  نمی توان گفت که اس
طبیعی یا   آسمانی  اند و یا فقط زمینی. اسطوره ها می توانند 
تاریخی باشند، اما ساخته و پرداخته  ذهن،  می توانند زمینی 
باشند با قدرتی آسمانی،  می توانند قدسی باشند، با صورت 
ــري. می توانند واقعی باشند اما با ماهیتی  ــتي بش و سرنوش

ماورایی و خیالی.
 اسطوره ها در هر سرزمینی شکل و صفات خاص خود 
ــطوره ای شکلی از  ــکل و گونه هر اس را دارند. بنابراین ش
ــانه ها و روح و تاریخ  ــا و افس ــگ و اعتقاد و قصه ه فرهن
ــد، آرزوها،  ــدر فرهنگ ها، عقای ــه را دارد. هر ق آن جامع
ارزش ها، دیدگاه ها و شخصیت های آرمانی به هم نزدیکتر 
ــطوره ها به هم مشابه ترند و هر چه این مقوات  باشند، اس
ــند،  یعنی فرهنگ و عقاید و آرمان ها و زبان ها قوی تر باش

اسطوره ها قدرتمند، جاودان تر و قابل فهم ترند.

افسانه
یکي از واژه هایي که اغلب و البته به شکل نادرست 
ــود،  ــطوره به کار برده مي ش ــرادف با اس به صورت مت

»افسانه« است.
ــانه که در کتب لغت، مترادف واژه های قصه و  افس
اسطوره به کار رفته است از لحاظ ادبی به سرگذشت یا 
رویدادی خیالی از زندگی انسان ها، حیوانات، پرندگان یا 
موجودات وهمی چون دیو و پری و غول و اژدها اطاق 

می شود که با رمز و رازها و گاه مقاصدی اخاقی، آموزشی 
ــت و نگارش آن بیشتر به قصد سرگرمی و تفریح  توأم اس

خاطر خوانندگان انجام می گیرد.    
ــت و  ــدا به معنای سرگذش ــانه، در فرهنگ دهخ افس
حکایات گذشتگان، قصه، داستان، سخن ناراست و دروغ 

و ... آمده است. 
ــده است که افسانه ها کي،  تاکنون به درستي معلوم نش
ــط چه کساني خلق شده اند . اما  دو دلیل براي  کجا و توس
ــروز حفظ کرده، مي توان  ــر این ها را تا به ام اینکه چرا بش

آورد :
ــر تا قبل از اختراع کاغذ توسط چیني ها،  اول اینکه بش
ــه و دانش اش، همین  ــال تفکر، اندیش ــب تنها راه انتق اغل
ــت. یعني فقط به صورت شفاهي مي توانست  زبان بوده اس
ــانه ها هم که حاوي نکات مهمي  ارتباط برقرار نماید. افس
ــتند وسیله خوبي براي  در اخاق ، جهان بیني و علم هس
ــت. دلیل دوم به تأثیرات افسانه ها  انتقال اطاعات بوده اس

در شنونده.

تفاوت های اسطوره با افسانه 
با وجود شباهت هاي موجود بین اساطیر و افسانه ها باید 
ــت که این شباهت ها بیشتر در  عناصر و عوامل  توجه داش
ــطوره  ــت تا در ذات موضوع؛ برای مثال، در اس روایت اس
ــاهد کارهای خارق العاده قهرمانان  ــانه، ما ش نیز مانند افس
ــخصیت های ماورای طبیعي هستیم؛ اما چگونگی به  و ش
ــا در هر دو به طور  ــری این عناصر و عملکرد آن ه کارگی
ــانه های عامیانه، قصه های سنتی  کامل متفاوت است. افس
است که گاهی شکل و فرمی منسجم دارد و زمانی خالی از 
چنین شکل مستحکمی است. بسیاری از افسانه های رایج 
عامیانه که هیچ گونه تعاقب منطقی ندارند، تنها مشکات 
ــد نظر قرار  ــر را م ــادی و روزمره بش ــای ع و گرفتاري ه
ــش و جاذبه افسانه ها نیز بیشتر به ماجراها و  می دهد.  کش

ــمکش هاي موجود درآن ها مربوط می شود تا به محتوا  کش
ــطوره ها  و معناهای نهفته در آن.  اما همانطورکه دیدیم اس
ریشه در اندیشه مذهبی، خرافات، سحر و جادوگری دارند 
و در حال و هوای رویدادهایشان مافوق انسان ها به وجود 
ــود. عاوه بر  ــروی خدایی به آنان داده مي ش ــد و نی مي آین
ــاطیر شامل روایاتی از اعمال فوق العاده انسان ها یا  این، اس
موجوداتی آرمانی است که زاده تخیل افراد یا اقوام بوده و 
ــتر زمان تغییر  خود از حوادث تاریخی و واقعی که در بس
ــأت گرفته اند در حالیکه افسانه ها  ــکل یافته است نش ش
ــتند و صرفا زاییده  هیچ گاه مرجع ایمان و اعتقاد ملتی نیس
خیالند و اغلب برای مشغول کردن و مسرت خاطر خواننده 
ــده اند. یکي دیگر از وجوه تمایز بین  و شنونده ساخته ش
ــأله زماني آن هاست . اسطوره ها در  اسطوره و افسانه، مس
دوران پیش از تاریخ شکل گرفته اند ولي افسانه ها به دوران 
تاریخي بر مي گردند . عاوه بر این اسطوره ها به نوعي الهي 
هستند، آن ها یا خدایانند و یا افراد مقدس و کساني که با این 
نیروهاي مقدس در ارتباط اند. در حالي که قهرمانان افسانه ها 
ــان بوده و از میان مردم برخاسته اند. براي همین  از نوع انس
هم قهرمانان اسطوره ها دور از ذهن و تا حدود زیادي غیر 
قابل باور مي نمایند اما قهرمانان و شخصیت هاي افسانه ها 
ــانه  ــوس و قابل باورند. در مجموع مي توان گفت افس ملم
ــا خود دور میشود،  در تاریخ حیاتش، هرچه از مبدا و منش
با بازنگري ها و بازنویسي های گوناگون در سالیان متمادی 
ــکل یافته تر و در نتیجه پرارزش تر  ــجم تر و ش کاملتر، منس
می شود )هر چند به هیچ وجه نمی تواند تبدیل به اسطوره 
ــود باز هم فاقد آن گوهر  ــود، چرا که هرچه پرداخته ش ش
تقدس و باورآفرینیست(  اما اسطوره هرچه از منشا و مبدا 
ــود؛ و مورد دستکاری و بازاندیشی  اولیه اش دورتر می ش
قرار می گیرد، شاید شکلی سالم تر و خراشیده و تراشیده ای 
بیابد ولي به همان اندازه از ارزش وجودیش کاسته می شود 

و به ویژه ارزش اعتقادی خود را از دست خواهد داد.
* مسئول دفتر معاونت  طرح های باادستی

تاشی برای بیان واقعیت های پیرامونی                      بخش دوم

مهناز جليلی *
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 ارتقا القايي

بفرما...مديريت تو رو به معاونت ارشد كارشناسي مديريت فروش 
ارتقا میده.

خب وظیفه جدید من چه خواهد بود؟

هیچي... به عنوان همون مهندس فروش به کارت ادامه میدي.

 كليد واژه: ارتقا شغلي؛ پست سازماني؛ سمت سازماني؛ 
مقام سازماني؛ رشد سازماني؛ موقعيت شغلي

كليدواژه ه��ا : كيفي��ت ؛ مديري��ت كيفيت ؛ 
كنترل كيفيت

متن حكايت
ــك مرکز  ــروژه ایجاد ی ــئوان پ ــي از مس یک
فرهنگي، از این مرکز در حال ساخت بازدید کرد. 
ــمه ساز، در حال ساخت یك  او دید که یك مجس
مجسمه است و متوجه شد که یك مجسمه ساخته 

شده مشابه نیز آنجاست.
ــید: »از این  ــاز پرس ــمه س ــا تعجب از مجس ب

مجسمه دو تا نیاز داري«
ــاز بدون نگاه کردن گفت: »نه. فقط  مجسمه س
ــن مرحله  ــا اولي در آخری ــي خواهیم، ام یکي م

آسیب دید.«

ــاخته شده را بررسي  ــئول، مجسمه س مقام مس
ــمه ساز  ــکالي پیدا نکرد و از مجس کرد و هیچ اش

پرسید: »آسیب کجاست؟«
ــاز در حالي که مشغول کارش بود  ــمه س مجس

گفت: »یك خراش روي بیني مجسمه است.«
ــید: »این مجسمه را کجا مي  ــئول پرس مقام مس

خواهید نصب کنید؟«
ــمه ساز گفت: »روي یك ستون به ارتفاع  مجس

شش متر.«
ــئول پرسید: »اگر در این ارتفاع نصب  مقام مس
ــود چه کسي خواهد دانست که یك خراش  مي ش

روي بیني مجسمه است؟«
مجسمه ساز کارش را قطع کرد، به مقام مسئول 

نگاه کرد، لبخند زد و گفت: »من که مي دانم.«

كليدواژه ه��ا : حل مس��ئله ؛ روش تفكر ؛ نتيجه 
گيري ؛ شناسايي مسئله

متن حكايت
شرلوك هلمز کارآگاه معروف و معاونش واتسون 
رفته بودند صحرا نوردي و شب هم چادري زدند 
ــب هولمز بیدار  ــر آن خوابیدند. نیمه هاي ش و زی
ــت. بعد واتسون را بیدار  ــمان را نگریس شد و آس
کرد و گفت: »نگاهي به آن باا بینداز و بگو چه مي 

بیني؟« واتسون گفت: »میلیون ها ستاره.«
هولمز گفت: »چه نتیجه اي مي گیري؟«

واتسون گفت: »از لحاظ روحاني نتیجه مي گیریم 
ــدر در این دنیا  ــت و ما چق ــه خداوند بزرگ اس ک
ــتاره شناسي نتیجه مي گیریم  حقیریم. از لحاظ س

ــس باید اوایل  ــت، پ ــتري اس که زهره در برج مش
ــد. از لحاظ فیزیکي نتیجه مي گیریم  ــتان باش تابس
که مریخ در محاذات قطب است، پس ساعت باید 
سه نیمه شب باشد. شرلوك هلمز قدري فکر کرد 
ــتي. نتیجه  ــون تو احمقي بیش نیس و گفت: »واتس
ــت که چادر ما  اول و مهمي که باید بگیري این اس

را دزدیده اند!«

شرح حكايت
ــاده  ــي همه ما گاهي اوقات، بهترین و س در زندگ
ــود دارد ولي این قدر  ــن جواب و راه حل وج تری
ــعي مي کنیم  ــت ها نگاه مي کنیم یا س به دور دس
پیچیده فکر کنیم که آن جواب ساده را نمي بینیم.
*  بخش آموزش و توسعه منابع انسانی

در زندگي همه 
ما گاهي اوقات، 
بهترين و ساده 
ترين جواب و راه 
حل وجود دارد ولي 
اين قدر به دور 
دست ها نگاه مي 
كنيم يا سعي مي 
فكر  پيچيده  كنيم 
كنيم كه آن جواب 
ساده را نمي بينيم
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كيفيت يعني اين!

بگو چه مي بيني؟

گردآورنده: 
رقيه زياری *
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برنامه های گروه كوهنوردي فراب برای سال 90 
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ورز

ــده   دغدغه هاي زندگي  روزمره موجب ش
است تا انسان ها از هر فرصتي جهت رسیدن به 
آرامش، سکوت و ... استفاده نمایند. کوه پیمایي 
ــت  یکي از گزینه هاي کم هزینه اما اثرگذار اس
ــان ها بتوانند عاوه بر  که موجب مي گردد انس
ــواي تازه و آرامش  ــتگي روزمره، از ه رفع خس
ــتفاده نمایند. ضمن اینکه  پیرامون کوهستان اس
این فعالیت، ورزشي مفرح نیز محسوب شده و 

موجب تقویت عضات نیز مي گردد.
ــرکت فراب طي چند سال   به همین دلیل ش
گذشته با تشکیل گروه کوهنوردي فراب و ارایه 
برنامه هاي متنوع کوه پیمایي، سعي نموده است 
تا فرصت مناسبي را براي همکاران فراهم نماید.

     در سال1390 نیز گروه کوهنوردي فراب، 
ــش ماه اول سال را به شرح پیوست به  تقویم ش
ــا امکان حضور کلیه  ــت ت نحوي تهیه نموده اس
عاقمندان به کوه پیمایي فراهم گردد. در تقویم 
امسال عاوه بر برنامه هاي مختلف کوه پیمایي، 
برنامه هاي آموزشي نیز برای همکاران جدید که 
عاقمند به پیوستن به گروه کوهنوردي مي باشند 
ــت تا ضمن حضور در طبیعت،  ــده اس تهیه ش

آموزش هاي ازم را نیز طي نمایند.
ــیله از کلیه عاقمندان دعوت      لذا بدین وس
مي گردد ضمن هماهنگي با بخش رفاه کارکنان 
ــدي در برنامه هاي  ــه به اطاعیه هاي بع و باتوج

کوهنوردي حضور یابند.



اردیبهشت 90 . شماره 1

سالم  شخصيت 
شيفته آن است كه 
به هرطريق »خنده 
به لب ديگران 
آورد«. او هيچ گاه 
با استهزا يك فرد 
خنداندن  قصد 
ديگران را ندارد 
و اصوا به مردم 
با  بلكه  نمي خندد 
مي خندد مردم 

نسترن بشيری
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براي آن که انسان کارآمدي باشید و ازتمام توانائي هاي 
یك  بگیرید.   تصمیم  کافي ست  فقط  ببرید،  بهره  خود 
توانایي  زندگي اش،  جنبه هاي  همه  در  سالم  شخصیت 
مرموزي در خاقیت دارد. او از هرجهت، چه اقتصادي چه 
اجتماعي به افراد عادي شبیه است. او را نمي توان در یك 
ردیف شغلي، محدوده جغرافیایي و یا سطح مالي و فرهنگي 
خاصي جستجو کرد. یا با نگاهي اجمالي و گذرا شناخت 
و یا با معیارهاي ارزیابي دیگران سنجید. ممکن است فقیر، 
غني، مرد یا زن باشد. در هر نقطه اي زندگي کند و مشاغل 
متفاوتي داشته باشد.  ویژگي هاي یك شخصیت سالم به قرار 

ذیل است:

 مشتاق زندگي است
آنچه در درجه اول نظرتان را جلب مي کند این است 
که شاهد شخصیتي خواهید بود که »مشتاق زندگي است« 
و هرآنچه که بتواند، از زندگي طلب مي کند. پیك نیك، 
فیلم، کتاب، ورزش، شهر، حیوانات، کوه ها و تقریبا  همه 
متوجه  هستید،  کنارش  در  وقتي  دارد.  دوست  را  چیز 
خواهید شد که از آه و ناله، گله و شکایت و نق زدن و 
افسوس خوردن خبري نیست. حاضر نیست یك لحظه 
وقت خود را صرف شکوه و شکایت کند و آرزو کند که 
کاش اوضاع و احوال طور دیگري باشد. اگر وضعیت 
ریشه کن  براي  قوا  تمام  با  برچیده شود  باید  نامطلوبي 
کردنش تاش مي کند. ولي درعین حال »تمام لحظات 

حال را واقعا زندگي مي کند« و از آن لذت مي برد.

 احساس گناه نمي کند
گذشته  رویدادهاي  در  که  این  از  سالم  شخصیت 
زندگیش موفق نبوده »احساس گناه نمي کند«. او پذیرفته 
سعي  فقط  بنابراین  الخطاست.  ممکن  انسان  که  است 
باز  بودن  سازنده  از  را  او  که  رفتاري  تکرار  از  مي کند 
مي دارد پرهیز کند. هرگز با این اندیشه که کاش فان کار 
را مي کرد و یا نمي کرد خود را مامت نمي کند و گریه 
و زاري سرنمي دهد. زیرا او مي داند که پشیمان شدن از 
رویدادهاي گذشته نه تنها چیزي را عوض نمي کند بلکه 
موجب مي شود که تصویري که شخص از خود بر ذهنش 

دارد، ضعیف و ناتوان و فرسوده جلوه کند.

 نگران و مضطرب نیست
او هرگز »نگران و مضطرب نیست« و با رویدادهاي 
نامطلوبي که موجب دلواپسي و به جنون کشاندن بعضي 
در  برخورد مي کند.  نرمي  و  با مایمت  است،  اشخاص 
شرایطي که افراد عادي از کوره درمي روند و منفجر مي شوند، 
 او تنها به لبخندي اکتفا مي کند و با عوض کردن موضوع به 
آرامي و خونسردي از آن مي گذرد. او یك صافي در ذهن 
دارد که از ورود احساسات نامطلوب به ذهن جلوگیري 

مي کند و به همین دلیل هرگز آلت دست و قرباني احساسات 
و هیجانات منفي نمي شود. البته منظور این نیست که همیشه 
خونسرد و بي تفاوت است، بلکه هیچ گاه مایل نیست یك 
لحظه از زمان حال را به خاطر چیزهایي که در آینده روي 

خواهد داد و هیچ کنترلي بر آن ها ندارد، با نگراني سر کند. 

 هرگز جوياي تأيید و تحسین ديگران نیست
به بیاني دیگر، شخصیت سالم »هرگز جویاي تأیید 
و تحسین دیگران نیست« که هرگونه فرصت را مغتنم 
بشمرد و احترام و تکریم مردم را براي خود بخرد. بسیار 
ساده، صادق و بي تکلف است و از این رو در گفتارش 
تاش نمي کند تا کلماتي را برگزیند که سبب خشنودي 
مخاطبین باشد. او به آرامي با آداب و رسوم و کلیشه اي 
که براي بسیاري از مردم حائز اهمیت است، مخالفت 
مي ورزد و به آساني از قوانین پر زرق و برق و بي معني 

چشم پوشي مي کند.

 خنده به لب ديگران مي آورد
شخصیت سالم شیفته آن است که به هرطریق »خنده 
به لب دیگران آورد«. او هیچ گاه با استهزا یك فرد قصد 
خنداندن دیگران را ندارد و اصوا به مردم نمي خندد بلکه 

با مردم مي خندد.

 جسورانه و بي پروا در جست و 
جوي حقیقت است

و  »جسورانه  سالم،  شخصیت  الگوي 
است«.  حقیقت  جوي  و  جست  در  بي پروا 

اهل بحث و جدل نیست و هنگامي که برخي 
افراد با تندخویي به بحث مي نشینند، با خونسردي 

سخن ها را مي شنود و نظرش را ابراز مي دارد، اما 
سعي ندارد دیگران را متقاعد کند که حق به جانب 

اوست. در جواب مخالفت دیگران با 
عقایدش مي گوید: »مسئله اي نیست، 
ما صرفا با هم متفاوتیم« و سپس، 
کردن  مجاب  براي  تاش  بدون 
شخصیت مخالف، ازکنار موضوع به 
سهولت مي گذرد. معیارهاي اخاقي 
و  نیست  محیط  شرایط  تابع  او 
دوستي اش حد و مرزي نمي شناسد. 
معرف او خانواده، جمعیت، گروه، 

محل زندگي، شهر و یا کشور نیست، 
او خود را متعلق به همه جامعه بشري 
مي داند. هرگاه مشاهده کند که شخصي 

در زمینه خاصي داراي امتیاز و مزیتي است 
را  او  بلکه  نمي ورزد  حسادت  و  رشك 

مستحق چنین امتیازي مي داند.

 برنده نادر است
گرچه  و  است«  نادر  »برنده  یك  سالم  شخصیت 
نمي دهد  اجازه  اما  نیست،  تهي  مسائل  از  زندگي اش 
هر  او  کنند.   رسوخ  درونش  دنیاي  به  مسائل  این 
روزش سرشار از شادي و شادماني است و در تمام 
پاداش  شادماني  و  مي کند  زندگي  راستي  به  لحظات 
براي  اکنون  اوقات،  از  استفاده  حداکثر  با  اوست. 
این  از  یکي  مي توانید  هم  شما  زندگي  شکوفایي 
زندگي  از  مرحله  هر  که  آنجا  از  و  باشید  افراد 
نیز  نوجواني  است.   کامل  خود  خودي  به  انسان 
بخشي از سیر تکاملي انسان و در واقع تکه اي بسیار 
گم  اگر  که  مي باشد  فرد  هر  پازل شخصیت  از  مهم 
که  ساختاري  نگیرد  قرار  سرجایش  درست  یا  شود 
گرفت.  نخواهد  را  خود  ایده آل  شکل  است  مدنظر 
در  فرد  هر  شخصیت  عمده  قسمت  که  دلیل  آن  به 
اهمیت  از  لذا  مي شود.  پي ریزي  نوجواني  دوران 
هر  پي ریزي  براي  همیشه  و  بوده  برخوردار  بسزایي 
وتأمل  برنامه ریزي  تفکر،  به  ازم  مستحکمي  ساختار 
ویژه اي جهت تبدیل پتانسیل هاي موجود براي حرکت 

کمال  سوي  به  سیر  مطلوب است. و 

ویژگي هاي شخصيت سالم دگی
زن
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