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سازمان و تشكيات 
مباحثمربوطبهساختاروتشکیاتدرفراب،طي15سالگذشتهمباحثزنده
وپرطرفداريبودهاست.مهمترینرویکردفرابدراینزمینه)وبعداًعرضخواهم
کردکهدرسایرزمینههانیز(آنبودهاستکهچونهیچگونهالگوِيمطلِقموفِققابِل
تقلیِدتوصیهشدهايبرايسازماندادنیكشرکتوجودنداردوچوناینمباحث،
وابستهاستوچون دارند برعهده مأموریتيکه نوعوظیفهو ماهیتشرکتهاو به
اینموضوعبهرفتارهايفرديواجتماعيوسایقوعایقوفرهنگهاوسنتهاو
عادتهايمردمانهرکشورينیزمرتبطاستوچوناینگونهمباحثبهدوربودنویا
نزدیكبودنکشورهابهروابطونظامهايقبیلهاي،توسعهیافتگيوتوسعهنیافتگي،
مدیریت سازماندهي سطح پیچیدگي یا سادگي بودن، پسامدرن و بودن پیشامدرن
کشور،سادگيیاپیچیدگيروابطبوروکراتیكجامعهنیزوابستهاست،پسبهتراست
هرچهبیشتردرخصوصاینموضوعات»گفتگو«شود،»همفکري«صورتگیردو
درصورتامکاناینمباحثدرایههايمختلفسازماننیزمطرحشودومحدود
بهذهنیكیادونفرنشود.بهنظراینجانب،اینموضوعمهمترینرویکردفرابدر
بحثسازمانوتشکیاتبودهاستوشایدوجهتمایزفراببابسیاريازشرکتهاي
توسط عمومًا مباحث اینگونه مشابه، شرکتهاي از بسیاري در است. همین مشابه
مدیرعاملشرکتیامدیرعاملویکيدونفرازاعضايهیئتمدیرهویامدیرعامل
ویکيدوتنازمشاورانومعاونانمدیرعاملحلوفصلميشودوبدنهسازمانو
حتيمدیریتمیانيسازماننیزاطاعچندانيازدایلتغییرات،ادغامهایاانفکاكها
ندارد.بحثهايحوزهسازمانوتشکیات، یابزرگکردنسازمان وکوچكکردن

محدودههايممنوعهايهستندکهتعداداندکيحقورودبهآنرادارند.
برخي دههگذشته، دو ایرانيطي سازمانهاي به مدرن مدیریت مفاهیم ورود با
ازسازمانهاوشرکتها،کاریکاتوريازتصمیمسازیهايمشارکتيرادرسازمانخود
پیادهکردهاندوتاشنمودهاندتانشاندهندکهتصمیماتمدیرارشدسازمانباتکیه
اکثر در سر بر مشارکتي« مدیریت »نظام تابلو است. بوده مشارکتي نظام اصول بر
سازمانهايدولتيوبعضًاخصوصيبرافراشتهشدهاست،همانطورکهتابلو»تکریم
اما است. بسته نقش دیوارسازمانها و در بر نیز مداري« »مشتري و اربابرجوع«
فئوداليقجري! رفتارسنتيمدیریت اینهیاهويمدرنسازي،همان پِسپشِت در
یا رعیت - ارباب دوگانه است. حاکم قبیلهاي مدیریت رفتار همان است. حاکم
چوپان-رمهیاشاه-بندهکهویژگياصلينظامهايفئوداليوقبیلهاياست،همچنان

تعیینکنندهتریناصلرفتارسازمانيمدیراندربسیاريازسازمانهايایرانياست.

نوین سیستمهاي پیادهسازي زمان در و 77 و 76 سالهاي طي شد موفق فراب
مدیریتي،سازوکار»همفکريسازماني«رابرايطرحموضوعاتسیستميمنجمله
ساختاروسازمانطراحيکندتاهریكازعناصرسازمان،فارغازمنصبسازماني
قادرباشنددررابطهباتشکیاتوسازمانوساختارمرتبطبادپارتمانخوداظهارنظر
»کمیته و سیستم« »تیمهاي تشکیل قالب در بعد سالهاي در کار و ساز این کنند.
ابتدادر»تیم سیستم«)1(رسمیتیافت.مباحثتشکیاتي،بستهبهسطحموضوع،
سیستم«مطرحميشدودرصورتعدمنتیجهگیريبهیكسطحبااتریعني»کمیته
سیستم«ارجاعميشد.حصولتوافقدر»تیمسیستم«ویا»کمیتهسیستم«بهمنزله
نهایيشدنموضوعتلقيشدهوبهحوزهاجراواردميشد.تغییراتتشکیاتيفراب
طي15سالگذشتهبسیارزیادبودهاست.بارهاوبارهاسازمانوساختاربخشهاي
مختلفشرکتمثلمهندسي،پشتیباني،بازرگاني،کنترلکیفیت،مالي،برنامهریزيو
کنترلپروژه،کارگاههاو....دستخوشتغییراتشدهاستدرحالیکهاینتغییرات
ناپایداريسازماننشدهاست.ازیكطرفتغییراتپيدرپي باعثعدمانسجامو
درساختاروسازماناعمالشدهاستوازطرفدیگرایناحساسکهسازمانبا
تغییراتمکرردچارعدمتعادلگردیده،پدیدارنشدهاست.ازنظرکارفرماومشاور
بر منفي تأثیر فراب داخلي تغییرات بودهاند، مواجه شرکت برونداد با همواره که
سازماني با که نکردهاند احساس مشاور و کارفرما و است نداشته فراب خروجي

ناپایداروآشفتهروبروهستند.
رویکردفراب،جذبحداکثرمشارکتهمکاراندرتصمیمسازیهايسازمانيو
پیادهوجاريشدهاستیا اینکهآیااینرویکردبطورکامل ساختاريبودهاست.
نه،قضاوتياستکهبایدتوسطهمکارانسازمانصورتگیرد.اماآنچهکهبدیهي
مينمایدآنستکهدرهرحالهمةما،مردمهمینسرزمینهستیموآباءواجدادمابر
ایرانچنداندیرپاوسختجان همینخاكزیستهاندوتاریخطوانياستبداددر
بودهاستکهنميتوانآرمانگرایانهانتظارداشتکهرفتاراجتماعيورفتارسازماني
مردمفراب،طيچندسالزیروروشدهباشد.پساگرهمکاراناظهارکنندکهفان
مدیردررفتارخود»مستبد«بودهاست،فانمدیر»خودرأي«بودهاست،فانمدیر
بهنظراتهمکارانخودبهانميدادهاست،قطعًاایناظهارنظرهاحاملواقعیتهایي
هستند.اماپاسخفرابچنینخواهدبودکه:اواً:رویکردفرابرویکردهمفکريو
هماندیشيبودهاستواینرویکردنهبهعنوان»زیوروزینت«سازمانکهبدلیل
ضرورتبقاءوبالندگيورشدسازماناتخاذشدهوعمیقًامورداعتقادوباوربوده
هزاران آن مستند که گرفته صورت آن پیادهسازي براي وافري تاش ثانیًا: است.

امینحاجیرسولیها

تابلو »نظام مدیریت 
 مشاركتي« بر 
سر در اكثر 
سازمانهاي دولتي 
و بعضاً خصوصي 
برافراشته شده 
است، همانطور كه 
تابلو »تکریم ارباب 
رجوع« و »مشتري 
مداري« نیز بر در 
و دیوار سازمانها 
نقش بسته است. 
اما در پِس پشِت 
این هیاهوي 
مدرن سازي، همان 
رفتار سنتي مدیریت 
فئودالي قجري! 
حاكم است

... به جای 
خاطرات
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ساعتجلسهسیستماستکهبرگزارشدهوگزارشاتآنواساميافراديکهدرآن
شرکتداشتهاندثبتشدهاست،ثالثًا:کسينميتواندادعاکندکهحتيیكتصمیم
از کثیري جمع اطاع بدون و فراب ارشد مدیریت توسط سازماني و ساختاري

معاونان،مدیرانوحتيکارکنانذیربطفراباتخاذشدهاست.
منصورفتحعليکهدراوایلسال76بهفرابپیوستوبارعمدةتدوینسیستمهاي

شرکترابرعهدهگرفتدریادداشتهايخودمينویسد:
"جلساتيتحتعنوانبازنگريمدیریتکهاعضايآنازکلیهمدیریتهاورؤسا

را پیادهسازيسیستم پروژه پیشرفت و تشکیل یکبار ماهي تشکیلميشد،حداقل
موردبررسيقرارميداد.دراولینروزهاياینجلسات،اختافنظروتشتتآراء
خیليزیادبودوليباگذشتزمانوآشنایياعضاباسیستممدیریتوالگويمورد
گردید. ممکن جامع طرحریزي به دستیابي و شد نزدیك یکدیگر به نظرات نظر،
برخيازمدیراناساسًاباالگويپیادهسازيسیستممخالفبودندکهطيبحثهاي

طوانيوارائهمستنداتکاربردي،بااخرهنظرشانبابقیههماهنگشد."
ساعات از زیادي فرصتهاي است. داشته گزافي هزینههاي البته کار روش این
کارهمه،صرفبحثوگفتگودراینخصوصشدهاست.طبیعياستکهاتخاذ
تصمیماتساختاريباتأنيوتأملوبعضًاکنديمواجهبودهاست.بدیهياستکه
اینروشکارموجبافزایشسطحتوقعاتومطالباتهمکارانشدهاست)برخي
باافزایشسطحتوقعاتومطالباتهمکارانشان ازمدیرانارشدفرابدرمواجهه
لببهشکوهگشودندواینروشسازماندهيرانقدکردندوآنرامغایربااصل

»سرعت«دراجرايپروژهدانستند(.
امافایدهآنفراوانبودهاست.مادرفرابآموختیمکهبیندیشیم.آموختیمکهباهم
بیندیشیم.آموختیمکهباهمگفتگوکنیم،بحثکنیم،جدالکنیمبدونآنکهدراندیشه
حذفیکدیگرباشیم.آموختیمکهدربحثهايگروهيازتواناثباتواستدالو
اجتناب ازمنصبوسمتسازمانيخود. نه استفادهکنیمو مهارتتجزیهوتحلیل
کنیمازاینکهادعاهايسستخویشراباحکمسازمانيخوداثباتکنیم.توانستیم
توانستیم کنیم. پیدا دست نسبي »یکپارچگي« به توانستیم شویم. همگرا و همسو
مطالباتمنطقيومعتدلخودرامطرحکنیموامیدبهدستیافتنآنداشتهباشیم.
توانستیمبدونواهمهانتقادکنیموازسويدیگرخودنیزانتقادپذیرباشیم.سازمانما
بعنوانیكموجودمستقلرشدکردومانیزبعنوانوجودهايحقیقيبزرگترشدیم.
درتواناینجانبودرحوصلهخوانندهنیستکهتغییراتساختاروسازمانفراب
طي15سالگذشتهراتشریحکنم.امامهمترینسرفصلهایيکهدربحثساختارو
سازمانطيسالهاي81-75)سال81بعنوانسالبهنتیجهرسیدنزحماتکارکنان

فرابوراهاندازياولینواحدهاينیروگاهکرخهومسجدسلیماندرتاریخچهفراب،
نقطهعطفتلقيميشود(مطرحبودهاستبهشرحزیراست:

1-آیاساختارسازمانيماتریسيبرايفراببهتراستیاپروژهايیاماتریس-
پروژهویاپروژه– ماتریس؟

2-آیاتوأمبودنامورماليواموراداريبهتراستیاانفکاكآنهاازیکدیگر؟
3-آیابرونسپاريکنترلکیفیتبهتراستیاانجامآندرفراب؟

طراحي با رابطه در خارجي شرکتهاي با همکاري ضرورت به توجه با -4
مناسبات باشد؟ بایدداشته آبي،سازمانمهندسيچهشکلوشمایلي نیروگاههاي
همکارانخارجيوهمکارانایرانيوسلسلهمراتبسازمانيآنانچگونهاست؟آیا

امکانبرونسپاريفعالیتهايمهندسيوجوددارد؟
5-آیا"مهندسي" و"تأمین" بایستيبصورتیكدپارتمانواحددیدهشود؟

احداث ژنراتورسازي و توربینسازي کارخانه فراب که دارد ضرورت آیا -6
کند؟

7-آیاضرورتداردکهبرنامهریزيوکنترلپروژهبصورتمتمرکزانجامشود
یابهتراستهرپروژهبطورجداگانهنظامبرنامهریزيوکنترلپروژهداشتهباشد؟

8-باتوجهبهحجموسیعساختداخلکهشرکتفرابمتعهدبهاجرايآن
شدهاست،آیاضرورتایجادمعاونتساختوجودداردویااینکهامورساخت

تجهیزاتتوسطهمکارانپروژههاانجامشود؟
9-آیاامکانبرونسپاريبخشيازتأمینتجهیزاتوجوددارد؟آیاخریدهاي

پروژههابایدمتمرکزباشدیاغیرمتمرکزیانیمهمتمرکز؟
10-آیاضرورتداردکهمعاونتنصبتجهیزاتایجادشودیاشرکتنصب

تأسیسشودویااینکهمدیریتامورنصبتوسطهمکارانپروژههاانجامشود؟
مواردفوقچالشهاياصليسازماندهيفرابطيسالهاي81-75بودهاست.
اینچالشهابهمروروحسبمقتضیاتزمانمطرحشدهاندوزمانهايطوانيدر

سطوحمختلفسازمانيصرفبحثوتبادلنظردرموردآنهاشدهاست.
و ساختار و سازماندهي بحث در مهم( البته )و جزیيتر موارد آن، بر عاوه
بازرگاني، معاونتهاي: سازماني چارت در تغییر مثل است. داشته وجود تشکیات
مهندسي،پشتیباني،مالي،برنامهریزيوکنترلپروژه،مدیریتکنترلکیفیت،و...که

زمانهايبسیاريصرفبررسيضرورتتغییروآثاروتبعاتآنشدهاست.

هرزمانکهقصدنوشتنبراينشریهفرابرادارم،تصورميکنمکهحرفهاي
زیاديبرايگفتندارموزمانیکهنوشتنتمامميشودميبینمکههیچنگفتهام.

هزارگفتنيبهلباسیرپیچوتابشد!

ما در فراب آموختیم 
كه بیندیشیم. 

آموختیم كه با هم 
بیندیشیم. آموختیم 

كه با هم گفتگو 
كنیم، بحث كنیم، 
جدال كنیم بدون 
آنکه در اندیشه 

حذف یکدیگر 
باشیم. آموختیم كه 

در بحث هاي گروهي 
از توان اثبات و 

استدال و مهارت 
تجزیه وتحلیل 

استفاده كنیم و نه 
از منصب وسمت 

سازماني خود
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توسعه همكاری های مشترك توبا و ناردیس

اخبار شركت توبا

پایاني نصب تجهیزات  انجام مراحل   
واحد 4  نیروگاه كارون 4

 Rotor Lowering عملیات  انجام  
واحد 1 نیروگاه برق آبي سیاه بیشه  

توربین   سالن  فلزي  هاي  سازه  اجراي  
واحد 1 و 2 نیروگاه حرارتي یزد 

Cable Galley بتن ریزي سقف طبقه
ساختمان كنترل مركزي نیروگاه گازي پارسیان

4

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

شرکتتوبادرنظرداردباتوجهبهکاهشحجمپروژههای
راگسترشدهدو فعالیتهایخود آبی،حوزهی نیروگاههای
در ناردیس، شرکت با را همکاریها توسعهی راستا این در

دستورکارخودقراردادهاست.
پشتوانه به و راستا این در فراب، خبرنگار گزارش به 
ناردیس، شرکت داخل، ساخت حوزهی در موجود تجربیات
پارس 24 و 23 ،22 فازهای بویلر تجهیزات مدیریتساخت
ساخت طراحی، کردهاست. واگذار توبا شرکت به را جنوبی
مدت در آذرآب صنایع شرکت توسط تجهیزات این نصب و
این ساخت نیز حاضر حال در و شد خواهد انجام 18ماه

تجهیزاتازروندمناسبیبرخورداراست.
همچنیندرنظراست،مدیریتساخت4دستگاهبویلر180
Pipe Rack)LNG(خارك،استراکچرهایفلزیNGLتنی
توبا شرکت به چارچوب همین در نیز جنوبی پارس 12 فاز

واگذارگردد.ازمبهذکراستشرکتتوباهمچنینپیشنهاد
Fixed Equipmentفنی_مالیطراحیوتامین100دستگاه
مربوطبهNGL2300راتهیهکردهوبهشرکتناردیسارائه

نمودهاست.

دکتری و ارشد کارشناسي مقطع دانشجویان از جمعي 
اردیبهشتماه دانشگاهعلموصنعت،هفتم مهندسيمکانیك

ازطرحنیروگاهلواركبازدیدکردند.
دانشجویان بازدید این در فراب خبرنگار گزارش به
تجهیزات چون مباحثي با لوارك، نیروگاه با آشنایی  ضمن

ازقبیل: نیروگاههایآبی
و ژنراتور اجزای توربین، اجزای ورودی، شیر پنستاك،
نزدیك از و شدند آشنا نیروگاه حفاظت و کنترل سیستم
نیروگاه دوم و اول واحدهای و آب ورودی دریچههای از

کردند. بازدید

بتن ریزی مگر فونداسیون
 DIESEL TANK 2327 T101B6  

پروژه یوتیلیتي خارك

بازدید ها

بازدید دانشجویان رشته مهندسي مكانيك از طرح نيروگاه لوارك
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اخبار
شركت ناردیس

تاسیسات  فیزیکی  پیشرفت  نوزده درصد  
جانبی پارس جنوبی

24 تا 22 فازهای جانبی تاسیسات پروژه
فیزیکی پیشرفت درصد 19 با جنوبی پارس

درمراحلابتداییخودقراردارد.
بهگزارشخبرنگارفراب،اینپروژهدربخش
بازرگانی،حدود22درصدپیشرفتفیزیکی
اصلی پکیجهای قرارداد بهطوریکه داشته
پروژهمانندبویلرها،پکیجهایآب،پمپهای
NON-API،بستهشدهوسایرپکیجهانیز

پیشنهادات فنی ارزیابی و استعام حال در
سازندگانمیباشد.

اینگزارشحاکیازآناستکهبخشتجهیز
در فیزیکی پیشرفت 26درصد با نیز کارگاه
مسکونی و اداری محوطههای تکمیل حال
عملیات اجرای بخش همچنین است.
واحد به مربوط فونداسیونهای خاکبرداری
استخرسیابگیر)یونیت129(وواحدتولید

بخار)یونیت121(نیزآغازشدهاست.

پروژه     كارگاه  تجهیز  اول  فاز  تکمیل  
یوتیلیتي )ان جي ال( خارك

فازاولتجهیزکارگاهپروژهیوتیلیتيانجي
الخاركتکمیلشد.

بهگزارشخبرنگارما،اینتجهیزکارگاهشامل
کمپمسکونيواداريکارشناسيوکارگري
ميباشد.همچنینعملیاتاجرایيدرسایتنیز
قالب آرماتوربندي بتنریزيکمپرسورهاو با
بنديفونداسیونهايبویلرهاوتوربوژنراتورها
تانكهاي فونداسیون بتنریزي همچنین و

سوختآغازشدهاست.

5

بين شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و فراب امضا شد

مبادله قرارداد تامين مالي و احداث نيروگاه آبي سد تنظيمي زاینده رود

راه اندازي سومين و چهارمين  واحد توليد بخار
 نيروگاه سوم پاایشگاه آبادان

قراردادها

پروژه ها

سد آبي نیروگاه پروژه احداث و مالي تامین قرارداد
نیروي و آب منابع توسعه شرکت بین زایندهرود تنظیمي
پیمانکار، عنوان به فراب شرکت و کارفرما عنوان به ایران

امضاشد.
،1387 ماه دي جلسات طي فراب، خبرنگار گزارش به
شرکتفرابشرایطتأمینماليخودرابهروشEPCFبه
رود زاینده تنظیمي سد آبي نیروگاه پروژهي اجراي منظور
نیروي و آب منابع توسعه شرکت یعني طرح کارفرماي به

ایراناعامکرد.
صورت به مالي موافقتنامه پیشنویس ادامه، در

در موافقتنامه نهایي متن و ارسال کارفرما براي رسمي
شرکت محترم عامل مدیر امضاي به 1388/05/26 تاریخ
ایرانومدیرعاملشرکتفراب نیروي منابعآبو توسعه
معرفي از پس  حاکیست، گزارش این رسید. اینترنشنال
تشریفات ترك مجوز اخذ به مربوط جلسهي عامل، بانك
روش ،1389 پاییز طي و گردید برگزار 1389 شهریور در
و رسید طرح کارفرماي تأیید به پروژه تعدیل محاسبهي
سپسدرفروردین1390،قراردادنهایيامضاءومبادلهشد.
طور به طرح کارفرماي ،1390/02/20 تاریخ در نهایتًا
رسمي،اجرايپروژهيمزبوررابهشرکتفراباباغنمود.

سومینوچهارمینواحدتولیدبخارنیروگاهسومپاایشگاه
آبادانراهاندازيشدند.بهگزارشخبرنگارفراب،نیروگاهسومبرق
وبخاراینپاایشگاهدارایهفتژنراتور30مگاواتیاستکهدر
شرایطعادی210مگاواتبرقتولیدمیکند.اینگزارشحاکی
ازآناستکهدراینطرحکهباهزینهی70میلیونیورو)اعتبار

ارزی(و640میلیاردریال)اعتبارریالی(،ساختهمیشود.هریكاز
ژنراتورها،50تنبخاربافشار60پوندوباقابلیتبرگشتدرمدار،
تولیدمیکنندوبخارتولیدشده،نیازفاز2،فاز3وبخارآبمدار
بستهیپاایشگاهراتامینمیکند.همچنینچهارمینواحدبخار

اینپاایشگاهنیز28اردیبهشتسنکرونشد.
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قلب تپنده Guanyinyan در دستان Alstom )چين(
به نیروگاهيبهظرفیتمجموع1800مگاوات تأمینسهواحد
منظوراجرايطرحGuanyinyanبررويرودخانهFinshaبا
قرارداديبهارزش70میلیونیوروبهشرکتAlstomواگذار
گردید.ایندومینقراردادبزرگAlstomباکارفرمايطرح)بعد
ازپروژه1750مگاواتيPeng Shui(محسوبميشودکهدر
تا بهرهبرداريخواهدرسید.شایانذکراستکه به سال2014
امروزشرکتAlstomظرفیتيحدود45گیگاواترادرچین
بهامضاءرساندهکه280گیگاواتآندردستبهرهبردارياست.
Xianjiabaازمبهذکراستتوربینهاي800مگاواتيپروژه

نیزازشاهکارهاياینشرکتدرچینبهشمارميروند.

 حمايت بخش خصوصي از پروژه Garzan )تركيه(
بانكخصوصيYapikrediطيماهگذشتهبااعطايتسهیات66
میلیونداريبهپروژه49مگاواتيGarzanدرجنوبترکیهموافقت
کرد.ایندرحالياستکهپروژهمذکورپیشرفت70درصديداردو
تاآخرسال2011بایستيبهبهرهبرداريبرسد.بانكYapikrediکه
چهارمینبانكبزرگخصوصيترکیهاستبههمراهسایرشرکای
خود،دوپروژه44و49مگاواتيدرمنطقهSiirtونیزیكپروژه100
مگاواتيدرمنطقهRizeرابهمنظورتأمینماليدردستبررسيدارند.

امضاي قرارداد دوجانبه Xekaman-1 )ائوس(
ائوسوویتنامقرارداددوجانبهاحداثنیروگاهآبي322مگاواتي
Xekaman-1رادرجنوبائوسامضاومبادلهکردندومقرر

گردیددوکشورائوسوویتنامبهترتیب20و80درصدازانرژي
حاصلهسالیانهرابهرهبرداريکنند.پروژهمذکورشاملدوتوربین
فرانسیسخواهدبودکهباهزینهايبرابربا442میلیونداراجرا
ميگردد.گفتنیاستحدود70درصدمنابعماليموردنیازاینپروژه

BOT،توسططرفویتناميتأمینخواهدشد.

 پذيرش ريسك كنگو توسط Sinohydro )كنگو(
قرارداداحداثنیروگاهآبيCentral Zongo IIبهظرفیت150
Sinahydorمگاواتوبهارزش367میلیونداربینشرکت
ودولتجمهوريدموکراتیكکنگوامضاگردید.تأمینمالياین
گرفت. خواهد صورت چین کشور Exim بانك توسط پروژه
انرژيسالیانهنیروگاهمذکوربرابر860گیگاواتساعتبودهو
حدود2000فرصتشغليموقتو300فرصتشغليدائمدر

استانBas-Congoایجادميکند.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضاتاجبخش*

6
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 اجراي فاز اختتام پروژه Lotru-Ciunget )روماني(
Lotru-Ciungetجشنبهرهبرداريازنیروگاهآبي510مگاواتي
بررويرودخانهLotraطيماهاخیربرگزارگردید.اینپروژه88
پلتون170مگاواتيمیباشدکه میلیونیورویيشاملسهتوربین
ساختآندرسال2007بهشرکتVoithسفارشدادهشد.پروژه
مزبوردومینپروژهبزرگآبيکشوررومانيمحسوبوآبموردنیاز

آنازطریقسديخاکيبهارتفاع140مترتأمینميگردد.

 طرح Atdorf، تضمين تأمين انرژي آيندگان )آلمان(
اجرايطرحتلمبهذخیرهايAtdorfدرآلمانباظرفیتمجموع1400
مگاواتباسرعتباایيدرحالانجاماست.اینطرحکمكفراواني
زیستمحیطي امنیت تأمین و سبز انرژيهاي تأمین یکپارچگي به
آیندگاندرمنطقهBlack Forestخواهدکرد.اینطرح1/2میلیارد
دره و Hornberg کوه متري 600 ارتفاع اختاف از یورویي،
سال در طرح طراحي خدمات ميبرد. بهره Haselbachtalo

AF و اتریش از ILF برشرکتهاي مشتمل مشارکتي به 2010
Colencoازسوئیسواگذارگردید.

توسعه نيروگاه آبي Veytaux تا آخر سال 2014 )سوئيس(
از240 را Veytoux نیروگاه توسعه مناقصه FMHL شرکت
مگاواتبه480مگاواتبرندهشد.باافزودندوواحدنیروگاهي
انرژيسالیانهایننیروگاهتلمبهذخیرهايدرسال2014 جدید،
دوبرابرخواهدشد.هزینهاجرايطرحمذکورحدود256میلیون

یوروبرآوردشدهاست.

 امضاي قرارداد تجهيزات دو طرح نيروگاه آبي )پرتغال(
Ribeiradio پروژههاي احداث قرارداد دو Andritz شرکت
وErmidaرادرکشورپرتغالامضاءنمودهاست.قرارداداول
شاملتأمینیكواحدنیروگاهيبهظرفیت77مگاواتوپروژه
7/6 مجموع ظرفیت به نیروگاهي واحد دو تأمین شامل دوم
مگاواتهستندواینطرحباارزش171میلیونیورو،درسال

2014بهبهرهبرداريخواهدرسید.

 مشاركت پرتقالي Voith-Siemens )پرتغال(
ذخیرهاي تلمبه پروژه اجراي پرتغال انرژي شرکت
Venda Nova IIIشاملدوواحدنیروگاهي380مگاواتيرا
Voith-Siemensطيقراردادي295میلیونیورویيبهمشارکت
MSF-Samague-واگذارنمود.درعینحالمشارکتچهارجانبه
ارزش131 به را طرح ساختماني بخش قرارداد Mota-Souie

میلیونیورودرسال2010آغازنمودهاند.بهاینترتیبطرحمذکور
تاآخرسال2015بهبهرهبرداريکاملخواهدرسید..

* كارشناس برنامه ریزی و كنترل پروژه 
معاونت توسعه  طرح ها

Hydro Power & Dams , 2011 
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تسهيات 34 ميليون يورويي توسط NIB )گرينلند(
تسهیات تخصیص با )NIB( شمالي سرمایهگذاري بانك
احداثیك گرینلندجهت مرکزي دولت به ساله بلندمدت15
در این کرد. موافقت کشور، این غربي سواحل در آبي نیروگاه
حالياستکهباجایگزینيایننیروگاهبادومولددیزليموجود،
غلظتآایندههايزیستمحیطيبهویژهCO2بهشدتکاهش

ميیابد.
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ری
ش خب

گزار

شانزدهمیننمایشگاهبینالمللينفت،گاز،پاایشو
پتروشیميازتاریخ27الي30فروردینماهدرمحلدائمي
نمایشگاههايبینالملليتهرانوباحضورفعالشرکت
در ما، بهگزارشخبرنگار برگزارشد. ناردیس و فراب
مراسمافتتاحیهایننمایشگاهکهباحضور1550شرکت
داخلیو600شرکتخارجياز40کشوربرگزارشد،اکبرپور
رئیسهیاتمدیرهومدیرعاملشرکتسهامينمایشگاههاي
بینالملليبهعنوانمتولیبرگزارینمایشگاههايبینالمللي،
نمایشگاهنفتراازجملهنمایشگاههایصاحبنامبهعنوان
نمایشگاهیبابرندجهانیومطابقبااستانداردهاینمایشگاههای
جهانی)UFI(معرفينمود.محمدرضارحیمیمعاوناول
شانزدهمین کار به آغاز مراسم در هم جمهوري رییس
پتروشیمی، و پاایش گاز، نفت، المللی بین نمایشگاه
گفت:هرشرکتایرانیکهفناوریجدیدیراطراحیو
مراحلپیشتولیدآنرانیزطیکردهاست،امسالباید
آنرابهخطتولیدواردکند.معاوناولرئیسجمهوری
تصریحکرد:ازوزیرنفتبهعنوانرئیسکارگروهنفت
میخواهماسامیهمهکسانیراکهدرزمینههایصنعت
نفتاختراعوفناوریجدیدیراثبتکردهاند،جمعآوری
کندتاازتولیدآناندرپروژههایصنعتنفتاستفادهشود.
رحیمیبابیاناینکهسرمایهوامکاناتموردنیازنیزدر
اختیارصاحبانفناوریقراردادهمیشود،تصریحکرد:از

شرکتهایداخلیدارایفناورینیزمیخواهیمترتیبی
آن خارجی مشابه از آنها محصوات قیمت که دهند
گرانترنشودتاصاحبانپروژههامجبوربهاستفادهازنمونه
ارزانترآننشوند.رحیمیایرانرایکیازامنترینمکانها
برایسرمایهگذاریدرصنعتنفتوگازخواندوافزود:
باوجودتواناییصنعتگرانداخلیدراجرایپروژهها،از
کشورهایاروپاییوآمریکاییخواهانسرمایهگذاریو
کاردرپروژههاینفتیایراناستقبالوسرمایهگذاریآنان
رادرپروژههاینفتیوگازیایران100درصدتضمین
میکنیم.رحیمیبابیاناینکهتوانمندیشرکتهایداخلی
است، یافته افزایش نفت صنعت های پروژه اجرای در
اجرای برای خارجی شرکتهای خروج زمان از افزود:
طرحهاینفتوگازپارسجنوبی،اجرایفازهایباقی
ماندهبهپیمانکارانباکفایتایرانیسپردهشدتادرمدت
35ماهاینطرحهااجراییشودکهاینخودپاسخیاست
برتحریمهایبینالمللی.ویبابیاناینکهدرصنعت
نفتایرانوضعیتخوبیحاکماست،افزود:بااجرایکامل
قانونهدفمندییارانههامصرفانرژیدرکشورمتعادلتر
خواهدشد.رحیمیباتقدیرازحضورهمهصاحبانفنو
دانشومهندسانباکفایتایرانیدرشانزدهمیننمایشگاه
نفت،گاز،پاایشوپتروشیمیتصریحکرد:ازسالگذشته
)پانزدهمیننمایشگاهصنعتنفت(تاکنونتحولبزرگی

درصنعتنفتایرانبهوجودآمدهاستکهایننکتهرا
برایآگاهیخارجیهاوبهویژهمهمانانآمریکایییادآوری
میکنم.درادامهاینمراسمدکترسیدمسعودمیرکاظمیوزیر
در دارد آمادگی اسامیایران جمهوری گفت: هم نفت
حوزههایباادستیوپاییندستیصنعتنفتودرتعاملی
منطقیوهوشمندانهباشرکتهایخارجیمذاکرهکندتا
بتواندتاشبیشتریرابرایرونقبخشیدنبهاقتصادجهانی
درسایهامنیتانرژیانجامدهد.ويبابیاناینکهامنیت
انرژیبهیكنظامبرنده-برندهدرجهاننیازدارد،افزود:با
مذاکراتوتفاهمهاییکهایرانمیتواندباکشورهایدیگر
داشتهباشد،میتوانانرژیهایخدادادیکهدرایرانوجود
داردرابرایتامینامنیتانرژیدرجهانبهکارگرفت.وزیر
نفتبابیاناینکهشانزدهمیننمایشگاهبینالمللیصنعت
نفتدرمقطعحساسیبرگزارمیشود،گفت:اجرایقانون
هدفمندکردنیارانهها،سیاستهایاصل44،شروعبرنامه
پنجمتوسعهوآغازدههپیشرفتوعدالت،ازمواردیاست
کهاهمیتبرگزارینمایشگاهشانزدهمنفت،گاز،پاایشو
پتروشیمیرادرسالجهاداقتصادیدوچندانمیکند.رئیس
اوپكگفت:ایرانبابرخورداریازمنابعوذخایرعظیم
نفتوگاز،امروزنقشموثریدرصحنههایبینالمللیایفا
میکندودردیپلماسیجدیدانرژیدرجهان،نقشمهمیرا
بهعهدهدارد.میرکاظمیگفت:براساسآخرینآمار،بیش
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وزیر نفت گفت: 
ایران با برخورداری 
از منابع و ذخایر 
عظیم نفت و گاز، 
امروز نقش موثری 
در صحنه های بین 
المللی ایفا می كند و 
در دیپلماسی جدید 
انرژی در جهان، 
نقش مهمی را به 
عهده دارد

 گزارش كامل از حاشيه و متن  شانزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پاايش و پتروشيمی

با مديران و كارشناسان فراب در حاشيه نمايشگاه شانزدهم
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ری
ش خب

گزار
از155میلیاردبشکهنفتقابلبرداشتوبیشاز33هزار
میلیاردمترمکعبگازدرایرانوجوددارد،ضمنآنکهدر
پهنایگستردهجمهوریاسامیایران،همچناناکتشافهای
جدیددرحالانجاماستوبهتدریجآخریندستاوردهای
بهدستآمدهدراینزمینهبازگوخواهدشد.ویبااعام
ذخایرعظیمایراندرزمینهنفتوگازگفت:بزرگترین
نعمتیکههماکنونصنعتنفتازآنبرخورداراست،
وجودنیرویانسانیمتخصص،متعهدوکارداندرحوزه
انسانی نیروی همین است.میرکاظمیگفت: نفت صنعت
متخصصصنعتنفتبودکهدرهشتسالدفاعمقدس
توانستتولیدمستمرنفتوگازرادرکشورحفظکند.
رئیساوپكبابیاناینکهتاپایانبرنامهپنجم150میلیارددار
سرمایهگذاریدرحوزههایباادستیصنعتنفتبایدانجام
شود.یادآورشد:میزانسرمایهگذاریدرصنایعپاییندستی
ازجملهپاایشگاههاومجتمعهایپتروشیمینیز50میلیارد
دارپیشبینیشدهواینفرصتخوبیاستتاکشورهای
دیگرنیزبهسرمایهگذاریدرصنعتنفتایرانبپردازندوما
نیزآنراتضمینمیکنیم.وزیرنفتباتاکیدبرتعاملایران
باکشورهایدیگربرایتامینانرژیگفت:برایبازسازی
اقتصادجهانوتامینانرژیموردنیازآنآمادهتعاملو
همکاریهستیم.ویدربارهاهدافبرنامهپنجمتوسعهنیز
اظهارداشت:تاپایانبرنامهپنجم،تولیدگازبه700میلیون
مترمکعبدرروزافزایشخواهدیافتودربخشنفت
نیزیكمیلیونبشکهافزایشتولیدروزانهپیشبینیشده
است.وزیرنفتبابیاناینکهنمایشگاهشانزدهمهمچنین
فرصتخوبیاستتاصنعتگرانباارتقایکیفیتدریك
شرایطرقابتیخودرابادیگرشرکتهامحكبزنند،افزود:
همچنینشرکتهایداخلیمیتوانندباافزایشخاقیتها
تشکیل و جانبه چند مشارکتهای ایجاد نوآوریها، و
کنسرسیومهافعالترعملکنند.ویتاکیدکرد:ماتوقعداریم
کهشرکتهایایرانیسازندهوپیمانکارصرفنباشندبلکه
ازآنهامیخواهیمشریكخوبیبرایصنعتنفتایران
تاریخ29 در و نمایشگاه این حاشیه در شوند.همچنین
اندازصنعتنفت فروردین،نخستینکنگرهملي»چشم
درافق1404«بهمنظورحضوربیشازپیشکارشناسان
واندیشمندانحوزهانرژيکشوروهماندیشيوبررسي
نفت ترسیمشدهصنعت اهداف به راهکارهايدستیابي
کشوردرسندچشمانداز،ازسويکمیسیونانرژيمجلس
ایران اسامي جمهوري نفت وزارت و اسامي شوراي
برگزارشد.درحاشیهبرگزاريایننمایشگاهبرآنشدیم
تاباتنيچندازدستاندرکارانفرابدرایننمایشگاه
گفتگوهایيکوتاهترتیبدهیم.مهندسامیرپارسایينژاد
فراب باخبرنگار ناردیسدرگفتگو مدیرعاملشرکت
گفت:شرکتناردیسکهفعالیتخودرادرحوزهنفت
وگازازسال1385آغازکردهاست،2سالاستکهبه
صورتمستقلدرنمایشگاهحضورداردوپیشازآنبا
نامفرابدرایننمایشگاهشرکتمیکرد.ويدرخصوص
اهمیتحضورشرکتهايفرابوناردیسدرشانزدهمین
نمایشگاهبینالمللينفت،گازوپتروشیميافزود:حضور
درنمایشگاهفرصتياستبرايمعرفيکردنفعالیتها

بهسطوحمختلفکارفرمایيواینامرميتواندیکياز
شاخصههايمهمحضورمادرایننمایشگاهباشد.ويدر
ادامهبهتعدادکمبازدیدکنندهگانازنمایشگاهاشارهکردو
انتخابروزهاينامناسبهفتهبرايبازدیدازایننمایشگاه
راعلتاینامردانستوبااینحالابرازامیدواريکردکه
ایننمایشگاهدستاوردهايخوبيرابرايصنعتنفتوگاز
کشوربهارمغانبیاورد.مهندسمجیدفرحمندمدیرتوسعه
بازارشرکتناردیسهمدرگفتگوباخبرنگارما،حضور
باسایر تبادلنظر درنمایشگاهراموقعیتيدانستبراي
شرکتهادریكمحیطدوستانه.ويافزود:اکنونفراب
وناردیسدرحوزهنفتوگازازجایگاهخوبيبرخوردار
هستندکهپیشنهاداتمشتركکاريبرايماراميتواندر
همینچارچوبارزیابيکرد.ويدرپایانافزود:امیدواریم
باتوجهبهپروژههایيکهدردستاحداثداریمروزبهروز
همکاريهایمانباشرکتهايهمکارافزایشیافتهوبه
اینوسیلهبتوانیمبهموفقیتهايبیشتريدستپیداکنیم.
محمدحسینرمضانيخوزستاني،مشاورمعاونتتوسعه
طرحهانیزدرگفتگوباماودرپاسخبهسواليدرخصوص
اهمیتشرکتدرایننمایشگاهبرايشرکتفراب،گفت:

بهدلیلاینکهایرانیكکشورنفتياست،نمایشگاهنفت،گاز
وپتروشیميهمیشهازرونقباایيبرخورداربودهاستاز
همینروهمحضورفعالشرکتدرایننمایشگاهميتواند
ارتباطفرابراباشرکتهايکارفرما،سازندگانوتامین
کنندگانتجهیزاتتحکیمکردهویكرابطهمتقابلوتعاملي
رابینکارفرماوپیمانکارانمختلفبرقرارنماید.ويافزود:
درزمانبرگزارينمایشگاه،برقراريارتباطباشرکتهاي
سازندهوتامینکنندهتجهیزاتبسیارمهماستکهتبادل
نظردرغرفهفراببرايمذاکرهمعمواباهمینهدفانجام
ميگیرد.رمضانيخوزستانيدرادامهافزود:درستاست
کهنمایشگاهدرکوتاهمدت،نتیجهروشنيبهمانميدهدولي
شرکتدرآنروزنهاياستبرايسالهايآیندهکهگفت
وگوباکارفرماوحضوردراینمحیطميتواندبهتحقق
اینهدفیاريرساند.علیرضاطریقت،مشاورمعاونت
توسعهپروژههايسرمایهگذارينیزدرگفتگوباخبرنگار
ما،حضورفرابدرنمایشگاهراباهدفمعرفيامکاناتو
تواناییهايفنيدرجهتاجرايبهترپروژههادرسطوح
مختلفدانستواینحضورراتضمینکنندهآیندهبازارو

رسیدنبهاهدافشرکتدانست.
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به دلیل اینکه ایران 
یک كشور نفتي 
است، نمایشگاه 

نفت،گاز و 
پتروشیمي همیشه 

از رونق باایي 
برخوردار بوده 

است از همین رو 
هم حضور فعال 

شركت فراب در 
این نمایشگاه مي 
تواند ارتباط فراب 

را با شركتهاي 
كارفرما،سازندگان 

و تامین كنندگان 
تجهیزات تحکیم 
كرده و یک رابطه 

متقابل را بین 
كارفرما و پیمانکاران 

مختلف برقرار نماید
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 ویژه
ان

میهم

طبق  بر  فراب  نشریه  رفان،  آقاي  جناب   :
برنامه ریزي ها، در صدد است تا در هر شماره با افرادی 
كه به هر نوع در تاسیس و راهبری و توسعه فراب نقش 
داشته اند،گفتگویی جداگانه ترتیب دهد. جنابعالی كه از 
اولین روزهای تاسیس فراب  به عنوان عضو غیر موظف 
هیات مدیره در خانواده بزرگ فراب حضور داشته اید، از 

روند تاسیس فراب برایمان بگویید؟
آنزمانیعنيدراواخردههي60،ایدهایدروزارت
نیرومطرحبودکهبرمبنایآنبرایتشکیلشرکتهای
پیمانکاریعمومیبزرگطرحریزیمیشد.مهندسزنگنه
اززمانیکهبهعنوانوزیرنیروانتخابشدهموارهبهدنبال
عملیاتیکردناینایدهبودیعنیمیخواستکهشرکتهای
پیمانکاریعمومیایرانیجایگزینشرکتهایخارجیشده
واجرایپروژههایبزرگرابرعهدهبگیرند.براساساین
ایدهدومجموعهجداگانهدروزارتنیروشکلگرفت؛در
واقعمیتوانگفتکهبهموازاتاینایدهبودکهمجموعه
فرابهمشکلگرفت.ابتداهدفگذاریايکهبرایفراب
شدهبود،ساختتوربینبودونهEPCکاریكنیروگاه
آبی.درهمینراستااولینمحصولفرابهممطالعاتیبود
کهبرایطراحیوساختتوربینهایآبیصورتگرفت.
اتفاقیکهافتاداینبودکهپسازتاسیسفرابوجلورفتن
فعالیتها،مدیریتفرابخیلیزودبهایننتیجهرسیدکه
اینکاریعنیتوربینسازیبیآنکهکلیدکاریاکلپروژه
رادردستنداشتهباشی،رهبهجایینخواهدبرد.ازهمین

روتصمیمبراینمبناقرارگرفتکهبهترآناستکهفراب
اولینکاریهمکهفراب بهسمتEPCکاریبرودو
دراینراستابرعهدهگرفتپروژهتوسعهنیروگاهشهید

عباسپوریاکارونیكبود.
: آیا مدیریت وقت فراب با ایده EPCكار شدن 

فراب موافق بود؟
علیرغمایدهاولیهمهندسزنگنهکهEPCکاریرا
برایفرابدرنظرداشت،درآنسالهامدیریتوقتفراب
بیشتربهدنبالتجهیزاتسازیبودونهEPCکاری.اما
مجموعهمذاکراتهیاتمدیرهبراینقرارگرفتکهاگرکل
پروژهدستفرابنباشداساساتجهیزاتسازیهمبهجایی

نخواهدرسیدازهمینروفرابEPCکارشد.
: ماجراي انتقال دفتر مركزي شركت به اصفهان 
چه بود؟آیا روي این موضوع مطالعه صورت گرفته بود یا 

اینکه این طرح یك طرح غیر كارشناسي بود؟
ایدهانتقالدفترمرکزيشرکتبهاصفهانازایندیدگاه
نشاتميگرفتکهبهجایاینکهالزاماشرکتهایبزرگ
در مهم این که است این بهتر بگیرد، شکل تهران در
شهرستانهارخدهد.مهندسمهنماهمبهدنبالتستکردن
اینایدهبودامامادرهیاتمدیرهازابتدابهاینموضوع
اعتقادنداشتیموفکرمیکردیمکهاینطرحموفقنخواهد
بودهمینطورهمشدودرکمتراز7یا8ماهدفترشرکت

بهتهرانبازگشت.
: آیا در ابتدای امر، فراب سازمان و تشکیات ازم 

برای اجرای پروژه ها را ایجاد كرده بود؟چون به نظر مي 
رسد فراب آن زمان بسیار متفاوت با فراب فعلی بوده 

است؟
موضوع بلکه نبود کار در تشکیاتی و سازمان خیر
حمایتیبودکهمهندسزنگنهانجاممیدادکهبرمبنایآن
همراهبافعالیت،مابهدنبالاینبودیمکهسازمانهمبه
وجودبیاید.یادمهستوقتیکهمیخواستیمپرفورمهای
نیروگاهکارونیكراصادرکنیم،بایدمهرمیداشتیموما
همازآنجاییکهدرآنزمانفاقدمهربودیمباسیبزمینی
مهراولراساخیتموبعدرفتیمبرایفرابمهردرست
کردیم!جالباستبدانیدکهبراساسهمینهاماتوانستم
درست باشیم. داشته اعتبار گشایش دار میلیون 120
استکهمادرابتداسازماننداشتیماماهمزمانباشروع
کار،سازماندهیماهمشروعشدواینروندیبودکهدر
بیشترکارهایبزرگدروزارتنیرودرابتدايامرمشاهده
میشود.موضوعمشکلزاهمدرآنزمانتنهااینبودکه
فشارکارآنروزهاخیلیزیادبودوتیمفرابمجبوربود
تاوقتوانرژیبیشتریگذاشتهوباهمکاریهمامورات

راپیشببرند.
داخل  ساخت  مقوله  به  نگاه ها  زمان  آن  در    :
چگونه بود؟آیا در هیات مدیره فراب در خصوص جایگاه 
ساخت داخل در اجرای پروژه ها اتفاق نظر وجود داشت؟
درمجموعهسنتیدستگاههایاجراییمثلوزارتنیرو
نگاهبهمقولهساختداخلبهگونهایبودکهآنراعملی

گذشته،حال و آينده فراب در گفتگو با موسي رفان

یك كارفرمای قوی بهتر از چند كارفرماي ضعيف است

دوران  پايان  در  حالي  در  رفان  موسي 
بزرگ  هاي  شركت  در  حضورش  پركار 
پيمانكاري و كارفرمايي انرژي ايران قرار 
بر دوش  را  تجربه  از  باري  كوله  دارد،كه 
مي كشد؛ تجربياتي كه با توجه به حضور 
وي در هر دو طرف سازمان هاي كارفرمايي 
و  نمايد  مي  ارزشمند  پيمانكاري،بسيار  و 
راهگشا براي ابهاماتي كه در اين حوزه وجود 
دارد. رفان كه مديرعاملي شركت هاي توسعه 
منابع آب و نيروی ايران و مپنا همچنين قائم 
مقامی مديرعامل سازمان توسعه برق ايران 
را در كارنامه خود دارد، از سال 72 تا 80 به 
تا  از سال 80  عنوان عضو هيات مديره و 
85 هم به عنوان رييس هيات مديره فراب 
است  داور خوبي  و  بوده  كار  به  مشغول 
براي سوااتي كه درباره عملكرد فراب از 
گذشته تا امروز وجود دارد.با او و در ادامه 
فراب،  گذاران  تاثير  با  ها  گفتگو  سلسله 
درباره گذشته، حال و آينده فراب گفتگويي 

ترتيب داده ايم كه در ادامه  مي خوانيد...

علی رغم ایده اولیه 
مهندس زنگنه كه 
Epc كاری را برای 

فراب در نظر داشت، 
در آن سالها مدیریت 
وقت فراب بیشتر 
به دنبال تجهیزات 
 Epc سازی بود و نه
كاری .اما مجموعه 
مذاكرات هیات مدیره 
بر این قرار گرفت كه 
اگر كل پروژه دست 
فراب نباشد اساسا 
تجهیزات سازی 
هم به جایی نخواهد 
رسید از همین رو 
فراب Epc كار شد
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سختوغیرعملیمیدانستندکهمنجربهاینميشودکه
یاپروژههاانجامنشودیاحداقلباتاخیرهایزیادانجامشود
بههمیندلیلهمهمکارینزدیکیدراینحوزهوجود
تافرابزیرا بود مپناخیلیبدتر البتهوضعدر نداشت.
درستاستکهدربارهکارهایفرابهمابهاماتيمطرحبود
امابههرحالهمکاریهاییدرسطوحمختلفبرقراربوداما
دراینمیانحمایتشخصمنهدسزنگنهودیدروشنیکه
ایشاندراینزمینهداشتندخیلیبهپیشبرداهدافماکمك
کرد.درآنزماندودیدگاهوجودداشتیكدیدگاهاین
بودکهمافقطبایدیكEPCکارباشیموبانگاهاقتصادی
کارهایمهندسی،تامینوتجهیزاترااجراکنیم.نگاهدوم
هماینبودکهاینیكفرصتیاستکهدراختیارماستو
ماکهاینفرصتدراختیارمانقرارگرفتهاست،بایدآنرا
دراختیارکارخانجاتداخلیهمبگذاریمودرستاست
کهاینکارهزینهداردامابرایحمایتازمقولهساخت
داخلبایداینهزینههاراپرداختکنیم.دیدگاهاولمخالف
پرداختاینهزینهبودومیگفتکهاینموضوعبهماربطی
نداردواینوزارتصنایعاستکهبایدمتولیاینموضوع
باشد.بههرحالمجموعهفراببهاینسمترفتکهاز
سازمانهاوکارخانجاتداخلیحمایتکندوتاشکندتا
آنهاسازندهشوند.اینکارراکردوتاششدتابهایرانی
نقشدادهشود.درفرابماآنزمانبهشرکتهایخارجی
اعامکردیمکهبایدبخشیازکاررابهشرکتهایداخلی
واگذارکنندودرواقعبهاینوسیلهتاشکردیمکمکم
شرکتهايایرانيخودکفاوسازندهشوند.البتهمتاسفانه
بایدبگویمهنوزهمبعدازاینهمهسالماشرکتایراني
ژنراتورآبیسازنداریم،شرکتتوربینآبیسازنداریم؛
بایدبهدقتبررسیشودکهچرامادراینحوزههاهنوز
ضعفداریم؟بهنظرمنیکیازدایلاصليعدمتحقق
اینموضوعاینبودکهتقاضادراینکارخیلیباانبودهو

خیليعواملدیگرکهنیازبهبحثوبررسيبیشتريدارد.
: این اعتقاد عمومی امروزه در كارفرما، مشاور و 
وزارت نیرو وجود دارد كه پس از گذشت نزدیك به دو 
دهه از تاسیس فراب، این شركت توانسته است قالب یك 
شركت GC را پیدا كند و به خوبی از عهده وظایف خود 

برآید. این موفقیت را مرهون چه چیزی می دانید؟
اینمجموعهدرحدواندازهایکهاکنونمیبینیممرهون
سهعاملاست:یكحمایتمجموعهوزارتنیروکهاگر
اینحمایتهادرسالهایابتداییتاسیسنبود،فرابهرگز
فرابنمیشد.دومتوانمندیوقدرتمدیریتبرنامهریزی
مهندسیودریكکامتوانمندیکارکنانفراب،وسوم
شجاعتوتهوریکهمجموعهمدیریتیفرابداشتو
نترسیدازاینکهواردمقولهساختداخلشود.میخواهم
بگویمهرکدامازاینعواملحیاتیبود.اگرمدیریتفراب
دراینسالهابانگرانیواردکارمیشدیاواردنمیشد
که بدانید است جالب نبود. گونه بدین وضعیت اساسا
مجموعهوزارتنیروازبسیاریازشرکتهایدیگرهم
حمایتکردهولیهیچکدامازآنهادرقدوقوارهفراب
نشدهاندوایننشانمیدهدکهآنحمایتدرکنارمدیریت
وپرسنلیتوانمندوفکوروفهیمبودکهاینوضعیترابه

وجودآورد.
: همانطور كه می دانید،فراب فاقد كارخانه برای 
شركت  موجود  منابع  از  و  می باشد  تجهیزات  ساخت 
استفاده می كند. از نظر شما این یك نقطه قدرت است 

یا ضعف؟
منشخصااینرایكنقطهضعفبرایفرابمیدانم
منازهمانسالهاهمطرفداراینایدهبودمکهفراببرای
خودکارخانهداشتهباشدواینایدهراپسازاینکهبهمپنا
آمدمعملیاتیهمکردم.درکشورمااینکهابزاردراختیار
خودمجموعهشرکتباشدخیلیمیتواندبهبهبودانجام
ماموریتهایآنشرکتکمكکند.مااگرازاولمیآمدیم
ودرفراببرایتوربینوژنراتورکارخانهدرستمیکردیم
خیلیدرانجامکارهاجلوبودیم.برایساختنیروگاهآبی
ماشایدبه300قلمکاانیازداریمکههرکدامازیكدرجه
اهمیتبرخوردارندوماميتوانستیمبسیاريازایناقام
رابرايخوددرستکنیم.اکنونهمبهنظرمندیگرکار
ازکارگذشتهاستوخیلیدیرشدهاست.امروزفرصت
آناستکهمطالعهشودفرابچهفرصتهایگرانقدریرا
تنهابهدلیلنداشتنکارخانهازدستدادهاست.فراباین
همهفرصتراازدستدادوفکرنمیکنماینفرصتهرگز
برایفرابتکرارشود.میخواهمبگویمآنپتانسیلموجود
کهقدرتسرمایهگذاریدرپروژههایبرقآبیراداشت
دیگربعیداستتکرارشوددربقیهحوزههافرابیکیاز
بازیگراناست.درحالیکهدربحثنیروگاههایآبیفراب
بازیگراصلیبود.اکنونشاید10شرکتبزرگداریمکهدر
پروژههاینفتوگازدارندکارمیکنندامادرنیروگاههاي
برقآبیفرابتنهابازیگربودومیتوانستدراینحوزه
نقشآفرینیبیشتریبکند.منبهجدبراینباورمبخشی
ازاینپراکندهکاریکهبراساسآنکارفرماهابخشياز
پروژههارابهشرکتهایدیگریغیرازفرابهمدادهاندبه
ایندلیلبودهاستکهفرابکارخانهایازآنخودنداشت
واگرفرابهمصاحبکارخانهبودیااینپراکندهکاری

اتفاقنمیافتادیابهمیزانکمتریاتفاقمیافتاد.
سرمایه  مثل  زمینه ها  سایر  به  فراب  ورود  آیا   :
گذاری در اجرای پروژه های BOO، احداث نیروگاه های 
گازی برای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع ریلی 

را مثبت می دانید؟
فرابباتوجهبهاینکهیكپیمانکارعمومیاستوبازار
کارشدرحوزهطرحهايبرقآبينمیتواندظرفیتهایش
راپرکند،ناچاراستکهبهسمتپروژههایدیگرهمبرود.
تمامپیشبینیهاهمبرآیندهروشنحوزهنفتوگازوریلی
حکایتداردزیرااینحوزههمحجمبزرگتریداردوهم
کارهاراباسرعتبیشتریمیتواندرآنانجامدادمنکه
شخصاورودفراببهاینحوزههارامثبتمیدانم.هدفاز
BOOهمچونسایرپروژههایسرمایهگذاریایناست

کهدرآمدیاسوددرازمدتیرابااطمینانبیشتروحاشیه
خطرکمتربهدستآورد.شرکتبزرگیمثلفرابوقتی
میتواندمنابعمالیاجرایپروژههایBOOرافراهمکند
حتمابایدبهاینسمتبرودامامناگرمدیرفراببودم،
سرمایهامرادرپروژههایآبیمیبردمنهحرارتیودرواقع

تجارتخودراحفظکردهوتوسعهمیدادم:همانکاریکه
مپنادرپروژههایحرارتیمیکند.

چگونه  را  حرارتي  پروژه هاي  به  فراب  ورود   :
ارزیابي مي كنید؟ جنابعالي عضو هیات مدیره شركتي 
هستید كه بزرگترین پیمانکار طرح هاي حرارتي است؛از 

این رو نگاه شما به این مقوله را مي خواستم بدانم؟
احساسعمومیمنایناستکهفرابدرپروژههای
حرارتیموقعیتخوبینخواهدداشتزیراتشکیاتخیلی
بزرگ،قدرتمندوانحصاریايبهناممپناوجودداردکه
قادراستبازارپروژههایحرارتیراکنترلکند.درسایر
پروژههامااینانحصاررانداریموشرکتیکهتواناباشد
میتواندپروژههارابهسمتخودجذبکنداماوقتیدر
بحثحرارتیمایكمجموعهتجهیزاتسازبزرگبهنام
مپناداریمچطورممکناستشرکتیکهتجهیزاتسازهم
نیستبتوانددربازاررقابتکردهوسهمیراازاینبازار
ازآنخودکند؟شایداگرمپناتجهیزاتسازنبودشانس
بیشتریبرایرقابتدراختیارفرابقرارداشت.ولياکنون

اینموقعیتبرايفرابفراهمنیست.
كشور  از  خارج  فعالیت های  درباره  نظرتان   :

فراب چیست؟
شرکتهایبزرگاساساهیچچارهایجزتوسعهبازارهای
پروژههای از بخشی آغاز در است ممکن ندارند؛ خود
خارجیسودکمتریداشتهباشدوکارراباقیمتهایی
پایینتردریافتکرد،اماهمهناچاریمکهبهسمتتوسعه
بهتر اینمسیرچهکاری کنیمودر بازارهایمانحرکت
که کرد قبول ازکشور.باید بهخارج بازارها ازگسترش
در حضور و مواجهند محدودیت با داخلی پروژههای
تضمین را آیندهشرکتها نمیتواند مرزهایجغرافیایی
نمایدازهمینروگسترشبازارهادرخارجازکشوربهترین

راهپیشرویشرکتهاست.
: یکي از مباحثي كه ما در این سلسله گفتگوها 
دنبال مي كنیم این است كه دیدگاه مدیران سابق فراب را 
درباره این ایده كه »ما به شركت هاي كارفرمایي بیشتري 
نیاز داریم«، جویا مي شویم. جنابعالي در این خصوص 
چه دیدگاهي دارید؟ آیا فکر مي كنید كه ما به واقع به 

سازمان هاي جدید سرمایه گذاري نیاز داریم؟
از اساسا نظرشما، پروژههايمورد در کارفرما تعداد
موجود پروژههای تعداد اگر و نیست برخوردار اهمیت
رابه20کارفرماهمبدهیم،هیچارزشافزودهایایجاد
نخواهدشد.درخصوصایندیدگاهاگرمنظورایناستکه
بازارراتوسعهدهیمسخندرستیاستامااینکهتنهاتعداد
کارفرماهارابیشترکنیمهیچدردیراازمادرماننخواهد
کرد.میخواهمبگویماگرماامروزبهجاییكشرکت
توسعهمنابعآبونیرویایراناگرپنجآبونیروهم
داشتیماماتعدادپروژههایمان5تابود،چهفایدهایداشت؟
بهباورمنهرچهتعداددستگاههایاجراییوکارفرماها
کمترامابههمانمیزانحرفهایتروتخصصیترباشند،
اینبهنفعپیمانکاروکشوراست.درواقعدیدملیچنین
میگویدوبهنفعفرابهمهستکهتنهایكکارفرمای

قویداشتهباشدونهچندکارفرمايضعیف.
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احساس عمومی 
من این است كه 

فراب در پروژه 
های حرارتی 

موقعیت خوبی 
نخواهد داشت زیرا 

تشکیات خیلی 
بزرگ، قدرتمند و 
انحصاری اي به 

نام مپنا وجود دارد 
كه قادر است بازار 

پروژه های حرارتی 
را كنترل كند. وقتی 

در بحث حرارتی 
ما یک مجموعه 
تجهیزات ساز 

بزرگ به نام مپنا 
داریم چطور ممکن 

است شركتی كه 
تجهیزات ساز هم 

نیست بتواند در 
بازار رقابت كرده 

و سهمی را از این 
بازار از آن خود كند؟

 ویژه
ان

میهم
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 در نهایت در سال 
1375 پس از 
نزدیک به 20 سال 
خدمت در صنعت 
برق در خوزستان،  
كهگیلویه وبویراحمد و 
عضویت اصلی هیئت 
مدیره ی سازمان آب 
و برق خوزستان  به 
جمع خانواده فراب 
پیوستم
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از  بحث  به  ورود  برای  مداحی!  آقای  جناب   :
سوابق كاری و نحوه پیوستن به فراب برایمان بگویید.

درسال1356بامدركلیسانسمهندسیبرقبهجمع
خانوادهیبزرگوزارتنیروپیوستمودرسازمانآبوبرق
و تولیدکننده بزرگترین پایتخت، از پس که خوزستان
مصرفکنندهیبرقشبکهیسراسریبود،مشغولبهکار

شدم.
پسازپیروزیانقاب،مسئولیتعملیاتبرقرادر
سازمانآبوبرقخوزستانعهدهدارشدمودرطولدوران
جنگتحمیلیبهعنوانمدیراموربرقناحیهمرکز-مدیریت
نواحیبرقخوزستانوکهگیلویهوبویراحمد-مدیریت
انتقالومجریبازسازیونوسازی مهندسیوطرحهای
برقمناطقجنگزدهبهویژهمناطقدشتآزادگان،آبادان،
از و دادم ادامه را خدمتم اهواز، شهرستان و خرمشهر
روزهایجنگودفاعمقدس،خاطراتزیادیبرایمبهجا
ماندهاست،روزهاییکهدرحصرآبادانباهاورکرافتوپای
پیادهبهطالقانیآبادانمیرفتیم)بهعنوانسرپرستناحیهی
برقجنوب(تاروزهایتاسفباریکهتكتیراندازهای
دشمن،همکارانمارادرخرمشهر)نصفشهردراشغال
دشمنبود(ویاموقعبرپاکردندکلهایدیدبانیدرخط

از نفر بر70 بالغ آنایام در رساندند. شهادت به مقدم،
خدمت راه در کشور جنوب برق صنعت در همکاران
رسانیبهجبههوجنگشهیدشدندومردانبزرگیکهدر
آنمنطقه،گمنامخدمتکردندوگمنامازپیشمارفتندولی

افتخارشانباقیماند.
درنهایتدرسال1375پسازنزدیكبه20سال
خدمتدرصنعتبرقدرخوزستان،کهگیلویهوبویراحمد
برق و آب سازمان مدیرهی هیئت اصلی عضویت و

خوزستانبهجمعخانوادهفرابپیوستم.
دردیماه75پسازانتقالبهتهران،توصیهیمعاونت
وقتبرقوانرژی،برادامهخدمتبندهدرتوانیروقبول
مسئولیتیکیازشرکتهایتابعهواصراراینجانبمبنی
برادامهخدمتدرطرحهایعمرانیونوسازیوپرهیزاز
فضایبهرهبرداریبودوهمزمانپیشنهادمدیرعاملوقت
شرکتمشانیربرایقبولمسئولیتیکیازمعاونتهایآن
شرکتهمجدیبودکهقرارشدروز15دیماهآنسال
تصمیمنهائیراگرفتهواگرقسمتبندهمشانیرباشددر
بعدازظهرهمانروزمعارفهبرگزارشود،کهدرغروبروز
75/10/14جنابآقایمهندسحاجیرسولیهاازفراببه
منزلبندهتلفننمودندوبرایانجامماقاتبهفرابدعوت

شدمکهاینماقاتدرصبح15دیماهاتفاقافتادوبدلیل
نحوهبرخوردایشان،بیاناهدافشرکتفرابوتوصیف
فضایکاریفرابتاامروزبیشاز15سالاستدرفراب

ماندگارشدم.

فراب  در  مختلف  مسئولیت های  از  شرحی   :
پروژه های  معاونت  ماموریت  چگونگی  نهایت  در  و 
سرمایه گذاری و نحوه شکل گیری این معاونت را برایمان 

بازگو نمایید؟
تاکنونسهمسئولیتمختلفدرفراببهاینجانبواگذار

شدهاست:
1(معاوناجرائینیروگاهمسجدسلیمان
2(معاونتطرحهاینیروگاهحرارتی

3(معاونتتوسعهپروژههایسرمایهگذاری
قبلازانتصاباینجانب،هیچکدامازسهمسئولیتفوق
تشکیاتینداشتندوماموریتبندهدرابتداایجادتشکیات

وگردآوریتیماجرائیجدیدبود.
دراواخرسال1375مسئولیتحوزهمعاونتاجرائی
نیروگاهمسجدسلیمانبهمنمحولشدکهاینطرحقبل
ازآنتوسطجنابآقایمهندسحاجصادقی)مدیراجرائی

زهراشهایی

برخورد  داشت، حسن  قرار  انتخاب  دوراهی سخت  در  كه  روزهايی  در 
و  كاری  فضای  توصيف  و  شركت  اهداف  بيان  شركت،  وقت  مديريت 
روز  همان  از  و  كرد  نهايی اش مصمم  گيری  تصميم  در  را  او  پرسنلی؛ 
يعنی پانزدهم دی ماه 75 به جمع خانواده بزرگ فراب پيوست؛ انتخابی 
سيدحسن  دارد.  تاكيد  درستی اش  بر  سال   15 از  پس  هم  هنوز  كه 
مداحی معاون توسعه  پروژه های سرمايه گذاری فراب، در اين گفتگو به 

چالش هايی اشاره  می كند كه در مسير سرمايه گذاری و تسهيل در جذب 
سرمايه  بخش خصوصی در احداث نيروگاه های حرارتی وجود دارد و 
گريزی هم  می زند به شرح وظايف و چارت تشكياتی معاونت متبوعش 
و همچنين روند پيشرفت پروژه های مختلف  سرمايه گذاری. گفتگوی ما 
را با سيد حسن مداحی، معاون توسعه پروژه های سرمايه گذاری شركت 

را درادامه می خوانيد:

اونت
 در مع

 و کاو
کند

فراب؛  یكی از سرمایه گذاران 
اصلی توليد برق در ایران

در گفتگو با سيدحسن مداحی معاون توسعه پروژه های سرمايه گذاری مطرح شد
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 شركت فراب 
به عنوان یک بنگاه 

اقتصادی و با 
توجه به كم شدن 

پروژه های برق آبی 
به علت محدودیت 

منابع آبی و 
پتانسیل های طبیعی 
و به ویژه سوددهی 

سرمایه گذارهای 
فوق از سال 86 
با هدف گذاری 
سرمایه گذاری 

در بخش تولید، 
تشکیات مورد نیاز 

خود را فراهم نمود
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طرحنیروگاهدومسدشهیدعباسپور(ازنظرقراردادیدنبال
میشدوپسازتصدیاینجانب،نیمطبقهجنوبیطبقه5
ساختمانمرکزیکهدراستفادهروابطعمومیوخدمات
پشتیبانیبودتخلیهشدوآنمحلبهپروژهمسجدسلیمان
نفر یك از بهغیر اول ماه چند تا و یافت اختصاص
بهعنوانمسئولدفتر،فرددیگریدراینپروژهشاغلنبود.
اوایلسال76برایاولینباربهاتفاقآقایمهندسحاج
صادقیبهاهوازرفتیموپسازدوساعتجلسهباآقای
مهندسایرانیزادهبهعنوانمدیرکارگاهآبونیرووتعیین
باایشان، برایکارگاهفرابوهماهنگیهایبعدی زمین
بهدلیلگرفتاریوجلساتایشان،بهاجبارآندفترراترك
نمودموپایپیادهبهبازدیدمغاروسایرنقاطکارگاهرفتمو

گرمایمنطقهرازیردرختپرباریسپریکردم...
درمجموعباهمتوغیرتهمکاران،پروژهمسیرخوبی
این مسئولیت واگذاری با سال1385 ودر نمود طی را
معاونت،علیرغمسیلسال79وآبگرفتگیمغارنیروگاه
وریزشسقف،اینپروژهچهارواحددرحالبهرهبرداری
داشتو4چهارواحدبعدیآنهمبا80درصدپیشرفت
فیزیکیبهموقعتحویلدادهشد؛بهجراتمیتوانمبگویم
تجهیز بهترین از یکی 76 سال درخت آن حومه در

کارگاههایفرابانجامشد.
معاونت نمودن فعال و ماموریتایجاد 85/3/28 در
بهاینجانبمحولشدکهدر نیروگاهحرارتی طرحهای
بامدیریتجنابآقایمهندس بخشپروژهیخرمآباد،
خدادادی،4نفرازهمکارانایشانمشغولفعالیتبودند

وحوزهستادیمعاونتوجودنداشت.
الحمداهدرمهر89زمانیکهاینمسئولیتواینامانت
تحویلدادهشد،اینبخشدارایحوزهستادیمعاونتبا
35نفرپرسنلودارایبخشهایبرق،مکانیك،ساختمان،
برنامهریزیوآرشیومرکزیبودودر6کارگاهخود،58
نفرپرسنلدرحالکارداشتوپروژههای1000مگاواتی
خرمآباد،210مگاواتیبرقوبخارآبادان)دوواحدگازی
500 پارسیان، مگاواتی 120 بود(، برداری بهره درحال
مگاواتیسیکلترکیبییزد،500مگاواتیسیکلترکیبی

اسامآبادو26مگاواتیسیریدرحالفعالیتبودند.
پروژههای توسعه معاونت مسئولیت 86/4/11 در
به حرارتی معاونت سرپرستی حفظ با سرمایهگذاری
اینجانبمحولگردیدواینحوزهازهرنظرچهمفهومی،
تشکیاتیوچهاجرائیسابقهقبلیدرفرابنداشتوبا
سطحکاریوانتظاراتفراب،مدیریتخواستارتشکیات
بینقصوفعالیتقابلرقابتباشرکتهایبزرگمشابه
بهایجادتشکیاتفوق اقدام ازفراب کهچندسالقبل
بسیارحساستلقی ماموریت لذا داشت، را نمودهبودند
میشدکهدرآنایامبامطالعهدرشرکتهایمشابهموجود،
تشکیاتموردنیازفرابدرتوسعهسرمایهگذاریباجذب
حداقلنفراتشکلگرفتودرحالحاضردرزمینهامور
اقتصادی،مهندسیونظارتبرپروژههایسرمایهگذاری،
برنامهریزیوکنترلزمانبندیپروژههایسرمایهگذاریو
نهایتاًتعمیرونگهداریوبهرهبرداری)O&M(،همکاران
مشغولبهفعالیتمیباشندوعمدتادرزمینههایمختلفبه

شرحزیر،دنبالمیشوند:
قابل پروژههای اقتصادی و فنی مطالعات الف-
سرمایهگذاریومطالعاتامکانسنجیوانتخابگزینهبرتر

سایت
ب– تملكزمیننیروگاهواخذمجوزهایموردنیاز
وعقدقراردادفروشتضمینیبرقوسایرقراردادهایمورد

نیاز
پ-فعالیتاقتصادیوتامینتسهیاتپروژه

ج-مدیریتتعمیراتونگهداریوبهرهبرداریاز
پروژههایسرمایهگذاری

: جهت گیری شركت ها به سرمایه گذاری و احداث 
نیروگاه حرارتی به چه شکل اتفاق افتاد؟

که اقتصادی توسعه چهارم برنامه تصویب از پس
جهتگیریآنکاهشمالکیتوتصدیگریبخشدولتی
درتاسیساتبرقکشوربود؛اصواًسرمایهگذاریدولتدر
احداثنیروگاههایحرارتیمتوقفشدوفقطبهطرحهای
نیمهتمامبودجهدادهشدوبهوزارتنیروماموریتدادهشده
بودکهضمنکاهشتلفاتشبکهبرایکنترلمصرفدر
ساعاتپیكوباابردنراندمانتولیددرخصوصینمودن

نیروگاههایدولتینیزتاشنماید.
باتصویبتبصرهبماده25دربرنامهچهارم،سیاست
حمایتیازبخشخصوصیبرایسرمایهگذاریدرنیروگاهو
نحوهخریدبرقازنیروگاهخصوصیقانونمندشدودولت
نیازداشتبسترهایازمرابرایتسهیلدرسرمایهگذاری
نیروگاهفراهمنماید.لذانگاههابهسمتسرمایهگذاربخش
خصوصیوجذبآنمعطوفگردید.اینسیاستدرحالی
تصویبواجراییشدکهشبکهبرقمملکتدروضعیت
سربهسربودوتقریباًذخیرهاینداشت.مصرفبرقدر
طول10سالقبلبهنسبت،سالی6درصدرشدداشتهودر
سال1377پیكمصرفشبکه18821مگاواتودرسال
1387پیكمصرف37650مگاواتشده،کهظرف10سال
مصرفازدوبرابرفراتررفتهبوددرصورتیکهظرفیت
24437 حدود 1377 سال در کشور نیروگاههای اسمی
مگاواتودرسال1387بالغبر52944مگاوات)حداکثر
توانتولیدشده34270مگاوات(بودهاست.طبقپیشبینی
بار،توسطشرکتتوانیردرسال1393باریمعادل56780
را مگاوات حدود74900 باری سال97 در و مگاوات
بایستیداشتهباشیمواینبهمعنیسرمایهگذاریواحداث
سالیحدود5700مگاواتنیروگاهخواهدبودوباتوجه
بهاینکهنیازآبوبرقدرجامعهجزنیازهایاستراتژیك
مملکتمحسوبمیگرددقطعابازارسرمایهگذاریوتولید
برق،یکیازبازارهایپررونقخواهدبودوشبکهخرید

انرژی،همچنانمشتاقخواهدماند.
نام به خصوصی بخش نیروگاه اولین ارتباط دراین
نیروگاهرودشوربااستفادهازفاینانسخارجیبهمرحله
بخشید شتاب را وسرعتسرمایهگذاری رسید اجرایی
ودراینراستاشرکتتوانیر46500مگاواترادرقالب
71طرحنیروگاهیآمادهواگذاریبهسرمایهگذارانواجد
به نیروگاهی امروزحدودا60طرح تا که نمود. شرایط

یا مستقل سرمایهگذار 49 به مگاوات 38000 ظرفیت
مشارکتسرمایهگذاراناباغشدهاستوچندیننیروگاه

بخشخصوصینیزدرحالتولیدانرژیمیباشند.
شرکتفراببهعنوانیكبنگاهاقتصادیوباتوجهبه
کمشدنپروژههایبرقآبیبهعلتمحدودیتمنابعآبی
وپتانسیلهایطبیعیوبهویژهسوددهیسرمایهگذارهای
فوقازسال86باهدفگذاریسرمایهگذاریدربخش
تولید،تشکیاتموردنیازخودرانیزفراهمنمودکهتاکنون
مجوز12نیروگاهبهظرفیتاسمی6876مگاواتازشرکت
توانیر،پسازطیمراحلآنبرایسرمایهگذاریبهفراب

دادهشدهاست.
1000 )هرند( اصفهان شرق نیروگاه ارتباط دراین
مگاوات،یزد500مگاوات،دااهو1000مگاوات،نیزارقم
500مگاوات،حومهتهران120مگاوات،چشمهخوشایام
500مگاوات،قشم160مگاوات،خرمآباد1296مگاوات،
بهبهان1000مگاوات،نیروگاهبادیتاکستانقزوین200
مگاوات،بادیبینالود100مگاواتراشاملمیشود.پروژههای
بهبهانوخرمآبادبامشارکتسرمایهگذاریشکلگرفتکه
درنهایتبرایپروژههایچشمهخوشایامبهدلیلعدمامکان
تامینگازونیروگاهبهبهانونیزبهدایلیایندرخواستلغو
مجوزشدوپروژههایشاهرودوقشمنیزهرکدامبهدلیلی
همچنانHoldمیباشند.درحالحاضر4700مگاواتپروژه
سرمایهگذاریدربخشحرارتیوبادیداریمکههرکدامدر
مرحلهایازپیشبردوتامینتسهیاتارزیهستند.ضمناًپروژههای
یزدودااهودرحالاحداثواجراییمیباشندکهانشااهدر
اواخرسالجارییااوایلسالبعدشاهدبهرهبرداریازاولین

واحدگازییزدخواهیمبود.

: در خصوص چارت سازمانی و تشکیات تحت 
سرپرستی و وظایف آن ها توضیح دهید.

چارتتشکیاتیمعاونتتوسعهپروژههایسرمایهگذاری
مسیرتکاملیخودراطینمودهوبانیازشرکتوتجربهحاصل

شده،نسبتبهبازنگریچارتاقدامنمودهایم.
ازمبهذکراستآخرینتغییرچارتحدود6ماهقبل

بازنگریوتصویبشدهاست.
چهارقسمتذیلدراینمعاونتفعالیتدارند:

الف(مدیریتمهندسیونظارتبرپروژهها
ب(مدیریتاموراقتصادی

ج(مدیریتتعمیراتوبهرهبرداری
د(بخشبرنامهریزیوکنترلپروژه

الف- مدیریت مهندسی و نظارت بر پروژه ها
کمك با درپروژه، سرمایهگذاری پیشنهاد ابتدای در 
مهندسیفراب،مطالعاتامکانسنجیراتهیهنمودهوپس
ازتاییدمطالعات،بررسیگزینههایمختلفانتخابسایت
رادنبالمینمایند.پسازاینکهگزینهبرترپیشنهادیتوسط
توانیرتاییدشدنسبتبهخریدویاتملكزمیننیروگاه
اقداممینمایندودرکنارآناخذمجوزمحیطزیست)پس
ازانجاممطالعاتزیستمحیطی(،مجوزآبمصرفیدوران
بهرهبرداری،مجوزتامینبرقدوراناحداث،مجوزاتصال
بهشبکهانتقالدردورانبهرهبرداری،مجوزبهرهبرداری

اونت
 در مع

 و کاو
کند
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شركت فراب پس 
از سال 86 كه وارد 
عرصه سرمایه گذاری 
و ضرورتا تامین 
منابع مالی شد با 
گسترش تحریم ها 
مواجه گردید و این 
موضوع اثر مستقیمی 
 در تامین مالی 
وفاینانس از خارج 
از كشور گذاشت، 
لیکن علی رغم تمام 
محدودیت ها ، با 
تدبیر دولت جمهوری 
اسا می ایران از محل 
صندوق ذخیره ارزی 
حدود 75 درصد 
نیاز ارزی پروژه های 
 سرمایه گذاری

 بخش خصوصی 
تامین گردید

مصرفی گاز تامین مجوز ترابری، و راه مجوز نیروگاه،
نیروگاه،مذاکراتوعقدقراردادECAباخریدارانبرق،
خریدجادهدسترسینیروگاه،مجوزوحفاریچاههایآب
موردنیازنیروگاهواخذسایرمجوزهایموردیرابهعهده
داردوعمدتاًنسبتبهمحصورکردنزمیننیروگاهنیزاقدام
وقراردادEPCرامنعقدمینماید.اینمراحلدرنیروگاه
بادیبهشکلدیگریوبامراحلسختتریبهتصویب

خواهدرسید.
یکیازوظایفمهماینقسمتنظارتعالیبراجرای
معاونت پروژهمیباشد، طراحیهای بازنگری و پروژه
با مطابق و پیمانکار بهعنوان حرارتی نیروگاه طرحهای
قراردادEPCمبادلهشده،نسبتبهطراحی،تامینواحداث
بر نظارت و مهندسی مدیریت و اقداممینماید نیروگاه
پروژهباکمكمشاورخودوبهعنوانکارفرما،نسبتبه
نظارتعالیوبازنگریطراحیاقداموکنترلازمرامبذول
مینماید.حفظکیفیتوتصویبطراحیبدوننقصدر
پروژهازاهمیتبااییبرخورداربودهکهاینوظیفهبهنیابت

شرکتپروژه،بهعهدهاینمدیریتمیباشد.
ب- مدیریت امور اقتصادی

را پروژه توجیهپذیری و اقتصادی مطالعات ابتدا، در
بررسیوارائهمینمایدوپسازتائیدپروژهواخذمجوز
سرمایهگذاری،باتشکیلوثبتشرکتپروژه،نسبتبهتهیه
مطالعاتتوجیهپذیریوهمچنینتهیهمطالعاتبانكپذیری
اقداممینمایدوضمنمکاتبهومذاکرهبابانكها،درنهایت
بانكعاملیاسندیکایبانكهایعاملراانتخابوگزارش
بانكپذیریراارائهمیکندومراحلبسیارسنگینپذیرش

عاملیتبانكرادنبالمینمایدوهمزمانراهحلهایتامین
تسهیاتارزیپروژهکهدرحالحاضرعمدتاًاستفادهاز
صندوقتوسعهملیمیباشدراپیگیرینمودهوراهحلهای
یا و صکوك اوارق انتشار مانند نیز را دسترس قابل

پذیرهنویسیپیگیریمینماید.
پسازطیمراحلزمانبردربانكوپذیرشعاملیت،
موضوعاخذسهمیهارزمسدودیوتصویبطرحدرکمیته
اقتصادیدولتویاصندوقتوسعهملیدنبالمیشودکهاز
وظایفاینبخشمیباشد.پسازتصویبطرحدرصندوق
وتخصیصسهمیهارزمسدودیازجانببانكمرکزی،
عقدقراردادبابانكوثبتنمودنآنوارائهتضامینو
سایرمراحلتاگشایشاعتبارLCمطرحاستکهتوسطاین

بخشاقداممیگردد.
فعالیتایناموردرتسریعواجرایپروژهسرمایهگذاری
همانندسایرفعالیتهایمربوطهازاهمیتویژهایبرخوردار

میباشد.
ج- برنامه ریزی و كنترل پروژه 

دردورانپیشبردپروژه،تهیهبرنامهزمانبندیوارائهآن
بهشرکتوسرمایهگذارانوهمچنینارائهبرنامهزمانبندی
موردتائیدهمراهباالصاقبهقراردادECA،ازممیباشد.
و EPCقرارداد پیوست زمانبندی برنامه تهیه همچنین
کنترل همچنین و معاونت داخلی زمانبندیهای سایر
پروژهوتعهداتزمانبندیشدهبهعهدهاینبخشمیباشد
زمانبندی گزارشات کنترل نیروگاه، احداث درمدت و
ماهیانهپیمانکاروتطبیقآنبازمانبندیمصوبپروژه،
تهیهگزارشاتماهیانهوموردیبرایخریداربرق)شرکت

فرمتهای با مطابق مفصل و ماهیانه گزارش توانیر(،
بانكعاملوتوجیهکلیهتاخیراتجهتبانك،بخشیاز

وظایفاینقسمتمیباشد.
 )O&M( د- بهره برداری و تعمیرات

ضرورت بهدلیل اخیراً بخش تشکیاتیاین چارت
مصوبشدهاستکهباتوجهبهزمانراهاندازینیروگاههای
یزدودااهو،ازماستفوراًفعالیتخودراآغازنمایدو
تدوینسیاستبهرهبرداریونگهداری،جذبافرادواجد
شرایط،نظارتعالیبربهرهبرداریوتعمیراتنیروگاهکه
توسطشرکتپروژهانجامخواهدشدوحفظتعهداتتولید

انرژیبهخریداربرقو...ازوظایفاینبخشخواهدبود.

: به نظر  می رسد شركت فراب با ورود به حوزه 
پروژه های سرمایه گذاری بایستی بتواند به طور  ویژه ای در 
حوزه تامین مالی پروژه ها فعالیت نماید، نظر شما در این 

خصوص چیست؟ 
عرصه وارد که 86 سال از پس فراب شرکت
سرمایهگذاریوضرورتاتامینمنابعمالیشدباگسترش
تحریمهامواجهگردیدواینموضوعاثرمستقیمیدرتامین
مالیوفاینانسازخارجازکشورگذاشت،لیکنعلیرغم
تماممحدودیتها،باتدبیردولتجمهوریاسامیایران
ازمحلصندوقذخیرهارزیحدود75درصدنیازارزی
تامینپذیر خصوصی، بخش سرمایهگذاری پروژههای
گردید.لذاتنهامنبعقابلاطمینانوقابلدسترس،صندوق
ذخیرهارزیشد.ولیبهنظرمیرسدبرایاستفادهازاین
منبع،بسترسازیکافیبهعملنیامدهوسرمایهگذار،پروسه

اونت
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از اواسط سال 
86 فعالیت های 

گسترده ای برای 
سرمایه گذاری و 

احداث نیروگاه های 
حرارتی در شركت 

فراب به عمل 
آمده وخوشبختانه 
درحال حاضر یکی 

از بزرگ ترین 
سرمایه گذاران 
در صنعت برق 

محسوب  می شویم 
وتوانسته ایم 

رضایت مندی 
قابل توجه ای را از 

مسئولین ذیربط 
در سازمان توسعه 
برق ایران، متوجه 

فراب نماییم

بسیارطوانیوسختیرابایستیدربانكهایکشوروبانك
مرکزیدنبالنمایدتاپروندهتسهیات،کاملوقابلارائه
درکمیتهاقتصادیدولتگردد.بااینتوصیففعالیتهای
گستردهایبرایجذبفاینانسخارجیوطرقدیگرتامین
مالیمانندانتشاراوراقصکوكارزی،پذیرهنویسیگواهی
سپردهمدتدارو...دنبالشدکهنهایتاًتاامروزدرفضای
بینالمللیموجود،فقطاستفادهازتسهیاتارزیداخلی
میسرشدهاست.اخیراخطاعتباریچیننیزمطرحاستکه
باتوجهبهاینکهچینازسازندگانواحدهایگازیبزرگ
خواهد مطرح باب دراین مشکاتی نمیشود محسوب
بود.بههرحالاستفادهیفاینانسازخطاعتباریچینبرای
نیروگاهحرارتیدرمرحلهاولیهبودهوانشاءا...بتوانازآن
نیزاستفادهنمود.باتوجهبهمحدودیتهایفوق،تامینمالی
پروژههاانرژیزیادیازمسئولینذیربطرامیطلبدوازم
استاینموضوعبهصورتمنسجمترویکپارچهبرایکلیه
پروژههایمختلففراببهصورتمتمرکزعملشود.پیدا
نمودنمنبعتامینمالی،تطبیقشرایطپیشنهادیبامقررات
بانکیکشور،توافقنرخبهرهوام،نحوهبازپرداختودوره
استراحتتضامینودرصدساختداخل،ویاسایرمسائل
کهدرموضوعفاینانسمطرحاستبهاندازهکافیمهمبوده
وجادارداینتجربهوایندانشمتمرکزبهکارگرفتهشود.
همانطورکهاخیراتصویبشدهمصلحتاستفعالیتهای
سرمایهگذاریفرابدرهرزمینهایمانندنیروگاهآبی،ریلی،
در کشور از وخارج داخل در پتروشیمی، و گاز نفت،
معاونتپروژههایسرمایهگذاریمتمرکزشودواجرایاین
مهممنتظرروشاجراییاست،کهدرمعاونتبرنامهریزی

وتوسعهسیستمهادرحالتدوینمیباشد.

: آیا پس از گذشت چند سال از ایجاد این معاونت، 
ارتباطات و تعامات و نیازمندی ها با سایر معاونت ها/

مدیریت های مستقل شركت به نحو مطلوبی تعریف و 
آن  با  كه  مالی  مهم ترین چالش  و  است؟  جاری شده 

مواجه بوده اید و نیز چالش های پیش رو را بیان فرمائید.
سایر با روشها تعریف و تعامات خصوص در
با که نمود بیان باید فراب در مدیریتها و معاونتها
توجهبهماهیتشرکتکهعمدتایكشرکتEPCیا
متدهای و روشها و دستورالعملها کلیه GCمیباشد

و پیمانکاری اساس بر تدوینوجاریشدهدرشرکت
عمدتا سرمایهگذاری پروژههای برای و بوده کارفرمایی
روشودستورالعملیتدویننشدهبودکهدرزمینههای
مختلفوبراساسضرورتهایپیشآمدهبهکارگرفته
شود.باهماهنگیهایازمبامعاونتبرنامهریزیوتوسعه
تهیه نظر مورد روشهای و دستورالعملها سیستمها،
شدهاستودرحالحاضردرحالتدوینروشبازرسیو
کنترلکیفیتوتعاملآنباشرکتپروژهوبانكومعاون
حرارتی نیروگاههای معاون و سرمایهگذاری پروژههای
وهمچنینروشانتقالکلیهشرکتهایپروژهبهاینمعاونت
میباشندولیبهنظرمیرسدعمقفعالیتهاوعملکرد
معاونتپروژههایسرمایهگذاریبرایعمدهبخشهای

فرابشناختهشدهنیست.
درمسیرسرمایهگذاریوتسهیلدرجذبسرمایهبخش

و مشکات حرارتی نیروگاههای احداث در خصوصی
چالشهاییوجودداردکهاهمآنعبارتنداز:

برای حمایتی دستورالعملهای نداشتن بهدلیل الف-
جذبسرمایهبخشخصوصی،بهویژهدربانكهاومراکزی
مانندمنابعطبیعی،محیطزیستو...اصواسرمایهگذاربا
مقرراتدستوپاگیروکاغذبازیبیشازحدمواجهبوده
وضمناتافزمان،انرژیزیادیراطلبمینمایدبهعنوان
نمونهپذیرشعاملیتبانكبینیكتادوسالپیگیری
برایحمایتسرمایهگذاریدر داردودولت نیاز مداوم

نیروگاههابسترمناسبراآمادهسازیننمودهاست.
به باتوجه سرمایهگذار، آورده تامین جهت ب-
محدودیتسقفتسهیاتوهمچنیننرخبهرهدربانكها،
وباتوجهبهمقرارتصندوقذخیرهارزی،منابعازموجود
نداردوازسرمایهگذاردراینخصوصحمایتازمبهعمل

نیامدهاست.
ج-شرکتهایخارجیدرکشورهاییمانندایراندر
صورتسرمایهگذاریومشارکتتمایلدارنددرمدت
مشخصوکوتاهی،سودپیشبینیشدهراکسبنمودهو
ریسكخودراخاتمهبدهند.بدینلحاظعاقمندمشارکت
درپروژههایBOTهستندوعاقهایبهدرگیرشدنو
ریسكپذیریدرپروژههایBOOراندارندوخودرااز
درگیرنمودندراینقبیلپروژههاودرکشورهاییکهامنیت

سرمایهگذاریراکافینمیدانندمنعکردهاند.
د-اصواصاحبانسرمایه،تخصصوآشناییبهنیروگاه
کهحجمسرمایهگذاریبااییرامیطلبدراندارند،بدین
قبیلپروژهها بهدرگیرنمودنسرمایهخوددراین لحاظ
عاقمندنمیباشندوبهسرمایهگذاریدرساختمانسازی
ویاپروژههایزودبازدهتمایلدارندمگراینکهپروژههای

نیروگاهیدرسوددهیقابلرقابتباشند.
تا20 بین5 قرارداد زمان ماده25 تبصرهب در ر-
سالپیشبینیشدهکهدرصورتانتخابمدتطوانیتر
حمایتهایکمتررادربرخواهدداشتازهمینروهمه
سرمایهگذارانبهسمتعقدقرارداد5سالههدایتشدهاند،
برایوامدهندگانیافاینانسرهابعدازمدتاحداثپروژه
وخوابمربوطه،بازپرداختاقساطوامبین8تا10سال
قرارداد مدت که است حالی در واین پیشبینیمیشود
تضمینخریدبرق5سالمیباشدووامدهندهبرایبقیهایام

نگراناست.
ه-بازپرداختاقساطتسهیاتصندوقتوسعهملی،
بهصورتارزیمیباشد،درحالیکهدریافتیسرمایهگذاراز
توانیردرقبالفروشانرژی،ریالخواهدبودکهبایستیبه
نرخروزدرجهتپرداختقسطوام،بهارزتبدیلشودو
کلیهریسكنوساناتنرخارزبهعهدهسرمایهگذارخواهدبود
کهاینموضوعدرطولاحداثوبازپرداختاقساط)حداقل

10سال(ریسكبااییخواهدداشت.
ی-بهدلیلمحدودیتسقفتسهیات،بانكهاعاقمند
بهدادنعمدهتسهیاتخودبهیكپروژهنمیباشندو
تمایلدارندآمارتعدادپروژههایحمایتیخودراباانشان
بدهندوریسكسودوبرگشتسرمایهخودراباپروژههای

کوچكترکاهشبدهند.
: شما به عنوان كارفرمای پروژه های سرمایه گذاری، 

روند پیشرفت پروژه های مختلف سرمایه گذاری را چگونه 
ارزیابی  می كنید؟ 

پروژهنسبتبهسرمایهگذار،بانكوخریداربرقمتعهد
میباشدودرصورتعدماجرایبهموقعتعهدخودضمن
عدمدرآمد،طبققراردادهایمبادلهشده،بایستیجریمه
پرداختنماید.بهعنواننمونهدرقبالخریداربرقکهدر
حالحاضرشرکتتوانیرمیباشد،سرمایهگذارمطابقبا
برنامهزمانبندیپیوستقراردادECA،متعهدبهتحویل
انرژیدرزمانهایتعیینشدهخواهدبود.اگرتاخیرنماید

جرائمپیشبینیشدهقابلوصولاست.
ضمناینکهبهعنوانمثالنیروگاه500مگاواتیسیکل
ترکیبییزدکهدرحالاحداثمیباشدبانرخهایتوافق
شدهفعلیدرسال1392سالی103میلیاردتومانودرسال
1400بیشاز150میلیاردتومانودرسال1405نزدیكبه
200میلیاردتومانطبقمحاسباتمدلمالی،فروشبرق
خواهدداشتوهرگونهتاخیردرراهاندازینیروگاهقطعا
تاخیردردستیابیبهاینمنبعمالیخواهدبود.ضمناینکه
تاریخپرداختاقساطبهبانكقابلتغییرنمیباشدوجرائم
قراردادECAنیزبایستیپرداختشود.لذابهنظرمیرسد
پروژههایBOOبایستیازکلیهامکاناتپرسنلیوتوان
شرکتدربااترینسطحاستفادهنمایندودرحداقلزمان
ممکنوباکیفیتباااحداثشوند.خوشبختانهاینمهم
درشرکتبهخوبیصورتگرفتهونگاهمدیریتشرکت
ومسئولینمیانیشرکتبهپروژهBOOنگاهاولویتداری
میباشد.بههرحالانتظاررشدنقدینگیوسوددرفرابعمدتًا
بهپروژههایسرمایهگذاریوابستهشدهاستومیتواندراه

گشایخوبیبرایسرمایهگذاریهایبعدیشرکتباشد.

جاری سازی  و  تعریف  در  شركت  عملکرد   :
پروژه های سرمایه گذاری چگونه بوده است؟  آیا به اهداف 

و برنامه های خود دست یافته است؟
برای گستردهای فعالیتهای 86 سال اواسط از
سرمایهگذاریواحداثنیروگاههایحرارتیدرشرکت
یکی حاضر درحال وخوشبختانه آمده بهعمل فراب
محسوب برق صنعت در سرمایهگذاران بزرگترین از
از را توجهای قابل رضایتمندی توانستهایم و میشویم
مسئولینذیربطدرسازمانتوسعهبرقایران،متوجهفراب
نماییم.برایرسیدنبهبرنامههایپیشبینیشدهباموانع
زیادیمواجهمیباشیمکهعمدتاموانعومشکاتفوق
آن اعم و بوده فراب کنترلشرکت و اختیار از خارج
بانكعاملوسیستمبانکیکشورومشکاتبینالمللی
میباشندودراینراستاشرکتفرابجلوترازتعهدات
خودعملنموده.بهعنواننمونهپروژهدااهوکهتاامروز
موفقبهگشایشاعتبارنشدهاستپروژهایفعالواجرایی
میباشدوتاکنونبیشاز40میلیاردتوماندراینپروژه
با  است. داشته هم خوبی پیشرفت و شده هزینه
به نسبت کلی عملکرد فراب نقدینگی سطح به توجه
انشاه و داشتهاند پیشرفت بهخوبی برنامهها و اهداف
بابهرهبرداریازیكیادوواحدپروژههایBOO،توان
نقدینگیمابرایگامهایبیشتروپروژههایمتعددبعدی

بهترخواهدشد.
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پس ازاخذ 
مجوزاحداث 
و قطعیت 
سرمایه گذاری 
توسط شركت فراب، 
احداث نیروگاه 
مورد نظربه صورت 
  EPC یک طرح
بامدیریت معاونت 
توسعه ی پروژه های 
سرمایه گذاری 
دركلیه معاونت های 
شركت، اجرا می 
گرددو بافاصله 
معاونت مهندسی 
نسبت به تهیه 
مشخصات فنی، 
نقشه های جانمایی 
و... اقدام نموده 
وبه موازات تملک 
زمین، احداث فنس، 
تجهیز كارگاه، 
جاده دسترسی و...
آغازخواهد شد

اونت
 در مع

 و کاو
کند

از و دانشگاهعلموصنعتهستم فارغالتحصیلرشتهمکانیك متولدسال1346و
شهریورماه1386افتخارهمکاریباشرکتفرابراداشتهوقبلازآنهمدرسازمان

توسعهبرقوشرکتهاینصبنیرو،مپناوهیربدانانجاموظیفهنمودهام.
اینمدیریتکهیکیازسهمدیریتهایمعاونتتوسعهپروژههایسرمایهگذاری
برق مکانیك، دیسپلینهای با کارشناس چهار مجموع با حاضر درحال است
حوزه سه به کلی بهطور که میباشد خدمات وارائه فعالیت مشغول وساختمان

میشود: تقسیم

1- بررسی ساختگاه ها ،تهیه گزارشات امکان سنجی واخذ مجوزهای ازم  
پیشنهاد فراب شرکت به نیروگاه یك دراحداث سرمایهگذاری هنگامیکه
بررسی بههمراهمعاونتمهندسی،مطالعاتخودراجهت اینمدیریت میگردد
طرح،شروعمینماید.مشخصههایموثردرمکانیابیمحلنیروگاهبهسهدستهی

اقتصادی-اجتماعیوفنیتقسیمشدهاست. محیطزیستی،
الف:مشخصههایمحیطزیستی:شیبزمین،منابعآب،

گسلها،هواشناسی،خاكوزمینشناسی،پوششگیاهی.
راهها، سوخت، مطالعهی ضرورت اجتماعی: - اقتصادی مشخصههای ب: 

جمعیتی. مراکز
به  برق خطوط مطالعهی فنی:ضرورت مشخصههای ج: 
موازاتسازمانتوسعهبرق،شرکتگاز،شرکتآبمنطقهای،
اموراراضی،سازمانمحیطزیستو...پسازبررسیهایکامل
دریافتی ومجوزهای نقشهها واسناد، مدارك مکاتبات، کلیه
بهصورتیكگزارشکاملتحتعنوانمطالعاتامکانسنجی
منطقهی دریك نیروگاه، احداث مناسب وارائهیساختگاههای
سازمان وآن میگردد ارائه ایران برق توسعه سازمان به خاص
وپس اقدام فوق مطالعات بررسی به نسبت مشاور انتخاب با
به مختلف کارشناسی جلسات وبرگزاری اطاعات ازتبادل

صدورمجوزاحداثنیروگاهاقدامخواهدنمود.

به  طرح  وانتقال  نیروگاه  واجرای  خرید  مهندسی،  فعالیت های  شروع   -2
حرارتی  معاونت 

فراب، شرکت توسط سرمایهگذاری قطعیت و مجوزاحداث ازاخذ پس
توسعه معاونت بامدیریت  EPC طرح یك نظربهصورت مورد نیروگاه احداث
بافاصله میگرددو اجرا شرکت، معاونتهای درکلیه گذاری سرمایه پروژههای
اقدام و... جانمایی نقشههای فنی، مشخصات تهیه به نسبت مهندسی معاونت
و... دسترسی جاده کارگاه، تجهیز فنس، احداث زمین، تملك وبهموازات نموده
درچهارچوب شده، ذکر فعالیتهای مدیریت اینکه به باتوجه شد، آغازخواهد
وظایفمعاونتحرارتیمیباشدوپسازنهاییشدنوضعیتتامینمالیطرح،
حرارتی معاونت به گذاری سرمایه پروژههای توسعه ازمعاونت پروژه انتقال

خواهدآمد. بهعمل

EPC, O&M 3- نظارت بر پروژه ها درحوزه ی
شرکت بافاصله BOO بهصورت نیروگاه یك احداث فعالیتهای باشروع
پروژه و بوده نیروگاه مالکیت آن جایگاه که رسید خواهد ثبت به پروژهای
آن وظایف کلیه که پروژه، شرکت »کـارفرما« عنوانهای با جدید درساختاری

»دستگاه خواهدگرفت، انجام سرمایهگذاری پروژههای توسعه معاونت توسط
و تجهیزات تأمین مهندسی، مسئول »EPCپیمانکار« مشاور، مهندس نظارت«

احداثنیروگاه،کهکلیهوظایفآنتوسطمعاونتحرارتیانجامخواهدشد.
خدمات محدودهی در پروژهها بر ونظارت مهندسی مدیریت اصلی وظیفه
هماهنگی و تائید بازبینی، میباشد: زیر شرح به جدید چهارچوب این کارهای
ارسال  EPC پیمانکار فنیودستورالعملهاکهتوسط فنیومدارك مشخصات
فنیشاملچیدمانتجهیزات،مداركساختمانی،محاسبات، میگردند.اینمدارك
مشخصاتفنی،فلودیاگرامها،حمل،انبارداری،نصب،راهاندازی،نگهداریوغیره
نقاط و کار مشترك فصول تائید و اعامنظر هماهنگی، کردن، میباشند.مشخص
پایانهوانفصالقراردادEPC،نظارتبرآزمایشهایعملکردیویاآزمایشهای
ازشروع فعالیتها کلیه برای برنامهیزمانبندی تائید بازبینیو نهاییتجهیزات،
تجاری، بهرهبرداری آغاز و اجرایی عملیات پایان تا تفصیلی طراحی فعالیت
نظارتبرانجامعملیاتتجهیزکارگاههایساختمانیوعملیاتنصب،نظارتبر
براساس کار پیشرفت پیگیری راهاندازی، و نصب عملیات و ساختمانی عملیات
سیستم ارائه پیگیری موردنیاز، گزارشهای تهیه و مصوب زمانبندی برنامهی
سیستم این تائید و بررسی اندازی، نصب،راه ساختمانی، عملیات کیفیت کنترل
نواقص لیست نهاییسازی و دستهبندی جمعآوری، آن، دقیق اجرای کنترل و
بر نظارت آنها، رفع تا پیگیری و نظارت و کارها معایب و
مربوطه گواهیهای وصدور پیشراهاندازی آزمایشهای انجام

وآزمایشهایعملکردیPerformance Testsمیباشد.
باسازمان نیز است،هماهنگیهایازم بهموازاتضروری
توسعهبرقایران،شرکتتوانیر،بانكعاملو...انجامگردد،که

کلیهوظایففوقنیزتوسطاینمدیریتبهشرحذیلانجام
میگردد:

تهیهوتدوینوارائهیگزارشهایفنیموردنیارسازمانتوسعه
برقایرانجهتارائهبهتوانیریانمایندهیویودیگرمراجعمندرجدر
قراردادخریدتضمینیبرقهمکاری،هماهنگیوشرکتدرجلسات
موردنیازسازمانتوسعهبرقوتوانیر،بانكعامل،مباحثمربوطبه
COD،قراردادخریدتضمینیبرقباتوانیر،بررسیوانجامکنترلهایازمدرموردنتایج

آزمایشهایکاراییواحدها)Performance Test(باتوجهبهملزوماتقراردادخرید
تضمینیبرقجهتتهیهوارسالمداركکاملبهتوانیر،انجامهماهنگیهایازمجهت
PACواحدهاینیروگاهوساختمانهاوتهیهوتنظیمموافقتنامههایازمباپیمانکار

O&MونیزانجامتشریفاتCODواحدهاباتوانیروبررسیمداركباماحظهی

مدركروشهایاجراییاتصالنیروگاهبهشبکهونهایینمودناینمدركباماحظهی
مشخصاتفنینیروگاهونمایندگیشرکتپروژهدرکمیتهبهرهبرداریازنیروگاهدردوران
ساختوتضمیننیروگاهروشتهیهوتنظیمونحوهتسلیمیكنمونهصورتحساببرق
وارسالمداركونقشههایکلیدیفنیتهیهشدهتوسطپیمانکارEPCبهخریداربرق

نیروگاهومشاورویجهتتائیدو....
دااهو، یزد، هرند، نیروگاههای گذشته سالیان درطی که ذکراست به ازم
ونیروگاههای آباد2 خرم نیزار، سلفچگان، چشمهخوش، قشم، شاهرود، بهبهان،
بینالودوتاکستانموردمطالعهوبررسیقرارگرفتهاندوتعدادزیادیازآنها بادی
فعالشدهاند؛بههرترتیبامیداستمدیریتمهندسیونظارتبرپروژههابتواند
شرکت گذاری، سرمایه پروژههای توسعه معاونت قدرتمند، بازوی یك بهعنوان

فرابراهمراهینماید.

 بازبینی، تائید و هماهنگی مدارك فنی
محمدرضا رودپيش زاده، مدير مهندسی و نظارت بر پروژه ها
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همان طور كه می دانیم 
سرمایه گذاری در 
بخش نیروگاهی 

نیازمند حجم باای 
پول می باشد، از 

جمله چالش های 
پیش روی طرح های 

نیروگاهی، موضوع 
ریسک نرخ تسعیر 

ارز یورو می باشد. با 
توجه به اینکه بخش 

عمده ی هزینه ی 
سرمایه گذاری از 

 طریق منابع ارزی 
)به یورو( تامین 

می گردد لذا 
بازپرداخت اقساط 
این تسهیات نیز 

ناگزیر به یورو خواهد 
بود

اونت
 در مع

 و کاو
کند

فوقلیسانساقتصادتوسعهوبرنامهریزیوفارغالتحصیلکارشناسیاقتصادنظریاز
دانشگاهتهرانهستمو12سالسابقهکاردرصنعتبانکداریوصنعتسیمانرادارم.

ازاواخرسال86همکاریخودراباشرکتفرابآغازکردم.
شرکتفرابازسال1383باتوجهبهاشباعنسبیبازاراحداثنیروگاههایبزرگ
آبیدرکشورومحدودیتمنابعآب،بهمنظورگسترشوایجادبازارجدیدجهتفعالیت
شرکت،اقدامبهتاسیسشرکتناردیسبامشارکتتاسیساتدریاییجهتورودبه
حوزهینفتوگازوپتروشیمینمودوازطرفینیزباورودبهحوزهیسرمایهگذاری
درنیروگاههایحرارتیعمًارویکردجدیدیرادرماهیتشرکتپایهگذارینمودو
درکنارماهیتپیمانکاریشرکت،کههمهیسازماندهیوساختارفراببرآناساسبنیان
یافتهبودماهیتسرمایهگذاریرانیزدرآنجایداد.لذادرراستایفعالسازیحوزهی
سرمایهگذاری،شرکتفراباقدامبهایجادمدیریتاقتصادیدرمعاونتتوسعهپروژههای

سرمایهگذارینمود.
ترکیبی سیکل نیروگاههای احداث متعدد مجوزهای اخذ با تاکنون فراب شرکت
ازجملهنیروگاهشرقاصفهان)هرنداصفهان(،یزد1،دااهو)کرمانشاه(،بهبهان،شاهرود،
سلفچگان)نیزارقم(،تربتحیدریه،خرمآبادونیروگاههایبادیتاکستان1و2وبینالود
سعیدرمشارکتجهتتامینبرقکشور،ازطریقسرمایهگذاریداشتهاست.لیکنباتوجه
بهمشکاتومحدودیتهایفعلیکشورجهتتامینمالیطرحها،عمًاسهموردنخست

تحققیافتهویادرحالتحققمیباشدونیروگاهنیزارقموخرمآبادنیز
درحالپیگیریجهتتامینمالیاست.

بهطورکلیفعالیتهایمدیریتاقتصادیرامیتواندر5عنوان
ذیلخاصهنمود:

الف( توسعه  سرمایه گذاری
1-بازاریابیوبررسیفرصتهایسرمایهگذاریدربازار

2-پیشنهادطرحهایسرمایهگذاریتوجیهپذیردرحوزهیفعالیت
شرکت

3-تهیهیطرحجامعتوجیهفنی_ مالیواقتصادی)مدلمالی(
BOOطرحهای-
BOTطرحهای-

ب( تامین مالی
1-بررسیروشهایتامینمالی)فاینانس،حسابذخیرهارزی،انتشاراوراقارزیو...(

2-ثبتشرکتپروژه
3-اخذکارتبازرگانی
4-اخذعاملیتبانکی

5-ثبتسفارش
LC6-گشایش

ج( فروش محصول
1-بررسیروشهایفروشمحصولوقیمتگذاریبهینه

2-شرکتدربازاربرقوقیمتدهی
3-فروشبرقبهروشتضمینی

4-فروشبرقبهروشدوجانبهبهخریدارخصوصی
5-فروشبرقبهصورتکارگزاریبرایشرکتتوانیردربازار

د( قراردادها
ECA1-قرارداد

2-قراردادشرکتدربازار
3-قراردادفروشبرقبهصورتدوجانبه

4-قراردادترانزیت
5-قراردادمشارکتمدنیبابانك

BOT6-قرارداد
ه ( امور شركت های پروژه

بهمنظورفعالسازیهریكازطرحهایمذکور،یكشرکتباشخصیتحقوقی
مستقلکه100درصدسهامآنمتعلقبهشرکتفرابمیباشدتشکیلمیگرددوتمامی
فعالیتهایتامینمالیواحداثنیروگاههایمذکوردرقالبشرکتپروژهوباحمایت
واعتبارشرکتفراببهعنوانشرکتمادرتخصصیصورتمیپذیردکهاموراین

شرکتهاتازماناستقال،بهشرحذیلمیباشند:
1-مکاتباتاداریشرکتهایپروژهوثبتدبیرخانهایآنها

2-ثبتحسابهایمالیوتهیهیصورتهایمالیوگزارشاتمجامع
3-تهیهیگزارشافزایشسرمایه

4-پیگیریدریافتمطالباتشرکتهایپروژهبابت:
ECAپیشدریافتقرارداد-

-دریافتصورتحسابهایفروشبرق
ازمجموعهیفعالیتهایمذکوربعضاباتوجهبهاینکهموضوعیتآنپیشنیامده
در محصول- فروش جهت برق بازار در شرکت یا جانبه دو برق فروش مانند  –

آمادگی ایجاد لیکنمطالعاتو نمیباشد فعال اقتصادی مدیریت
جهتفروشبهینهیمحصولباتوجهبهروشهایمتعددفروش
درحالمطالعهوبررسیمیباشد.موضوعامورشرکتهایپروژه
نیزباعنایتبهعدمتجهیزمدیریتاقتصادیبهنیرویانسانیمورد

نیازدرمعاونتمالیدرحالپیگیریست.
شایانذکراستمدیریتاقتصادیباحداقلپرسنلممکن)یكنفر

بهعنوانکارشناساقتصادی(مشغولبهکارمیباشد.
چالش های سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی از دیدگاه  اقتصادی: 
همانطورکهمیدانیمسرمایهگذاریدربخشنیروگاهینیازمندحجم
باایپولمیباشد،ازجملهچالشهایپیشرویطرحهاینیروگاهی،
موضوعریسكنرختسعیرارزیورومیباشد.باتوجهبهاینکهبخش
عمدهیهزینهیسرمایهگذاریازطریقمنابعارزی)بهیورو(تامینمیگرددلذابازپرداخت
اقساطاینتسهیاتنیزناگزیربهیوروخواهدبود.لیکنباتوجهبهقرارداد5سالهیفروش
تضمینیبرقتولیدیبهشرکتتوانیر،درآمدنیروگاهبهریالمیباشد.لذاباافزایشنرخ
یوروبهریالعمًابخشبیشتریازدرآمدشرکت)نیروگاه(میبایستبهبازپرداخت
اقساطتسهیاتدریافتیتخصیصیابد.بهعبارتدیگراینموضوعمعادلافزایشنرخسود
تسهیاتدریافتیمیباشد.هرچندباتوجهبهفرمولتعدیلنرخپایهیخریدبرق،بخشیاز
افزایشنرختسعیرارزیوروجبرانمیشودلیکنپوششکاملاینریسكرانمینماید.البته
روشهایمختلفیجهتپوششریسكمذکوردردنیامتداولاست،)Hedging(.لیکن
باتوجهبهاینکهاینابزاردربازارسرمایهکشورهنوزبهنحومقتضیمعرفینشدهاست،
عمًاامکاناستفادهموثرازآنوجودندارد.درحالحاضرباتوجهبهبخشنامهیشمارهی
89/90298مورخ89/04/29بانكمرکزیدرخصوصآئیننامهیاجراییمعاماتآتی
ارز-ریال،اینموضوعتنهادربانكتوسعهصادراتوآنهمدرخصوصاعتباراتاسنادی
کهدرآنبانكگشایشیافتهباشد،قابلاجرااستوحداکثرسررسیداینقراردادهایكسال
میباشد.لیکنباتوجهبهدوره8سالهبازپرداختتسهیاتمذکورعماقابلیتاستفادهرا
نداشتهوتنهابرایطرحهایصادراتیکوتاهمدتمفیدفایدهخواهدبود.مدیریتاقتصادی
هموارهسعیدرمتنوعسازیروشهایتامینمالیطرحهایسرمایهگذاریومنابعتامینآن
داشتهودرهمینارتباطباگرایشبهروشهاینوینتامینمالی،ازجمله:بررسیانتشار

متنوع سازی روش های تامین مالی طرح های سرمایه گذاری 
محمدعلی حسينی، مدير امور اقتصادی
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فعالیت هاي طرح از 
مرحله ی شناسایي 
فرصت هاي كاري 
در قالب پروژه هاي 
سرمایه گذاري تا 
مرحله شروع عملیات 
اجرایي احداث 
نیروگاه در فاز پیشبرد 
و از شروع اجرا تا 
پایان مدت زمان 
فروش برق در فاز 
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اوراقگواهیسپردهیارزیوهمچنینانتشاراوراقصکوكارزیدربازارهایبینالمللیو
داخلی)فرابورس(،موفقبهعقدقراردادانتشاراوراقصکوكارزیباشرکتتامینسرمایهیامین
شدهاست.همچنیندررایزنیباسازمانسرمایهگذاریوکمكهایوزارتاقتصاد،درخواست
)IDBتامینمنابعمالیموردنیازجهتاحداثنیروگاهبینالودرابهبانكتوسعهاسامی)شرکت
ارائهنمودهودرحالرایزنیمیباشد.ازاواخرسال1386کهاینجانبباشرکتفرابآشناشدم،
مسئولیتتامینمالیطرحهایسرمایهگذارینیروگاهیرابرعهدهگرفتم.درآنزمانیکیاز
شرکتهاینامآشنایمشاورنیروگاهی،گزارشامکانسنجیمالی،اقتصادینیروگاهیزدراطی
یكنامهبهبانكصنعتومعدنپیگیرینمودکهدرنهایتدراردیبهشت87ازطرفبانك
rejectگردیدوعمامدیریتاقتصادیباقبولمسئولیت،تهیهیگزارشمذکورراجهتاخذ

تسهیاتبهمبلغ240میلیونیوروبهبانكارائهنمودکهپساز8ماهتوانستمصوبهیهیات
مدیرهبانكرادریافتنمایدودرهمینراستابانكصنعتومعدن،شرکتفرابرابهعنوانمشاور
موردتاییدبانكقبولکرد.سپسطرحجهتتاییدوارائهبهکمیسیوناقتصادیدولت)حساب
ذخیرهیارزی(بهبانكمرکزیارسالگردید.درهمینراستاتامینمالیطرحنیروگاهسیکل
ترکیبیدااهو)کرمانشاهسابق(نیزدردستورکاراینمدیریتقرارگرفت.کهاینطرحنیزتوانست
درسال1388موفقبهاخذمصوبهیکمیسیوناقتصادیدولت)حسابذخیرهیارزی(گردد.

لیکنبهعلتمسایلیکهدرخصوصصدورسندزمیننیروگاهبهوجودآمدکهمنجربهاخذمجدد
مصوبهازهیاتمدیرهبانكعاملگردید،اینتاخیرباعثشدموضوعگشایشاعتبارایننیروگاه
LCباتغییرحسابذخیرهیارزیبهصندوقتوسعهملیمصادفشودوبدینترتیبگشایش
کلیهیطرحهاییکهدارایمصوبهازحسابذخیرهیارزیبودندتوسطبانكمرکزیمتوقف
گردید.شایانذکراستدرهمینراستاموضوعتامینمالینیروگاهسیکلترکیبیشرقاصفهانو
یاهمانهرنداصفهان)بهظرفیت1000مگاوات(نیزبرعهدهیاینمدیریتگذاشتهشد.لذا
باتوجهبهحجمباایسرمایهموردنیازاینطرح،وهمچنینمحدودیتاخذتسهیاتاز
بانكهاییچونتجارت،هیچیكازبانكهابهتنهاییقادربهتامیناینحجمازسرمایه
نبودند،لذامدیریتاقتصادیتصمیمبهتامینمالیاینطرحازطریقایجادسندیکایبانکی
گرفتکههماکنوناینروشازطریقایجادسندیکاازدوبانكصادراتوصنعتو
معدندرحالانجاموپیگیریمیباشد.نکتهیآخراینکهباتوجهبهماهیتتخصصیو
موضوعاتمطرحشدهدرمدیریتاقتصادیوباعنایتبهاینکهبحثتامینمالیدراکثر
معاونتهایشرکتفرابوشرکتهایتابعهنیزمطرحمیباشد،اینمدیریتآمادگیدارد
دراینخصوصبهتمامیبخشهایفرابسرویسدهینماید.هرچنددرحالحاضرنیز

اینموضوعبهصورتغیررسمیدرحالانجاممیباشد.

فارغالتحصیلسال80دررشتهیکارشناسيمهندسيصنایعازدانشگاهعلموصنعتایران
هستمکهبا3سالسابقهیکار،درتیرماه84واردشرکتفرابشدم.آشنایيقبليباشرکت
نداشتموازطریقسایتفراببااینشرکتآشناشدموبرايجذبدراینشرکتاقدامنمودم.
ابتدادرمدیریتبرنامهریزيوکنترلپروژهفراببهعنوانکارشناسمشغولبهکارشدم.درآن
زمانباتوجهبهورودطرحهايحرارتيوهمچنیننفتوگازوپتروشیميبهشرکت،همزمان
دردوطرحنیروگاهگازيخرمآبادوهمچنینایستگاهتقویتفشارگازنار،شروعبههمکاري
بابخشاجرایينمودم.پسازگذشت2سالوآشنایيباطرحهاينیروگاهحرارتيبهمعاونت
حرارتيمنتقلشدموبهعنوانکارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهدرپروژهیبهینهسازي

نیروگاهسیريادامهکاردادم.درآنزمانباشکلگیريمعاونتتوسعه
پروژههايسرمایهگذاريوعاقهیشخصيجهتکاردراینپروژهها
جذباینمعاونتشدموبهعنوانکارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژه،
مشغولبهکارهستم.عاوهبرجذابیتهایيکهبهواسطهنوبودناینپروژهها
وجودداشتیكسريمشکاتوسختيهایينیزبههمراهداشت،ازجمله
BOO،Project Company،ECA،CCPPاینکهمفاهیميچون

Projectو...سابقهچندانيدرفرابنداشتند.

برخافطرحهايآبيکهدراکثرمواردپایهايدرمباحثبرنامهریزي
وکنترلپروژهتیپشدهاند،طرحهاينیروگاههايسیکلترکیبيویابادي
دراینمباحثکامانوبودهوازمبودجهتتدوینوجاريسازيسیستم

برنامهریزيوکنترلپروژه،وقتوهمتبیشتريبهکارگرفتهشود.
اینبخشتوانستمدارکيچونساختارشکستکار،ارزشگذاريماليوفیزیکي،برنامهی
زمانبنديمستمروتفصیليواستراتژياجرايدوطرحسیکلترکیبيدااهوویزدراتهیهنماید.

درنگاهاولميتوانماموریتاینبخشرابهدودستهتقسیمکرد:
1-برنامهریزيوکنترلپروژهفازپیشبردیاتوسعهپروژهها

2-نظارتبراجراوبهرهبردارينیروگاه
فعالیتهايطرحازمرحلهیشناسایيفرصتهايکاريدرقالبپروژههايسرمایهگذاريتا
مرحلهشروععملیاتاجرایياحداثنیروگاهدرفازپیشبردوازشروعاجراتاپایانمدتزمان

فروشبرقدرفازنظارتميباشند.
ازاینروماهیتکاربرنامهریزيوکنترلپروژهدراینمعاونتدرمقایسهباطرحهاياجرائي،
بهخصوصازنوعEPCمتفاوتاست.ازجملهفعالیتهایيکهدرفازاولتوسطاینجانب

صورتميگیردعبارتنداز:

-تهیهیشناسنامهیپروژه،شاملساختارشکستکار،ارزشگذاري،برنامهیزمانبندي،
نمودارهايپیشرفتو...اینراعرضکنمکهWBSتهیهشدهدراینفازباWBSاجراي
پروژهکهشاملسطوحE,P,Cاستمتفاوتبودهوشاملاقامياستکهدرفازتوسعهبایستي

انجامپذیرند،ازجمله:
-اخذمجوزسرمایهگذاريواحداث

-مطالعاتامکانسنجي
-اخذمجوززیستمحیطي

-تامینماليطرح
-ثبتشرکتپروژه

-عقدقراردادهايECA،EPC،خدماتمشاورهايو...
-تامینآب،سوختوتاسیساتانتقال
-تامینزمینوجادهدسترسينیروگاه

-تعیینتامینکنندگانتجهیزاتاصلينیروگاه
-کنترلفعالیتهايتعریفشدهوتعیینانحرافاتحاصله،جهت

گزارشبهسرمایهگذار
-تهیهوارائهیگزارشاتشرکتهايبرقمنطقهايوسازمان

توسعهیبرقایرانوسایرگزارشاتموردي
-تهیهبرخيمواردمربوطه،جهتاباغبهپیمانکارEPCدرزمان

تحویلطرحازجمله:
ساختارشکستکارEPCبههمراهارزشگذاريماليوفیزیکي

EPCبرنامهیزمانبنديمسترمنظمبهقرارداد
برنامهیزمانبنديتوافقشدهباپیمانکارانفرعيانتخابشده،مانندمپنا

 استراتژي اجرائي پروژه
درفازنظارت،درواقعسنخیتکنترلپروژهازنوعنظارتعاليبرپیمانکارانEPCو
O&Mاست،کهاینامرازطریقبرگزاريجلساتدورهايباحضورمشاور،بازدیدهاو

دریافتگزارشاتدورهايصورتميگیردودرصورتمشاهدهیانحرافطرحازبرنامه
زمانبندي،فاصلهنتایجبهصورتدورهايبهمعاونتمربوطهومدیریتارشدسازماناعام
میشود.عاوهبرگزارشاتيکهدربخشیكبهآنهااشارهشد،گزارشپیشرفتماليوفیزیکي
طرحبهصورتدورهايبرايبانكعاملبراساسفرمتاباغشدهازسويبانكتهیهميشود.
ازدیگراقداماتيکهدراینبخشصورتميگیردبررسيصورتوضعیتهايپیمانکار

تهیه مدارك ساختار شكست كار ، برنامه  زمانبندي تفصیلي
ليا نادري، كارشناس برنامه ريزی و كنترل پروژه
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كه از نظر فنی 
امکان پذیری اجرای 

پروژه بررسی 
خواهد  شد
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EPCباهمکاريمشاوروهمچنینبررسيصورتوضعیتهايمشاوردربخشخدمات

مهندسيوکنترلپروژهدفترتهراناستکهباهمکاريبخشمدیریتمهندسيونظارت،
انجامميشود.درکنارمباحثبرنامهریزيوکنترلپروژه،بحثدیگريکهازسوياینجانب
بهعنواننمایندهیسیستمکیفیتدرحالپیگیرياستبحثتدوینروشهاياجرایيو

دستورالعملهايمربوطبهفعالیتهایياستکهدراینمعاونتانجامميشودوباتوجهبه
تازگيماهیتآنهاتاکنونبهاینامرپرداختهنشدهاست.دراینخصوصمکاتباتيبامعاونت
محترمبرنامهریزيوتوسعهسیستمهاانجامشدهوجلساتينیزبرگزارگردیدهکهقراراستاین

مباحثبهصورتتخصصيتوسطکارگروهتعیینشده،دنبالگردد.

پسازفارغالتحصیلیدررشتهیمهندسیمکانیكدرسال1381ازدانشگاهعلموصنعت
ایرانبهعنوانکارشناسمکانیكدفترفنیونظارتبرتعمیراتدرنیروگاه3000مگاواتی
سیکلترکیبیدماوندکهبزرگتریننیروگاهحرارتیایرانمیباشدمشغولبهکارشدم.
دراینمدتفعالیتمستمردرراهاندازیوبهرهبرداری12واحدتوربینگاز،موجبکسب
تجاربموفقتآمیزوگرانبهاییبرایاینجانبگردیدودرنیمهیدومسال1383بهمنظور
تکمیلدانشنیروگاهیوهمچنینعاقهیوافربهفعالیتدرشرکتفراببهعنوانیکی
ازبزرگترینپیمانکاراناینصنعتجذبفرابشدم.دربدواستخدامبهعنوانکارشناس
مکانیكدربخشنصبتجهیزاتاصلینیروگاهآبیتوسعهمسجدسلیمانبهفعالیتپرداختم
کهپسازاتمامنصب4واحددرنیمهدومسال86بهعنوانرییسبخشمهندسیمکانیكدر
معاونتپروژههایسرمایهگذاری،ادامهخدمتدادم.رسالتعمدهبخشمهندسیدرمعاونت

پروژههایسرمایهگذاریبهشرحزیرخاصهمیگردد:
انجاممهندسیاولیهیپروژههاوتهیهیمطالعاتامکانسنجی:پسازشناساییفرصتهای
سرمایهگذاری،نسبتبهانجامارزیابیمهندسیاینپروژههااقداممیگرددبهنحویکهاز
نظرفنیامکانپذیریاجرایپروژهبررسیخواهدشد.بهعنوانمثالدرخصوصپروژههای
نیروگاهسیکلترکیبیباتوجهبهمحلاحداثنیروگاه،عواملیمانندامکانسوخترسانی،
تامینآب،نیازمنطقهبهمصرفانرژیدرسالهایآتی،عملکردتجهیزاتباتوجهبهشرایط
محیطیو...بررسیمیگردد.دراینخصوصبرآوردمیزانسوختازمبراینیروگاه،بررسی
نزدیکیسایتنیروگاهبهخطوطاصلیانتقالگاز،پیگیریازمجهتتاییدتقاضایتامین

سوختدرکمیتهیسوختوزارتنفت،پیگیریازمجهتاجرای
خطوطگازوایستگاهتقلیلفشارازاداراتگازاستانمحلاحداث
ادارهی بین مختلف، مهندسی جلسات برگزاری همچنین نیروگاه،
گازوبخشاجراییفراب،ازاصلیترینهدفهایاجراییدربخش
مهندسیاینمعاونتمیباشد.عاوهبرتامینسوخت،تامینآبدوران
بهرهبردارینیروگاهنیزبهعنوانپیشنیازهایاصلیاحداثنیروگاه
سیکلترکیبیموردتوجهویژهایقرارداردکهعموماازمنابعزیرزمینی،
سدهاورودخانههاقابلتامینمیباشندکهباپیگیریودریافتمجوز
ازاداراتآبمنطقهایهراستان،امکانتامینآبمهیاخواهدشد.
یکیازاصلیترینفعالیتهایمهندسیدراینمعاونت،انجاممطالعات
شبکهیبرقهراستانوارزیابینیازمندیهایاستانیبرایمصرفانرژی
برقدرسالهایآتیوهمزمانبابهرهبرداریازنیروگاهمیباشد،که

نتیجهیاینمطالعاتنقشبهسزاییدرانتخابمحلاحداثنیروگاهایفامیکند.درمراحل
بعدیاحداث،انجامهماهنگیهایازمباپستانتقالبرقشبکه،دیسپاچینكونهاییسازی
مواردفنیجهتاتصالنیروگاهبهشبکهیبرقایراننیزانجامخواهدگردید.قبلازارسال
مطالعاتامکانسنجیاطاعاتازمازجمله:اطاعاتمربوطبهعملکردتجهیزاتوتولید
انرژیدرشرایطسایت،برآوردهزینهیاحداثوبهرهبردارینیروگاه،برایهمکارانبخش
اقتصادی،جهتتهیهیمدلهایمالیوگزارشاتبانكپذیریتهیهوارسالمیشود.پس
ازانجاممطالعاتفنیوارزیابیهایاقتصادیطرح،مطالعاتکاملامکانسنجیجهتتایید،
برایسرمایهپذیریاOf Takerارسالمیگردند.پسازدریافتتاییدیهمطالعات،نسبتبه
امضایقراردادخریدتضمینیبرق)ECA(ونهایینمودنتضمینهایفنیقرارداددربخش
مهندسیاقدامخواهدشد.قراردادECAبهنوعیتوافقنامهیتبدیلانرژینیز،محسوب

میشودکهسرمایهگذاردرازایدریافتسوخت،تولیدبرقمینماید.معموامدتزمان
اینقراردادها20سالهمیباشندکهدرطولاینمدتدولتمتعهدبهتامینسوختنیروگاه
بودهوبخشییاتمامیانرژیتولیدینیروگاهبهسرمایهپذیرکهعمدتاوزارتنیرومیباشد
بهصورتتضمیمنیفروختهخواهدشد.ازمبهذکراستانرژیتولیدینیروگاهازطریقبازار
برقنیزقابلعرضهبهمصرفکنندگانخواهدبود.جنبهیدیگرازفعالیتبخشمهندسی
اینمعاونت،بررسیفنیامکانسرمایهگذاریدرعرصهیانرژیهاینومیباشدکهدرهمین
خصوصاحداث300مگاواتنیروگاهبادیدردستاجرامیباشد.دراینرابطهبادههاتامین
کنندهیمعتبرخارجیمذاکراتیانجامپذیرفتهکهباتوجهبهسوابقدرخشانشرکتفراب
درصنعت،اکثریتاینشرکتهاعاقهمندیخودرابهسرمایهگذاریوهمکاریبافرابدر
احداثنیروگاههایبادیابرازداشتهاند.مضافبراینکهحمایتدولتدرتوسعهیانرژیهای
پاكنیز،زمینهسازتاملبیشترسرمایهگذاراندرخصوصیسازیاینبخشازصنعت
میباشد.درکنارفعالیتهایفوق،بخشمهندسیاینمعاونتامکاناستفادهازتسهیات
توسعهیپاك)CDM(درپروژههایBOOازجمله:دااهوویزدرانیزدردستبررسی
دارد.درصورتاستفادهازاینتسهیاتکهتاکنوندرایرانهیچنهادیموفقبهدریافتآن
نشدهاست،گامیدیگردرتوسعهیصنایعکشوربرداشتهخواهدشد.)طبقپروتکلکیوتوکه
درسال1992تصویبشدهاست،میزانکاهشنشرآلودگیگازهایگلخانهایدرپروژههای
صنعتیکشورهایدرحالتوسعهازجملهایران،نسبتبهسقفمجازانتشاربهعنواناعتبار
ERPA Energy Reduction(کربنبهکشورهایصنعتیجهاندرغالبقراردادهای
درآمدحاصل که شد فروختهخواهد )Purchase Agreement

بهعنوانحمایتازسویسازمانجهانیمحیطزیست،جهتتوسعهی
شروع با بود.( خواهد توسعه درحال درکشورهای پاك پروژههای
فعالیتهایاجراییاحداثنیروگاهتوسطتیممجریفراب،آغازبخش
مهندسیمعاونتسرمایهگذاریبههمراهمشاورطرح،وظیفهیبازبینی
وتاییدکلیهیمداركمهندسیرادرغالبتعهداتخودبهسرمایهپذیر
)خریداربرق(عهدهدارخواهدشد.عمدهیاینفعالیتهادرسهبخش
مهندسیمکانیك،برق،ابزاردقیقوساختمانانجامخواهدگردیدکهبا
توجهبهبرگزاریجلساتمنظمبامجریانطرحدرمعاونتهایاجرایی،
روندپیشرفتزمانیوکیفیهرطرحبهطورکاملکنترلمیشودتادر
چهارچوبتعهداتفراببهموسساتبانکیتامینکنندهیتسهیات،
همچنینسازمانهایسرمایهپذیروسایرارگانهایذیربطخدشهایوارد
نگردد.درادامهبخشمهندسیطرحنسبتبهنهاییسازیاسنادمناقصهانتخابشرکت
O&Mکهدرحقیقتبهرهبرداریونگهداریازنیروگاهراپسازتکمیلعملیاتاحداث

عهدهدارخواهدبود،اقدامنمودهودرتمامیمراحلبهرهبرداریازنیروگاه،برعملکرددفترفنی
نیروگاهنظارتعالیخواهدداشت.آنچهدربااذکرکردمخاصهایازفعالیتهایبخش
مهندسی،درمدیریتمهندسیونظارتبرپروژههایمعاونتپروژههایسرمایهگذاریبود.
درمدتاشتغالبهکاردرفرابچهدرکارگاهوچهدردفترتهران،خاطراتتلخوشیرین
زیادیوجودداردکهشایدبهیادماندنیترینآنهابرایمندر28اسفندسال85همزمانبا
چرخشاولینواحدنیروگاهآبیتوسعهمسجدسلیماناتفاقافتادکهطبقتعهداتفراببه
کارفرما،مبنیبرراهاندازیاولینواحدنیروگاهتوسعهدرسال85محققگردیدوباعثشد

همههمکارانباخاطرهایشیرینوغرورآفرینتحویلسالنوراجشنبگیرند.

BOO  در پروژه های )CDM( استفاده از تسهیات  توسعه پاك
سامان فرزين نيا، رئيس بخش مهندسی مكانيك
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این استان كه تا 
اوایل دهه50 به 
تقسیم فرمانداری 
كل، تحت شمول 
استان كرمانشاه بود 
در منطقه مركزی 
زاگرس قرار دارد و 
بیشتر مردمان آن 
تا چهار دهه پیش، 
عشایر كوچ رو 
بودند. جمعیت این 
استان در 18شهر و 
510روستای بزرگ و 
كوچک پراكنده است.

جغرافيای طبيعی و اقليم استان
ناهمواريهایاستانایامازرسوباتدوراناولتا
چهارمزمینشناسیبهیادگارماندهاند؛ولیشکلگیری
آنهاعمومًابهدوراندوموسومزمینشناسیمربوط
امکان که فشردهاند و گسترده چنان کوهها این است.
و شمال است. نشده فراهم آنها دشتی شکلگیری
مغرب نواحی و کوهستانی  ایام استان شرقی شمال
وجنوبغربیآنرااراضیپستوکمارتفاعتشکیل
دادهاند.مهمترینارتفاعاتاستان،کبیرکوهودینارکوه
ومهمتریندشتهایآن،دشتعباس،دشتمهران

ودهلراناست.

موقعيت اقتصادی استان ايام
باحدود20هزارکیلومترمربعو620 ایام استان 
هزارنفرجمعیتدرجواراستانهایکرمانشاه،لرستان،
خوزستانوکشورعراقواقعشدهاست.ایناستانکه

تااوایلدهه50بهتقسیمفرمانداریکل،تحتشمول
استانکرمانشاهبود؛بیشترمردمانآنتاچهاردههپیش،
عشایرکوچروبودند.جمعیتایناستاندر18شهرو
معیشت است. پراکنده کوچك و بزرگ 510روستای
بوده ودامپروری کشاورزی منطقه، این مردمان سنتی
44درصد قریب معیشت نیز اینك هم که گونهای به
جمعیتایامازطریقبخشکشاورزیتأمینمیشود.
محسوب تهدید گذشته در که استان این بودن مرزی
استان است. شده جدیدی شرایط وارد اکنون میشد
ایامبا430کیلومترمرزمشتركباعراقدارایبهترین
شرایطبرایترددزواروصدورکاایایرانیبهکشور
را جدیدی شرایط صدام رژیم سرنگونی است. عراق
تا زد رقم جنگ دوران از خورده، زخم استان برای

13میلیون از بیش مدت این در که جایی
زائرایرانی،خروجیمهرانرابرایترددبه
برگزیدند.عاوه شهرهایمذهبیعراق

170میلیون از بیش تاکنون شده یاد مدت در این، بر
دارکاایغیرنفتیازطریقپایانهموقتمرزمهرانبه
اقتصادی شرایطجدید است. عراقصادرشده کشور
ناشیازسقوطرژیمعراقمیطلبدکهدولتمردانبانگاه
برایزائران مناسبیرا اینوضعیتتسهیات به ویژه
عتباتعالیاتوصدورکاایغیرنفتیبهعراقدرمرز
مهراناستانایامارائهدهند.هرچنددریکیدوسال
اخیرکلنگساختبزرگترینپایانهیکشوربرایتردد
روزانه20هزارنفردرنقطهیصفرمرزیایامباعراق
بهزمینزدهشده،کهمیتوانباتسریعدرساختاین
نزدیکی بود. منطقه در اقتصادی تحولی شاهد پایانه
استانایامبهشهرهایمذهبیعراق،وجودامنیتکامل،
هم دست به دست مذهبی و خانوادگی اشتراكهای

نگاهی به تاريخ، جغرافيا و اقتصاد استان ايام

از عيام
 تا  ایام...

 سرزمين ايام ، بنا به اسناد تاريخی فراوان، بخشی از كشور عيام باستان 
پال  بانی  فرمان آشور  به  مياد  از   پيش  در حدود 3000 سال  كه  بوده 
منقرض شد. در كتيبه های بابلی، عيام را » آامتو« يا »آام«خوانده اند. كه 
به قولی به معنای كوهستان يا »كشور طلوع خورشيد« است. مدتی پس 
از سقوط عيام، حوزه فرمانروايی آنان به دو منطقه تحت نفوذ پارس ها 
و مادها در غرب تقسيم شد.و در دوره هخامنشی جزيی از امپراطوری 
بوده است. بعد از تسخير ايران به وسيله اعراب مسلمان، احتمال دارد 
كه اين ناحيه جزيی از ايالت كوفه شده باشد. از اوايل قرن چهارم تا اوايل 
قرن ششم خاندان حسنويه كرد بر لرستان و ايام حكومت می كردند و از 

سال570 تا 1006، اتابكان لر بر لرستان و پشتكوه حكومت كرده اند. از 
سال 1309 شمسی در تقسيمات كشوری، ايام جزو استان پنجم يعنی 
كرمانشاه گرديد، اين استان با  19086 كيلومتر مربع ، حدود 1.4 درصد 
مساحت كل كشور را تشكيل مي دهد. استان ايام در غرب دامنه ی سلسله 
از  خوزستان،  با  جنوب  از  ايام  استان  است.  گرفته  قرار  زاگرس  جبال 
شرق با لرستان، از شمال با كرمانشاه و از سمت غرب با كشور عراق 
هم  جوار است. مهم ترين شهرستان های استان ايام، ايوان، دهلران، مهران 
و شيروان است. مركز اين استان شهر ايام است كه به علت زيبايی های 

طبيعی فراوانی كه دارد، عروس زاگرس نام گرفته است. 

رونده
پ
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با تاش مسئوان 
اجرایی استان 

برای ایجاد سخت 
افزارهایی همچون 

ایجاد گمرک و 
تجهیز بازارچه 

مرزی، گمرک ایام 
نیز بیشترین تاش 

را در جهت جلب 
و هدایت فعاان 

اقتصادی به سمت 
فعالیت بازرگانی 
داشته كه در این 

راستا در سال 
89 چند برابر كل 
سال های قبل، در 

گمرک ایام كارت 
بازرگانی برای 

متقاضیان صادر 
شده است

دادهتاکلیهزوارایرانیوعراقیوحتیمسئوانامنیتی
وسیاسیدوکشور،خروجیمهرانرابهترینمسیربرای
ترددخودانتخابکنند.مرزعراقازدیربازمنشاتهدید
وتوطئهوتخریببرایایاموایرانبودهوبهتحقیق،
سرمایه عدم و سرمایه فرار علل اصلیترین از یکی
در دولتی وحتی خصوصی بخش صنعتی گذاریهای
اما است. بوده باعراق ایام،همینمسالههمجواری
را فرصت به تهدید این تبدیل از افقی جدید شرایط
برایایاموایرانپدیدآوردهاست.ذکربرخیاطاعات
میتواندشماییازاینشرایطامیدوارکنندهرابیانکند.
شهرمرزیمهراندراستانایامباحدود230کیلومتر
فاصلهبابغدادنزدیكترینشهرمرزیکشوربهپایتخت
عراقوعتباتعالیاتاست.فرودگاهایامنزدیكترین
از   است. بغداد فرودگاه به کشور  مرزی فرودگاه
حیثسنخیتمذهبیمیاناهالیاستانایامباساکنان
عالیات عتبات و بغداد حدفاصل جوار هم استانهای
)واسط،میسان(همنواییکاملوجودداشتهوهمگی
اینمردمانهممذهبمیباشند.اینشرایطوتوجیحها
باعثشدهکهمردممشتاقزیارتعتباتعالیاتعراق،
مرزهای طبیعی صورت رسمیبه بخش هدایت بدون
ایام،بهویژهمهرانرامسیراصلیخودبرایعزیمت
بهعراقانتخابکنندبهنحویکهحتیقبلازگشایش
طریق از کشور اهالی از نفر هزاران مهران، رسمیمرز
عراق به ایام مرزهای از خودجوش و غیرقانونی
ازگشایشمرزو عزیمتکردندودرچندماهگذشته
از بازرگان و زائر صدها روزانه مهران مرزی بازارچه
این میکنند.بازتاب عراقعزیمت به مهران مرز طریق
استان بازرگانی بخش بر جدی تأثیر مرزی وضعیت
تابستانگذشتهنخستین اوایل از بهنحویکه گذاشت.
تماساعضایاتاقهایبازرگانیعراقبااتاقایامآغاز
یافتهاست ادامه بهنحوشایستهای نیز تاکنون شدهکه
و مستقیم هدایت با البته مسئوان و مردم مجموع و
حاضر حال در ایام اقتصادی دستگاههای غیرمستقیم
وضعیت در است قرار اگر که رسیدهاند نتیجه این به
اقتصادیایاماتفاقیبیفتدحتمادرارتباطبابازرگانی
تاش با همراه لحاظ این به است. عراق با صادراتی
افزارهایی سخت ایجاد برای استان اجرایی مسئوان
بازارچهمرزی،گمرك تجهیز ایجادگمركو همچون
هدایت و درجهتجلب را تاش بیشترین نیز ایام
فعااناقتصادیبهسمتفعالیتبازرگانیداشتهکهدر
اینراستادرسال89چندبرابرکلسالهایقبل،در

گمركایام،کارتبازرگانیبرایمتقاضیانصادرشده
است.بیشترینحجمکاایصادراتیدرخروجیمهران
شاملمیوهوترهبار،موادغذایی،آهنآات،مصنوعات
مرزی بازارچه است. بوده خانگی لوازم و پاستیکی
کشور بازارچههای پررونقترین از یکی اکنون مهران
بودهوایناستقبالگستردهسببشدهتاهیأتدولت،
سالگذشتهدرمصوبهایساختدومینبازارچهرانیز
درایناستانودرشهرستاندهلرانبهتصویببرساند
اعتبارهایسالگذشته، احتساب با درسالجاری که
اعتبارعمرانیبرایساخت بیشازهفتمیلیاردریال
بازارچهمرزیدهلراناختصاصیافتهکهبرایساخت
فضایجدیدتجاریوبازرگانیدراینشهرستان،هزینه
به باتوجه دهلران مرزی  بازارچهی ساخت میشود.
استقبالتجارایرانیوعراقی،ازخروجیمرزیمهران،
نقشموثریدرتوسعهیصادراتغیرنفتیمنطقهدارد.

 موقعيت اجتماعی استان ايام
جمعیتاستانایامدرسال1387وبراساسنتایج
بوده 620هزارنفر مسکن، و عمومینفوس سرشماری
استکهازاینتعداد320هزارنفرمردو300هزارنفر
زنبودهکهبرهمیناساسمردان51درصدوزنان49
درصدجمعیتاستانراتشکیلمیدهند.جمعیتشهر
جمعیت و درصد 61 حدودا نفر 331/231 با نشینی
روستاییبا214556نفرحدودا39درصدجمعیتاستان
راشاملمیشوند.تراکمجمعیتاستاندرسرشماری
سال1387برابربا27/1نفردرهرکیلومترمربعمیباشد.
ازکلجمعیتاستان25/43درصددرگروهسنیصفر
تاچهاردهسالهو70/10درصددرگروهسنی15تا64
سالهو4/77درصددرگروهسنی65وبیشترقراردارند.

جمعیتافرادباسوادباای6سال326/000نفراست
کهازاینمقدار182/000نفرمردو144/000نفرزن
81/90 استان سال 6 باای جمعیت کل از میباشند.
86/76 شهری مناطق در آمار این که باسوادند درصد

درصدودرمناطقروستایی74/95درصدمیباشد.

زبان مردم استان ايام 
محلی، گویشهای یا زبانی تنوع ایام استان در
شیروان و ایام ایوان، مردم که بهنحوی دارد. وجود
چرداول،بامناطقجنوبیاستانماننددهلران،درهشهر
وآبدانان،دولهجهیمتفاوتدارند.زبانهایکردی،
لریوعربیدراستانایامرایجاست.کسانیکهبهزبان
کردیسخنمیگوینددرشهرهایایوان)کردیکلهری(
،شیروانوچرداول،ایام،مهرانوتعدادیدرآبدانانو
دهلرانزندگیمیکنند.کسانیکهدراستانایامبازبان
لریصحبتمیکننددرشهرهایدهلرانوآبدانانسکونت
دارند.درشهرهایدهلرانوبهخصوصدرموسیان،عده
ایبهزبانعربیصحبتمیکنندکهگروهاقلیتزبانی
استانراتشکیلمیدهند.بهطورکلیزباناکثریتمردم
استانایام،کردیاست.گویشکردیرادرکرمانشاه
گورانیودرایامفیلیمیگویند.درحالحاضردراستان
باقیلرولكو اقوامکرد،حدودهفتاددرصدو ایام،
عربهستند.ایامامروزیگرچهمدتهاجزییازوایت
لرستانبوده،اماهویتفرهنگیجداگانهایداشتهاست
وازدیربازمحلزندگیطوایفوقبایلکردبودهاست.
جزو مردم این هستند، کرد ایام مردم اکثریت چون
در و میشوند، محسوب کردها زبانی و نژادی گروه
دورهقاجارتنهابدانجهتبهاینمنطقهلرستانپشتکوه

میگفتند؛چونوالیاناینناحیهلربودند.

رونده
پ
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پتروشیمی ایام 
در استان ایام، 
در 12كیلومتری 
شمال غربی 
شهر ایام و 
1000كیلومتری 
جنوب غربی تهران 
در منطقه چوار واقع 
شده كه شامل چهار 
بخش  اصلی الفین، 
HDPE، Utility و 

برق و بخار می باشد

: جناب آقای ظهیری فرد، سابقه ی اجرای طرح 
كه  و چگونه شد  برمی گردد  سالی  به چه  ایام  پروژه 
عملیات این پروژه به فراب واگذار شد؟ به طور مشخص 
 چه فرایندهایی طی شد تا اینکه این پروژه به شركت 

فراب واگذار شد؟
مناقصهیپروژهبرقوبخارپتروشیمیایامدرزمستان
سال83برگزارشدکهدرنهایتباگشایشپاکتهای
مناقصهدراسفندماهآنسالوانتخابپیشنهادمشارکت
تهرانسمعاندیش،بهعنوانبرترینپیشنهاد،به فراب– 
ادامهیمذاکراتقراردادی ثمررسید.ازنظرفنیومالی،
بامشارکتصورتگرفتودرتاریخ84/03/11قرارداد
و کارفرما بهعنوان پتروشیمیایام شرکت بین ،EPC

مشارکتفراب-سمعاندیشبهعنوانپیمانکارمنعقدگردید.
موقعیت  و  ایام  پروژه  درباره ی  مختصری   :

جغرافیایی آن برایمان بگویید؟ اهمیت این پروژه برای 
منطقه از چه روست؟ یعنی این پروژه قرار است به كدام 

نیازها پاسخ گوید؟
12کیلومتری در ایام، استان در پتروشیمیایام
جنوبغربی 1000کیلومتری و ایام شهر شمالغربی
بخش چهار شامل که شده واقع چوار منطقه در تهران
الفین،HDPE،Utilityوبرقوبخارمیباشد. اصلی
موضوعقرارداداباغشدهبهفراب،احداثیكنیروگاه
گازیچهارواحدی30,22مگاواتی)درشرایطاستاندارد
ایزو(بههمراهیكبخشتولیدبخار،شاملدوعددواحد
HRSG:Heat Recovery(تولیدبخاربازیاب40تنی
Steam Generation(ویكبویلرکمکی40تنیبود.

فشاربخارتولیدیبخشبخار،درطراحیاولیه42باربود
کهدرطیاجرایپروژهوبهدرخواستکارفرما،فشارکاری

HRSGهابه18بارکاهشپیداکرد.البتهجهتتکمیلاین

واحدهایتولیدبرقوبخار،بایستیسایرتجهیزاتاصلی
وفرعیازقبیل14دستگاهترانسفورماتور،2دستگاهمخزن
ذخیرهیسوختمایع،سهدستگاهدیزلژنراتوراضطراری،
پستهایفشارمتوسطوضعیفوبسیاریازتجهیزات
دیگرنیزطراحی،تامین،حملوپسازاجرایعملیات
ساختمانیونصبتجهیرات،راهاندازیمیگردید.استان
ایامبهعنوانیکیازاستانهایمرزیکشورکهمرزکاملی
باکشورعراقدارد،متاسفانهیکیازمحرومتریناستانهای
کشورمانازنظرتوسعهصنعتیاستکهتجربهیجنگ
هشتسالهباعراقبهعنوانیكاستاندرخطمقدمجنگ،
برمشکاتایناستانبیشازپیشافزودهاست.قبلاز
پروژهپتروشیمیایام،تنهاوتنهادوپروژهصنعتیدیگر،البته
بامقیاسیکوچكتر،درکلاستاناجراشدهبودندکهیکیاز
آنهاسیمانایامودیگریپاایشگاهگازاست،کهگازمورد
نیازجهتتغذیهپتروشیمیرانیزتامینمینماید.ایناستان
ازلحاظمنابعگاززیرزمینی،یکیازغنیترینمنابعدراین
زمینهمیباشد.لذابهدلیلسابقهکماجرایپروژههایصنعتی
وباابودننرخبیکاریدراستان،ازلحاظقومیومنطقهای،
اینپروژهدرآغازراه،یکیازسختترینتجربههایشرکت
دربرخوردبامشکاتبومیومردمیبود.البتهبهتدریج
وباتمهیداتدرنظرگرفتهشده،اینموضوعتقریباحل
شددرحالحاضرمشکاتچندانزیادیدراینزمینه
وجودندارد.باتوجهبهاینتوضیحات،استانایامهیچگونه
پروژهمشابهایچهازلحاظنیروگاهیوچهازلحاظصنعت
پتروشیمینداشتهاست.البتهسدونیروگاهآبیسیمرهتوسط
شرکتفرابدرحالساختاستکهبهامیدخدا،بااتمام
افتخاراتشرکتفراباضافه به اینپروژه موفقیتآمیز

خواهدشد.
: از قرار معلوم این پروژه از جهاتی یك تجربه  
برایمان  دراین خصوص  بود.  فراب  برای  كاما جدید 

بگویید؟
اینقراردادازنظربرخیمشخصاتبرایفرابکاما

جدیدبود.ازآنجملهمیتوانبهمواردذیلاشارهنمود:
1-اولینقراردادنیروگاهحرارتیکهبهصورتEPCبه
فراباباغمیگردید،پروژهایامبود.البتهشرکتفراب،
پیشازآنفعالیتهاییرادرزمینهیاخذامتیازپروژههای
حرارتیبزرگبهصورتBOOوBOTشروعنمودهبود،
EPCولیپروژهایامباتوجهبهنوعقراردادکهبهصورت
محسوب فراب حرارتی پروژه اولین لحاظ این از بود،

میشد.
2-اولینقراردادفرابکهباکارفرمایخارجازحوزهی
وزارتنیرووباکارفرماییازبدنهیوزارتنفتمنعقد

میشد،پروژهایامبود.
بهصورت که بود فراب پروژه اولین پروژه، این -3
مشارکتی،باتعریفJoint Ventureانجاممیشد.البته
فرابپیشازایننیزدرپروژههایآبیجدیدیبهصورت
را قراردادهایی ،Consortium تعریف با و مشارکتی
منعقدنمودهبود.ولیماهیتمشارکتدرپروژهایامبا
شرکتتهرانسمعاندیش،کامامتفاوتباپروژههایقبلی

شرکتفراببود.

حميدرضا ظهيری فرد مجری فراب در پروژه ی برق و بخار پتروشيمی ايام است. پروژه ای كه 
چهار بخش  اصلی الفين، HDPE، Utility و برق و بخار را در مجموعه ی خود دارد و قرار است 
به بخشی از نيازهای موجود در منطقه پاسخ گويد.او كه از اسفند79 به خانواده ی بزرگ فراب 
پيوسته است، در ابتدا در كارگاه كارون1 به فعاليت مشغول بوده است تا اينكه هم زمان با كليد 
خوردن پروژه ی ايام،از سال 84 به اين  مجموعه پيوست و از سال 87 هم در سمت مدير پروژه 
پروژه  اين  مختصات  از  فرد  ظهيری  حميدرضا  زير  گفتگوی  است.در  مشغول  فعاليت  به  ايام، 

می گويد و البته دغدغه ها و نگرانی هايش برای آينده ی آن... 

پروژه ایام؛ پروژه اولين ها رونده
پ

در گفتگو با مجری فراب در پروژه ی ايام مطرح شد:
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شاید بتوان برای 
كلیه سازمان ها 

یک تعریف كلی 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 شركت 

فراب اداره می شود 
كه با توجه به حجم 
سنگین فعالیت های 
این معاونت، شرایط 

خاصی برای این 
بخش به وجود آمده 
كه ازمه موفقیت در 
چنین فضایی وجود 

انسجام و روحیه كار 
گروهی در همکاران 

روابط عمومی 
می باشد

23

اونت
 در مع

 و کاو
کند

4-پروژهایاماولینتجربهیشرکتفرابدرطراحی
بخشسازهوسیویلبهصورتکاملبودوطبعااولین

تجربهبرایکاراجراییدرمحلپروژهنیزبود.
5-بااینکهشرکتفرابتجربهبسیارزیادیدرطراحی،
تامینواجراینیروگاههایآبیداشتودرواقعاولینو
بزرگترینشرکتایرانیدراینزمینهبود،ولیپروژهایام
اولینتجربهنیروگاهحرارتیبودکهشرکتفراببایستی
نسبتبهطراحی،تامین،اجراوراهاندازیآناقداممینمود.
باتوجهبهاینکهقرارداداینپروژهبهصورتمشارکتی
باکارفرمامنعقدشدهبود،لذادراولینگامدرتابستانسال
توسعهطرحهای معاونت از پروژه انتقال از 84وپس
وقتبهمعاونتپروژههاینفت،گازوپتروشیمیوقت،
توافقنامهیمشارکتونحوهیتقسیمکارباشرکتشریك
)سمعاندیش(موردبحثوتبادلنظرقرارگرفتکهپس
ازجلساتومذاکراتمتعددوطوانی،موافقتنامهی
و تقسیموظایف و کار اجرای تهیهوروش مشارکت
مسولیتهاموردتوافقطرفینقرارگرفت.همچنینچارت
سازمانیپروژهونحوهیتخصیصنیروهانیزازسمتهر

شرکتموردتوافققرارگرفت.
برایناساسدرچارتپروژهنسبتبهتعریفمدیر
پروژهوقائممقاممدیرپروژه،اقدامشد.باشروعپروژه،
آقایمهندسمهدیزادهازشرکتتهرانسمعاندیشکه
ازمدیرانبسیارمجرب،خوشناموباسابقهیوزارتنیرو
بودهوهستند،ازسمتهمانشرکت،بهعنوانمدیرپروژه
منصوبشدند.ازمبهذکراستکهایشاناززمانشروع
مناقصهوبرآوردقیمتنیزهمکاریبسیارنزدیکیبابخش
توسعهطرحهایوقتشرکتفرابجهتتهیهپیشنهاد
فنیومالیپروژهداشتند.همچنیناینجانبنیزازطرف
شرکتفراب،بهعنوانقائممقاممدیرپروژه،نسبتبه
اجرایوظایفتعریفشدهاقدامنمودم.البتهدرمهرماه
سال87آقایمهندسمهدیزادهبهدلیلبرخیمشغلهها
ترجیحدادندکهبهعنوانمشاورپروژه،ادامهیهمکاری
داشتهباشندوبهایندلیلمقررشدکهاینجانبنسبت
بهادامهمسولیتهاووظایفایشانبهعنوانمدیرپروژه،
انجاموظیفهنمایم.بااباغپروژهدرخردادماهسال84
همانطورکهدرباانیزذکرشد،مشارکتنسبتبهتجهیز
نیرویاجراییودفترتهرانپروژهاقدامنمود.تحویلزمین
پروژهازکارفرمادرمهرسال84انجاموفعالیتهایتجهیز
کارگاهنیزازاواخرسال84شروعشد.همچنینازشروع
تابستانهمینسال،کلیهیروشهاودستورالعملهای
اجراییپروژهباکارفرماومشاورکارفرما)شرکتصدر
صنعت(مبادلهونهاییشدوبخشمهندسیپروژهنیزبا
مسولیتآقایمهندسطوسیزادهبهعنوانهماهنگکنندهی

مهندسیپروژه،آغازگردید.
ولیموثرشدنقراردادپروژهباکارفرمایاصلیطرح
کهمنوطبهپرداختکاملپیشپرداختبخشریالیو
همچنینگشایشاعتباربرایبخشارزیپروژهبوددر
سال84محققنگردید.پیشپرداختبخشریالی،طی
چندمرحلهدراواخرسال85ازکارفرمادریافتشد.و
با سمعاندیش و فراب شرکتهای دوره، این در البته
نقدینگیخود،نسبتبهپیشبردفعالیتهایپروژهاقدام

کارفرما، توسط پرداخت پیش پرداخت عدم و نمودند
در دوره این در تاخیر و خلل موجب عنوان هیچ به
اجرایفعالیتهایپروژهنشد.ولیمهمترینموضوعکه
و برایخریدهایخارجی پروژه ارزی بخش گشایش
Long Leadطرحبود،متاسفانهتاتیرماهسال85بهتعویق

افتادکهدرنهایت،درتاریخ85/04/22،کافرمایاصلیطرح
موفقشد،باانتقالارزبخشپیشپرداختقراردادخرید
حساب به پروژه، Gas Turbine Generatorهای

نمودن موثر به نسبت ماروبنی)هیتاچی(،صرفا شرکت
اینبخشازقرارداداقدامنماید.البتهاینروشپرداخت
نبودکهکارفرما نیزاصواعرفوموردنظرمشارکت
بهصورتمستقیمپولرابهحسابوندورماواریزنماید،
چراکهایشانبایستیپولرابهمشارکتپرداختمیکرد
ومشارکتنسبتبهپرداختپولبهتامینکنندهاقدام
امکان تنها زمان آن در بهاینکه توجه با ولی مینمود.
فروشندهی به مستقیم پرداخت کارفرما، برای موجود
ژاپنیازطریقوامیبودکهدرآنکشورفراهمشدهبود،
لذامشارکتباگذشتنازحققانونیوقراردادیخودو
بهمنظورمساعدتباکارفرما،باپرداختپولبهاینروش
موافقتنمود.ولیوضعیتباقیماندهیبخشارزیقرارداد
نیز،همچنانبامشکلمواجهبود.همچنینکارفرمادرطی
اجرایپروژهازنظرپرداختریالینیزبامشکاتمتعددی
روبهروبودهکهبرایمثالمیتواناشارهنمودکهآخرین
پرداختریالیانجامشدهتوسطکارفرمابابتصورت
برمیگردد. 87 سال آذرماه به مشارکت وضعیتهای
البتهچنانکهدرباانیزاشارهشد،درطیاجرایپروژه،
شرکت بهخصوص سمعاندیش، و فراب شرکتهای
فراب،هموارهازنقدینگیریالیوحتیارزیخودبرای
پیشبردپروژهاستفادهنمودهاندوتااینتاریخبالغبرهفتاد
میلیاردریالتوسطمشارکتبهصورتنقد)بدوندرنظر
گرفتنهزینههایمستقیموبااسری(،برایپیشرفتپروژه

هزینهشدهاست.
همچنیندراینبازهیزمانیوباتولدشرکتناردیس
بهعنوانبخشنفتوگازشرکتفرابکهبامشارکت
پروژه اجرای گردید، تاسیس دریایی تاسیسات شرکت
بهشرکت MCبهصورت اوایلسال87، در نیز ایام

ناردیسواگذارگردید.
: با توجه به مشکاتی كه در تامین اعتبار برای 
اجرای این پروژه وجود داشت، چگونه با این مشکات 

كنار آمدید و بر آن ها فائق شدید؟
نقدینگی تامین در کارفرما مشکات به توجه با 
ارزیوریالیپروژه،کارفرمادراوایلسال87نسبتبه
گشایشاعتبار12میلیونیوروییباشرایطبسیارمحدود
ازبانكملی-شعبهلندن،توسطیکیازسهامدارانخود
برایمشارکت،اقدامنمود.ولیعلیرغمتمامیتاشهای
تحریمهای و موجود مشکات دلیل به فراب، شرکت
سیاسی،استفادهازایناعتباربههیچوجهمیسرنگردید.
متعاقبادراوایلسال88دوبارهاعتباریبههمانمبلغو
باشرایطبسیارمحدودتریبهنامشرکتفراباینترنشنال
گشودهشد.کهشرایطایناعتبارنیزبهنحویبودکهبههیچ
عنوانامکانخریدتجهیزاتخارجیباقیماندهیپروژهرا،
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با توجه به اینکه 
نیروگاه گازی ایام 
 Island به صورت
طراحی شده بود و 
قرار بود تا برق مورد 
نیاز برای واحدهای 
اصلی و جانبی 
مجتمع پتروشیمی 
ایام را تامین نماید، 
لذا تکمیل بودن 
واحدهای اشاره 
شده، برای راه اندازی 
نیروگاه، یک پیش 
نیاز اساسی محسوب 
می شد

ژی
انر

مهیانمینمود.ولیبااینحالشرکتفرابتصمیمگرفت
تابههرنحوممکنازاینLCبرایخریدتجهیزاتسایر
پروژههایشرکتوخریدهایکوچكپروژهایاماستفاده
بازهم اعتباربهصورتیبودکه بااینحالشرایط نماید.
بخشعمدهایازآنبدوناستفادهمیماندوقابلانتقالبه
تامینکنندگانخارجیشرکتنبود.لذاشرکتکهتصمیم
داشتتابههرنحوممکناینLCراهزینهنماید،بااستفاده
ازتجاربیكشرکتبازرگانی،نسبتبهورودآهنآات
ازکشوراسپانیاوفروشآندربازارداخلیوهزینهنمودن
درآمدفروشبرایجبرانبخشیازهزینههایریالیپروژه
اقدامنمود،کهایننیزدرنوعخودتجربهایبسیارخاص
ومنحصربهفردبرایشرکتهایفرابوناردیسبود.در
نهایتنیزمشارکت،بااستفادهازخطاعتباریکهشرکت
پتروشیمیازطریقکشوراسپانیافراهمکرده صنایعملی
بود،نسبتبهعقدقراردادخریددوتجهیزاصلیباقیماندهاز
کشوراسپانیااقدامنمودکهاصلیترینوآخرینخریدنیز،دو
دستگاهHRSGطرحبودکهدرخردادماهسال89سفارش
دادهشدودرشهریورماهسال90ازسویسازنده،تحویل
دادهخواهدشد.البتهپروسهیاینخریدهانیزبادردسرهاو
مشکاتفراوانیهمراهبود.چنانکهتوضیحدادهشد،منبع
مالیاینخریدها،خطاعتباریبودکهیكشرکتاسپانیایی
مدیریت شرکت برای اسپانیایی، بانكهای همکاری با
توسعهیصنایعپتروشیمی،یکیاززیرمجموعههایشرکت
ملیپتروشیمیایرانفراهمنمودهبود.ازطرفدیگرشرکت
پتروشیمیایامبهعنوانیكشرکتزیرمجموعهیشرکت
شرکتخصوصی، یك همچنین و پتروشیمیایران ملی
بایستینسبتبهانجامبرخیتوافقاتوهمچنینطیبرخی
تشریفاتاقداممینمودتااستفادهازاینخطاعتباریمیسر

میگردید.اماپسازطیاینپروسهها،بازهمپرداخت،
توسطشرکتمدیریتتوسعهصنایعپتروشیمی،بهصورت
مستقیمبهفروشندهصورتمیگرفتوهمچنانماکنترلی
بررویاینموضوعنداشتیمواینپولهاهمگردشیدر
پیدانمیکرد.چهارواحدگازیپروژه حسابمشارکت
کهبراساستوضیحاتفوق،درتیرماهسال85سفارش
دادهشدهبودند،درتابستانسال86توسطسازندهتحویل
دادهشدند.تشریفاتگمرکیوترخیصاینتجهیزاتنیز
ازپاییزسال86آغازودرنهایتتمامیتجهیزاتکهشامل
12محمولهترافیکینیزبودند،تاانتهایهمینسالبهکارگاه
تحویلدادهشدند.ازمبهذکراستکهعملیاتساختمانی
پروژهنیزازتیرماهسال85درمحلکارگاهآغازگردید.
نصبتجهیزاتحملشدهنیزازابتدایسال87درمحل
کارگاهآغازشد.کارنصبتجهیزاتاصلیوکمکینیزبه

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

نهایی پروژه شود، برخورد داشته اید یا خیر؟
Islandباتوجهبهاینکهنیروگاهگازیایامبهصورت
طراحیشدهبودوقراربودتابرقموردنیازبرایواحدهای
اصلیوجانبیمجتمعپتروشیمیایامراتامیننماید،لذا
تکمیلبودنواحدهایاشارهشده،برایراهاندازینیروگاه،
برای چراکه میشد. محسوب اساسی نیاز پیش یك
راهاندازینهایییكنیروگاهاتصالبهمصرفکنندهویا
شبکهوسنکروننمودنواحدهاباآنپیشنیاز،اصلیو
اساسیمیباشد.ایندرحالیبودکهواحدالفینمجتمع
بهعنوانقلبکلمجتمعپتروشیمیکهبایستیخوراكمورد

نیازبرایواحدHDPEراتامینمیکرد،پیشرفتبسیار
کمیداشتواینبخشدرحدخاكبرداریاولیهبود.البته
واحدHDPEپیشرفتنسبتاخوبیداشت،ولیبهدلیلی
کهتوضیحدادهشد،نمیتوانستواردفازراهاندازیشود.
همچنینپیشراهاندازیواحدHDPEهمبهدلیلتوقفها
وتاخیراتبخشUtilityوعدماجرایارتباطاتمکانیکی
وبرقیبینچهاربخشاصلیمجتمعچندانممکننبود.
پیش فعالیتهای انجام برای مشارکت دیگر طرف از
راهاندازیوراهاندازیطرح،نیازبهبرقراهاندازیداشت
کهمیبایستتوسطسهدستگاهدیزلژنراتورطرحتامین
میشد.ولیمتاسفانهدرطیاجرایقرارداد،کارفرمابهدایل
انتخابفروشندهیتجهیزات باوجود مالیو مشکات
توسطمشارکت،تامیناینتجهیزاتراازمحدودهکاری
قراردادحذفنمودواعامکردکهراساًنسبتبهتامینآن
اقدامخواهدکردکهاینامرنیزتاخیریطوانیداشت.لذا
مشارکتبرایانجامفعالیتهایپیشراهاندازیوراهاندازی
بخشبرقپروژهوتاسیساتجانبیآنعمًادرموضعی
قرارداشتکههیچگونهپیشرفتینمیتوانستداشتهباشد.
ازطرفینیزطبیعیبودکهکارفرمایاصلیطرح،تمامیتوان
مدیریتی،فنیومالیخودرابرایواحدهایاصلیپروژه
کهنیازبهزمانبیشتروتاخیراتکمتریهمداشتندصرف
ارشد ازمدیران لذاکمیتهیراهبریمشارکتکه نماید.
شرکتهایفراب،ناردیسوسمعاندیش،تشکیلشدهبود،
طیجلساتی،بهمنظورخارجشدنازوضعیتبغرنجتوضیح
دادهشدهدرباا،تصمیمگرفتندکهباایجادارتباطبینشرکت
پتروشیمیایامکهداراییكنیروگاهبودکهبهصورتبالقوه
آمادهراهاندازیوتولیدبرقنیزبود،وشرکتتوانیرکه
نیازبهانرژیداشت،نسبتبهعقدقراردادفروشبرق،
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پیشرفت پروژه 

وجود دارد، عدم 
رسیدگی كارفرما 

به گزارش تاخیرات 
و ضرر و زیان 

پروژه است كه با 
وجودی كه در حدود 
سه سال از ارائه آن 

می گذرد همچنان 
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بیندومجموعهاقدامنمایند.اولینمذاکرات،مکاتباتو
جلساتدراواخرسال87باهماهنگیشرکتهایفرابو
سمعاندیشکهباهردومجموعهیوزارتنیرووشرکت
پتروشیمیایامآشناییداشتندبرگزارشدومقررشدتادو
مجموعهنسبتبهعقدقراردادومبادلهیتضامینوشروعو
موثرنمودنقراردادبرایاتصالواحدهابهشبکهدرتابستان
سال88اقدامنمایند.ولیمتاسفانهبهدلیلعدمبرقراری
فروشنده و توانیر( )شرکت خریدار بین مناسب ارتباط
تشریفات برخی انجام جهت پتروشیمیایام( )شرکت
اداری،کاربهصورتصحیحبیندومجموعهپیشرفتنکرد
وعمًامتوقفگردید.لذادوبارهمشارکتبهاینمساله
واردشدهونسبتبهبرگزاریجلساتمتعدداقدامنمود
تادرنهایتموضوعقراردادوتضامینوبرنامهیاجرایی
بیندوشرکتنهاییشد.همچنینمقررشدکهشرکت
و پرداخت پیش تضمین ارائه به نسبت پتروشیمیایام
دریافتآنوپرداختبهمشارکتجهتجبرانبخشیاز
بدهیهاوهمچنینتامیننقدینگیبرایادامهیکارهااقدام
نمایدکهاینمهمنیزمتاسفانهانجامنشدومشارکتخود،
راساًنسبتبهارائهیتضمینپیشپرداختبهشرکتتوانیر
ودریافتمبلغپیشپرداختاقدامنمود.یکیازمهمترین
شبکهی احداث قرارداد، این در توانیر شرکت تعهدات
انتقالبرقازنزدیكترینپستویاخطانتقالموجود،تا
محلپتروشیمیایامبهمنظورانتقالانرژیتولیدیواحدها
بود.همچنینتوافقشدهبودکهازهمینخطبرایتامین
برقموردنیازجهتانجامفعالیتهایپیشراهاندازیو
راهاندازینیزاستفادهگردد.ولیاینمهمنیزباتاخیرات
زیادیتوسطشرکتبرقمنطقهایغربانجامشدودر
نهایتدرخردادماهسال89،اولینخطوترانسفورماتور

پستموبایلبرقغرب،برقدارگردید.البتهپیشازآن
مشارکتبادرنظرگرفتنتمهیداتخاصی،نسببهتامین
بخشیازتوانموردنیازوشروععملیاتپیشراهاندازی
اقدامنمودهبود.همچنینیکیدیگرازپیشنیازهابرایبود
کهصدافسوسآنهمباتاخیراتبسیارزیادیانجامشد
ودرنهایتدراواخرتیرماه،گازموردنیازبهمشارکت
تحویلدادهشد.ایندرحالیبودکهپیشازآنواحدهای
نیروگاه،آمادهراهاندازیباسوختگازبودند،ولیبهدلیل
عدموجودگاز،کارراهاندازیمتوقفشدهبود.بااینحال
وپسازطیتمامیاینمشکاتوباهمتتمامیپرسنل
ستادیشرکتهایفراب،ناردیسوسمعاندیشوتاش
شبانهروزیهمکارانکارگاهمشارکت،اولینواحدپروژه
درتاریخ89/05/02باشبکهسراسریبرقکشور،سنکرون
گردید.باتوجهبهاینکهسایرواحدهانیزپیشازایندرحال
اتمامراهاندازیبودند،بهحولوقوهیالهیسایرواحدها
نیزظرفمدتکمترازیكماهازتاریخاولینسنکرون،
بهترتیبدرتاریخهایدهم،بیستوسوموسیویکم،به
شبکهیسراسریبرقکشورمتصلشدند.انجاماینمهمو
اتصالچهارواحدتوربینگازیدرمدتیکمترازیكماه
نیز،یکیدیگرازموفقیتهایشرکتفراببودکهدرپروژه
ایامحاصلگردید.همچنینباتوجهبهاینکهکارفرمای
اصلیازنظرنیرویانسانیوتجهیزاتیبرایبهرهبرداری
ازواحدهاوفروشبرقبهشبکهبهصورتکاملتجهیز
نبود،لذابهرهبرداریازواحدهابهمدتششماهرانیزطی
قراردادیجداگانهبهمشارکتواگذارنمود.کهاینمهمنیز
دردهمبهمنسال89بهاتمامرسیدوباآموزشضمن
خدمتکهبرایپرسنلکارفرماصورتگرفتهبود،ادامهکار
بهپرسنلبهرهبرداریشرکتپتروشیمیایامواگذارگردید.

: در حال حاضر این پروژه در چه وضعیتی قرار 
به  پروژه  این  نهایی  تحویل  برای  بینی تان  دارد؟پیش 

كارفرما چه زمانی است؟
درحالحاضربخشبرقپروژهتمامشدهوتحویل
موقتشدهاست.بویلرکمکیپروژهازکشورکرهجنوبی
خریداریوحملشدهاستوهمانطورکهدرباانیز
توضیحدادهشد،HRGSهایطرحنیزدراواخرتابستان
تحویلدادهخواهندشد.لذاپیشبینیمیگردد،درصورتیکه
برخیمشکاتقراردادیموجودباکارفرماطرحوطیماه
جاریحلگردد،کلپروژهبانصبوراهاندازیبخش

بخار،دراوایلسال91بهاتمامبرسد.
: بزرگ ترین مشکلی كه فکر می كنید این پروژه در 
حال حاضر با آن روبه روست،چیست؟ مهم ترین انتظارات 

شما از مدیران شركت فراب در این مقطع زمانی چیست؟
درحالحاضربزرگترینمشکلیکهبرسرراهپیشرفت
پروژهوجوددارد،عدمرسیدگیکارفرمابهگزارشتاخیرات
وضرروزیانپروژهاستکهباوجودیکهدرحدودسه
سالازارائهآنمیگذردهمچنانبدونپاسخماندهاست.
تغییرکاملتیممدیریتیکارفرماوفروش49درصدسهم
شرکتپتروشیمیایامدربورسوخصوصیشدنکامل
آنهممشکلیاست،مزیدبرتمامیمشکاتتوضیحداده
شدهدرباا،کهعمًادرحالحاضرپروژهومشارکترا
دروضعیتبغرنجوپیچیدهایقراردادهاست.لذادرشرایط
فعلیانتظارمیرودکهمدیرانارشدشرکتباصرفزمان
وانرژیبیشتری،نسبتبهپیگیریاینموضوعازکارفرمای
اصلیاقدامنمایندتابهنحویپروژههرچهسریعترازاین
وضعیتخارجگرددواتمامبخشبخارپروژهنیزباتاخیر

کمتریصورتپذیرد.

پیشرفت کل پروژه در حال حاضر در حدود 84 درصد است که در بخش های مختلف به شرح ذيل می باشد:
 مهندسی: 89 درصد

 تامین: 91 درصد
 نصب و پیش راه اندازی: 78 درصد

 راه اندازی: 57 درصد
  آموزش: 50 درصد
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از  بحث  به  ورود  برای  جعفری  آقای  جناب   :
تجارب و سابقه كاری خود برایمان بگویید؟

مایلمدرابتدامختصریازسوابقکاریخودراعنوان
کنم:

رجایی شهید برق تولید مدیریت شرکت الف–  
)دوهزارمگاوات(ازخردادماهسال1373باعنوانرئیس
ادارهآزمایشگاههایآبوبخاروکنترلشیمیایی)خوردگی(

وادارهرنگوپوششومعاونتامورشیمی
اراك شازند برق تولید مدیریت شرکت ب-
)4*320مگاوات(همکاریباشرکتمپناباعنوانمسئول
شامل شیمی. بخشهای اندازی راه و نصب بر نظارت
آزمایشگاهها( و هیدروژنسازی ، CPP خانه، )تصفیه 
وهمکاریباشرکتتهرانسمعاندیشباعنوانمسئول

راهاندازیوبهرهبرداریامورشیمی.از79/2تا81/9
ج-شرکتپتروشیمیفجر)یوتیلیتیمتمرکزمنطقهویژه
چهار و مگاوات گازی585  واحد امامخمینی(5 بندر
تا84/3 از81/9 100*4HRSG TON/HR واحد
ابتداباعنوانسرپرست -همکاریباشرکتTSAدر
TSAگروهبهرهبرداریوسپسسرپرستکارگاهشرکت

COMMISSIONINGوراهاندازیوبهرهبرداری

د-نیروگاهحرارتیبانیاسسوریه
عنوان با آذرآب انرژی صنایع شرکت با همکاری
تصفیهخانهآب واحدهای راهاندازی و سوپروایزرنصب
خاموتولیدآبDMوکنترلشیمیاییواحدهایبخار

ازسال85
ر-مجتمعپتروشیمیایام– پروژهبرقوبخار،همکاری
بامشارکتفرآب– سمعاندیشاز86/3تاکنونباعنوان

رئیسبخشاجراییپروژه

: به عنوان رییس بخش اجرایی پروژه از ویژگي ها 
و مختصات پروژه ایام برایمان بگویید؟

پروژهشرکتپتروشیمیدرزمینیبهوسعت108هکتار
دربخشچواربهفاصله18کیلومتریشمالغربیشهرستان
ایامجهتاستفادهوتبدیلمحصواتپاایشگاز)اتان
،پروپانبوتانوپنتان(پاایشگاهگازایامشروعگردیده

است.اهدافکلیاینطرحشاملمواردذیلمیباشد:
-ایجاداشتغالدرمنطقهمحرومایام

-ایجادصنایعپائیندستیدرمنطقهورونقاقتصادی
استان

-استفادهبهینهازمحصواتتولیدیپاایشگاهگازو
ارزش با پتروشیمیائی ارزشمند بهمحصوات آن تبدیل

افزودهبیشتر
-افزایشخدماتجانبیدرسطحمنطقهباتوجهبه

ماهیتواحدهایپتروشیمی
پروژهبرقوبخاربهمنظورتأمینبرقوبخارمصرفی
احداث شامل و پتروشیمیبوده مجتمع واحدهای دیگر
نیروگاهگازیباظرفیت4*30مگاواتدرشرایطISOو
واحدهایتولیدبخار)Ton/hr80*2)HRSGمیباشدو

مدتزماناینپروژه30ماهبرآوردشدهاست.
:  چگونه شد كه جنابعالی به عنوان رئیس بخش 
اجرایی در این پروژه به فعالیت پرداختید؟ مختصری از 

سابقه كاری خود را برایمان بازگو نمایید؟
درحینماموریتدرکشورسوریهدرحالهمکاریبا
شرکتصنایعانرژیآذرآبدرپروژهساختوراهاندازی
تصفیهخانهآبوتولیدآبDMوبازسازیدوواحد
بخارنیروگاهبانیاسسوریهبودمکهباتوجهبهشناختقبلی
مدیریتعاملشرکتTSAومدیرمحترمپروژهوقت

آقایمهندسمهدیزاده،ازاینجانبدرخواستهمکاری
درپروژهبرقوبخارپتروشیمیایامگردید.ازآنجاکهپروژه
نیروگاهبانیاسروبهاتمامبودباتوجهبهاعامنیازحضور
اینجانبدرداخلکشور،دراواخراردیبهشتماهسال86به
کشوربازگشتهوبافاصلهدرپروژهپتروشیمیایاممشغول

بهخدمتوکارشدم.
: از وظایف ذاتی مدیر یك سایت در داخل كشور 

برایمان بگویید؟
همانگونهکهمطلعیدازمهموفقیتهرپروژهدستیابی
توامسهعاملزمان،هزینهوکیفیتمعیناست.درنتیجه
خارجشدنهریكازاینسهعاملازحدودتعیینشده
میتواندمنجربهانجامپروژههایناموفقوغیراقتصادی
گردد.نقشیكمدیراجراییپروژه،پیروتدارکاتوبرنامه
ریزیانجامشده،هدایتاجرایپروژهدرچهارچوبهمان

سهعاملهزینه،زمانوکیفیتمشخصشدهمیباشد.
بهبیاندیگربهکارگیریدانشفنی،مهارتهاوتجارب،
ابزاروتکنیكهایازمدرادارهواجرایفعالیتهابااستفاده
ازبازوانقویمدیریتاجراییپروژهدردفترفنیوکنترل
پروژهمیباشد.درواقعمدیرسایتموظفاستبااستفاده
مناسبازمنابعانسانی،ماشینآاتوپولدراختیاردر
راستایاجرائیدرستوبههنگامکارنو،کاریکهبایداز
هماناولیناجرادرستانجامشودتاشنماید.ازدیگر
وظایفذاتیمدیریكسایتمیتوانمواردذیلرانامبرد:

-بهکارگیریدرستگروهمناسبکاریوماشینآات
باکاراییحداکثردراجرایپروژه

-برقراریالزاماتایمنیدرسایتوآگاهسازیافراد
-ایجادانگیزهیکاریدربینافرادگروهاجرائی

نیز و اجرائی گروههای بین کاری ارتباط برقراری -

 مسعود جعفری رئيس بخش اجرايي يا همان 
اين  به  حالي  در  ايام  پروژه ی  سايت  مدير 
حال  در  كه  شد  كار  به  دعوت  بزرگ  پروژه 
در  آذرآب،  انرژی  صنايع  شركت  با  همكاری 
اندازی تصفيه خانه آب  پروژه ساخت و راه 
بخار  واحد  دو  بازسازی  و   DM آب  توليد  و 
تا  زمان  آن  بود؛از  سوريه  بانياس  نيروگاه 
فعاليت  به  پروژه  اين  در  جديت  با  امروز  به 
مشغول بوده و به دليل نوع كارش،از نزديك 
داشته.  برخورد  آن  مشكات  و  مسائل  با 
ايام  پروژه  اجرايي  بخش  رئيس  با 
و  پروژه  اين  در  كار  شرايط  درباره 
مسائل حاشيه اي آن گفتگويي ترتيب 

داده ايم كه در ادامه مي خوانيد:

 خطاهای اجرایی را 
به حداقل رساندیم

گفتگو با رئيس بخش اجرايي پروژه ايام

رونده
پ
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درست در زمانی كه 
این پروژه نیز همانند 

دیگر پروژه های 
پتروشیمی ایام در 
سال 88 می رفت 

تا متوقف گردد 
خاقیت و همت 

مدیران مشاركت 
در استفاده از ارتباط 
نزدیک شركت های 

فراب و سمع اندیش 
با توانیر و آگاهی از 

مشکات و نیاز مبرم 
شبکه برق سراسری 
منجر به عقد قرارداد 

پیش فروش برق 
و تامین بخشی از 

بودجه مورد نیاز برای 
ادامه پروژه گردید
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ارتباطتنگاتنگگروهاجرائیباپشتیبانیفنیومهندسی
-رعایتچارچوبهایمحدودهپروژه)زمان،کیفیت

وهزینه(
-هدایتاجرایپروژهدرچهارچوببرنامهریزیو
اهدافازقبلتعیینشدهتوسطکمیتهراهبریومدیریت

پروژه
-اطاعرسانیصحیحوبهموقعبهکلیهافرادمهمو
کلیدیدرگیردرپروژهازپیشرفت،مشکات،مغایرتهاو

تغییراتایجادشدهدرپروژه
-مدیراجرائیبایدبتواندافرادمختلفباسایقوافکار
وفرهنگهایمتفاوترادرکنارهمبرایدستیابیبهاهداف

پروژهنگهداردودرطولپروژهباآنانهمراهباشد.
مناسب واکنشهای اعمال و بهموقع تصمیمگیری -
پروژهومقتضیوحلوفصلمناقشاتودرگیریهاییکه

درطولاجرایپروژهپدیدمیآید.
-برگزاریجلساتباپیمانکاران،اعضاتیماجراییو

کارفرما
-کنترلونظارتمستمربراجراواتخاذتصمیمات
اصاحیبهموقعبرایمنطبقکردناجراباطراحیوبرنامهها

:  این پروژه هم اكنون چقدر پیشرفت فیزیکي 
داشته و پیش بیني تان براي اتمام كل آن با احتساب دوره 

تضمین، چه تاریخي است؟
اینپروژهتاکنونحدود85درصدپیشرفتفیزیکی
همکاری صورت در میشود پیشبینی که داشتهاست
کارفرماوورودبهموقعبویلرهایکمکیوHRSGو
دیگرتجهیزاتودستگاههایمرتبطتاخردادسال91پروژه

بهطورکاملبهاتمامبرسد.
:  از مشکاتی كه به عنوان مدیر این سایت با 
آن روبه رو بودید برایمان بگویید؟نحوه ی برخورد شما با 

مشکات پیش آمده به چه نحوی بود؟
مشکاتیکهتاکنونباآنروبهروبودیمبهچنددسته

تقسیممیشوند:
بدوشروع از که منطقهای و اجتماعی 1-مشکات
و تهدیدها فشارها، بودیم. روبهرو آن با پروژه عملیات
برخوردهاینامناسببرخیافرادمنطقهوبومیبهجهتفقر
فرهنگیومعیشتیوسفارشاتمسئولینومدیرانمنطقه،
کهجهتپیشگیریازتوقفویاخللدرروندکارپروژه،با

گفتگووآگاهسازیافرادمعترضوجویایکارتوامبااحترام
وصبروتحملوپرهیزازبرخوردودادنقولووعدهونیز
توصیهوتاکیدبهپیمانکاراندرجذبنیروهایکارآمدو
معرفیشدهازسویمراجعقانونی)ادارهکاروشرکتهای
کاریابی(ازپساینمشکلبزرگکهکلیهپروژههادرگیرآن
بودندبرآمدیمبهنحویکهسایتوکارگاهپروژهبرقوبخار
درمیاندیگرسایتهابهجهتمواجههباحداقلحاشیهها
ازسویکارفرماموردتشویققرارگرفت.دراینراستانباید
نیزحراست و مشارکت مدیران و پروژه مدیریت نقش
شرکتفرابرافراموشکردچراکهباپشتیبانیهایازم
وپرداختهایبهموقعمطالباتپیمانکاراندرادامهیکار

پروژهیكحاشیهامنیرادرسایتایجادنمودند.
2-مشکاتفنی– مهندسیناشیازعدمهماهنگی
بینبخشهایمختلف)طراحیمهندسی،بازرسیساخت
وتدارکاتوخرید...(ونیزعدمدقتکافیدرتولیدو
تطابقنقشههاومداركاجرائیوزمانطوانیتولیدمدارك.
بهعنوانمثالیکیازمشکاتاساسیکهدرحیناجراباآن
مواجهشدیمدرنصبداکتهاودودکشهابود.مغایرتها
ومشکاتبهوجودآمدهناشیازناهماهنگینقشههای
اجرائیسیویل– مکانیكودقتکافیدربازرسیساخت
بودکهبابهکارگیریتجربهوتکنیكهایازموامکانات
موجودباهمفکریتمامیبخشهاوگروههایاجراییو
نصببههرطریقممکن،مشکاتبهوجودآمدهمرتفع
گردید.البتهآقایمهندسمهدیزادهنقشمهموبرجستهای
باحضورمستمرخوددرسایتوهمکاریمستقیمباگروه
با اجراییدررفعاینمشکلداشتهاند.ازمبهذکراست
توجهبهتجربهاولدرطراحیومهندسیچنینپروژههائی،

وجودبرخیمشکاتدورازانتظارنبوده،لذاشایستهاست
تجارببهدستآمدهدرادامهکاروپروژههایبعدیبهکار

گرفتهشود.
3-بخشاجراییهموارهسعینمودهاستبابرقراری
ارتباطمستمربابخشهاوکارشناسانمحترممهندسیو
و مغایرتها ، هماهنگیازم و تعامل ایجاد و بازرسی
خطاهایاجراییرابهحداقلممکنبرساندوازایجادوقفه
وتاخیروتحمیلهزینههایاضافیبهپروژهپیشگیرینماید.

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

تا در آینده با مشکات كمتري روبه رو شوید؟
1-ایجادهماهنگیکافیوازمبینبخشهایمختلف
نقشههای و مدارك تولید در مهندسی و طراحی واحد

اجرایی
محترم کارشناسان از برخی استقرار و حضور -2

مهندسیدرسایت
3-درحدامکانطراحیوتولیدهمزماننقشههاو
مداركAFCسیویلومکانیكوالکتریكوارسالبهموقع

آنجهتاجرا
4-بازبینیوبهکارگیریتجربیاتپروژهدرادامهکارویا

دردیگرپروژهایجدید
:  مشکاتی كه درباره كارفرمای این طرح وجود 

داشت تا چه اندازه در كار خلل وارد می كرد؟
بزرگترینوبارزترینعللوجودوقفهوتاخیرقابل
توجهدراجرایاینپروژهمربوطبهمسایلیبودکهذکر
آنخارجازحوصلهاینمقالاست.چنانکههماکنوننیز
شاهدوقفهدرروندپروژههستیم.اکنونرسیدنپروژهبرق
وبخاربهمرحلهتولیدبرقرابایدمرهوندرایتوراهبری
آگاهانهودلسوزانهیمدیرانمشارکتوهمتوتاش
گروههایاجراییودیگربخشها)واحدمهندسیو....(
دانست.درستدرزمانیکهاینپروژهنیزهماننددیگر
پروژههایپتروشیمیایامدرسال88میرفتتامتوقف
گرددخاقیتوهمتمدیرانمشارکتدراستفادهازارتباط
نزدیكشرکتهایفرابوسمعاندیشباتوانیروآگاهی
ازمشکاتونیازمبرمشبکهبرقسراسریمنجربهعقد
قراردادپیشفروشبرقوتامینبخشیازبودجهموردنیاز

برایادامهپروژهگردید.

رونده
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در واقع باید گفت 
كه فراب تا حدود 
زیادی توانست 
انتظارات ما را 
برآورده كند زیرا 
تمام تعهداتش 
را بر طبق قرارداد 
به انجام رساند.

در بخش نیروگاه 
ما تقریبا با مسائل 
كمتری روبه رو 
بودیم زیرا موفق 
به فروش برق به 
شبکه سراسری 
شده بودیم اما در 
بخش بخار تا 
حدودی مشکل 
نقدینگی داشتیم 
كه همین امر منجر 
به طوانی شدن 
مرحله ی نصب و راه 
اندازی  شده بود
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: لطفا خودتان را معرفی كنید و بفرمایید كه از چه 
تاریخی و چگونه با این پروژه آشنا شدید؟

فارغالتحصیلرشتهیمهندسیمکانیكهستم.بهپیشنهاد
مدیریتوقتپتروشیمیایام،آقایمهندسفراهانیکهاز
همکارانسابقمندرپروژهاراكبودند،دراردیبهشتسال
1384همکاریامرابااینپروژهآغازکردموتاپایانسال
1389درآنفعالیتداشتم.پیشازآنپروژههایپتروشیمی
اراكدرسال66وبعدازآنماروندرماهشهررادردست

داشتم.
:عملکرد فراب در پروژه ایام را چگونه ارزیابی 

می كنید؟
رضایتمازعملکردفراب،بیشاز50درصداست.باتوجه
بهسابقهیخوبمشارکتفراب_سمعاندیشدرپروژههای
مشابه،میتوانگفتیكهمکاریحرفهایصورتگرفته
ومنخوشحالمکهدراینپروژههمکاریداشتهام.ازم
بهذکراستمشاورانخبرهنیزدرکارمهندسیباضعفهایی
روبهرومیشوندوباوجودایننقصهانمیتوانکاررابه
صورتواضحوجذابنشانداد.امادرطولاینزمان،
فرابتوانستشرایطخوبوقابلقبولیراازطریقبخش
فنی،برقی...فراهمآورد.همچنینحضورحرفهایفراببه
نسبترقبادرمناقصهایکهبرگزارشد،کامامحسوسبود.
: شرح وظایف روابط كارفرما  با  مشاور در این 

پروژه به چه ترتیبی بود؟
بهطورمعمولقراردادهابهصورتEPCاستوکارفرما

تنهانقشناظررادرپروژههابرعهدهدارد.وظایفکارفرما
بانظارتازسویمشاورانجاممیشودومشاوربهعنوان
بازوینظارتیازسویکارفرماانتخابمیشودکهآنهابا
نیروهایخوددردفاترمهندسیودربخشسایتاینکار
راپیگیریمیکنند.چكکردنپروژهها،بررسیصورت
وضعیتهایمالیواقدامبهپرداختآنهانیزتوسطمشاور

صورتمیگیرد.
را  ایام  پروژه  در  پیمانکار  و  كارفرما  تعامل   :
موجود  تعامل  سطح  از  می كنید؟آیا  ارزیابی  چگونه 

رضایت داشتید؟
خوشبختانهبرقراربودنروابطدوستانهوصمیمیبین
کارفرماوپیمانکارباعثشدتاشرایطروحیوروانیخوبی
برپروژهحکمفرماشودوهمچنیناینروابطازسوی
مدیریتشرکتنیزموردحمایتقرارگیرد.البتهگاهیدر
اینپروژهمشکاتنقدینگیمنجربهایجاداختافنظر
مجموع در بود. طبیعی کاما من نظر از که میشد
و بود رضایتبخش بسیار طرف دو مثبت برخوردهای

حمایتآنازطرفمدیریتنیزبسیارراضیکنندهبود.
: از مشکات این پروژه برایمان بگویید؟ از قرار، 

این پروژه با مشکات زیادی روبه رو بوده است؟
ضعفهاییازبعدکارشناسیومشاورهدراینطرح
وجودداشتوکاربهصورتجذابارائهنمیشدامااین
روندیغیرعادیدریكچنینپروژههایینیستومابهآن
عادتداریم.درواقعدربیشترپروژههامشکاتنقدینگی

وجودداردکهاینکمبودنقدینگیکاماقابلرویتاست
ومسائلدیگردرحاشیهاست.بیشترمسائلمالیپروژهاز
سویپتروشیمیایامتامینشدوبخشیازپولهمتوسط
فرابازبانكهابهصورتوامگرفتهشدودرآخربابستن
را پرداختی پیش توانستیم توانیر، با برق فروش قرارداد
دریافتکنیم.درواقعمانقدینگیرااز3طریقبهاینپروژه
تزریقکردیموطوانیشدنزمانپروژه،امکانادامهپروژه
راباهمانشرایطمالیگذشتهفراهمنمیکرد.بههمیندلیل
مشارکت،تقاضایتعدیلکردواینامرباعثشدتاافزایش
مالیداشتهباشیموهمینامرمنجرشدتاکارتقریبامتوقف
شود.اینمسائلازسویشرکتموردبررسیقرارگرفت
ولیهنوزبهتاییدنهایینرسیدهاستوماامیدواریمتااین

پروژههرچهزودتربهفرجامبرسد.
عنوان  به  انتظارات شما  به  توانست  فراب  آیا   :

كارفرما، جامه ی عمل بپوشاند؟
درواقعبایدگفتکهفرابتاحدودزیادیتوانست
انتظاراتمارابرآوردهکندزیراتمامتعهداتشرابرطبق
قراردادبهانجامرساند.دربخشنیروگاهماتقریبابامسائل
کمتریروبهروبودیمزیراموفقبهفروشبرقبهشبکه
سراسریشدهبودیمامادربخشبخارتاحدودیمشکل
نقدینگیداشتیمکههمینامرمنجربهطوانیشدنمرحلهی
نصبوراهاندازیشدهبود.درارتباطباتمامیتکارشرکت
ومسئولینسایت،مجریانطرحراالگومیدانستندودر
مقایسهباسایرپیمانکارانازعملکردآنهابسیارراضیبودند.

در گفتگو با ناصر شمسيان، نماينده كارفرما ی پروژه پتروشيمی ايام مطرح شد:

 شرایط  روحی و روانی  خوبی  بر  پروژه  حكم فرما  بود 
با مشكات متعددی روبه رو شد  و همين  اجرا،  ايام در مسير  پروژه ی 
مشابه  پروژه های  ساير  با  پروژه  اين  متمايز  نقاط  از  يكی  مشكات 
روايت های  مشكات  اين  آمدن  وجود  به  چرايی  خصوص  بود.در  فراب 
گوناگونی وجود دارد كه ما تاش  كرده ايم تا در گفتگو با كارفرمای اين 

پروژه،شنونده ی روايت وی نيز باشيم. ناصر شمسيان نماينده ی كارفرما 
در پروژه ی ايام در اين گفتگو در مجموع عملكرد فراب را  حرفه ای توصيف 
می كند و از رضايت مجموعه ی پتروشيمی ايام از مديريت فراب در اين 

پروژه خبر می دهد.گفتگوی ما با او را در ادامه می خوانيد:

رونده
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 ما در این پروژه 
با تاخیرهای غیر 

معقولی مواجه 
شدیم و در واقع 

مشکات كوچک تر 
در سایه مشکات 

بزرگ تر قرار گرفت.
در این پروژه تامین 
مالی ، یا نحوه خرید 

ها به گونه ای بود 
كه مشکات  زیادی 

فراهم آورد،این 
موضوع  در واقع 

یک گپ زمانی را 
برای فراب و سمع 

اندیش به وجود 
آورد تا بتوانند 

ضعف های خود را 
حل كنند

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

بهعنوانمشاورطرحپتروشیمیایام،باتوجهبهقرارداد
شرکتپتروشیمیباهدفخریدبرقمنطقهایواحداث
فراب باشرکت مناقصه یك در ازشرکت بعد نیروگاه
همکاریامراآغازکردم.پیشازآنهمدرشرکتفرابدر

پتروشیمیفجرمشارکتنداشت.
فعالیت های كاری  از  به طور مختصر فضایی   :
مشاور در این طرح را بازگو كنید؛ مشاور در این طرح 
دقیقا چه وظایفی را به عهده دارد؟ آیا این وظایف با 

توقعاتی كه ازمشاوروجود دارد همخوان است یا خیر؟
میباشد. ناظر بهصورت پروژه این در مشاور نقش
درفرهنگمهندسیوظیفهمشاوریكعملکردکلیدر
ارتباطبامسئولیتهایکارفرمامثلنظارتبرطراحیهاو
بررسیهایفنیخریدهاوبهطورکلیمدیریتکیفیوزمانی
پروژهمیباشدکهدراینپروژههمماپیمانکاریمدیریت
رابرعهدهداشتیمکهتمامیاینمسئولیتهابااینجانببه
امین مشاور، توضیح، دریك بود. مشاور نماینده عنوان
کارفرمادررسیدنبهاهدافطرحمیباشد.همچنینمشاور
بایدازلحاظفنیشرایطوپیوستگیکاررابرآوردکندو
پیمانکاروکارفرمارادرآنجهترهنمونسازد.یکیدیگر
ازوظایفمشاورمدیریتزمانوودرنهایتتضمیننتایج
بهدستآمدهاستکهخوشبختانهدراینپروژهمدیریتفنی
ومدیریتکیفیبهخوبیصورتگرفتولیمتاسفانهبه
دلیلیكسریموانع،مدیریتزمانرابهخوبینتوانستیم

راهبرینماییم.
: تعامل فراب با مجموعه مشاور چگونه بود؟ آیا از 

این موضوع رضایت داشتید؟
مجموعه توانایی جمله از مواردی ابتدا از واقع در
به وتخصیصبخشعمدهکار کار انجام در پیمانکاری
بخشهایداخلیبرایمابسیارمهمبودودرادامهکاربا
اتکابهسابقهخوبشرکتسمعاندیشدربهرهبرداریو
نگهدارینیروگاههایگازی،وهمچنینباتوجهبهاعتبارو
دانششرکتفرابدرزمینهساختونگهدارینیروگاههای
آبیوبخشهایعمومینیروگاهها،ومنابعمالیخوبیکه
شرکتفرآبداشت،خوشبختانهتوانستیمدراینمدت
طوانیمجموعهراباهمکاریوسازماندهیمناسببه

خوبیبهپیشببریم.
: با توجه به اینکه این پروژه با مشکاتی روبه رو 
شد تا چه حد توانستید تاثیر این مشکات را كاهش 

دهید؟
تعریف حاضر، حال در پروژهها معضات از یکی
جریاناتمالیاست؛منابعمالیبعضیازپروژههامانندایام
میلیاردیمیباشدوسرمایهدارانمعمواتوانویاتمایلبه
پرداختمستقیمتمامیهزینههاراندارندازهمینروازم

استبخشعمدههزینههاازمحلاعتباراتمختلفتامین
شوندعلیرغممشکاتیجدیکهکارفرمادرتامیناعتبارات
مشارکت همراهی با خوشبختانه بود، روبهرو آنها با
فراب– سمعاندیشدررفعمشکاتمالیوبانگاهمثبت
ومنطقیکهدررفعمسایلفنیوجودداشت،کارهادرحد

مقدوراتطرحبهنحوقابلقبولیپیشرفت.
چنین  در  فراب  كه  باورند  این  بر  بسیاری   :
پروژه هایی نقشی فراتر از معمول را بر عهده داشته است؛ 

شما در این خصوص چه فکر می كنید؟
همانطورکهقبااشارهکردمهمراهیوهمکاریفراب
باکارفرمادررفعمشکاتمالیطرحواقعادرخورتقدیر

بودهاست.
: در طرح های داخلی كه زمان و هزینه بسیار مهم 
است یك مشاور چگونه باید عمل كند تا بتوان قیمت و 

زمان را كاهش داد؟
درواقعماداراییكسریفازهایمطالعاتیهستیمکه
ازکشورهایصنعتیبهدستمارسیدهاست.بااجرای
دقیقهریكازاینفازهاانتظارمیرودطرحانتخابشده
کامااقتصادیباشدومراحلاجراوبهرهبرداریآنروان
ودرستبهانجامبرسند.متاسفانهدرجامعهصنعتیمادر
اجرایبرخیازاینفازهاهزینهازماعمالنمیشود،لذابه
دلیلعمیقنبودنمطالعاتدراینفازهایكسریاشتباهدر
مراحلبعدیصورتمیگیرند.حالآنکهدرکشورهای
پیشرفتهافرادیبسیارمتخصص،دراجرایفازهایمقدماتی
بهکارگرفتهمیشوندوهزینههایسنگینیدراینفازها
صورتمیگیرندتاامکانبروزاشتباهاتواشکااتدر
آیندهبهحداقلممکنبرسد.درمرحلهاولبایدفازهای

مقدماتیمطالعاتطرحجدیدکهشاملپارامترهایزیادی
استبهدرستیانجامشودتامراحلبعدیپروژهبهطور
دقیق،کاملوروانبهپیشرفتهومنابعبهدرستیبهکار
گرفتهشوند،بهعنوانمثالاگربهمنابعنیرویانسانیاحتیاج
داریمبایدپروژهازجنبههایمختلفموردبررسیقرارگیرد
کهآیامیتواننیروهایازمرافراهمآوردیاخیر؟اینمنابع
ونیروهابهچهصورتتامینمیشود؟مثامتناسبنبودن
فضایعشایریوروستاییپروژهکارییکیازمشکاتی
بودکهمادرپروژهایامباآنمواجهشدهبودیم.یکیاز
مراحلمطالعهمقدماتی،تدوینبرنامهتامینمالیوبررسی
یا ازشروعطرح اگرپیش مالیاست تامین منابع دقیق
پروژه،برنامهریزیمالیصورتنگرفتهباشد،درصورت
،مشکاتو مالیدرآینده تامین بامشکل مواجهشدن
هزینههایزیادیبهطرحتحمیلخواهدشدبدیهیاست
هرچهقدرپروژهسنگینترباشدتامینمالیآنسختتربوده
ومشکاتآندرادامهبیشترخواهندبود.دراینصورت
هرچهقدرمنابعازقبلمشخصشدهوروشهایتامین
آنهابررسیشدهباشندبالطبعکارآنروانتروآرامترپیش

میرودواصواموفقترخواهدبود.
: آیا این طرح با تاخیر همراه بوده است؟ تا چه 
مقصر  ناخواسته  تاخیرهای  داشتن  در  را  فراب  اندازه 

می دانید؟
مادراینپروژهباتاخیرهایغیرمعقولیمواجهشدیمو
درواقعمشکاتکوچكتردرسایهمشکاتبزرگترقرار
گرفت.دراینپروژهتامینمالی،یانحوهخریدهابهگونه
ایبودکهمشکاتزیادیفراهمآورد،اینموضوعدر
واقعیكگپزمانیرابرایفرابوسمعاندیشبهوجود
بتوانندضعفهایخودراحلکنند.درطرحها تا آورد
بازهزمانی بابیشترین اتفاقات معموایكمسیرسلسله
وجودداردکهدرتعریفمهندسی،بهآنمسیربحرانی
میگوییم.اگراینمسیربحرانیبازهزمانیاجراراطوانی
کند،بالطبعبرخیازناتوانیها،دیگرخودشانرانشان

نخواهنددادومخفیباقیمیمانند.
تعامل فراب با كارفرما را چگونه دیدید؟     

آغاز ایام پروژه با فراب شرکت با من همکاری 
آغاز را فعالیتی کارفرما با پیمانکار شد.هنگامیکه
دارد:جنگوجدل،همکاری میکنددوحالتوجود
وهمفکریمتقابل.خوشبختانهفرابدرجهترسیدن
بهیكتعاملباکارفرماهمکاریازمرابهعملآورده
استوشرایطکافیرادرجهتبهبودپروژهایجادکرده
استوهمچنینفرابتمامقوایخویشرادرجهت
تامینمالیاینپروژهبهکارگرفتهاست.ازنظراینجانب
تعاملفرابباکارفرماهمراهبافهممتقابلبودوامیدوارم
کهاینتعاملتاپایاناینپروژهنیزبههمیننحوادامه

داشتهباشد.

مشاور پروژه پتروشيمی ايام در گفتگو با فراب:

فراب با تمام قوا برای تامين مالی  این پروژه ظاهر شد

ساسان صارمی فارغ التحصيل رشته مهندسی 
شريف  صنعتی  دانشگاه  از  )شيمی(  علوم 
در  را  فعاليتش  رسما   69 از سال  كه  او  است. 
هم اكنون  است.  كرده  آغاز  پتروشيمی  شركت 
است.  ايام  پتروشيمی  نيروگاه  طرح  مشاور 
مديريت  لحاظ  از  مختلف،  دايل  به  كه  طرحی 
زمان و پيش بينی صورت گرفته با مشكاتی 
روبه رو شده است. در گفتگوی زير صارمی از 
اين مشكات می گويد و البته نقش مشاور در 

اين طرح.
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  قرارداد پروژه ی 
ایام  پتروشیمی 
 EPC به صورت 
بوده و مسئولیت 
مراحل طراحی، 
تجهیزات  تامین 
داخلی و خارجی، 
حین  بازرسی های 
ساخت و اجرا، 
عملیات  اجرای 
نصب و راه اندازی 
شركت های  بین 
فراب و تهران 
سمع اندیش 
تقسیم و به طور 
مسئولیت  مشخص 
تجهیزات  تامین 
داخلی این پروژه 
به شركت تهران 
محول  سمع اندیش 
گردیده است

30

احمدضمیری*

پروژهتامینبرقوبخارشرکتپتروشیمیایامتوسطدوشرکتفرابو
تهرانسمعاندیشبهطورمشتركقراردادشدواجرامیگردد.اینجانباحمد
ضمیریازاواسطسال1385ازطرفشرکتتهرانسمعاندیشبهجمع
همکارانپروژهپتروشیمیایاموباسمتکارشناستامینتجهیزاتداخلی

الکتریكپیوستم.
باتوجهبهسمتمحوله،مسئولیتتامینتجهیزاتاصلیوبالكماتریال
بازرسی، و ساخت مراحل در شرکت تا قرارداد انعقاد مرحلهی از پروژه

ترخیصوارسال،بهاینحانبمحولگردید.
و فنی دفتر اجرایی مسئول بهعنوان من قبلی مسئولیتهای به توجه با
که شد قرار اندیش، سمع تهران شرکت مختلف پروژههای در راهاندازی
ابتدایشروعبهکار،اینجانبهمزمانبهعنوانپشتیبانیفنیدرسایتو از

همکاریباواحدمهندسیشرکتفرابنیزحضورداشتهباشم.
قراردادپروژهپتروشیمیایامبهصورتEPCبودهومسئولیتمراحل
طراحی،تامینتجهیزاتداخلیوخارجی،بازرسیهایحینساختواجرا،
اجرایعملیاتنصبوراهاندازیبینشرکتهایفرابوتهرانسمعاندیش
به پروژه این داخلی تجهیزات تامین مسئولیت مشخص بهطور و تقسیم

شرکتتهرانسمعاندیشمحولگردیدهاست.
برای گازی حرارتی نیروگاههای تجربهی اولین پتروشیمیایام پروژه 
فواصل در آن متفاوت سیستمهای تجهیزات طراحی و بوده فراب شرکت

زمانیبعضازیادصورتگرفتهاست.
انعکاسفواصلزمانیطراحیسیستمهاینیروگاهاشارهشدهدرباادر
در که داشته بهدنبال را پیامدهایی آنها نصب و تجهیزات تامین پروسهی
برای مکرر قراردادهای انعقاد به میتوان جمله از تجهیزات، تامین بخش
کنترل،سینیو کابلهایقدرتو ازسیستمهامثل تامینتجهیزاتبعضی
نردبانکابل،کاندوئیت،انواعجانکشنباکسوتابلوهایمحلی،وکلیهبالك
ماتریالتکمیلینصبودربخشاجرایکاربهکمبودفضاینصبتابلوها
درسالنهاوسایت،تداخاتمسیرهایکابلجدیدبامسیرهایاجراشدهی

قبلی،کمبودفضاینصبدرکانالهاوگالریهایکابل،اشارهنمود.

مختلف شرکتهای توسط پروژه، مختلف سیستمهای آنجائیکه از
به ایرادات و ناهمخوانیها اندك حل برای گرفتهاست، صورت خارجی
سیستم در مثال، برای هستیم. اجرائی پروسه توقف از ناگزیر آمده وجود

.PMS

معضاتطراحیاجراییاشارهشدهدربااونیازبهModiicationها،
حضورمکررهمکارانبخشمهندسیرادرسایتایامطلبکردهتاراهحلهای
جایگزیندرسایتبررسیودستورکارگردد.تعدادزیادفرمهایtqورویژن
نقشههایتهیهشدهگواهادعایفوقمیباشد.ازمبهذکراستاشاراتفوق

درکلفعالیتهایالکتریكراکهمندرگیرآنهابودهامرادرنظردارد.
اینجانببهمدتهشتسالبهعنوانناظردرپروژهفوادمبارکهمشغول
بهکاربودمونکتهیجالبدراینپروژهعظیم،تدوینکلیهفرمهایاجرایی،
برق، مختلف فعالیتهای اجرایی نقشههای تطابق نصب، دستورالعملهای
مکانیكوساختمان،قبلازارسالمداركبهکارگاهدردفترفنیواجرای

کارباحداقلاصاحاتبود.
واحدهای راهاندازی در تسریع بهمنظور سمعاندیش - فراب مشارکت
تولیدبرقپروژهوبرونرفتازرکودحاکمبرکلشرکتپتروشیمیایام،
اقدامبهجلبنظرشرکتهایتوانیروپتروشیمیایامبهمنظورفروشبرق
از پس و نمود پتروشیمیایام دیگر واحدهای تکمیل از قبل تا واحدها
مستقل نیروگاه اتصال فنی ضرورتهای توانیر شرکت با قرارداد انعقاد
اضافی تجهیزات و بررسی مهندسی واحد توسط شبکه، به پتروشیمیایام

طراحیوتامینگردید.
چهارواحد30مگاواتیتولیدبرقپروژهدراواسطسال1389راهاندازی
از برق تولید زمان مدت در گردید. متصل ایام استان برق شبکه به و
بهدلیل نیروگاه به گاز خط اتصال که دیماه اواسط تا 89/05/10 تاریخ
ایامقطعگردید،درمجموع ادارهگازشهرستان شروعفصلسرماتوسط
کلیهی از استفاده به امید با شدهاست. تولید برق 156,000,000کیلووات

تجارببهدستآمدهازپروژهایام،درپروژههایآتیمشابه.
 * كارشناس تامین تجهیزات الکتریك

پروژه ایام  نمونه موفق یک  طرح  مشاركتی

رونده
پ
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به نظر اینجانب در 
مراحل انجام طرح 

تجارب مناسبی 
در مورد یک طرح 

حرارتی برای معاونت 
مهندسی فراب 

حاصل شد. امید 
است كه تجارب 
به دست آمده در 

اجرای بدون نقص 
طرح های بعدی مثمر 

ثمر واقع شود. كه 
البته ازمه این كار 

ثبت نظام مند تجارب 
مذكور در مجموعه 
شركت فراب است
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مشارکت قالب در 1384 سال از پتروشیمیایام بخار و برق طرح
فراب-سمعاندیشبهفراباباغگردید.لیکناباغرسمیشروعقراردادازطرف
پروژهدرمدت بود قرار اولیه بود.طبقزمانبندی کارفرمامورخ1385/04/22
زمان24ماهطراحیواجراشود.اینپروژهمشتملبرچهارتوربینگاز30/22
مگاواتی،دوبویلربازیافتویكبویلرکمکی،مجموعاًبهظرفیت120تنبخار
بود.براساسزمانبندیقرارداد،قراربودکلیهامورمهندسیطرح،شاملمهندسی
پایهوتفصیلیطرحدرمدتزمان12ماهاز13ژوای2006برابربا22تیر1385
تا10ژوای2007برابربا19تیر1386بهپایانبرسد.لیکنبهدلیلمشکاتی،
پروژهدرمدتزمانمقرربهانجامنرسید.شایانذکراستکهطرحبرقوبخار
پتروشیمیایامنخستینطرححرارتیاجراشدهدرمجموعهیفراببود.ازاینرو
اولینتجربهییكطرححرارتیدرمجموعهمعاونتمهندسینیز،همینطرح
ایامبود.بهنظرمنباوجودمشکاتیکهوجودداشتبهعنواناولینتجربهی
مطلوب پروژه در فراب مهندسی معاونت مجموعه و فراب عملکرد حرارتی،
بودهاست.همکارانمحترماجرایینیزدرطیمدتزمانانجامپروژهباسعهی

صدرتعاملنسبتاًخوبیبامهندسیداشتند.
اینجانبازآغازدرطرحبرقوبخارپتروشیمیایامبهعنوانکارشناسفنی
دربخشتوربینگازوبویلرفعالیتداشتم.بعدازپایانهمکاریآقایمهندس
طوسیزادهبهعنوانرئیسبخشمهندسیطرحبرقوبخارپتروشیمیایام،بهعنوان
شرکت ماروبنی)نماینده شرکت شدم. منصوب طرح، کنندهی هماهنگ مسئول
هیتاچی(درمدتزمانقراردادی،چهارتوربینگازیمدلH-25راطراحی،
ساختهوتحویلنمود.لیکندرابتدایطرحباآنکهپیشنهاداتزیادیدرخصوص
بویلرهایبازیافتوبویلرکمکیدرمجموعهیمعاونتمهندسیبررسیشد،لیکن
بهدلیلبرخیمشکات،قسمتبخارپروژهتامدتیبعدازآغازطرحبهطورجدی
شروعنشد.لیکنبخشساختمان،برق،کنترلوابزاردقیقوتأسیساتکمکی
مکانیكطرحباوجودمشکاتناشیازعدموجوداطاعاتکاملتجهیزاتو
بهدلیلعدمشروعکارآنها،فعالبود.بااینحالباتحویلتوربینهایگازیبه
محلکارگاه،نصبتوربینهایمذکورانجامشدوبایكسیاستمناسبازطرح
مشارکتفراب-سمعاندیشمقررگردیدتابخشبرقپروژهبهبهرهبرداریبرسد
ودرقالبقراردادباشرکتتوانیر،برقتولیدیمجتمعبهشبکهبرقسراسری
کشورمتصلگردد.شایانذکراستکهازابتدایطرحامکاناتصالتوربینهای
گازیبهشبکهبرقسراسریازطرفکارفرماپیشبینینشدهبودوقراربودبرق

تولیدیمجموعهبرقوبخاربهمصرفمجتمعپتروشیمیشاملواحداولفینو
HDPEشود.ازاینرومعاونتمهندسیبهمنظورراهاندازیبخشبرقواتصال

آنبهشبکهبرقسراسریمداركمهندسیرابرایبخشکنترلموقتوتغییرات
ازمجهتاتصالبهشبکهبرقسراسری،تولیدنمودهوپیشتیبانیفنیازمرااز

گروهاجراییبهعملآورد.
درسالاخیرنیزبخشطراحی،ساختوحملبویلربازیافتپروژهنیزبه
پایانرسید.بویلرمذکورازشرکتKWBکشورکرهجنوبیتأمینگردید.قابل
توجهاستکهدردورهبررسیمداركمهندسیتجهیزمذکور،مهندسیباسرعت
بسیارمناسبمداركرادرمدتزمانقراردادیبررسینمودهاست،ولذاهیچگونه
تأخیریدراینخصوصازجانبمهندسیبهوجودنیامد.همچنیناکنونطراحی
امور انجام انجاماستکهروند نیزدرحال بازیافتطرح بویلرهای وساخت
اینجانبمطلوببودهوزمانبررسیمدارك ازنظر نیز بهآن مهندسیمربوط
نیزمناسبمیباشد.شایانذکراستکهقراردادطراحیو مهندسیاینتجهیز
ساختوتأمینتجهیزمذکورنیزابتداباشرکتKTIایتالیابستهشدهبود.لیکن
باخواستکارفرماوتغییرسطحفشاربخارازپرفشاربهفشارمتوسط،قراردادبا
شرکتKTIنیزدرمرحلهمهندسیپایهختمگردید.بعداقراردادتأمینتجهیزذکر

شدهباشرکتTECNICAS REUNIDASازکشوراسپانیامنعقدگردید.
انشاءا...باپایانمرحلهیتأمینبویلرهایبازیافت،وتکمیلنصبمربوط
بهبخشبخار،اینپروژهباکیفیتمناسبتکمیلوتحویلنهاییبهکارفرمای

طرحگردد.
طرح یك مورد در مناسبی تجارب طرح انجام مراحل در اینجانب نظر به
حرارتیبرایمعاونتمهندسیفرابحاصلشد.امیداستکهتجارببهدست
آمدهدراجرایبدوننقصطرحهایبعدیمثمرثمرواقعشود.کهالبتهازمهاین

کارثبتنظاممندتجاربمذکوردرمجموعهشرکتفراباست.
معاونت در طرح ابتدای از ساعت نفر 64000 حدود که است ذکر شایان
مهندسیبرایانجامامورفنیومهندسیصرفشدهاست.ازممیدانماززحمات
کلیههمکارانمحترممعاونتمهندسیکهدرانجاممناسبامورمهندسیطرحبرق
وبخارپتروشیمیایامهمکاریمناسبیداشتهاندسپاسگزارینمایم.همچنیناز
همکارانمحترماجراییکهباتعاملمناسببامعاونتمهندسیوسعهیصدردر

برخیمواردبامعاونتمهندسیهمکارینمودندتشکرمیکنم.
* مسؤول هماهنگ كننده طرح

64000 نفر ساعت برای  انجام امور فنی و مهندسی

دكترفریدونجم*
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پروژهنیروگاهتولیدبرقوبخارپتروشیمیایامهمانطورکهمستحضریداولین
پروژهنیروگاهیحرارتیبودکهتوسطشرکتفراببهعهدهگرفتهشد،البتهشریك
شرکتفرابیعنیشرکتتهرانسمعاندیشتجاربزیادیدرزمینهینصبو
راهاندازیایننیروگاههاداشتلیکنسابقهایدراجرایEPCپروژهنداشت،لذا
شرکتفرابوشرکتتهرانسمعاندیشبااستفادهازدانشوتجاربفرابدر
طراحیواجرایEPCطرحهایآبیودانشوتجربیاتتهرانسمعاندیشدرمورد
تجهیزاتودیتیلنیروگاههایحرارتیاقدامبهتشکیلیكمشارکتبرایاینمهم
نمودند.دیگرویژگیاینطرح،قرارداداجرایعملیاتساختمانیآنبود،زیرابرای
نخستینبارتأمینموادومصالحساختمانیبهپیمانکارسیویلواگذارنگردیدو
)پیمانکارساختمانیپروژه(منحصراعهدهداراجرایعملیات نکانوکیش شرکت
ساختمانیبود،درنتیجهتهیهوتأمینتمامیاقامازعمدهترینآنهامانندسیمان
ومیلگردگرفتهتاسنگ،کاشی،سرامیك،دربوپنجرهوحتیاقامریزمانند
دستگیرهوشیرآاتوغیره،همگیمیبایستتوسطبخشبازرگانیکوچكپروژه
شاملدونفرکارشناسصورتمیگرفتکهاینمشغلهباتوجهبهوظایفمتنوع
دیگراینگروهدونفرهدربخشتجهیزاتالکتریکال،مکانیك،پایپینگوغیره
بارکاریعظیمیرابردوشتأمینتجهیزاتقرارمیداد.باوجودگسترهیوسیع

جبهههایکاریگوناگون،باتاشصمیمانهیپرسنلومدیریتکارآمدپروژهکهبا
وقوفکاملبرحجمباایکاردرمواردلزوم،باپیگیریورهنمودهایخودکارگشا
وموجبتصحیحوتسهیلامورمیگردیدموفقشدیمتامناسبترینموادواقام
ساختمانیرابابهترینقیمتوبهموقعتأمینکردهودراختیارپیمانکارقراردهیم
همانطورکهاشارهشدباتوجهبهاینکهپروژهایاماولینتجربهدرزمینهنیروگاه
حرارتیدراینمجموعهبود،طبیعتامشکاتخاصخودرانیزداشتوتجربیات
کسبشدهدراینپروژهچراغراهسایرپروژههاییازایندستگردید،بهعنوانمثال
درزماناجرایپایپینگU/GوA/Gمشخصمیشدبخشیازآیتمهاوتجهیزات،
دیدهنشدهودرخریدکلیاقامپایپینگتأمیننگردیدهاندوهمچنیندرهنگاماجرای
پایپینگتغییراتیاجباریبروزمیکردکهبهعنوانمثالمیبایستدرمسیرهاویا
اتصااتاعمالمیگردیدواینمسئلهباعثهجومحجمبزرگیازدرخواستهای
تأمیناقامپایپینگمیشدکهدرمقاطعیبهچنددرخواستدریكروزمیرسید
ودربسیاریازمواردنیزاولویتفوریوآنیداشتندبدینمعنیکهدرهنگاماجرا،
بهیكتغییرویاکسریتأمینبرخوردمیشدکهباعثتوقفکارمیگردیدو

میبایستدراسرعوقتکمبودمرتفعمیگردید.اینمشکاتفشارمضاعفیرا
بهبخشبازرگانیوتأمینتجهیزاتپروژهتحمیلمینمودووقتوانرژیبسیاری
رامصروفخودمیکرد.دراینمیانپروژهایاممباحثیرابراینخستینباردراین
مجموعهمطرحکرد؛ازجملهCathodic Protection،Heat Tracingکهکار
مهندسیوبازرگانیانجامشدهبررویاینموارد،الگوییکاملبرایسایرپروژهها
میباشند.ساختمخازنذخیرهیسوختمایعپروژهایامداستانیبسطوانیست،
پسازبرگزاریمناقصهیپیمانکارمربوطه)شرکتپایساز(انتخابگردیدومطابق
روالمعمولقراردادهایساختونصبومداركمنظمبهقرارداددرمورخ85/6/30
امضاواباغقراردادانجامگردید.قراربودکارساخت،نصب،هیدروتستوسند
باستورنگکأدرمدت6ماهبهپایانبرسدلیکندرهمانمرحلهتبادلمدارك
تأخیراتپیمانکارآغازگردید،مشکلتأخیراتدرمرحلهساختوحملقطعات
تشدیدهمشدبطوریکهپیمانکارنصبشرکتپایسازبارهابهدلیلکمبودقطعات
مجبوربهتعطیلیکارگاهگردیدولذاپیشرفتکاردرمرحلهنصبرانیزکندومختل
گردانیدهبودوانبوهیازمکاتباتوتهدیدهاهمراهبهجایینمیبردتاآنجاکه
سرانجاممشارکتدرتاریخ87/9/20مجبوربهفسخقراردادخریدونصبوخلعید
ازپیمانکارگردید.بافسخقراردادباپیمانکارمخازندرنیمهکارمجددأفشارمضاعفی

رابرایسپردنکارنیمهکارهبهیكپیمانکارنصببردوشمدیریتوبازرگانی
پروژهقرارمیگرفتوعاوهبرآنتهیهوساختکسریقطعاتمخازننیزکه
مسئلهعمدهایبودبهبازرگانیسپردهمیشدوخوشبختانهاینمهمبههرزحمتی
بهخوبیانجامگردید.پسازعملیاتهیدروتستمخازنبرایاجرایسندباست
ورنكبهناچارمجبوربهانتخابپیمانکارسومشدیموتهیهموادومتریالازمنیز
بهبخشبازرگانیپروژهسپردهشد،یعنیکاریکهقراربودظرفمدتششماهاز
تاریخ85/6/30الی85/12/30توسطیكپیمانکاردربخشخریدساخت،نصبو
سندباستورنگانجاممیشدبا3پیمانکارتا88/10/12بهطولانجامیدوپروژهرأسأ
درگیرتهیهوساختبخشیازقطعاتمخازنومتریالسندباستورنگگردید.بههر
حالهمانطورکهعرضشدپروژهپتروشیمیایامباوجودتماماینپیچوخمهاو
مشکات،کولهباریارزشمندازتجربیات،اطاعاتفنیومدارك،تهیهمدارك،
کنترلپروژهواجرابرایمشارکتبههمراهداشتتادرسایرپروژههابهخوبی

مورداستفادهقرارگیرند.
 * كارشناس تامین تجهیزات در پروژه ایام

كوله باری  ارزشمند  از  تجربیات ،  اطاعات فنی و  مدارک

فسخ قرارداد با 
پیمانکار مخازن 
درنیمه كار مجددأ 
فشارمضاعفی را 
برای سپردن كار 
نیمه كاره به یک 
پیمانکار نصب بر 
دوش مدیریت و 
بازرگانی پروژه 
قرار داد  وعاوه بر 
آن  تهیه و ساخت 
كسری قطعات 
مخازن نیز كه 
مسئله عمده ای بود  
به بازرگانی سپرده 
شد و خوشبختانه 
این مهم به هر 
زحمتی به خوبی 
انجام گردید
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1
 سوابق شكل گيری بخش تهويه 

) H.V.A.C (
انجام انجامشدهو ازارساللیستطراحیهای پس
مصاحبهبامدیریتتاسیسات،بهدفترمدیرعاملراهنمایی
شدم.بعدازاینکهدریافتمشرکتفراب،طراحومجری
تجهیزاتالکترومکانیکینیروگاههایآبی)کرخه،کارون1
ومسجدسلیمان(میباشد،پاسخمنمبنیبراینکه»نظرم
براینکهباتوجهبهدورههاییکهدرمراحللیسانسو
فوقلیسانسدرخصوصنیروگاههایآبیگذراندهامو
بازدیدهاییکهازتمامنیروگاههاوسدها)آنزمان(انجام
گردید« موفق خطیر امر این در نمیتوانید شما دادهام،
موجبتعجبمدیریتمحترمعاملنشد.زیرااینبیان
نشأتگرفتهازجوحاکمبرجامعهمهندسینومدیرانآن
زمانبودکهناشیازعدموجودهیچپیشینهایدرخصوص
دانشساخت،نصبوراهاندازیپروژههایبزرگصنعتی
کشوربهویژهچندنیروگاهآبیاجراشدهبودکهتماماًتوسط
شرکتهایخارجیانجامشدهبودومدیریتعاملباعلم
بهآن،چنینمدیریتپرریسکیراپذیراشدهبود.پاسخ
مدیریتعاملاینبودکه»ماقراردادهایساختتوربین
وژنراتوردونیروگاهراباسازندگانخارجیمنعقدنموده
وبهامیدخداتصمیمبهاجراوراهاندازیآنهاراداریم
چنانچهشمانیزمایلهستیدگوشهایازاینکاررابهعهده

بگیریدبسما....«
اینمصاحبهوبرخوردبااندیشهیجدیدوهمچنین

ماهیتکارتازه،بهاندازهکافیجذاببودکهعلیرغم
اتمام )بهعلت هفته در روز چند حضور با توافق
دریافت طرفی از و شرکت از خارج قبلی تعهدات
حقالزحمهبیشتر(بهطورکاملمجذوبانجامتعهدات
ومسئولیتهایجدیدیشدمکهتاآنزماندرداخل
مملکتانجامنشدهبودومرجعییامدارکینیزجهت
بهرهگیریومشابهسازیدردستنبود،پروژهایکهبهمن
واگذارشدهبود،قبًاباکارشناسیخارجازشرکتجهت
انجامطراحی،عقدقراردادشدهبود،ولیکنپسازسپری

شدنچندماههیچگونهپیشرفتیحاصلنشدهبود.
نکتهقابلذکر،حضورکارشناسانخارجیدرابتدایامر
درشرکتفرابمیباشد.کارشناسخارجی)کانادایی(،که
مسئولهمکاریبااینبخشبود،براساسضوابطشرکت
متبوعاش،مبانیطراحیسیستمتهویهنیروگاهرا،ارائهو
نیز )امایر( مشاور کارشناسخارجی و مینمود مطرح
مبانیوضوابطمورداستفادهدرشرکتامایرراماك
قرارمیداد.پسازبرگزاریجلساتمشتركنتیجهایدر
جهتتهیهمداركپروژهمذکوربهدستنیامدزیراهیچیك
ازکارشناسانخارجیمذکور،حاضربهعدولازسوابقو
مداركتیپموجوددرشرکتخودنبودند.ولذاامکان
تهیهصورتجلسهنیزوجودنداشت.وبعدازبرگزاری
جلسهمشترك،هریكبهنوبهخودنسبتبهتهیهمتن
صورتجلسهمطابقنظراتخودوارسالبهطرفمقابل
اقدامنمودندکهنمونهآنهاموجودمیباشد.ازاینروبرای
رفعاینمعضلوجلوگیریازاتافوقتبیشترپروژه،
بااتکابهتجربیاتوبرمبنایرعایتاسنادتضمینشدهبه
قراردادفراب،ازPFDسیستمتهویهبرایکلنیروگاهو

بادرجتوازنهوایورودی،برگشتیوتخلیههوا،کلیه
فضاهاینیروگاهوبانشاندادنترازومحورهایمحل
استقرارآنها،تهیهوبهمشاورارسالودرنهایتتوسط

کارشناسخارجیمشاور)امایر(تأییدگردید.
مداركمزبورجامعترینوکاملتریندرنوعخودمیباشد
کهالگووراهنمایسایرپروژههاقرارگرفتهاستومراحل
بعدیطراحیجزئیات،محاسبهوانتخابتجهیزاتانجام
گردیددراینرابطهبهینهسازیواضافهنمودنمواردی
سیستم اطمینان ضریب ازدیاد و کارایی افزایش جهت
مربوطهبهعملآمدهاستکهاینمواردبهطورمشروحدر
فصلچهارمکتابمستندسازیپروژهمسجدسلیمانکه
توسطمعاونتمحترمبرنامهریزیوتوسعهطرحهاتهیهو
www.farab-ws/sites/pdm/index.asp آدرس در
ارائهگردیدهاست،قابلماحظهمیباشد.ازآنتاریختابهحال
بالغ اتوماسیون در پروندههایموجود و براساسسوابق
بر73پروژهاعمازاجراییومناقصه)نیروگاههایآبی،
حرارتیوغیرنیروگاهی(دراینبخشطراحیآنهاانجام
وکلیهمداركمربوطبهمناقصات،محاسبات،نقشههای
اجراییودستورالعملهایراهاندازیبرایاستفادههای

بعدیموجودمیباشد.

2
 تهويه در نيروگاه های آبی 

1-اهدافتهویهدرنیروگاههایآبی:
تهویهبهمعنیتعویضهوابهمنظورنیلبهاهدافذیلدر

نیروگاههایآبیصورتمیگیرد:

پس از برگزاری 
جلسات مشترک  

نتیجه ای در جهت 
تهیه  مدارک پروژه 

مذكور به دست 
نیامد زیرا هیچ یک 

ازكارشناسان 
خارجی مذكور، 

حاضر به عدول از 
سوابق و مدارک 

تیپ موجود در 
شركت خود نبودند

33

محمدجهانبخش*

 استفاده از تهویه مطبوع 
در نیروگاه های آبی

مطالعه آگهی شركت فراب در آبان ماه سال 1376 در روزنامه )اطاعات(، در 
رابطه با دعوت به همكاری در خصوص موضوع  استفاده از تهويه مطبوع در 
نيروگاه های آبی، مرا كنجكاو نمود كه تهويه مطبوع در نيروگاه های آبی كه 
در واقع مشابه سرداب های نمور زير زمينی هستند، چه معنی دارد و به چه 
منظور می باشد! بيش از بيست سال تجربه طراحی صنعتی در زمينه انواع 
سايت های صنعتی و توليدی نتوانست پاسخی به سؤالی كه در ذهنم نشسته 
بود، بدهد. ده سال قبل از آن نيز مشابه همين موضوع برايم در خصوص 
طراحی تهويه تونل و ايستگاه های مترو پيش آمده بود كه با مراجعه به 

 دعوت كننده وسرانجام طراحی آن ها، پاسخ مربوطه را يافتم لذا در اين مورد نيز 
می بايستی به همين طريق عمل نمايم زيرا هر دو مورد سابقه طراحی در 
داخل مملكت را نداشتند. نوشته ذيل در دو قسمت تهيه گرديده است، قسمت 
اول به منظور درج سوابق طی شده از شكل گيری يكی ازبخش های تشكيل 
درخصوص  آبی   نيروگاه های  برای  فراب  مهندسی  فعاليت های  دهنده 
موضوع فوق الذكر جهت  آگاهی نسل جديد فراب. و قسمت دوم، بحث فنی 
در خصوص ماهيت، اهداف و چالش های سيستم تهويه در نيروگاه های آبی، 

خواهد بود.

سی
 مهند

ی و
فن
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تست و تنظیم 
)T.B.A( سیستم 
تهویه در تمام 
پروژه ها بدون 
استثنا از ضروریات، 
و بخشی از 
اجرای پروژه 
می باشد به ویژه در 
پروژه هایی كه مسیر 
كانال های ارسال 
هوا طوانی و توام با 
انشعابات زیاد باشد

تجهیزات کارکرد از ناشی حرارت ودفع جذب -
کار ادامه برای قبول قابل دمای تأمین جهت نیروگاهی
تجهیزاتوافراد،تهویهبهصورتکاملهمراهباکنترلدما
ورطوبت)تهویهمطبوع(دراتاقهایکنترل،تابلوهایبرق

ودفاتر،انجاممیگیرد.
-تأمینهوایتازهبرایتنفسافرادشاغلوجانشین
نمودنهوایسنگینومرطوبطبقاتزیرینوبرقراری

فشارمثبتداخلنیروگاهنسبتبهمحیطخارج.
-تخلیههوایفضاهایآلودهودودناشیازاطقاحریق

2-انواعسیستمهایتهویهدرنیروگاههایآبی:
برحسبشرایطجویمحلاستقرارنیروگاهها،تهویهبا

بهکارگرفتنروشهایذیلانجاممیگیرد:
-تزریقصددرصدهوایتازهباعبورازفیلترهوابدون

هیچگونهعملسرمایشیاگرمایش.
-تزریقهوایفیلتروگرمشده.

-تزریقهوایفیلتروخنكشدهبهوسیلهآبرودخانه.
آب بهوسیله شده خنك و فیلتر هوای تزریق -

رودخانهومدارمبرد.
-ترکیبروشهایفوق.

کمیهزینه و سادگی حسب بر مذکور روشهای
اختاف )با معتدل، مناطق در ترتیب به سرمایهگذاری
دمایفصلیناچیز(،سردسیرنسبتاگرم،گرمومرطوب،
درنیروگاهها،طراحیواجراشدهاندوتوسطفرابمورد
ثابت الگو یك  بههیچوجه و گرفتهاست قرار استفاده

برایتمامنیروگاههایآبیقابلارائهنمیباشد.
دوم نسل آبی نیروگاههای تهویه 3-طراحیسیستم
فرآب)سیاهبیشه،کارونچهار،گتوند،سیمره،سنگتوده2

:)...
نوع سیستم، نوع انتخاب شامل مزبور طراحیهای
تعیینمسیرکانالهای دستگاهها،محلاستقرارآنهاو
انتقالهواباحفظزیباییظاهرینیروگاهتمامادرشرکت
فرابانجامگردیده.اولینقدم،پرهیزازاستفادهازتونلهای
ساختمانیجهتانتقالهوا)نظیرپروژههایمسجدسلیمان
سیاهبیشه نظیر زیرمیزی درنیروگاههای یك( کارون و
میباشدکهاینامرتأثیربهسزاییدرپیدایشهمگرائی
ونیازکمتربهامرتنظیموباانسسیستمهایتوزیعهوا
درسرتاسرنیروگاههاوجلوگیریازآلودهشدنهوادراثر
عبورازمجاریبتونیکهمحلرشدونموانواعویروسها

وجلبكهامیباشد،خواهدداشت.
دومینقدمبااولویتقراردادناستفادهازآبرودخانه
تاسرحدممکنوحذفسیستمچیلر  واخذبرودت
مربوطه تجهیزات و )water Chiller( سرد آب مولد
کهدرپروژههایکارونیكومسجدسلیمان)مطابقطرح
مشاور(وجودداشتهاستوصرفهجوییچشمگیریدر
مصرفانرژیالکتریکیوهمچنینسرمایهگذاریاولیهو
هزینههایجاریراهبریآنهابهعملآمدهاست.جهت
روشنترشدناثراتایناقدام،بهعنوانمثال:بااستفاده
ازعبور100مترمکعبدرساعتآبرودخانهازکویل
هواسازهابالغبر230تنتبریدبرودتبهدستمیآید
سرد آب مولد چیلر سیستم از استفاده که درصورتی

برودت، مقدار همین تولید برای مربوطه تجهیزات و
میباشد. نیاز مورد الکتریکی  توان 200kw حداقل
آب ساعت در مترمکعب 140 بر بالع اینکه بهاضافه
رودخانهجهتخنكنمودنکندانسورچیلرمزبورنیز
موردنیازمیباشد.توضیحاخذبرودتفوقالذکرازآب
آبیمیسرمیباشد)حداکثر نیروگاههای برای رودخانه
دمایداخلینیروگاهها30درجهسانتیگرادودمایآب
رودخانهکهازعمقپشتسدهابرداشتهمیشودبالغبر

20درجهسانتیگرادمیباشد(
و گرم مناطق )در نیاز مورد برودتی بار کمبود
بااستفادهازمدارمبرد)کمپرسور،کندانسور مرطوب(
که صورت بدین میگردد، جبران )DXکویل و آبی
عبور از نیروگاهپس از برگشتی و تازه مخلوطهوای
ازکویلحاویآبرودخانهوجذبحداکثربرودت
بهعمل طراحی و محاسبات )برحسب چنانچه ممکن،
آمده(نیازبهخنكشدنبیشتریداشتهباشد،مدارمبرد
توصیفشدهبهتدریجوبرحسبنیازواردعملمیگردد
وبههیچوجهمدارمبردبهتنهایی)ویادرابتدایامر(مورد

استفادهقرارنخواهدگرفت.
4-چالشها

4-1-نقشههایمعماری:
کمکی سیستمهای سایر برخاف HVAC سیستم
فضاهای )از نیروگاهی فضاهای تمام با Auxiliary

اصلی،ماشین،ژنراتور،توربینتاانباروفضاهایسرویس
وخدماتی(سروکارداردووظیفهتامینشرایطمناسب
ورود درابتدای که دارد بهعهده را آنها همگی داخلی
بههرفضا،کمیتوکیفیتآنبرایهمگانقابللمس
نیروگاه معماری نقشههای با تهویه لذاسیستم میباشد،
ارتباطووابستگیمستقیمداردوهرگونهتغییردرابعاد
یاکاربردیفضاها،موجبتغییرسیستممزبوروبهتبعآن
تغییراتدرسیستمهایوابستهبرقیوکنترلیوتجهیرات
بخشهای خوشایند که میگردد مربوطه شده سفارش
مزبورنمیباشدواثراتدوبارهکاریهاواعمالتغییرات
مجریان بیشتر توجه مورد میبایستی پروژه تاخیرات و
مربوطهقرارگیرد.بهعنوانمثالدرپروژهکارون4درخال
سهسالگذشتهچهارنوبتنقشههایمعماریساختمان
کنترل،تغییروهرنوبتفضاهااضافهشدهاند.وتبعات
مربوطه مدیریتهای گریبانگیر نوبت هر در فوقالذکر

درمعاونتمهندسیشدهاست.
4-2-بارهایحرارتی:

حرارتمنتشرهناشیازعملکردتجهیزاتنیروگاهی
کهاصلیترینوعمدهترینبارحرارتیمیباشد)بهویژهدر
فضاهایزیرزمینکهتنهامنبعتولیدحرارتمیباشند(و
میبایستیتوسطسیستمتهویهجذبگردند،درصورتیکه
اطاعاتاولیهبهطورکاملوصحیحبرایهرفضابهعنوان
ورودیبهبخشطراحیتهویهارائهنگردند،درنتیجهپس
ازراهاندازیودرحینبهرهبرداری،فضایمربوطهدارای
تهویهودمایمناسبنخواهدبودوبهاشتباهازنواقصو
اشکااتسیستمتهویهقلمدادمیگرددلذاارائهاطاعات
صحیحوکاملوهمچنیناعامتغییربارهایمذکوربه

بخشطراحیHVACازطرفسایربخشهاازاهمیت
ویژهبرخورداراست.

4-3-تنظیمسیستمتهویهوراهبری:
تستوتنظیم)T.B.A(سیستمتهویهدرتمامپروژهها
بدوناستثناازضروریات،وبخشیازاجرایپروژهمیباشد
بهویژهدرپروژههاییکهمسیرکانالهایارسالهواطوانی
مسجدسلیمان پروژه )در باشد زیاد انشعابات با توام و
طولمزبوربالغبر350مترمیباشد(.عدمانجامتنظیمات
ازمموجبپیدایشتهویهنامناسبومشاهدهدمایغیر
مطلوبدربرخیازفضاهامیباشدهمچنیندرصورتی
کهبعدازمدتیراهبریتنظیماتبهعملآمدهتوسطافراد
ناآشنابهسیستمتهویهدچارتغییرگردد،درهرصورتبهغلط
بهحسابنواقصسیستممزبورگذاشتهمیشود،)درپروژه
کرخهدرابتدایبهرهبرداریمسئلهover designمطرح

وپسازدوسالکمبودظرفیتسیستم،عنوانگردید(.
امکانات بودن فراهم وجود با فراب پروژههای در
تجهیزات بهکارگیری و پیچیده سیستمهای طراحی
تا نگرفته صورت امر این دشوار، راهبری با اتوماتیك
علیرغماستفادهازنفراتغیرمتخصص،راهبریسیستم
تهویهبهسادگیانجامگیردمعهذاحضورافرادمزبورنهتنها
حصولشرایططراحیراغیرممکنمیسازدبلکهموجب
واردشدنخسارتبهتجهیزاتسیستممزبورنیزمیشود.

4-4-تغییرنظراتمشاوریاکارفرما:
دربرخیپروژههاباتغییرکارشناسانذیربطدرمشاوره
اقدام قبلی تاییدات لغو یا تغییر به نسبت کارفرما یا و
میگردد.اعمالتغییراتکهبعضاًبهلحاظتعاملباکارفرما
وبنابهتوصیهمجریانمحترمصورتمیگیرد،موجب
تغییردرسیستمهایبرقیوکنترلیوتجهیزاتسفارش
شدهمربوطهنیزمیگرددوتبعاتمالیوتأخیراتزمانی

آنهامیبایستیموردتوجهمجریذیربطقرارگیرد.
4-5-تداركتجهیزات:

تدارك جهت پیشنهادات دریافت سهولت برای
تجهیزاتسیستمHVAC،مشخصاتفنیساخت،همراه
باپارامترهایظرفیتیتمامابهصورتردیفهایمجزادر
دهندگان پیشنهاد میگردد، ارائه دیتاشیتجدولی قالب
بهدایلمختلفازجملهمحدودیتهایساختداخل
تجهیزات،ابتداازتکمیلوتائیدتمامیمواردآنهاخودداری
وبهصورتناقصدیتاشیتهاراعودتمیدهندوپس
آنها تکمیل به نسبت برگشت و نوبترفت ازچندین
)کهمشخصاتفنیساختموردقراردادفرابباکارفرما
میباشد(،اقداممینمایندواینامرعاوهبرصرفنفر
وقت اتاف باعث مهندسی، بخش توجه قابل ساعت
ازطرفی اینبخش(میشود. پروژه)بهحسابمدیریت
صحت کنترل و آزمایش جهت آزمایشگاهی، مرجعی
عملکردپارامترهایتعهدشدهیسازندگانوجودندارد.
ووجودهرگونهنقصانیدرپارامترهایموردنظر،موجب
عدمحصولشرایططراحیبرایفضاهامیگرددوبهاشتباه

جزونواقصسیستمتهویهمحسوبمیگردد.
HVAC سرپرست بخش طراحي سیستم  *
درمدیریت تاسیسات
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تاریخچه مدیریت 
پروژه در جهان را 

معمواً به مدیریت 
پروژه هاي عظیمي 

همچون ساخت 
اهرام مصر، دیوار 

چین و یا بنا نهادن 
تخت جمشید به 
دستور داریوش 
مربوط مي دانند. 

هر یک از پروژه ها، 
از جمله پروژه هاي 

بزرگ و پیچیده تاریخ 
بشریت هستند كه با 
كیفیت استاندارد باا 
و به كارگیري نیروي 

عظیم انساني ساخته 
شده اند

یریت
مد

درزبانهايگوناگونوحتيدرسازمانهايمختلف
پروژه یا طرح، برنامه، واژههاي مورد در کشور هر
این از دارد، وجود قانوني و معنایي لغوي، اختافات
روچارچوبآنانروشنوآشکارنیستوگاهبهجاي

یکدیگرنیزاستفادهميشوند.
آرمانهاواهدافتعیینشدهدرسطحبرنامهریزيبلند
که ميشود نامیده )Plan( برنامه استراتژیك، یا مدت
برنامه مانند ميباشند کیفي اهداف داراي برنامهها این
راههاي شبکه توسعه برنامه و شیمیایي صنایع توسعه
یك در آرمانها و اهداف این به دستیابي کشوري.
و بیست تا ده بین معمواً که بلندمدت زماني فاصله
پنجسالاست،امکانپذیرميباشد.پسازاینکهبرنامهها
هر شدند، مشخص بلندمدت برنامهریزي سطح در
برنامهدرسطحبرنامهریزيمیانمدتیاتاکتیکيتوسط
از مجموعهاي به اجرایي سیستم یا اول تراز مدیریت
تفکیك اجرایي برنامههاي یا )Program( طرحها
یا مقطعي تصمیمات از مجموعهاي شامل که ميشود
اجرایيهستندکهظرفپنجتادهسالآیندهبایداجراو
بهنتایجموردنظربرسند.هرطرحدرسطحبرنامهریزي
کوتاهمدتیااجرایيتوسطواحدهايستاديیاسطوح
مدیریتمیانينظاماجرایيبهمجموعهکارهاوعملیاتي
تقسیم و تبدیل مينامند، )Project( پروژه را آن که
ميشود.برایناساسپروژهرااینگونهتعریفمينماییم:
براي که فعالیتهاست از مجموعهاي پروژه یك
ميگیرد. انجام خاصي هدف یا منظور به دستیابي

پروژههاشاملفعالیتهایيهستندکهبایددرتاریخهاي
معین،باهزینههایيمعینوکیفیتتعیینشدهايبهانجام
رسند.ازمهموفقیتهرپروژه،دستیابيتوامبههرسه
عاملزمان،هزینهوکیفیتمعیناستوخارجشدنهر
یكازسهعاملمذکورازحدودتعیینشده،ميتواندبه

انجامپروژهايناموفقوغیراقتصاديمنجرشود.

تعريف مديريت پروژه
در پروژه هدایت و برنامهریزي پروژه، مدیریت
چارچوبزمان،هزینهوکیفیتمشخصبهسويایجاد
فعالیتهاي پروژه مدیریت است. آن مشخص نتایج
برنامهریزي،سازماندهي،نظارتبراجراوهدایتاجرا
از درست استفاده با تا دارد سعي و ميگیرد بر در را
منابع،نتایجمشخصوموردانتظارراباهزینهتوافقشده
بیاندیگر به قبليدرموعددرستخودتحویلدهد.
و ابزار مهارتها، دانش، بکارگیري پروژه مدیریت
به فعالیتها، اجراي جریان اداره در ازم تکنیكهاي
پروژه اجراي از ذینفعان انتظارات و نیازها رفع منظور
است.مدیریتپروژهدراجراياینمهم،ازدوبازوي

قدرتمندبرنامهریزيوکنترلپروژهبهرهميگیرد.
2-1- تعریف برنامه ریزي پروژه

فرآیندبرنامهریزي،تعیینتواليوتوازنفعالیتهاي
ازمبراياجرايیكپروژهبادرنظرگرفتنزمانمورد
نیازبراياجرايهرفعالیتوکیفیتتعیینشدهبرايآن

فعالیتاست.

2-2- تعریف كنترل پروژه
مسیر حفظ جهت در است فرآیندي پروژه کنترل
پروژهبرايدستیابيبهیكتعادلاقتصاديموجهبینسه
عاملهزینه،زمانوکیفیتدرحیناجرايپروژه،کهاز
ابزاروتکنیكهايخاصخوددرانجاماینمهمکمك
برنامه کامل و دقیق اجراي کنترل، واقع در ميگیرد.
تدوینشدهبرايپروژهاستبهگونهايکههنگامخروج
اقتصاديترین باتشخیصعلل،وطرح بتوان برنامه از
فعالیتها،پروژهرابهنزدیكترینحالتممکندرمسیر
اولیهواصليخودبازگرداند.کنترلپروژهدراینراهاز

سهعاملزیربهرهميگیرد:
الف-تعیینوضعیتواقعيپروژه

ب-مقایسهوضعیتواقعيبابرنامه
ج-درنظرگرفتناقداماصاحي

تاريخچه مديريت پروژه
به معمواً را جهان در پروژه مدیریت تاریخچه
اهرام ساخت همچون عظیمي پروژههاي مدیریت
مصر،دیوارچینویابنانهادنتختجمشیدبهدستور
ازجمله پروژهها، از مربوطميدانند.هریك داریوش
با که بشریتهستند تاریخ پیچیده و بزرگ پروژههاي
کیفیتاستانداردبااوبهکارگیرينیرويعظیمانساني
ساختهشدهاند.یكمدیرپروژهوقتيبهشهراسرارآمیز
به آن از گوشهاي هر در و ميزند سري هخامنشیان
نقوشهنرمندانهبرجستهباستانيبرخوردميکندبدون

مجیدآشتیاني*

سير تكاملي مديريت پروژه
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تاریخچه مدیریت 
پروژه در دنیاي 
جدید به سال هاي 
ابتدایي دهه 1900 
میادي  باز مي گردد 
جایي كه هنري 
گانت با توسعه 
نمودار میله اي 
ابداعي خود آغازگر 
حركت پرشتاب 
بعدي طي سال هاي 
دهه 1950 و 
1960 میادي در 
پروژه هاي نظامي و 
هوافضاي آمریکایي 
و سپس انگلستان 
گردید
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یریت
پروژهمد چنین چگونه که ميگردد حیرت دچار شك

عظیميقریبدوهزاروپانصدسالپیشباچنینکیفیت
منحصربهفرديساختهشدهکهعليرغمویراني،بهآتش
کشیدهشدنپیاپيتوسطاسکندروتسخیرکنندگانپس
ایراني پروژه نمادحیرتانگیز عنوان به او،همچنان از
ازآنیادميشود.هرچندبهدستورکوروش،مهندسان
و خود کار شرح بودند موظف پاسارگاد سازندگان و
همچنینبرنامهکاريروزبعدخودرادرلوحههایيکه
با اماامروزهجز بنگارند نام»کارنامك«مشهوربود، به
پیرامون قاطعي اظهارنظر نميتوان حدسیات بر تکیه
ابراز باستان عهد عظیم پروژههاي مدیریت دقیق نحوه
داشتچراکهمتاسفانهتاکنونهیچمدركونشانهايدال
برچگونگيبهکاربستنروشهاوتکنیكهايمدیریت

پروژهدراینطرحهایافتنشدهاست.
به جدید دنیاي در پروژه مدیریت تاریخچه اما
سالهايابتدایيدهه1900میاديبازميگرددجایي
خود ابداعي میلهاي نمودار توسعه با گانت هنري که
آغازگرحرکتپرشتاببعديطيسالهايدهه1950و
1960میاديدرپروژههاينظاميوهوافضايآمریکایي
هنري پرآوازه نام چند هر گردید. انگلستان سپس و
کنترل و برنامهریزي تکنیكهاي پدر عنوان به گانت
لیکنسالهايدهه ثبتگردیدهاست تاریخ پروژهدر
1950و1960بهعنوانسالهايآغازینرشدوتوسعه
این ميشود. شناخته معاصر دنیاي در پروژه مدیریت
و روشها از بسیاري توسعه و تکوین سرآغاز سالها
دانشهايمربوطبهمدیریتهاينهگانهپروژهاستکه
در و عملیاتي مختلف، نرمافزارهاي توسط بعد سالها

پروژههابهکارگرفتهشدند.
شدید بازارهاي تکنولوژیك، سریع تغییرات
همه و شرکتها قدرتمند و فشرده رایزني و رقابتي
تغییر به راتشویق پروژه متولي، بنگاههاي سازمانهاو
انتخاببین سیستممدیریتيخودکرد.درهنگامهنبرد
»مرگ/ یا و سازگاري« »تطبیق/ شناکردن«، »غرقشدن/
مدیریت، در پروژهمداري و پروژه مدیریت نابودي«،
تنهاانتخابوراهنجاتفرارويپیمانکارانوسازمانها
معاصر دنیاي در پروژه مدیریت تارنماي به حال بود.
تاشکلگیرياستانداردجهانيمدیریتپروژهکهسبب

قوامیافتندانشمدیریتپروژهشد،ميپردازیم.

گانت چارت در اوايل دهه 1900 ميادي
تاریخچهتکوینبارچارتبهدورانجنگجهانياول
گانت هنري نام به آمریکایي کهیك بهجایيميرسد
براينخستینبار،بارچارترابرايبرنامهریزيوکنترل
بهپاسداشت برد. بهکار پروژههايموسسهکشتيسازي
ایناقدامنامگانتقبلازعنوانبارچارتتداعيکننده
ابزار کمك به گانت هنري است. ارزشمند اقدام این
ابداعيخوددرخالجنگجهانياولتوانستزمان
میزانچشمگیري به را ترابريخود ساختکشتيهاي
قابل و دلیلساده به امروزهگانتچارت نماید. کوتاه
فهمبودنآن،بهعنوانروشيجالبوپرطرفداربهشکل
وسیعيدردنیاجهتمدیریتزمانپروژههابهکاربرده

ميشود.یافتههايیكپژوهشدرمیانکاربراننرمافزار
Microsot Project(( پروژه کنترل و برنامهریزي
نشاندادکههشتاددرصدمدیرانپروژههادردنیاترجیح
ميدهندبرايبرنامهریزيوکنترلپروژههایشانازگانت

چارتاستفادهنمایند.

مديريت پروژه
 در دهه 1950 و 1960 ميادي

پروژه مدیریت روشهاي و تکنیكها غالب تقریبًا
وزات توسط ميکنیم استفاده آنها از امروزه ما که
متحده ایاات هوافضاي سازمان و نظامي دفاع،صنایع
ابداع میادي 1960 و 1950 دهه سالهاي خال در
،Pert روش همچون روشهایي که یافتهاند توسعه و
شکست ساختار و ارزش مهندسي بدستآمده، ارزش
و تکوین در نیز ساختمان جملهاند.صنعت آن از کار
روش بحراني، مسیر روش همچون روشهایي توسعه
نمودارپیشنیازي،استفادهازنمودارشبکهايوتسطیح
تحوات، این جریان در است. رسانده یاري منابع
پروژههايبسیاربزرگيهمچونپروژهفضایيآپولویا
ساختنیروگاههاياتميدرایندوراناجرایيگردیدند.
یکيازنخستینکاربردهايعلميومدرنمدیریت
پروژهدرساختاولینزیردریایيهستهايدردهه1950
Adm.( بهنام دریاسااري گرفت. صورت آمریکا در
اولین طرح، این پروژه مدیر )Hyman Rickover

بارجهتهماهنگکردنصدهاپیمانکار،هزارانمنبعو
اطمینانازاجرايبهموقعپروژه،روشيجدیدکهامروزه
بانامPertشناختهميشود،ابداعنمود.هرچندبدون
بحراني مسیر محاسبه دستي عملیات کامپیوتر وجود
بسیاردشواربوداماکمكبسیارزیاداینروشواجراي
به همگان تا شد موجب مذکور پروژه موفقیتآمیز
اهمیتعلمجدیدپيبرند.سالیانپسازآن،اینتکنیك
پروژههاي دیگر و فضاپیماها ساخت پروژههاي در

نظاميوغیرآن،بارهاوبارهااستفادهشد.
پیشرفتمهمدیگربدستآمدهدراینسالها،تعریف
چند پروژههاي براي واحد مسئولیت مفهوم تکوین و
بخشيبود.اینمفهومهنگاميبهکارميرودکهیكفرد
درپروژهمسئولیتکاريراازابتداتاتکمیلپروژهبر
عهدهميگیرد.عمليساختناینمفهوم،تیمپروژهرادر
در یکدیگر به رساندن یاري و منابع نهادن اشتراك به

ماتریسساختارسازمانيپروژهکمكميکند.
مفهوم پیرامون Nasa عملي پژوهشهاي :1960  •

ماتریسساختارسازمانيپروژهها.
• Nasa:1962هندبوكPertرامنتشرکرد.دراین
برمفاهیمساختارشکستکارو تاکیدویژهاي تکنیك

کنترلهزینهشدهاست.
• 1963:معرفيمفهومارزشبهدستآمدهدرپروژهها

توسطنیرويهوایيآمریکا.
نیروي توسط پروژه حیات چرخه مفهوم :1963  •

هوایيایااتمتحدهتکوینیافت.
در پواریس پروژه در بار اولین براي :1963  •
شد خواسته پیمانکاران از قرارداد در رسمًا انگلستان،

تاسیستممدیریتپروژهرادرمدیریتفعالیتشانبهکار
گیرند.

• 1964:براينخستینبارسیستممدیریتپیکربندي
پروژهتوسطNasaبهعنوانمجموعهرویههاياداري
فیزیکي کنترل خصوصًا و مستندسازي تعریف، براي
مستندسازي و بازنگري همچنین و پروژه یك سیستم

تغییراتپیشنهاديدراینسیستمطراحيگردید.
سیستم آمریکا، در Nasa و دفاع وزات :1965  •
عاوه به هزینه قراردادهاي از را خود قراردادهاي
درصديازسود،بهسیستمقراردادهايهزینهبهعاوه

پاداشیاقراردادهايقیمتثابتتغییردادند.
• 1965:دراواسطدهه1960میاديدنیاشاهدرشد
نویندر ازتکنیكهايمدیریتپروژه استفاده شگرف

صنعتساختمانبود.
 TSR-21965:شکستپروژهساختبمبافکن •
عمامشکاتودردسرهايهمزمانيتولیدوتوسعه،
پیشازتکمیلطراحيدرپروژههارابهاثباترسانید.
پروژه، کار دستور افزایش بر صحیح مدیریت فقدان
هزینههاوتاخیرهايپروژهرابسیارباابردودرنهایت

موجبشکستپروژهگردید.
1966:یافتههايیكپژوهشمنتشرهدراینسال  •
و تعریف مراحل براي کافي زمان اغلب، که داد نشان
آمادهسازيپروژهدرچرخهحیاتپروژههادرنظرگرفته
در فراواني مغایرتهاي دلیل همین به دقیقًا و نشده
کنترلاستانداردزمانوهزینهپروژههاوهمچنینکنترل

ناکافيتغییراتطراحيبهوجودميآید.
پروژه مدیریت بینالمللي شرکت تاسیس :1967  •
)IPMA(دراروپابهعنوانیكاتحادیههمکاريچند

ملیتيمدیریتپروژه.
• 1969:موسسهبینالملليمدیریتپروژهبهعنوان
اولینموسسهرسميمدیرانپروژهتاسیسگردید.یکي
تدوین موسسه، این تاسیس دستاوردهاي مهمترین از
استانداردجهانيدانشمدیریتپروژهبودهاست.ازاین
پسبودکهدگرگونيهاوپیشرفتهايحوزهمدیریت

پروژه،صورتيمنسجمومدونبهخودگرفت.
• PMI:1987راهنمايگسترهدانشمدیریتپروژه
رادرقالب»کتابسفید«)White Paper(وحاوي
اطاعات،مستنداتوقوانینعموميدرحوزهمدیریت

پروژهمنتشرکرد.
دانش گستره راهنماي ویرایش اولین :1996  •
مدیریتپروژهتوسطPMIمنتشرشد.اینراهنمادر
سالهاي2004،2000و2008بازبینيبااعمالتغییراتي

باشمارهویرایشهاي3،2و4منتشرگردید.
American( استاندارد بینالمللي کمیته :1996  •
Academy of Project Management(AAPM

اولینموسسهدرآموزشوگواهيدورههاي بهعنوان
آموزشمدیریتپروژهدرسطحعاليشروعبهفعالیت

نمود.

كاركرد مديريت پروژه
همانگونهکهدرگامهايپیشینبیانکردیم،مدیریت



.

با گسترش حوزه 
تجاري شركت ها و 

جهاني شدن پروژه ها، 
امروزه استفاده از 
استانداردها براي 

همزباني افراد درگیر 
در پروژه و اطمینان 

از اجراي درست 
كار ضروري است. 
استانداردها، عاوه 

بر تبیین كار و تعیین 
چگونگي اجراي 

صحیح عملیات، به 
عنوان مرجعي براي 

افراد گروه پروژه 
در اختافات مطرح 

است
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یریت
مد هدایت و برنامهریزي براي ابزارهایي مجموعه پروژه

پروژهبهسوياهدافموردنظراست.ایناهدافبرپایه
رضایتمنديمشتريوتوجهبهسهعاملزمان،کیفیت
و ابزارها است ممکن اول نگاه در استوارند. هزینه و
روشهايمورداستفادهدرمدیریتپروژهزاید،زمانبر
وهزینهزاباشند.امابایدتوجهداشتکهمدیریتپروژه
بهموقع انجام از را شما ميتواند که است راهي تنها
براي است راهي پروژه مدیریت سازد. مطمئن پروژه
استفادهمناسبازانسان،ماشینوپولدرراستاياجراي
بایددرهمان نو،کاريکه بههنگامیكکار درستو

اولیناجرادرستانجامشود.
روش پروژه، مبناي بر مدیریت با پروژه مدیریت
کارایيدرمدیریت،برايبرخوردباکارهاينووایجاد
در کیفیت و هزینه پروژه، محدوده به توجه در توازن
هدف است. ریسك از مملو محیطي در و زمان قالب
برابر در آنان توانمندسازي پروژه مدیران آموزش از
مشکاتپروژهوآمادهسازيآنهابرايورودبهفضاي
پروژه مدیریت فنون است. پروژه ناشناخته و جدید

پرسشهايزیرراپاسخميگویند:
اتمام براي را ازم کارهاي ميتوان چگونه  •

موفقیتآمیزپروژهتعریفکرد؟
مدتزماناجرايپروژهچقدرخواهدبودوچه  •

هزینهايدربرخواهدداشت؟
اجراي براي کاري مناسب گروه ميتوان چگونه  •

پروژهایجادنمود؟
• چهمقدارکارووظایفرابرعهدهیكنفرميتوان

گذاشتوچگونهميتوانازاجرايآناطمینانیافت؟
افرادیك بین در را کاري انگیزه ميتوان چگونه  •

گروهزندهنگهداشت؟

• چگونهبایدباافزایشهزینههابرخوردکرد؟
• آیابودجهوهزینهتحتکنترلاست؟

درچهمواقعيوکجا،پروژهدرمعرضشکست  •
قرارميگیرد؟

• براياطمینانازانجامبهموقعکارهابایدچهکرد؟
برروي واقعًا پروژه که داد آیاميتوانتشخیص  •

برنامهحرکتميکندیاخیر؟


استانداردهاي مديريت پروژه
جهانيشدن و شرکتها تجاري حوزه گسترش با
همزباني براي استانداردها از استفاده امروزه پروژهها،
کار درست اجراي از اطمینان و پروژه در درگیر افراد
ضرورياست.استانداردها،عاوهبرتبیینکاروتعیین
مرجعي عنوان به عملیات، صحیح اجراي چگونگي
برايافرادگروهپروژهدراختافاتمطرحاست.قوت
عام مقبولیت سادگي، آنها، درجامعبودن استانداردها
کار درست اجراي براي تضمینش و استفادهکنندگان
و ساخت شرکتهاي جهانيشدن به توجه با است.
تولیدوگسترشبازارهايکار،مدیرانپروژهبهتراست
بهرهگیري شوند. آشنا پروژه مدیریت استانداردهاي با
پروژهها برنامههاي اجراي در را آنها ميتواند آنها از

یارينماید.
تدوین به اقدام گوناگوني کشورهاي و موسسات
پروژه استانداردهايمخصوصخوددرزمینهمدیریت
اهمیتو داراي میانچهارموسسه این امادر کردهاند

مقبولیتبیشتريهستند:

(Project Management Institute) PMI

PMBOK)Project Management(استاندارد

معروف و آشنا نام همان Body of Knowledge

)PMI( آمریکا پروژه مدیریت انجمن در که است
پس است. متداول بسیار آن از استفاده و شده تدوین
ازتدوینPMBOK،موسسهملياستانداردآمریکانیز
زمینه در آمریکا ملي استاندارد عنوان به و تایید را آن
مدیریتپروژهثبتکردهاست.درایناستاندارددانش
مدیریتپروژهدرنهبخشبیانشدهاست.دراینمیان
و PMI موسسهي نسخهي دو بین اندکي تفاوتهاي
نگاهي PMBOK دارد. وجود استاندارد موسسهي
نظريو99ANSI-001-2000نگاهياجرایيتردارد.
سال چهار هر استانداردها، سایر همانند PMBOK

بازبینيميشودو PMIیکبارتوسطهیاتمنتخبياز
درصورتنیازبهتغییر،ویرایشجدیديازآنبهاطاع

اعضاءPMIميرسد.

(Association For Project Management) 

APM 

منتشر موسسه این توسط APMBOKاستاندارد
است قسمت هفت شامل استاندارد این است. گردیده
زمینه در کلیدي مفهوم قسمتچهل هفت این در که

مدیریتپروژهتشریحشدهاند.

(British Standard) BS

British موسسه توسط BS6079 استاندارد
استاندارد این است. شده تدوین و تهیه Standard

این در ميباشد. انگلستان وصنعت دولت قبول مورد
شده تقسیم قسمت چهار به پروژه مدیریت استاندارد

است.

ISO (International Organization For 

Standardization)

استاندارد10006ISOراهنمایياستبرايمدیریت
کیفیتدرپروژههاوبهعنوانیكاستانداردبینالمللي

توسطISOدرسال2003نشرگردیدهاست.
نه که شدهاند تدوین نیز دیگري استانداردهاي
عام مقبولیت نه و دارند را باا استانداردهاي عمومیت
آنهارا.درانتخاباستانداردموردنظرازماست،نوع
پروژه،محیطاجراونظرمشتریانوحامیانپروژهرادر
نظرگرفتویامدیرانيکهپیشازاینپروژهايمشابه

رامدیریتکردهاندمشورتنمود.
*كارشناس سیستم ها و روش ها 
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جرثقیل هاي مورد 
استفاده در هر 
كارگاه باید به 
صورت مستمر 
مورد بازرسي هاي 
فني قرار گرفته و 
حداقل به صورت 
سالیانه توسط 
مراجع ذیصاح 
مورد بازرسي، تآیید 
و صدور گواهي نامه 
قرار گیرند. بدیهي 
است درصورتي 
كه درام جرثقیل 
قبآ مورد بازرسي 
فني دقیق قرار مي 
گرفت احتمال بروز 
این حادثه بسیار 
كمتر از شرایط فعلي 
مي شد
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محسنخرسندی

یریت
شرح مختصر حادثهمد

اواخرفروردینسالگذشته،یکيازپیمانکارانساختمانيکارگاهنیروگاهگتوندعلیا،جهت
جابهجایي4نفرازنفراتاجرایيخودبهداخلگیتشفتدرشیفتشب،اقدامبهاستفادهاز

سبدحملبارتوسطیكدستگاهجرثقیلموبایلمينماید.
درشبحادثه؛هر4نفردرداخلسبدقرارگرفتهبودند،توسطجرثقیلبهداخلگیتشفت

هدایتميشوند.
بابریدنسیمبکسلجرثقیل،قابوسبدجرثقیلازارتفاعحدود10الي15متريرهاشده

وبهزمینبرخوردميکند.
یكنفرازنفراتاجرایيدرنتیجهسقوطوصدماتشدیدناشيازبرخوردقاب،بافاصله

فوتميکند،نفردیگرقطعنخاعمیشودوبهدونفردیگرآسیبجدیواردمیشود.

علل ريشه اي و تجزيه و تحليل حادثه
1-ارتفاعگیتشفتازحداکثرطولسیمبکسلجرثقیلبیشتربودهاست.

2-سبدحملنفرواجدمشخصاتایمنيمناسبنبودهاست.
3-جرثقیلبهنحواثربخشيموردبازرسيهايفنيوایمنيقرارنگرفتهاست.

باتوجهبهمورد1،اپراتورجرثقیلجهتانتقالنفراتبهمنتهيالیهتحتانيشفت،مجبوربه
بازکردنکاملسیمبکسلشدهاست.سیمبکسلکهظاهرابهنحواثربخشبهدرامجرثقیلمتصل
نبودهوبهصورتناگهانيازدرامرهاشدهوقابجرثقیلبههمراهسبددرحالتسقوطآزاد

قرارميگیرندکهمتآسفانهاینموضوعمنجربهتلفاتوصدماتشدیدفوقميگردد.

درس هاي ناشي از اين حادثه
1-قبلازهرگونهاقدامبهجابهجایيبارتوسطجرثقیل،ازماستشرایطعملیاتيتوسط
افرادمجربشناسایيوازکفایتتجهیزاتوابزارهايمورداستفاده،اطمینانحاصلشود.در
مثالفوق،طولسیمبکسلجرثقیلازارتفاعشفتکوتاهتربوده،کهاینموضوعباعثبازشدن
سیمبکسلازرويدرامجرثقیلميگردد.مطابقآئیننامههايایمنيجرثقیلها،بایدحداقل
2,5دورسیمبکسلدربدترینشرایطرويدرامباقيبماندوانتهاياتصالسیمبکسلبهدرام
بایدتوسطیكیاچندکلمپبهنحويمحکمگرددکهدرصورتبازشدنکاملسیمبکسل،

مجدداامکانرهاشدنسیمبکسلازدراموجودنداشتهباشد.
2-جرثقیلهايمورداستفادهدرهرکارگاهبایدبهصورتمستمرموردبازرسيهايفني
قرارگرفتهوحداقلبهصورتسالیانهتوسطمراجعذیصاحموردبازرسي،تآییدوصدور
گواهينامهقرارگیرند.بدیهياستدرصورتيکهدرامجرثقیلقبآموردبازرسيفنيدقیققرار

ميگرفتاحتمالبروزاینحادثهبسیارکمترازشرایطفعليميشد.
3-ریسكهاوخطراتهرفعالیتبایدشناسایيشدهوقبلازشروعبهانجامهرعملیات،

اقداماتاصاحيبهمنظورپیشگیريازبروزحوادثاحتماليمورداجراقرارگیرد.

تجزيه و تحليل يك حادثه 
در نيروگاه گتوند عليا

  گیت شفت )محل حادثه(

   قاب جرثقیل كه از سیم بکسل رها شده است

 درام جرثقیل بدون هیچگونه آثاري از بقایاي سیم بکسل
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پرونده ای برای بزرگداشت مقام  مادر
زن
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مریمآقامحمدی*
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در جامعه  مادها 
كه سیستم  هنگامی  
جانشین  پدرشاهی 
گشت،  مادرشاهی 
اجتماعی  مقام 
زن و حقوق او در 
همچنان  خانواده 
ماند،  محفوظ 
فقط تا حدی 
اختیارات  از 
فوق العاده  ی زن 
كاسته شد. پس از 
سلسله ی  استقرار 
ماد  در مغرب 
ایران، اندک اندک 
مادرشاهی  رژیم 
جای خود را  به 
رژیم پدرشاهی داد

وضع اجتماعی و حقوقی زن در قديمی ترين 
ادوار بيش از ده هزار سال قبل از مياد مسيح

بدونتردیدسرزمینایرانیکیازقدیمیترینوکهنترین
مراکززندگیبشربودهاستودردورانیکهشایدبیشازده
هزارسالقبلازمیادباشد،تغییراتیدروضعاقلیمیایران
بهوجودآمدوانسانغارنشیناندكاندكبرایخودخانه
ساخت.درایندورانکانونخانواده،مرکزقدرتقبیله
بود.چونزنهمدرخانهوهمدربیرونازخانهبامرددر
کارتولیدورفعنیازهایزندگیهمکاریداشت،وازطرفی
تولیدمثلواستمرارنسلبهطورفطریوطبیعیبرعهدهی
اوبود،لذاارزشواهمیتزننسبتبهمردفزونییافتو

تعادلقدرترابهسودزنمتمایلساخت.
ویلدورانتدربارهایندورانمینویسد:»درایندوران،
یعنیدورهیمادرشاهی،حقفرمانروایی،حققضاوت،
حقادارهیامورخانوادهوتوزیعخوردوخوراكوآنچه
زندگیبشروابستهبهآنبود،همهدردستزنبودهاست،
مردبهشکارحیواناتمیپرداخت،وازجنگلهاومزارع
موادخوراکیبهدستمیآوردکهآنرادراختیارمادرشاه
میگذاشتتابینافرادقبیلهتوزیعنماید.اختافنیروی
بدنیکهامروزبینزنومردمشهوداستدرآنروزگار
قابلماحظهنبود.ایناختافنیرویجسمانیبعدهااز
لحاظشرایطزندگیومحیطزیستپیداشد.زندراین
دورانازحیثبلندیقامتونیرویجسمانینهتنهادست
کمیازمردنداشت،بلکهبهمقتضایطبیعتموجودکاما
نیرومندبودکهمیتوانستساعتهایدرازیرابهکارهای
دشواربپردازد،وبههنگامحملهیدشمنبهخاطرفرزندان

وعشیرهوقبیلهتاسرحدمرگمبارزهکند.«
عاوهبررهبریاقتصادیواجتماعی،مقامروحانیتنیز
ازامتیازاتزنبود،وایرانیانمانندهمسایگانخودمذهب
مادرخداییداشتهاندودرنواحیمختلفایرانپرستشالهه

مادررواجداشت.

  وضع اجتماعی و حقوقی زن 
حدود چهار هزار سال قبل از مياد مسيح 

چونیکیازکهنترینتمدنهایاولیهبشریتمدنایام
درغربفاتایراناست،بیمناسبتنیستکهازتمدن
ایامنیزسخنیبهمیانآید.تاقبلازحفاریهایشوش
ایامسخت تاریخی سوابق و تمدن مورد در اطاعات

محدودبود.
درحدودچهارهزارسالقبلازمیاددرسرزمینیکه
شاملخوزستان،لرستان،پشتکوهوکوههایبختیاریاست،
حکومتایامرشدوتکاملیافت.مردمایامدولتخود

دارای که را میخی میخواندندوخط انزان یا آنشان را
سیصدعامتبودوباخطسومریهاشباهتداشتبه
کارمیبردند.مجسمهیملکهیایاممعرفوضعاجتماعی
زندرآنروزگاراست.اینمجسمهاکنوندرموزهیلوور
پاریساست.بهنظرباستانشناساناینملکهبراقوامآریایی
کهدرنواحیایاموکوههایزاگرستاحدودکرمانشاه
میزیستهاند،فرمانرواییداشتهاست.یکیدیگرازکهنترین
حدود در مکشوفه تمدنهای و مردم زندگی محلههای
»سیلك«کاشاناستکهدرحفریاتوکشفیاتنیزآثار
متعددیازتمدندورانمادرشاهیبهدستآمدهاست.با
بهدستآمدنمقدارزیادیدوكنخریسیدرناحیهسیلك
کاشانمعلوممیشودکهزنانایراندرحدودچهارهزار
سالقبلازمیادبهکارنساجیمیپرداختهاند.همچنین
باپیداشدنمقدارزیادیزینتآاتازقبیلگردنبندو
دستبندوانگشتر،کهازصدفیاگلیاسنگمیباشد،
محققشدهحسزیباشناسینیزدرزنانآنزمانبهشدت
رایجبودهاست.درایندورانکهیکیازدورههایدرخشان
مادرشاهیدرایراناست،خانهسازیباخشتخامرواج
انجام زنان دست به دیوار روی نگار و نقش و داشت،
میگرفت.درایندوراننهتنهازندرکارهایاجتماعی
نقشاساسیوتعیینکنندهداشت،بلکهدرعینحالبا
رقصهایمذهبیکهجنبهیهنرینیزداشت،بهزندگی
شورونشاطوسرورمیبخشید.اینرقصهاگاهگاهیبه
صورتدستهجمعیدرمیآمدومردانهمدرآنشرکت
داشتند.ازایندوراننقشوتصاویریبهجاماندهکهسندی

براینادعاست.

وضع اجتماعی و حقوقی زن از مهاجرت 
آريايی ها به ايران تا قبل از  دوران هخامنشی

دردورانماقبلتاریخ،گذرگاهاقوامآریاییبهبخشهای
مختلفیازجهانبود.آریاییهایایرانبهطوایفوقبایل
متعددیتقسیممیشدندکهمهمترینآنهامادهادرغرب
وپارسیهادرجنوببودند.پارتهادرخاورایراننیزاز
نژادآریاییبودند.قوممادروابطنزدیکیباتمدنپیشرفتهی
بینالنهرینداشتوفرهنگوتمدنآنهاتاجنوبروسیه

وترکمنستانمیرسید.
مادهاتنهاقبیلهآریاییبودندکهدرسایهیاتحاد،امپراتوری
بزرگآشوررابرایهمیشهشکستدادندواقواموقبایل
بسیاریراازقیداسارتآنانرهاییبخشیدند.دردورانمادها،
زنبهریاستقبیلهونیزقضاوتمیرسید.دخترودامادپادشاه
درحکومتمادبهصورتقانونیمیتوانستندمانندپسروارث
سلطنتاوباشند.درجامعهمادهاهنگامیکهسیستمپدرشاهی

جانشینمادرشاهیگشت،مقاماجتماعیزنوحقوقاو
درخانوادههمچنانمحفوظماند،فقطتاحدیازاختیارات
فوقالعادهیزنکاستهشد.پسازاستقرارسلسلهیماددر
مغربایران،اندكاندكرژیممادرشاهیجایخودرابهرژیم
پدرشاهیداد.درهرصورتفعالیتکشاورزیبازنانبود؛
ومردانبرایزناناهمیتویژهایقایلبودند.طبقتحقیقات
باستانشناسانلباسزنمادیبااختافاندکیشبیهپوشاك

مردانبودهاستوحجابنداشتند.

وضع اجتماعی و حقوقی زن 
در  دوران هخامنشی

دردورانمادهاکهزنبهریاستقبیلهونیزقضاوت
وجود شاهی مادر سیستم از بقایایی همچنان میرسید،
داشت.پسازمادهاسلسلههخامنشیوپارسهاشکل
گرفت،کهبنیانگذارآنکورشبزرگبود.میدانیمکه،ملکه
ماندانامادرکوروشودخترآستیاكآخرینپادشاهماد،تاثیر

انکارناپذیریدرانتقالقدرتبهپسرشکوروشداشت.
دراینجامعهدخترودامادپادشاهمیتوانستندوارثتاج
وتختاوباشند.چونآستیاكفرزندپسرنداشت،قانونا
سلطنتمادحقشاهزادهماندانابودواینامرهمانطور
کهگفتهشد،درانتقالقدرتبهکوروشموثربود.ماندانا
مدرسهوگروههایپارسرابنیاننهادکهدرآنعدهیزیادی
ازپسرانپارسیهمسنوسالکوروش،تیراندازی،اسب
سواریوفنوننبردرامیآموختند.گذشتهازاینماندانابه
کوروشآموختکهحقچیستوناحقکداماست.شاید
احترامفوقالعادهایراکهکوروشنسبتبهمادرشماندانا
رعایتمیکرد،بهپاسدادوعدالتخواهیایبودکهازاو

آموختهبود.

 وضع اجتماعی و حقوقی زن پس از  دوران 
هخامنشی در دوره پارت ها و اشكانيان 

پسازشکستهخامنشیانوضعاجتماعیزنایرانی
تغییرکردوقوسنزولیراپیمود.زیرادرزمانسلوکیها؛
زنانودخترانزیادیازیوناندرایرانزندگیمیکردندو
چوندریونانزنازتساویحقوقبامردانبرخوردارنبود
لذادروضعیتوسرنوشتزنایرانینیزتاثیرنهاد.میدانیم
کهدردیانتزرتشتازدواجبرپایهتكهمسریاست،هیچ
مردزرتشتیحقنداردباداشتنزن،زندیگرانتخاببکند.
لکنتعدادزیادیازاینزنانودخترانیونانیبهصورت
معشوقهمردانایرانیدرآمدندکهبهطورقطعازاستحکام
بنیانخانوادهایرانیکاست.برخیازاینزنانبهصورت
عقدمهلتداربامردایرانیبهسرمیبردندوبرخیدیگرنیز

بی شك وضع اجتماعی زن در هيچ دوره و تاريخی از وضع عمومی  آن جامعه مجزا نيست.
لذا در مورد وضع اجتماعی و حقوقی زن در ايران باستان،  می بايست  از قديمی ترين ادوار تا پايان ساسانيان و 

پس از آن را مورد مطالعه قرار داد.



..41 .

نسترنبشیری*

ناخودآگاه تمامی 
حواسم به سوی 
كودكی جلب شد 

كه كوچکی اندامش 
در بین مردان باعث 

نادیده گرفته شدنش 
توسط فروشنده بود و 
در پشت این كودكی 

دنیایی از مردانگی 
وجود داشت

باروابطآزادبامردانایرانیحشرونشرداشتند.درزمان
اشکانیانگرچهزنایرانیتاحدیموقعیتشتحکیمشدولی
بههرحالحکومتسلوکیهاوتاثیراتناشیازآنونفوذ
هلنیسماثرخودراگذاشت.ازطرفیدردورانپارتهایا
اشکانیانبهعلتگستردگیقلمروپارتهاطوایفواقوامو
مللگوناگوندرامپراتوریوسیعاشکانیانمیزیستندکههر
یكآدابورسوموسننمخصوصبهخودداشتندوطبیعتا
ایندگرگونیدروضعیتزنوخانوادهایرانیاثربخشبود.

 وضع  اجتماعی و حقوقی زن پس از  
دوران هخامنشی دوره ساسانيان 

درزمانساسانیانکهدینزرتشتاهمیتاولیهیخود
رابازیافتوسیستمحکومتنیزبهطریقموبدشاهیاداره
مجددا زرتشت مذهب تعالیم تحت ایرانی زن میشد؛
حقوقوامتیازاتیرابهدستآورد.عصرساسانیانبهنقلاز
تاریخنگارانناشناس،نهتنهادرتاریخایرانبلکهبرایتمام
جهانواجداهمیتاست.ازکارنامهیاردشیربابکاناینطور
برمیآیدکهشخصیتزنازهمانآغازکارساسانیانمحترم
شمردهمیشد؛وهیچکسحتیپادشاهنمیتوانستبهمیلو
دلخواهخودزنیراموردآزارقراردهد.بهطوریکهازالواح
ومداركواسنادایندورانبرمیآیدزنازموقعیتخاصی
دردورانساسانیانبرخورداربودهاست.مادرشاپوردوم
نزدیكبهبیستسالیعنیازپیشازتولدشاپورتاموقعی
کهاوبهسنقانونیرسید؛امورمملکتراباموبدانبزرگ
ادارهمیکرد.درعهدساسانیاندختردرانتخابهمسرآزاد

بودواجبارینداشتمردیراکهپدرشبرایاودرنظرگرفته
بههمسریقبولکندوپدرحقنداشتاوراازارثمحروم
نماید،ویاتنبیهدیگریدربارهاشاعمالدارد.پسازدرگذشت
پدرخانوادهحقوایتبامادربود،وریاستخانوادهبهاو
تفویضمیگشت.درصورتیکهبینطرفینطاقوجدایی
صورتمیگرفتزنمیتوانستمهریهمطالبهکندومادامکه
شوهراختیارنکردهودرآمدیازخودشنداشت،همسرسابق
بایدنفقهاورابپردازد.تقسیمارثدرحقوقساسانیپساز
درگذشتپدرخانوادهبهاینترتیببودکهزنوپسرانهر
یكسهممساویازارثداشتند.دختراندرصورتیکهازدواج
کردهوازخانهپدرجهیزیهبهخانهشوهربردهبودند،نصفو
درغیراینصورتمطابقبرادرانارثمیبردند.آنچهفردوسی
درشاهنامهاززبانشعربازگونموده،نقشاجتماعیوموقعیت
زنراآنچنانکهدرایرانقبلازاسامبوده،معرفیکردهاست.

وضع اجتماعی و حقوقی زن پس از اسام 
اگرچهبررسیوضعیتحقوقیواجتماعیزناندرایران
پسازاساممفصلبودهوخودموضوعیمستقلاستکه
پرداختنبهآندرحوصلهیاینمقالهنمیگنجد،لیکنبه
طوراختصارمیتواناشارهکردکهعلیرغممبانیاعتقادی
وارزشیاسام،زنانجامعهیایراندردورهاسامی،چهدر
دورانحکومتهایغیرایرانیامویوعباسیوچهبعداز
آن،دردورانحکومتهایوابستهیایرانیکهحاکمانشان
تبارمغولییاتاتاریداشتند،هیچگاهزنبهطوررسمیدر
امورسیاسیمملکتیدخالتنداشتهاست،مگردرمواردی

خاصواستثنائیکهشاملچندزنپادشاهیاحاکمویازنانی
کهبراساسلیاقتوشهامتخاصودارابودنهوشو
استعدادفوقالعادهازپوستهیخودبیرونآمدهودرعرصهی
)دورههای زنان این از و نهادهاند قدم وسیاست جامعه
اشکانیانوسلجوقیانو...(تابهامروزآثارزیادیبرجامانده
است.امروزهیکیازمهمترینمباحثیکهدرمراکزمختلف
مسئلهی است، توجه مورد و... حقوقی مذهبی، علمی،
حقوقزنبودهکهمجموعهایازابهاماتوسوااتیاست
کهدرذهننسلجوانایرانیبهجاماندهوهمچنینموضوع
عمدهیموردبحثاکثرجوامعدیگرنیزمیباشد.دردین
وآئینیکهبهطورمکرر"احترامبهزن"  توصیهشدهاست
وسیرهیعملیبزرگاندیننیزهمینمسئلهراتاییدمیکند
تاجاییکهپیامبر)ص(احترامبهزنرامساویتقویقرار
اناکرمکمعنداه دادهاند،چنانکهدرقرآنکریمآمده:" 
ترین باتقوا پروردگارتان نزد شما گرامیترین : اتقیکم" 
شماست" وپیامبراکرمنیزفرمودهاند:"اناکرمکمعنداه
اشدکماکرامالحائلهم":گرامیترینشمانزدپروردگار
کسانیهستندکهباهمسرانشانبااحتراموکرامتبیشتری
رفتارمیکنند" ،انتظارمیرودمحققینمنصفومطلعین
معاصراینحوزهبادادنپاسخمنطقیوبهدورازتعصب،
کمكبهدركوشناختبهترهمگانازکنهقوانیناسام

درارتباطباحقوقبانوانبنمایند.
 * رئیس بخش تامین تجهیزات
 خطوط لوله- شركت ناردیس
منابع در دفتر نشریه موجود است

 به مغازه ی كفش فروشی رفتم، پسركی را دیدم 
مجعد،  موهایی  و  گرد  با صورتی  ساله  حدوداً 7-8 
درست مثل یك عروسك بانمك و مهربان بود.مغازه 
با هم  انگار همه  نبود،  انداختن  هم، كه جای سوزن 
تصمیم گرفته بودند، تا در یك روز كفش بخرند، ولی 
دقیق تر كه می شدی علتش را می فهمیدی. خرید برای 
مادر، مادری كه عمری را برای ما سپری كرده، آن هم 
بی هیچ مزد و منتی. من هم در میان جمعیت به دنبال 
كفش مناسبی بودم، ناخودآگاه تمامی حواسم به سوی 
كودكی جلب شد كه كوچکی اندامش در بین مردان 
باعث نادیده گرفته شدنش توسط فروشنده بود و در 
از مردانگی وجود داشت.  این كودكی دنیایی  پشت 

نگاهش كردم. 
نگاهم  چشمی  زیر 

كرد. دوباره نگاهش 
كردم و او بازهم 

نگاهم كرد ... درحالی كه نگاهم می كرد، با غروری 
مردانه به سویم آمد و گفت: »به نظر شما این كفش 
قشنگه! مامانم خوشش می آد ؟!« گفتم: »خیلی قشنگه 
می  خودت  مامانت.  به حال  خوش  خوبی.  پسر  چه 
خوای بخری؟ با پوای خودت ؟!« گفت : »آره.دیشب 
قلکم رو شکستم. شکر خدا 20000 تومن پول توش 
بود.« 20000 عددی بزرگ بود در قبال نخریدن آن همه 
شکات های رنگارنگ و بستنی های خوشمزه و عجیب، 
این كودك یادگرفته بود كه چون مردان بزرگ برای 
پا برروی دل خویش بگذارد  شاد كردن دل دیگران 
و چه شاكر خداوندگار بود از این بابت. به دست های 
كوچکش نگاه كردم. در یك دستش پول های تا شده 
بود و در دست دیگرش ورقه ای كاغذ لوله شده. از او 
پرسیدم : »اون چیه، توی دستت ؟« با خنده گفت : 
»نمی خواستم مامانم بفهمه. دلم نمی خواست 
از بابا پول بگیرم ، چون این روزا اون خیلی 

گرفتاره. برای همین اول قلکم رو شکستم و بعد شب 
ورقه  روی  رو  مامانم  كفش  بودن،  همه خواب  كه 
كاغذ گذاشتم و دورش یه خط كشیدم. می بینیش؟ 
این  این عکس كفش مامانمه . حاا می خوام بدم 
آقا، تا بهم یه كفش بده كه اندازه ی مامانم باشه. هم 
از  بود، هم خیلی متعجب شدم. واقعًا  خندم گرفته 
نمی  بودم.  مونده  به دهن  انگشت  این همه عاطفه، 
تونم بگم، چه حسی بود. باید از نزدیك می دیدید. 
بعد كمکش كردم تا سایز كفش مادرش رو با توجه 
بیاره. موفق شد. كفشی  به همون ورقه ی كاغذ در 
خرید بی نظیر... شاید یه كم گشاد باشه و یا حتی 
كمی تنگ. شاید پای مادرش و بزنه ولی دلش رو 
هیچ وقت ... امکان نداره .تازه اینجا بود كه یاد حرفای 
قدیمیا افتادم كه می گن : »مردی و مردونگی به قد و 

قواره نیست.«  
* مسئول دفتر معاونت طرح های نیروگاه های حرارتی

میم+ الف+ دال+ ر = مادر
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دختران و بانوان 
این سرزمین با 
ایمان به قدرت 
و استعدادهای 
درونی شان، همتی 
ستودنی و تاشی 
خستگی ناپذیر 
نشان دادند و به 
حق ثابت كردند كه 
در جهت تولید علم 
و پیشبرد چرخه ی 
صنعتی و اقتصادی 
كشور نقش به 
سزایی دارند

اگرامروززنانایرانیعلیرغمکلیهمحدودیتها
فرهنگی، علمی، عرصههای تمام در نامایمات و
همگام صنعتی، مهمتر همه از و سیاسی اقتصادی،
ازآنهاخودنماییمیکنند بامردانوحتیجلوتر
واگرآنهاتوانستهاندازعهدهمسئولیتهایبزرگ
اجتماعیدرکناروظایفسنگینیکهدرنقشمادرو
همسردارندبهخوبیبرآیند،نتیجهیعواملمختلفی
استکهقطعًامهمترینآنها،خودباوریواتکابر

توانمندیهایبینظیرشاناست.
دخترانوبانواناینسرزمینباایمانبهقدرت
واستعدادهایدرونیشان،همتیستودنیوتاشی
کردند ثابت حق به و دادند نشان خستگیناپذیر
پیشبردچرخهصنعتیو کهدرجهتتولیدعلمو

اقتصادیکشورنقشبهسزاییدارند.
نشان آزمونها پذیرفتهشدگان آمار بر تاملی
میدهدکهاکثرکرسیهایدانشگاههارازنانبهخود
اختصاصدادهاندتاآنجاکهدستاندرکاراناینامر
ناگزیرشدندجهتبرقراریتعادل،محدودیتهایی
رادرظرفیتپذیرشدخترانقراردهند.اینروزها
رامیبینیمکهدرهمهی ایرانی بانوانتحصیلکرده
حوزههایتخصصیفعالیتدارندوبهعنواناستاد
دانشگاه،مهندس،پزشك،پرستار،معلم،حقوقدان،
محقق،هنرمندوحتیفضانوردحقیقتامیدرخشند
عرصههای در کشور مدیران عظیمیاز بخش و
بانوانیهستندکهتدبیرواعمالمدیریت گوناگون
گردیده کاریشان مجموعه تعالی به منجر آنها

است.
زنانایقمعاصرتوانستهاندبانمایشقابلیتهای
خود،برخینگرشهایمغرضانهومتعصبانهراکه
سعیدرمحدودنمودنآنهاراداردتغییردهندو

جایگاهشانرادرجامعهیایرانیوحتیبینالمللی
ارتقابخشند.

ازاینرودرتعاماتعلمی،اقتصادیوصنعتی
را ایرانی زنان حضور کشورها، دیگر با کشورمان
درهمهجاشاهدیموبسیاردیدهایمکهاتباعدیگر
کشورهاوبهویژهآنهاییکهخودرامتمدنومدافع
همه این از میدانند، مردان و زنان برابر حقوق
حضوروتوانمندیشگفتزدهمیشوندواعتراف
که محدودکننده ظاهر به عوامل برخی که میکنند
زن است نتوانسته است، حجاب آنها مهمترین

مسلمانایرانیراخانهنشیننماید.
زمین ایران تمدن و تاریخ با که کسانی قطعا
اینسرزمین فرهنگ در که میدانند دارند، آشنایی
و بودهاند برخوردار باایی جایگاه از زنان همواره
حتیدرمقاطعیازتاریخایرانباستانودرزمانی
کهاکثراقواممشغولجنگ،خونریزی،وحشیگری
بودند، دختران کردن گور به زنده و قتل حتی و
ورود با نشستهاند. پادشاهی تخت بر ایرانی زنان
و ازرسوم برخی نمودن رخنه آن تبع به و اسام
برخی اعمال علیرغم نیز ایران به اعراب فرهنگ
محدودیتها،بانوانهموارهبرایتثبیتموقعیتو

جایگاهخودتاشکردهاندوازپایننشستهاند.
اگرچهمسلماستکهدرجامعهیامروز،همراهی
پدران،همسرانوبرادرانفهیمایرانیوایمانآنها
خواهرانشان، و همسران دختران، توانمندیهای به
تداوم البته و زنان حضور به موثری کمك
حضورشاندرجامعهداشتهاست،لیکنهنوزهمبار
اصلیمدیریتمحیطخانوادهکماکانسنتیایرانیو
انجاموظائفمربوطهبهعهدهیزناناستوبانوان
شاغلباازخودگذشتگیوصبربسیار،مقتدرانهدر

مدیریتدوفضایمتفاوتکاریدرجامعهبیرونی
ودرونخانهحقیقتاکوشیدهاند.

وامادرحالحاضرجامعهماجهتتعالیخود
ناگزیرازپذیرشاینواقعیتاستکهزنانبایستی
بامردان امتیازاتوحقوقمادیومعنویبرابر از
که شد نمیتوان این منکر البته باشند. برخوردار
خلقتزنومردوقدرتبدنی)نهاستقامت(این
دومتفاوتبودهوبهواسطهاینتفاوتها،برخیاز
کارهاومحیطهاباروحیهخانمهاوبعضیدیگربا
روحیهوشرایطفیزیولوژیکیآقایانتناسببیشتری
داشتهوقطعادرآنموفقترند،لیکنمسئلهیتساوی
حقوقبهاینمعنااستکهشرایطیفراهمشودتا
شغلی موقعیتهای در زنان بالقوهی ظرفیتهای
و ظاهر به مردان و درآید فعلیت به آنها متناسب
فعلی جامعهی سنتی عمل در ولی متمدن ادعا در
ما،ازخودخواهیوخودبرتربینیدستبردارندو
منصفانهشرایطمساعدتریرابرایحضورزناندر
خواستههایشان به و کنند ایجاد مختلف زمینههای

احترامبگذارند.
براینیلبهاهداففوقومشارکتهرچهبیشتر
برای آنها موثر حضور کنار در جامعه، در بانوان
موفق فرزندانی پرورش و خانواده آرامش حفظ
به است رامیسازند،ازم امروز ایران آیندگان که
حقوقیکهقانوناساسیومجامعبینالمللیبرمبنای
حقوقبشربرایزنانمقررکرده،پایبندباشیمو
بهکنوانسیونهایمربوطهازجملهکنوانسیون»رفع
ایرانیان که چرا شویم ملحق زنان« علیه تبعیض

سردمداربرابریحقوقزنومرددردنیابودهاند.
 *   رئیس بخش تامین تجهیزات 
برق و ابزار دقیق

انساناستونوع انسانيمتمایزميکندنقشمادربودنوپرورشنوع آنچهزنرادرنوع
نیستیم. مادر بردباريهاي و بهوصفزحمات قادر ما از کدام هیچ نهد. مي ارج را آن انسان
اگر اما قاصرند. مادران زحمات بیان در نیز هنر دیگر انواع و نمایشنامهها فیلمها، مقاات،
بخواهیمدرموردزنجداازوظیفهمادرياوچیزيبگوئیم،ميتوانگفتزن،نوعمونثانسان
استودرجایگاهانسانيخودقابلتقدیروکرامت.شایدآنچهباعثتوجهویژهجامعهجهاني
شده ایجاد متمادي سالهاي طي که است اجتماع و جامعه در زن فعلي شرایط است، زن به
اما ندارم، را موضوع این ریشهیابي قصد اینجانب است. رفته زنان به که است ظلمي باعث و
مشخصاستکهدرجوامعيکههنوزبهنوعانسانظلمميشود،سهمزناننیزچیزينیست،
نهادن ارج با همزمان و فرهنگي لحاظ از جوامع پیشرفت با دیگر ازسوي مضاعف. ظلم مگر
انسانيخود کرامت از نیز زنان انساني، روابط در رفتنزور میان از و انساني کرامت به بیشتر
بهرهمندميشوند.زناندرجوامعفعليموقعیتوکرامتانسانيخودراطلبميکنندودراین

مسیرنیزپیشرفتبسیاريکردهوافقهايروشنيدرپیشرودارند.
*   مدیر مکانیك پروژه سیاه بیشه            

توانمندی های بانوی ایرانی را بی چون و چرا باور كنید

مادر بودن و پرورش نوع انسان
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فاطمهمسعودیان*

و زن مورد در مطلبي نوشتن براي ندارم قصد
کلیشهاي حرفهاي او نام به روزي بزرگداشت
بارها و بارها مطالب این همه زیرا آورم میان به
بیان سمینارها و میزگردها نشریات، کتابها، در
شدهاند.نميخواهمبهبیانداستانهايحضورزنان
ایرانباستاندرجامعهآنروزگاربپردازموشرایط
مقایسه دوران آن قدرتمند زنان با را امروزي زن
دهههاي در که بگویم خواهم نمي حتي کنم.
سطح در حاا و نداشتهاند راي حق زنان گذشته
وزارتخانهنیززنانحضورموفقدارند.ميخواهم
کميبهدرونذهنیكزنایرانينفوذکنموچند
نمونهازمشغولیتهايذهنياوراکهباعثبههدر
رفتنبخشيازانرژیشميشودبهزبانيسادهبیان
بسیاري زنان دل مطالبحرف این که شاید کنم.
باشد.خوشبختانهوضعیتزناندرجامعهامروزي
ازبرخيلحاظبهبودپیداکردهاست.امروزهزنان
دارند تحصیل امکان دانشگاهي رشتههاي اکثر در
مختص فقط گذشته در که شغلهایي برخي یا و
بهمردانبودامروزهدرسطحوسیعيپذیرايزنان
ميباشد.اماچرادغدغههاوگلههايزنانحاضر
ذهن موضوعي چه است. نشده کم اجتماع در
گاهي که کرده مشغول خود به را ایراني زن یك

احساسآرامشازاوسلبميشود.
منظور زمینه این در سوال چند کردن مطرح
نظرراشفافترجلوهميدهد.چرااگرآمارقبولي
دختراندردانشگاههازیادميشودهمهنگرانندکه
دخترهاجايپسرهارااشغالکردهاند.چراپسرها
نظر در تواناییها سنجش براي معیاري عنوان به
گرفتهميشوند.چرادریكمحیطکاريوبراي
انجامکارهايمشابهیكزنبایدتوانایيهايخود

راثابتکند.چرااینپیشفرضذهنيوجوددارد
کهمردانبالقوهکارخواهندکردوزنانبراياثبات
خودبایدبیشترکارکنند.چرااینفرضیهبایدباشد
کهزناندرکارجدينیستندواگرزنيکارخودرا

جديبگیردمتهمبهخشنبودنميشود.
چراوقتيپايانتخابیكگروهازمتخصصین
به توجه با مردان ميآید پیش کاري انجام براي
زنان و ميشوند انتخاب تخصصشان و توانایي
گروه از اي نماینده عنوان به انتخاب صورت در
ميشوند. انتخاب توانمند انسانهاي نه و زنان
به کاريخود درحوزه بخواهد اگر زن یك چرا
رتبههايبااارتقایابدبایددغدغهزندگيخانوادگي
باشد.چرا او براي دلهرهذهني بهصورتیك او
دیر تا شود مجبور گاهي کاري شرایط به بنا اگر
بایددلهرهشنیدنعباراتيچون باشد وقتسرکار

بيتوجهیبهزندگيخانوادگيسراپايوجودشرا
باايحضورزندر اهمیت منکرنقشو بلرزاند.
اما  نیستم مادر یا و عنوانیكهمسر به خانواده
چرایكزنموفقدرکاربایدنگرانماموریتهاي
کاريباشد،چراهموارهبایدبرسردوراهيکار-

خانوادهتصمیمگیرينماید.
مادرشدن براي ميخواهد وقتي زن یك چرا
تصمیمبگیردبایدنگرانکارخودباشدوبهدنبال
بارداربودنخود ایننگرانيتازمانيکهميتواند
محض به که چرا ميکند، پنهان کار محل در را
اعاماینخبربایدنگراناینموضوعبشودکهکم

کمدرسیستمکنارگذاردهخواهدشد.
از بازگشت از پس که باشد نگران باید چرا
کار محل در جایي آیا زایمان ماهه 6 مرخصي
بایددرمحیطخانوادگي نه.چرا یا خواهدداشت
بيعاطفي به متهم کار محل به بازگشت براي نیز
در شاید و بسیارند دست این از مثالهایي شود.
جوابهاي سوالها این رد جهت کنوني مقطع
فرهنگي،مذهبيوروانشناسيبسیاريوجودداشته
گیريهاي موضع مثالها این بیان شاید و باشد
ایجاد افرادمختلفچهزنوچهمرد شدیديدر
تنها ندارم مبارزه و بحث و جدال قصد کند.
در موجود تناقضات بروجود تاکیدي ميخواستم
مطالب این بیان اگر و باشم داشته زنان دنیاي
تکانيهرچندناچیزدرذهنودیدمخاطبانایجاد
کندتاقوانیننانوشتهزندگيزنهاومردهارااز
زاویهايدیگربهتماشابنشینند،منظورنظراینجانب

برايبزرگداشتروززنفراهمشدهاست.
*   مدیر مهندسی و تامین تجهیزات مکانیك 
نیروگاه داریان و آزاد 

بر سر دوراهي كار-خانواده

چرا وقتي پاي 
انتخاب یک گروه 

از متخصصین براي 
انجام كاري پیش 

مي آید مردان با 
توجه به توانایي و 

تخصصشان انتخاب 
مي شوند و زنان در 

صورت انتخاب به 
عنوان نماینده اي 
از گروه زنان و نه 
انسانهاي توانمند 
انتخاب مي شوند
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نرجسعبدی*

تقدیمبههمهیمادرانوزنانسرزمینم.بهخصوص
فرشتهایکهیاریامدادازبرایپانهادنبدیندنیاوهنوز
کههنوزاستیاریمیدهدمراتاواپسینداشتههایش.

اینجا زمین است. 
زندگی جاری 
ست و آسمان 
خدا از من و تو 
هزار بار دورتر از 
تو  و  بیکرانه هاست 
اما در این فاصله ها 
بارها او را نشانم 
دادی و من در 
فراز و نشیب های 
می دانستم  زندگی 
كه خدا در همین 
نزدیکی ست و حال 
می دانم كه آن باا 
یکی ، همیشه تو را 
دوست دارد، مادر

سامتمیدهممادر،
سامسبزمرابپذیرکهمراهرچهدردلاست،یادیارمهربانآیدهمی

وقلمسیاهمنازبرایچشمانیستکهقداستنامتوراحرمتمینهند.
هرگاهکهازتومینویسم،دستانمآگاهزهوایخوشبرچیدنگلهایکوچهباغ

میشود
چشمانمگواهمیشودبرپیکرهزارنامهبهبادتندادهیتو

ومن،همچنانکودکیرامیمانم،بهدامانآرامشتومحتاج.
اینكاینجانشستکردهام،

برهمینکورهراههزارخمدرپیچ...هزارپیچدرخم...همهمهازآندنیای
آدم!!

... دارد لب به ترانه از نمودی که را آنکس هر است ُگل و آفتاب نمایش
ترانهایبهنامدوستداشتن

ودراینمیانهچهکسیآشناتربهعشق،ازواژهیمادرحتی؟!
امروزبرایتومینویسم

تالبخندیازنوربرایمدستتکاندهد
ازخویشبهنامتومینویسم

تااندوهخداوندکمشود
وازتومیگویم

تاخورشیدبهزرافشانیاشغّرهنشود.
اینجازمیناست.زندگیجاریستوآسمانخداازمنوتوهزارباردورتر
ازبیکرانههاستوتوامادراینفاصلههابارهااورانشانمدادیومندرفرازو
نشیبهایزندگیمیدانستمکهخدادرهمیننزدیکیستوحالمیدانمکهآن

باایکی،همیشهتورادوستدارد،مادر.
اینروزهاانگارهمهجابویتورامیدهد

کاشهرروز،
دنیانامتوراورقمیزد

کاشهرروز،روزبزرگداشتتوبودمادرم
تاهمارهدریادفرزندانتبماندکهمدیونتواندهمیشه.

یادمنمیآید
گریههایروزهایکودکی
شیطنتهایمدامبچگی

وبهانههایرنگارنگجوانیامراچگونهتابآوردی...
گامبهگاممنآمدنباتمامخستگیها

بامنخندیدنهایپرشوق
بامنگریستنهایگاهبهگاه

وبامنهمیشهبودنمدام
کارتوستمادر.

نامتورابلندفریادمیزنم
تازنهارکههوایبیکسیبرتوسقفبکوبد!

برآستانقامتایثارتسرخممیکنم،
چهرهجوانیاتهنوزدرنینیچشمانمنمیدرخشد

واکنون،گیسوانسیاهوسپیدروزگارت،حدیثزندگیستمادر.
تورامیستایم،

دستانترامیبوسمکهسرشارازعطرخداوندگاراست
وموهبتترادرزندگیارجمینهمتاکمترینهدیهام،لبخندتوباشد.

مهربانبانویسرسبزبهشت،
حرمتامروزوهرروزتمبارك

* حوزه  معاونت بازرگانی

مهربان بانوی سرسبز بهشت
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به صورت كاسیک و 
آكادمیک سبک هاي 

متعددي در دنیا 
وجود دارند ولي 

تمایل من به خلق 
یک برداشت مانا از 
یک موضوع بیشتر 
بسمت واقع گرائي 
و انتزاعي است.  كار 

حجم و مجسمه 
را به صورت یک 

تمایل و نیاز دروني 
در خودم احساس 

كردم

مجسمه يك سفر است؛ سفري از زندگي روزمره به سوي احساس و انديشه، به 

سوي گفتگوي تمدن   ها، فرهنگ   ها و انديشه   ها...

اين شايد بهترين تعريف از هنري باشد كه اين روز  ها ديگر آن رونق گذشته خود 

را ندارد؛ هنري كه بسترش فرهنگ و انديشه است و مي تواند از وراي قرن   ها با انسان 

سخن بگويد. با انساني كه خيلي راحت مي تواند با مجسمه ارتباط برقرار كرده و 

معنا و مفهوم مورد نظر سازندگان آن را درك نمايد. حال اين مجسمه مي خواهد در 

ميادين شهر و ديارمان نصب باشد يا گوشه گالري   ها و موزه   هايمان و يا حتي در 

تصوراتمان،   خيلي راه دوري هم ازم نيست برويم.  در همين فراب خودمان هم هستند 

هنرمنداني كه مجسمه ساز  هايي حرفه اي هستند كافي است كنكاشي كرده و آن  ها 

را تنها كشف نماييم.   جواد قبادي پاشا يكي از اين هنرمندان است؛ هنرمندي كه كار 

صنعتي را با زندگي هنري پيوند داده و از مجموع آن   ها براي خود معجوني ساخته 

است به غايت دلپذير.  

با او گپ و گفتي ترتيب داد  ه ايم كه در ادامه مي خوانيد...

مجسمه سازی برداشتی قابل لمس از يك        تفکر  

گفتگويي با جواد قبادي پاشا هنرمند نارديس

: برای آغاز بحث مختصری از شرح حالتان را برای 
همکاران بازگو نمایید؟

متولد1345هستم.درشهرستانقائمشهرازاستانزرخیز
وسرسبزمازندرانمتولدشدم.پسازاتمامدورهمتوسطهو
موفقیتدرکنکورسراسريسال1363،دردانشکدهاقتصاد
دانشگاهتهرانمشغولبهتحصیلشدهوازآنجافارغالتحصیل
شدم.ازسال87تاکنوندرشرکتناردیسبهارائهخدمتو
انجاموظیفهمحولهمشغولهستم.خیليعاقمندبهفنخلباني
بودموليخوبدرمقطعراهنمائيیكاتفاقعجیبمسیر

زندگيامراتغییرداد.
خاطرمهستیكروزبههمراهپسردائيهایمبهجنگل
رفتهبودیم.یکيازآنهاکهدرآنزمانحدودافکرميکنم
20سالهبود،باشاخهايازدرختتوسکایكچاقويچوبي
ساخت.دقیقابهیاددارمایناولینجرقهکاررادرذهنمایجاد
کرد.بعدهابارهاوبارهااینمطلبرابهزبانآوردمودردل

آرزويخوشبختياشرانمودم.
پسازآنوبهتبعیتازآن،اولینکاردستيکهسعيدر
ساختآنداشتمتصویرچاقويآشپزخانهمانبودکهبرروي
مقوايجعبهکفشکشیدم.متاسفانهقضیهختمبخیرنشد.در
آنهنگامهفتسالهبودم.ماجرابهاینترتیبشدکهبهدور
ازچشممادروپسازبرداشتنتیغاصاحسعيکردمتصویر
کشیدهشدهراببرمکهباسرخوردنتیغچهارانگشتدست
چپمرابریدم.ایناتفاقبرايدوانگشتدستراستمهم
تکرارشد.وليچوناینکارخودخواستهبوددرهمانعالم
کودکيخودمرامجابکردموبدونهیچاعتراضواعام

بادستمالبستموموضوعرابه ناراحتيودرد،دستانمرا
والدینمنعکسنکردم.البتهخدابیامرزمرحوممادرممتوجه
داستانبودوليهیچنگفتوفکرميکنماینحرکت،کار
شایستهوبهجایيازطرفایشانبود.ایشانهموارهمراتشویق
ميکرد.یادمهستوقتيکاريرادستميگرفتمدربعضي
روزهابهجراتميگویمکهحدود8ساعتبهصورتپیوسته
کارميکردم.اصابهتراستبگویمکهدرکارذوبميشدم.
اینحسياستکهافراددرزمینههايمتفاوتحتماتجربه
کردهاند.درحالحاضرچوبدردستمهمچونمومنرماست

وبسیاربهاینمادهزیباعاقمندم.
: از آنجایي كه هنر مجسمه سازي شامل سبك هاي 
گوناگون است، شما در كدام سبك از این هنر به فعالیت 

مي پردازید؟
بهصورتکاسیكوآکادمیكسبكهايمتعدديدردنیا
وجوددارندوليتمایلمنبهخلقیكبرداشتماناازیك
موضوعبیشتربهسمتواقعگرایيوانتزاعياست.کارحجم
نیازدرونيدرخودم و تمایل بهصورتیك را ومجسمه
احساسکردم.پیشنیازآندانستنطراحي،پرسپکتیواست
یادمهستکهبراساسهمیناشتیاقدرونيوباخریداري
اینزمینهشروعکردمودرهیچمقطعي تعداديکتابدر
ازکاساستفادهنکردم.موادومصالحمختلفيراازابتداتا
کنونامتحانکردهام.ازمقواگرفتهتایونولیت،گچ،سنگتا
درنهایتچوبکهیکيازاصیلترینمصالحطبیعيبراي
اجرايکارهاوصنایعدستياست.بههرحالامروزهازفلزهاي
پاستیك پارچه، نخ، شیشه، کاغذ، گرانبها، تا قیمت ارزان
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مجسمه  ساخت 
از دیر باز تا كنون 
با استفاده از مواد 
وجود داشته و 
كاربردهاي  البته 
براي  نیز  متفاوتي 
آن متصور بوده 
است  .     كاربردهاي 
جادوئي،  دیني، 
سیاسي،  فرهنگي، 
ماوراء طبیعه و 
جهان پس از مرگ، 
اسطوره و .  ..

وحتيدرحالتتزئینيآنمیوهجات،یخوشنبراي
ساختحجماستفادهميگرددکهالبتهدرهریكازاین
مواردازماستابزارهايموردنیازبهکارگرفتهشود.در
مجسمهسازيباتراشدادنمادهاولیهموردنظرحجمفرم
اینحجموفرم موردنظرحاصلميگردد.دردورهاي
لوازماولیهزندگيبودهودرمراحلبعديوباتوجهبهعدم
شناختبشرازطبیعتدرقالبعینينمودناربابانواع
بودهاست.ارتباطمجسمهسازيدرمعنيعامآنبامذاهب
وادیاندرطولتاریخبسیارتنگاتنگبودهاست.دردورهاي
حجمموردنظررابهصورتایهایهشبیهبهخطوطتراز
نقشهتوپوگرافيميبریدموباقراردادناینبرشهابرروي
همحجمنهائيایجادميشد.درقبلنیزاشارهکردمامروزه
ميتوان اولیه ماده بهعنوان کنید کهتصور مادهاي ازهر
استفادهکرد.خودمشخصاچوبرابسیاردوستدارم.
درکشورعزیزمااینمادهبهوفورودرطیفقابلقبولي
وجودداردکهميتوانازآنبارعایتاصولتوسعهپایدار
بهنحومطلوبدرزمینههايمتفاوتاستفادهنمود.چوب
خالصکهازدرختبهدستميآیددرشکلهايمختلف
برشميخوردودرقالببینه،نیمبینه،چهارتراش،الوار،
تراورسو...دردسترسقرارميگیرد.توسکايسبكونرم
راستتار،افرايسختوسنگین،راشبادرونچوب
نامشخصوکرممایلبهقرمز،بلوطمقاومبهرطوبت،
چنارپرداختپذیر،ساجسنگین،روغني،خوشتراش
وزیبا،امرودمقاوموراستتار،انجیليسنگینوآهنین،
آبنوسسختوبسیارسنگینبااستحکاممثالزدنيو
البتهگرانقیمت،گردويبسیارخوشنقشوصیقلپذیر
تاممرز،سرخدار،ماهون،فوفل،ارس،ملچ.همهاینها
طیفبسیارمطلوبيرادراختیارقرارميدهند.چوبماده
اولیهاياستکهگرميوزندگيدرآنموجميزندقطعا
قبولداریمکهبرداشتازچوبباپاستیكبسیارمتفاوت
است.اینمادهکهبهلحاظگیاهشناسيمجموعهمتراکماز
بافتهايثانویهگیاهانآوندداراستدربینکامبیومو
مغزساقه،ریشهوشاخهگیاهساختهميشود.چوبمغز

ریشهدرانواعدرختانمعمواداراينقوشبسیارخاص
استوارزشبسیارباایيبرايکاردارد.هرقدرچوب
دارايفیبربیشتريباشدداراياستحکامبیشتريخواهد
بود.بههمینترتیبچوبهادرسهدستهسبكمثلبالسا
باجرمحجمي019/0تامتوسطمثلگردووسنگینمثل
کلیستانتانوسباجرمحجمي2/1کهدرآبغرقميشود
طبقهبنديميگردندکهبهصورتیكاصلهرقدرکاربا
چوبسنگینترصورتگیرددارايارزشوماندگاري

بیشتريخواهدبود.
با  به هنر مجسمه سازي را در مقایسه  : گرایش 

سایر هنرها در این عصر، چگونه ارزیابي مي كنید؟
مواد از استفاده با کنون تا دیرباز از ساختمجسمه
وجودداشتهوالبتهکاربردهايمتفاوتينیزبرايآنمتصور
بودهاست.کاربردهايدیني،جادویي،فرهنگي،سیاسي،

ماوراءطبیعهوجهانپسازمرگ،اسطورهو....
پسمجسمهسازيراميتواننوعينمادگرایيدانست.
پیش به بشري جامعه مدنیت و ميگذرد زمان قدر هر
افسانهاي ازجنبههايماورایي، ميرودورشدميیابد
آنميگردد. وعقلجایگزین منطق و کاستهشده کار،
منطقيکهانسانگرائيوایدهآلیسمیونانيپایهگذارآن
بودهاست.هنریونانيکهبراصولریاضياستوارميگردد
ونهایتاميبینیمکهمثابهدستداوینچيدرقالبنسبت
جلوه بزرگ براي آشور ميیابد.شاهان ظهور طائي
الوهیت، مقام به شدن تبدیل براي مصر فراعنه کردن،
بعضي همچنان که نمودند زیادي استفاده هنر این از
افغانستان بامیان ازاینآثاروجوددارد.مجسمهبودادر
کهالبتهپسازحملهگروهطالبانبهنابوديکشیدهشد،
نزدیکي در ساساني شاهپور مجسمه مصر، در ابوالهول
برازجان)غارشاپور(،هرکولوکتیبههاينقشبرجسته
سنگيدرکرمانشاهنمونههایيازاینمواردهستند.هنر
مجسمهسازيدارايیكویژگياصليوشاخصنسبت
بهسایرهنرهاستوآنایجادحجموسهبعديبودن
انتخاب ابتداطرحيرا آناست.بهصورتسادهوکلي

ميکنیدپسازپیادهسازيطرحرويمادهاولیهکهبراي
حذف را اضافي احجام ميکنیم، استفاده آن از ساخت
مينمائیم.باظریفکاريونازكکاريکاررادنبالکردهو
درنهایتباپرداخت،کاررابهپایانميبریم.البتهدرمواد
مختلفکميروشهامتفاوتاستامااصولکليیکي
است.روشجفتکاريهموجودداردکهدراینروش
ابتداقطعاتجداگانهساختهشدهودرانتهاکناریکدیگر
قرارگرفتهوجفتميشوند.امروزهباتوجهبهتکنولوژي
بیشتر سازي بشريمجسمه جامعه فني دستاوردهاي و
بهسمتهنريآنسوقیافتهکهباایجادمکاتبجدید
فکرينوعنگاهمرتبطباآننیزایجادشدهاست.لکندر
گذشتههاينزدیكودورایجاداحجاموتندیسهاوهیاکل
امريضروريونهفقطازنظرزیبایيشناسيوهنريبوده
است.ساختیكکوزهسفالي،یكثبرسنگيویایك
نیازهايروزمره نمودن برآورده قاشقچوبيدرراستاي
انسانتبیینوتعریفميشدهاست.بعضاهمانگونهکه
درغربنیزرخدادهبرداشتغلطازتندیسومجسمه
بیزانسواکنشنشان اربابانکلیسايدوره تا سببشده
اعام با نظر مورد دوره امپراتوران از یکي نهایتا و داده
بتگريوبتسازيمانعازرشدمقطعياینهنرگردید.
دردورهرنسانسبااحیايهنريادبي،علميواجتماعي،
و کرده ظهور »داوینچي« و آنژ« »میکل همچون نوابغي
اینهنررابهاوجرسانیدند.درحالحاضرباتوجهبه
پیشرفتهايبشريتقریباهمهمرزهادرنوردیدهشده
وازتفننبهصنعتيعجیبتبدیلشدهکهدرزمینههاي
مرتبطبادکوراسیونومعماريباقدرتحضوریافتهو
مفاهیماسطورهاي،دیني،اجتماعيرادنبالنمودهاست.
خوشبختانهدرحالحاضراینهنرچهبهصورتبوميو
سنتيکهدربعضيمناطقکشوروجودداشتهوداردوچه
سبكهاينوینوآکادمیك،مجالتنفسدوبارهیافتهوبا
تکیهبررسانههايمدرنامروزيقابلیتدریافتآخرین
دستاوردهاوپیشرفتهايجهانيرابهدستآوردهاست.
: نظرتان را درباره این جمله بفرمایید: »مجسمه 
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سوي  به  روزمره  زندگي  از  سفري  است؛  سفر  یك 
احساس و اندیشه، به سوي گفتگوي تمدن ها، فرهنگ ها 

و اندیشه ها...«
خاطرهجالبيکهدراینخصوصميتوانمنقلکنم:
درهنگامنبردودفاعمقدسدرسال65درمنطقهايدر
شمالکردستانعراقبودم.منطقهايباجنگلهايزاگرسي
گفتگوي و...در گردو توت، بلوط، زیباي درختان و
دوستانهايدریكعصرزیبايتابستانيبافرماندهمقرگرم
صحبتبودم.ایشانپرسید:چهحسيداريواینطبیعت
وموقعیتوشرایطراچهطوربهیادخواهيسپرد؟یادم
هستزیردرختگردویيمیانسالنشستهبودیم.برخاستم
وپسازباارفتنازدرخت،شاخهايمناسبراحدوداً
بهقطردهسانتیمتربریدموباگذشتتقریبایكساعت
و تراشیدم را پیچیده بههم برگ دو از تندیسکوچکي
پایهآنرادرداخلتهپرهدارمنفجرشدهیكخمپار60
میلیمتريکهدرآناطرافافتادهبودقراردادم.هنوزهم
آنکاررادرمنزلنگهداشتهاموآنروزماندگارشد.در
اینسوالعنصراصليسفراست.هرگاهسفرباشدحتما
مسافرينیزوجودخواهدداشت.مجسمهبرداشتقابل
لمسيازیكطرزتفکردریكدورهاستکهاززماني
درگذشتهبهحالوپسازآنبهآیندهخواهدرسید.خود
مسافرایستاست؛یعنيدرطولزمانتغییرنخواهدکردو
برهمینمبناستکهميتواندپیامآوراعصارباشدپیامياز
گذشتگانبهما.اندیشهايازگذشتهکهخودرابهمارسانده
است.تصورکنیددوهزاروپانصدسالقبلاتفاقيافتاده
وایناتفاقفيالمثلدرقالبمجسمهیانقشبرجسته
برابر در مقاوم ماده بهعنوان سنگ رسیده ما به سنگي
حوادثطبیعيودردسترس.»گاوبالدار«بانیمتنهانسان
کهدردوطرفدروازهمللتختجمشیدبررويسنگ
حجاريشدهچهپیاميرابهشماخواهدداد؟قدرت،جال
وشکوهوعظمترابانگاهزیبایيشناسيترکیبکردهو
پیاميآمیختهبابزرگي،استواريونظاممندياینسرزمین
رابهشماالقاءخواهدکرد.خواهدگفت:»مناینهستم،

شماچههستید؟«
: الهام گرفتن از طبیعت تا چه اندازه  در ساخت و 

خلق مجسمه ها مي تواند موثر باشد؟
بسیاري زیباي عناصر اطرافمان محیط و طبیعت در
در ميآید شد.یادم عمیق آن در باید فقط دارد وجود
مسافرتيبهشهرزیباياصفهانودیداريکهازمسجد
امامداشتمنقشبرجستهايتوجهمراجلبکرد.نقشي
ازیكگلچهارپربررويگوشهايازقسمتباادستي
یكستونسنگي.ستونيزیباوحجاريشدهازسنگ
مرمر.دریكفضايدلگشاوفراخبامعمارياسامي.
امانکتهاینبودکهدراینگستره،گلمورداشارهفقط
بود. کبریت چوب یك سر از بزرگتر کمي اندازه به
ظرافتياینچنیندرگسترهايبهآنفراخنایي.طبیعتبه
معنيعامآندرهمهاطرافماوجوددارد.حتيدراین
ازدحامگمشدهدرکانشهريکههجمهآهنوفواد،
بتن،آلودگيهايصوتيو...آنرادربرگرفتهاست.طبیعت
معموادرذهنماصرفادرمتنآبيدریاویاسفرهسبز
جنگلهايهیرکانيوپهنبرگشمالخاصهميشود.
لکنآیایكتلماسهکویريویاشبزیبايکویرقابل
موجود متنوع و گوناگون است.اجزاي شدن فراموش
الهامبخشاصليهنرمنداناستکه اطراف درطبیعت
ممکناستبهصورتواقعگرایانهویابرداشتآزادو
انتزاعيوپستمدرندرکارهايهنرمنددیدهشود.مادر
طبیعتسخاوتمندانهایدههايجالبونابرادراختیار
قرارميدهداگرکميدقتکنیموبيتفاوتازکنارآن

عبورنکنیم.
: مسئولیتي كه در ناردیس بر عهده دارید با هنر 
را  هنر  و  صنعت  دوگانگي  این  است  متفاوت  كاما 

چگونه تفکیك مي كنید؟
درشرکتناردیسوظیفهپشتیبانيبهعهدهاینجانبنهاده
شدهاست.البتهتجربهقبلياینجانبدرزمینهقراردادهاو
پیمانهابودهاست.دربحثپشتیبانيبرقراريارتباطکاري
باهمکارانعزیزمکهافتخارخدمتگزاريآنانرادارمازاهم

مسئولیتهاياینجانباست.ازماستتاانسانهارادریابیمبا
آنهادوستيصمیمانهداشتهباشیم.بهنیازهايآنهاتوجهکنیم
وبهآنهااینباورراالقاکنیمکهنگراننباشیدمادرکنارتان
هستیموشمابافراغبالبهمسئولیتهايخودتانبپردازید.
آننگاهسهبعديحاکمبرذهنمهمیشهکمكحالماست
وبااستفادهازآنسعيميکنمشناختينسبيازکسانيکه
روزانهبین8تا10ساعتباآنانزندگيميکنمداشتهباشمو
ازآندرجهتارئهخدماتبهتراستفادهنمایمالبتهپرواضح
استکهمندریكزنجیرهتعریفشدهامویكحلقهازاین
زنجیرهستم.اساسانوعنگاهمنازموقعيکهقوهتشخیصو
تمییزپیداکردم.بهصورتسهبعديوحجميبوده.ایجادیك
تصویردرسهبعداصاکارسختيبرايمننیستوميتوانم
هرچیزيراازهرزاویهايدرذهنتصورکنموتقربیااین
موضوعدرمننهادینهشدهاست.ایجادیكتصویرسهبعديو
تبدیلآنبهاجزاکوچکترمرتبطوبررسيتكتكآنهاوکنار
همقراردادنمجددواخذیكبرداشتنهایيرویهاياستکه
درکارهایمانجامميدهم.حتيدرمقطعيکهدرسایتپروژه
شیرینسازيدرکنگانواقعدراستانبوشهربودمبهاینفکر
ميکردمکهکلپروژهرابهصورتیكمجموعهکرويببینمکه
درطيپیشرفتکارکمکمشکلخودراخواهدیافت.بهنظر
میرسداینمهمفعاازجملهشرحوظایفمهندسینمحترم
صنایعدرقالبکنترلپروژهباشد.درایرانازکنترلپروژه
بهصورتگرافونمودارواعداداستفادهميگرددکهدرجاي
خودخوباستوليآیاتصویرسهبعديازاینپیشرفت
جهتاستفادهمدیرپروژهدریكنگاهوجوددارد؟اینزمینهاي
استکهبهعنوانیكفکرميتوانراجعبهآنتحقیقوبحث
کرد.قطعادرذهنمدیرپروژهآیتمهايبسیاريوجودداردکه
هریكازآنهانقشهراهيدارد.اماآیانیازنیستکهدریك
نگاهتصویرسهبعديپیشرفتواجرايکاررادیدتاتصویر
کانونهجزبهجزپروژهدرذهننقشببندد.وجودآننگاه
کانوهمهجانبهنیازاولیهاینمسئولیتاستوتصورميکنم
باهماندیديکهدرپیشبیانشدسببشدهتابتوانماینمهم

رادرحدتوانمبهاجرادرآورم.

   اجزاي گوناگون 
و متنوع موجود 

در طبیعت اطراف 
الهام بخش 

اصلي هنرمندان 
است كه ممکن 
است به صورت 

واقع گرایانه و یا 
برداشت آزاد و 

انتزاعي و پست 
مدرن در كار  هاي 

هنر مند دیده 
شود  .     مادر طبیعت 
سخاوتمندانه ایده 
  هاي جالب و ناب 
را در اختیار قرار 
مي دهد اگر كمي 
دقت كنیم و بي 

تفاوت از كنار آن 
عبور نکنیم

مانی
 خود

گپ
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اندراحواات کارمندی

 رزومه اش نشون میده كه یه آدم خاق، توانا و مدیره. 
امکان نداره استخدامش كنم!

من یه آدم بله قربان گو میخوام.

 تو با این حجم كارت چرا بازنشستگیتو رسمي 
نمي كني؟

فکر مي كنم جواب سوااتت رو در مورد حقوق، مزایا، 
پاداش، حق ماموریت، مرخصي و ساعات ناهار گرفته 

باشي... حاا در مورد خود كار سوالي نداري؟

بهاطرافمينگرم،بهتغییرمينگرم،جهاندردیدگانمدرحالتغییراست،درختانباشکوفههایشان،
گلهاباغنچههایشان،پرندههاباآوازشانوانسانهاباپاکيودوريازگرفتگيخزانوغبارروبِي

شیشههايخانهشان.
ــتيرابهدیدگانمانهدیه ــوییمتاجوردیگريزیبایيهايجهانهس ــمانمانرابش وحاابایدچش
ــاديکنیم،بانوازشکردنصورتنرمولطیفکودکيوبا کنیم،دلهايمحزونخودرامملوازش
بوسیدنگونههاياو،گلدوستيومحبترادرقلباوبکاریموشوقلذتشرابهدیگرانوامدهیم.
لباسيازیکرنگيسبزهبهاري،عطرآگینشدهازمحبتوبهزیبایيسنبلهفتسینبهتنکنیم.یادمان
باشدلباسسیاهکینهوکدورتراازتنبرونکنیم،واگرخوبگوشکنیمصداينمکيراميشنویم،
اولباسکهنهميخرد،دررابازکنیم،لباسزردخزانوسردزمستانرابهاودهیم.بدخلقيراازخود
ــبیلدارا ــقرادرگلدانزندگيمانبکاریم.بیائیمبهجاياینکهفقطش دورکنیموگللبخندوعش
بهخاطریكدقیقهطوانيتربودنشجشنبگیریم،هردقیقهرابهخاطرباهمبودنمانغنیمتشمریم
ــت.آريدرسالجدید،بهگونهایيجدیدنگاهکنیمشاید ــتيباهمبودناس کهزیباترینحکمتدوس
ــد.بایدبرايخودمانوقتبگذاریم،بهخاطرقلبمان،روحمانفقط ــترباش ــانازمابیش دیگرانحقش
لحظهايبیاندیشیمونفسيتازهکنیمتادرهمینسالنو،روحينو،قلبينوونگرشينوداشتهباشیم

کهجاياماواگرداردکهزمیننفسبکشدومتحولشودومانه!
ــتيدرقلبیکدیگر، ــتنگلدوس بیائیمدرقلبمانجایيبرايهمهافراددنیامهیاکنیموبرايکاش
ــتيمثلگلاست،اوراببوییم،اوراحسکنیمواو ــتومحبترافراموشنکنیموبدانیم:دوس گذش

راهدیهدهیم.

سالي نو، زيستني نو

لطیفه مدیریتی

اين متن را نخوانيد 
اگرشمارئیستونودوستداریدمتنزیررانخوانید:

کاغيرويدرختنشستهبودودرطولروزهیچکاريانجامنميداد.خرگوشکوچکيکاغ
رادیدوازاوپرسید؟آیاميتوانممثلتودرطولروزبنشینموهیچکارينکنم؟

کاغپاسخداد:البته،چراکهنه!
سپسخرگوشرويزمین،زیرکاغنشستواستراحتکرد.

ناگهانیكروباهآمدپریدرويخرگوشوآنراخورد.
نتیجهاخاقيداستان:

اگرمیخواهیدبنشینیدوهیچکارينکنید؛بایددرجایگاهخیليخیليباایيبنشینید!

كارمند فعال
رئیس: خجالتنمیکشیتویاداره،داریجدولحلمیکنی؟

كارمند:چهکارکنیمقربان،اینسروصدایماشینهاکهنمیذارهآدمبخوابه.

گردآورنده:رقیهزیاری

نوشینغامخاصي






