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سهمقوله»سازمانوتشکیالت«،»سیستموروش«و»مدیریتمنابعانساني«
چناندرهمتنیدهاندکهطرحیکيبدونپرداختنبهدوتايدیگر،گرهايازکار

نميگشاید.
و )سازمان مستطیلها نامگذاري و افقيوعمودي مستطیل ترسیمچند با
تشکیالت(،بدونآنکهشبکهارتباطياینمستطیلهابایکدیگرمشخصشود
)سیستموروش(وبيآنکهجاندادنوروحبخشیدنبهاینمجموعهبااستفاده
ازهویتهايانساني)منابعانساني(صورتپذیرد،وازهمهمهمتر،بدونتعریف

وتبیینروابطانساني،سازمانهاایجادنميشود.
سازمان هر مثل تأسیس، اولیه سالهاي در فراب که است این واقعیت
جدیدالتأسیسدیگر،جاذبهچندانيبرايجذبنیرويانسانينداشت.یعنيکساني
کهدرانتخابشغل،چندگزینهپیشرويخودداشتند،بهندرتفرابراانتخاب

ميکردند.دلیلآنهمواضحبود:
-فراب،تازهتأسیسشدهبودوهنوزهیچگونهبروندادسازمانينداشت.طبیعتًا

هیچارزیابيوقضاوتيهمدرمورداینشرکتوجودنداشت.
-اساساًمعناومفهومشرکتهايGeneral contractorوE.P.Cتبیین
نشدهبود.تعریفمشخصيازایننوعشرکتهادردستنبودودرجامعهصنعتي

کشور،شناختهشدهنبود.
-مشخصنبودکهفرابدردرازمدتپایدارخواهدبودیانه؟باتوجهبه
محدودیتمنابعآبکشور)نسبتبهمنابعنفتوگاز(وهزینهزیاداحداثسد
ونیروگاههايبرقآبي،مشخصنبودکهرویکردوزارتنیروودولتدررابطهبا

اجرايپروژههايبرقآبيدردرازمدتتداومخواهدداشتیانه؟
-فرابدرنوعخودبي»نظیر«بود.یعنيشرکتمشابهوفعالیتمشابهي
درکشوروجودنداشت.انتخابفرابخصوصاًتوسطکارشناسانفنيبهمنزله
محدودشدنآنهابهکاردرهمینشرکتبرايهمیشهبود.تصوراینبودکهسابقه
کارآنانخصوصاًدرزمینههايفني،مهندسيوطراحيدرسایرسازمانهاکاربرد

نخواهدداشت.
-افرادوخصوصاًنیروهايمتخصصفنيترجیحميدادندکهیاجذبسازمانهاي
شناختهشدهتروداراياسمورسمترشوند،یانوعکاريکهانتخابميکننداجازه

جابجایيواستفادهازتخصصوتجربهآناندرسایرشرکتهارابدهد.
عواملفوقدشواريهايزیاديبرايجذبنیرويانسانيدربرداشت.فقدان
سیستمهايجذبونگهداشتنیرويانسانيوتشکیالتمدیریتمنابعانساني
نیزمزیدبرعلتبود.افراديکهدارايتجاربفنيیامدیریتيبودند،برايآغاز
همکاريبافرابتردیدداشتند.)»محمدصادقي«درمصاحبهخودبانشریهفراب
ميگویدکهوروداوبهفرابسهماهطولکشیدهاستوچندینجلسهمذاکرهبا

مدیرعاملوقتشرکتوبندهداشتهاستتابهانتخابرسیدهاست.(
نیازفراببهجذبنیرويانسانيدرردههايمختلفشغلياعمازمشاغل

عاديیاتخصصيدرسطحوسیعيمنعکسشد.شایدتعجبکنیدکهچراجذب
افرادبرايمشاغلعاديرانیزبهعنوانیكمشکلمطرحميکنم.تصورمابراین
بود)وهنوزهمهست(کهعالوهبرجانمایيدرستافراددرسطوحسازماني
مختلفواستفادهصحیحازمهارت،تخصصوتحصیالتآنان،آنچهموجب
تحققاهدافیكسازمانميشودبيارتباطبامنشوشخصیتواندیشهورفتار
وکرداروسلوكافرادنیست.دریكگروهکوهنوردي،افرادمختلفبامشاغلو
تحصیالتمتفاوتهمنوردميشوندکهقلهايرافتحکنند)زیباترآنکهقلهآنانرافتح
ميکند!(.توفیقآناندرصعود،بهشغلوتحصیالتومنصبسازمانيوتخصصآنها
وابستهنیست،اماباروحیهوشخصیتورفتاراجتماعيآنهاارتباطدارد.درسازمانهم
همینطوراست.بایستيافرادسازمانبتوانندفارغازخصوصیاتشغليوتحصیليبا
یکدیگرگفتگوکنند،همراهشوند،همکاريکنندوآنچهکهدراینحوزهبهافراد
کمكميکند»تجربههايزندگي«است،»تعامالتاجتماعياست،»سازگاریهاي

رفتارياست«،»شعوراجتماعي«است،»شرافتفردي«است.
دربرخيازسازمانهاایناشتباهرایجوجودداردکهبرايجذبنیرويانساني
متخصصوتحصیلکرده،تیممصاحبهکنندهتشکیلميدهند.روانشناسصنعتيرا
همخبرميکنند.مدیرومعاونومدیرعاملرانیزدرگیرميکنندتاانتخابدرستي
صورتپذیرد.وليدرموردمشاغلعاديبایكتلفنبهشرکتپیمانکارتأمین
نیرويانساني،نیروسفارشميدهندو24ساعتبعدنیزایننیرودراختیارسازمان
قرارميگیرد.امادوگانگيشخصیتي،فرهنگي،رفتاريافرادسازماندرطيمدت

همکاريمانعموفقیتسازمانميشود.
»حمیدزرگرپور«را»موسيرفان«کهعضوهیئتمدیرهفراببود،معرفي
کرد.آرامبودوصبوروقابلاعتماد.اوبهجاي»محمدجالليخواه«درطرحکرخه
نشست.»محمدجالليخواه«دوسهماهقبلبهفرابپیوستهبود.اوهمراهدونفر
ازکسانيکهکاندیدايهمکاريبافراببودنددریكسانحهدلخراشرانندگي
درجادهاهوازبهاندیمشكدرگذشت.خودروآنانمزدادوکابینبودورانندگي

خودروراشخصاًبرعهدهداشتند)مهماست(
»بهزاداصالحچي«همراه»حمیدزرگرپور«آمد.جوانبودوپرشوروبه
صعودهايبیشتروباالترفکرميکرد.)منظورمقلههايمرتفعنیستکهاساسًا
حوصلهچندصدمترپیادهرويهمنداشت!(.دوسهماهبعد»خسروهمتپور«
همبهآنهاپیوست.ازهمانروزاولدرکارگاهکرخهمستقرشد.زمیننیروگاهرا
تحویلگرفتوپابهپاينیروگاهجلوآمد.بیشاز8سالدرکارگاهکرخهماند.با
اضافهشدن»محمودرضافرزانگان«و»سعیدعسگري«و.....تیماجرایيپروژه
کرخهاندکيشکلگرفت.یکسالبعد»حمیدزرگرپور«مدیرعاملآبونیروشد.
بهزاداصالحچيدرکارگاهکرخهبههمتپورمتصلشدواینهردوکهفاقدسابقه
کاراجرایيومدیریتيبودندوسنوسالشانکمتراز25سالبود،کارگاهکرخهرا

بهدستگرفتندوتاپایانپروژهماندند.
»محسنمیرزایي«رانیز»موسيرفان«معرفيکرد.اودرامورماليفراب
نشست.ازنابسامانيامورماليدرهراسبودوتالشزیاديکردکهامورماليرا

سروساماندهد.دراینتالشها»مسعودبحراني«همشریكبود.
»حسنمداحي«ازآبوبرقخوزستانآمد.ازقبلبااوآشنایيمختصري
تصمیم جنگزده، و جنگي مناطق و درخوزستان کار سالها از پس داشتم.
گرفتهبودخودرابهپایتختبرساند.اونیزدرطرحمسجدسلیماننشست.طرح
مسجدسلیمانهممثلطرحکرخههیچسازمانوتشکیالتوکارشناسوکارمندي

امینحاجیرسولیها

فراب در نوع خود 
بي »نظیر« بود. 
یعني شركت مشابه 

و فعالیت مشابهي 
در كشور وجود 
نداشت. انتخاب 
فراب خصوصاً 
توسط كارشناسان 
فني به منزله محدود 
شدن آنها به كار در 
همین شركت براي 
همیشه بود. تصور 
این بود كه سابقه 
كار آنان خصوصاً 
در زمینه هاي فني، 
مهندسي و طراحي 
در سایر سازمانها 
كاربرد نخواهد 
داشت

... به جای 
خاطرات
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ری
ت گذا

ی سیاس
س شورا

ن رئی
سخ

مشکل اصلي این 
بود كه روش و 

قانون و آئین نامه 
و دستورالعمل 
نداشتیم كه بر 

اساس آن عمل 
كنیم. شبکه 

ارتباطات سازماني 
مشخص نبود و 
فاقد نظام هاي 

مدون تشکیالتي 
بودیم. فاقد سیستم 

و روش بودیم. هر 
روز دهها مشکل 
كوچک و بزرگ 

پیش مي آمد كه باید 
براي حل آنها، متد 

و روش مي داشتیم، 
در غیر اینصورت 
نمي توانستیم حل 

كنیم. مشکالت 
كوچک تبعات بزرگ 

در پي داشتند

نداشت.ازنقطهصفرسازماندهيشد.
»آویساناصحي«بهعنوانهمکاریكشرکتحسابرسيواردفرابشد.اما
چندينگذشتکهازکارقبليخودجداشدوبهفرابپیوست.دقیقبودومنضبط.
باتالشاوبودکهنظامحقوقودستمزدفرابشکلاولیهبهخودگرفتوبعدها
بهمرورتکمیلشد.ساعتهاوروزهايزیاديراصرفحلوفصلمسایلاولیه
اداريوکارگزینينمود.بعدهاهمکارامورماليشدوبانمایندهمدیریتدرکیفیت

نیزهمکاريمينمود.
»اللهبرجسته«ازطریقآگهيروزنامهبهفرابمراجعهکرد.درمرکزتحقیقات
رازيکارميکرد.یکيدوسالسابقهکارداشت.اوهمبهعنوانکارشناسدر
بازرسيوکنترلکیفیتمشغولکارشد.حدود8سالدرفرابماندونقشمهمي
دربهترادارهشدنبازرسيوکنترلکیفیتفرابایفاکرد.اومدیربخشنبود،اما
قادربودبهخوبيبخشکنترلکیفیترانقدکند.بهسالمتسازماناهمیتميداد

وسالمبودنمحیطکاربراياومهمبود.
»محمدصادقي«بهقولخودشپسازمدتهاجنگوجدالباخود،دراسفندماه
75بهفرابپیوست.اوازشهروندآمدوقبلازآننیزدرشرکتایرانسوئیچاشتغالبه
کارداشت.اوراازقبلنميشناختم.بهتوصیهیکيازدوستانمشتركبایکدیگرارتباط
پیداکردیم.آنچهازاولینجلساتمالقاتبااوبهخاطردارمایناستکهمنباهیجان،
اضطراب،شوق،شوروامیددرموردفرابومسئولیتهايسنگینفرابووظائفمهم
وملياینشرکتونیازشدیدبهوجوداووامثالاوسخنميگفتمواونیزباخیال
راحت)بيخیال(نشستهبودومرامينگریست.لبخندخاصيبرلبداشتکهمعناو
مفهومآنرانميفهمیدموبهمیندلیلهمگاهيعصبيميشدم.مدتزمانيطولکشید
تانگاهمشترکيپیداکنیم.ما،ساعتهاوروزهايزیاديرابایکدیگرگذراندیمودر
موردمشکالتسازمانگفتگوکردیم.بارهاازاوخواستهامکهمسایلومشکالتيراکه
درابتدايورودبهفرابباآنمواجهبودهاست،بنویسد.وقعيننهادهاستوالبتهحق
داردکهبگویدفرصتنکردهام!وقتيکهصادقيآمدمجموعهمعاونتپشتیبانيشامل
روابطعمومي،خدمات،اداري)کارگزینيودبیرخانه(،انبار،دفترنمایندگياهوازو.....

14نفربودند.
مشکلاصلياینبودکهروشوقانونوآئیننامهودستورالعملنداشتیمکه
براساسآنعملکنیم.شبکهارتباطاتسازمانيمشخصنبودوفاقدنظامهاي
مدونتشکیالتيبودیم.فاقدسیستموروشبودیم.هرروزدههامشکلکوچكو
بزرگپیشميآمدکهبایدبرايحلآنها،متدوروشميداشتیم،درغیراینصورت

نميتوانستیمحلکنیم.مشکالتکوچكتبعاتبزرگدرپيداشتند.
بهخاطردارمکهیكروزاواسطسال76،یکيازکارشناسانکنترلکیفیتکه
قصدداشتازدفتراهوازبهیکيازکارگاههاعزیمتکند،مستقیماًبامنتماس
گرفتوباناراحتيبیانداشتکهمسئولدفتراهوازبرايمأموریتاو،یكخودرو
پیکان)یاپراید(کرایهکردهاست.اونیزاعتراضکردهبودکهچراخودروبهتري
)مثلپژو(اختصاصنميدهي،پاسخشنیدهبودکهپیکانبرايکارشناساستو

پژوبرايمدیر!کارشناسهمپاسخدادهبودکهپسمنهمنميروم!
وقتيمقرراتدرستيوجودنداشتهباشد،آنوقتمسئولدفتراهوازهمرأسًا
تصمیمميگیردکهقانونوضعکندوچوندرجامعهمشاهدهکردهاستکهمدیران
باخودروهايخوبترددميکنند،باخوداستنتاجکردهاستکهپسمنهمبه

کارشناسپیکانميدهموبهمدیرپژو!
»منصورفتحعليراهردوما)منوصادقي(ميشناختیم.اومهندسبرقبود

ودراواخردهه60درشرکتایرانسوئیچوسپسدرشرکتساپتااشتغالبه
کارداشت.خبرنداشتمکهبهکارهايسیستميوISOو.....عالقمندشدهاست.

صادقيبهمنگفتکهچنیناست.
اوایلسال76بامنصورفتحعليقرارمالقاتگذاشتمودرخصوصمشکالت
سیستموسازماندرفراببااوگفتگوکردم.اوانسانيفروتن،متواضع،عاطفي،پر
کاروزحمتکشبود)وهست(.تجربهپیادهسازيسیستممدیریتدرشرکتساپتا
رادرکارنامهخودداشت.پذیرفتکهبافرابهمکاريکند.اودریادداشتهاي

خودمينویسد:
»باتوجهبهتجربهپیادهسازيسیستموعالقهبهانجامفعالیتتخصصيو
صنعتي،تصمیمداشتمدراینزمینهفعالیتجانبيداشتهباشموليباآگاهياز
اینموضوعکهازبزرگترینکاستيهادرکشورمانآگاهيمدیریتيوجامعنگري
سیستمياست،خودراموظفدیدمکهدراینزمینهفعالیتبیشتريداشتهباشم.
پسپذیرفتمکهبطورتماموقتدرزمینهطرحریزيسیستمهابافرابهمکاري

کنم«.
متصلکردن»منصورفتحعلي«بهمعاونتبرنامهریزيوکنترلپروژهآنزمان
)مجیدناجيمقدم(ازیكطرفوبرقراريارتباطاوبابدنهمدیریتيوکارشناسي
فرابازجملهموارديبودکهبایدبهخوبيانجامميشدکهدرغیراینصورتکاري
ازپیشنميرفت.رفتارهايخودمانيوبيتکلففتحعليازیكسووکمكو
همکاريمحمدصادقيازطرفدیگرموجبشدکهارتباطاوبابدنهسازمانبه

خوبيبرقرارشود.فتحعلي:
».....فعالیتشناختخودراتحتنامنمایندهمدیریتدرکیفیتوایجاد
ازهمکاريخانم برخورداري با و کردم آغاز از76/1/26 کیفیت نظام بخش
فرزانهیاريپورکهازابتداتاانتهاباتیمنظامکیفیتهمکارينمود،اقدامبهتهیه

گزارشهايشناختنمودم«.
فعالیت»فتحعلي«وهمکاراناوجنبوجوشيدرسازمانایجادکرد.تهیه
مستنداتسیستممدیریتکیفیت،تقریباًبرايهمههمکارانموضوعجدیدوتازهاي
بود.نکتهمثبتيکهوجودداشتاینبودکهسازمانفرابسازمانجوانيبود.
همسازمان،جوانبودوهممتوسطسنهمکارانپائینبود.اینموضوعبراي
طرحریزيسیستمهاوپیادهسازيآننکتهمثبتياست.مقابلههاومخالفتهانهبه
لحاظ»پیريسازمان«،»ترسازتغییرودگرگوني«و»چسبیدنبهعادتها«که

ازجنساختالفسلیقهبود.فتحعلي:
»پسازمرحلهشناختوبحثوبررسيهايانجامشدهباآقايحاجيرسولیها
کهازطرفهیئتمدیرهمسئولمستقیماینپروژهبود،نسبتبهجذب»حسین
هاشمي«برايپیادهسازيسیستماقدامکردم.»حسینهاشمي«درپروژهقبليبامن

همکارينمودهبودوباکمكاوبرنامهزمانبندياجراراتهیهکردم«
جمعخوبيازافرادجدیدوقدیميترهايفرابمثل:عبدالرضاحبیبزاده،
مجیدناجيمقدم،فضلاهللحاجصادقي،محمدحسینرنگبست،اسکندرنظري
و.....تشکیلشدهبود.قدیموجدیدباامیدبهاینکهسازمانيکاراومدرنرا
پایهگذاريکنند،کنارهمنشستند.شوروشوق»ساختنبرايماندن«درچهرههمه
موجميزد.منصورفتحعلي،هدایتاینجمعرابرعهدهداشت.ویژگيبارزاوسر
وصدايزیاداوبود!همیشهميخندید.درحالتعاديچشمهایشپیدانبود،واي
بهوقتيکهميخندید.خندههايمکشيبلندباچشمهايبسته!خندههایيکهفرو
ميرفتندبهجاياینکهبیرونبیایند!    ادامه دارد...
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اخبار شركت توبا

سازي  اسپول  سوله  استراكچر  نصب  
LNG شماره 1 پروژه ایران

نصب و انجام اتصاالت تابلوهاي نيروگاه 
سنگ توده

شروع عمليات كف سازي و تسطيح سالن 
توربين گازي واحد یك نيروگاه حرارتي یزد 

قالب بندي ترنچ هاي TCC داخل سالن 
توربين واحد 2نيروگاه گازي پاالیشگاه پارسيان

4

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

 نيروگاه آزاد: 
ساختتجهیزاتاسپیرالکیسودرفتتیوبتوربیننیروگاه
آزادکهازتاریخدهماردیبهش��تآغازش��دهبود،هماکنون
حدود30درصدپیش��رفتفیزیکيداش��تهاست.بهگزارش
خبرنگارماساختپرهرانرازطریقماشینکاريورقخامنیز
آغازوخریدورقخامباسایز5600×1500×70نیزانجامشده
استوتاتاریخسيامخردادتحویلکارگاهماشینکاريشد.

 نيروگاه توسعه گتوند عليا: 
درپ��يانجامفازاولطراحيتوربینطرحتوس��عهگتوند
کهش��املمحاس��باتتحلیلجریانبود،نقشههاومدارك

مرب��وطبهدرفتتی��وبتهیهوهماکنونآمادهس��اخت
ميباشد.

نيروگاه خدا آفرين: 
ش��رکتتوبابرايخریدموادوش��روعساختشیرهاي
پروان��هاينیروگاهخ��داآفریندرحاليک��هطراحياین
ش��یرهاتقریبابهپایانرسیدهاس��تومداركونقشهها
آمادهميباش��ند،اع��المآمادگيک��رد.همچنینالزمبه
ذکراس��تکهدرخصوصس��اختتجهیزاتمربوطبه
توربیننیزازش��رکتهايداخلياس��تعالمبهعملآمده

اس��توبهزوديپاس��خهادریافتخواهدش��د.

ریختن بتن مگر فونداسيون های 1 و 2 و 
A پكيج بویلر 

فرآيند جداسازي شبكه ها و سرويس هاي كامپيوتري
 شركت هاي نارديس، نوتاش و توبا از فراب

انفورماتیک

بازدید ها

فرآیندجداسازيشبکههاوسرویسهايکامپیوتري
از فراب ازشرکت توبا و ناردیس،نوتاش شرکتهاي
تاریخ15تا17اردیبهشتباکمكهمکارانمدیریت
انفورماتیكوارتباطاتومدیریتسیستمونرمافزاردر

سطحگروهفرابباموفقیتانجامپذیرفت.
و فراب شبکه تفکیك ما خبرنگار گزارش به
کاهش و زدایی تمرکز موجب تابعه شرکتهاي
شرکتهاي استفاده مورد سرویسهاي وابستگي
مدیریت امکان و گردیده مدیریتي مرکز یك به تابعه

سرویسهايانفورماتیكهریكازاینشرکتهارابه
رويیك بر و سیاست یك تحت اما مستقل صورت

زیرساختمشترك،فراهمنمودهاست.
الزمبهذکراستاینمسالهموجبتسهیلمدیریت
یکپارچه مدیریت، وضعیت نسبت به و سرویسها
با مرتبط هزینههاي تفکیك امکان جمله از و ميشود
هرشرکتنیزفراهممیکند.همچنینهرشرکتقادربه
اعمالنظردرآیتمهايفنيمرتبطباسرویسهايتحت

مدیریتخودبهطورمستقلميباشد.

هشتمخرداد35تنازدانشجویانمقطعکارشناسيارشد
دانشگاهتهرانبهمنظورآشنایيباساختارنیروگاههايآبي،از
طرحنیروگاهلواركبازدیدکردند.بهگزارشخبرنگارفراب،
دراینبازدید،دانشجویانضمنآشنایيباتجهیزاتنیروگاه
آبيلوارك،ازبخشهاينیروگاهشاملدریچههایورودی،
اتاقکنترل،محوطهپست)کلیدخانه(وواحدهایاولودوم

نیروگاه)واقعدرمغار(بازدیدبهعملآوردند.

بازديد دانشجويان دانشگاه تهران از طرح نيروگاه لوارك
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سر خط اخبار
شركت ناردیس
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حضور فراب در نمايشگاه و كنفرانس بين المللي ICOLD 2011 سوييس

تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه و نظام HSE فراب

نمایشگاه ها

مدیریت

نمایشگاه نهمین و هفتاد در فراب شرکت
ICOLD 2011 بینالمللي کنفرانس و
 79Th Annual Meeting of the International(
13 الي 8 از که )Commission on Large Dams
شد، برگزار سوییس کشور لوسرن شهر در خردادماه
نمایشگاه این عمومي، روابط گزارش به کرد. شرکت
زمینه در بینالمللي معتبر شرکت 40 از بیش پذیراي

احداثسد،ساختنیروگاههايبرق-آبيوتجهیزات
وابستهبودوبیشاز970نفرازآنبازیدکردند.

چون شرکتهایي که نمایشگاه این در است گفتني 
 …,DSD Noel ,POYRY,Alstom ,Andritz
پروژههاي کارفرمایان بودند، کرده شرکت نیز
بهعمل بازدید فراب غرفه از سریالنکا و تاجیکستان

آوردند.

شرکتفرابدرروزهايبیستویکم،بیستودوم
شرکت توسط جاري سال ماه خرداد سوم و بیست و
استاندارد سه براساس و روز نفر هفت طي DNV"
 OHSAS 18001:2007 ، ISO 9001:2008،
ISO 14001:2004 ونظامHSE-MSشرکتنفت،
سه دوره دومین )از اول نوبت مراقبتي ممیزي مورد
و پارسیان طرحهاي ممیزي این در گرفت. قرار ساله(
گتوندعلیاوحوزههايستاديفرابممیزيشدند.مطابق
)IMS( یکپارچه مدیریت سیستم ممیزان، تیم گزارش
مورد یکسال مدت براي فراب، شرکت HSE نظام و

تاییدقرارگرفت.همچنینالزمبهذکراستکهسيامین
دورهممیزيداخليفرابدراردیبهشتماهسالجاريبا
همکاري27نفرازکارشناسانومدیرانبرگزارونتایجبه

حوزههايمربوطهاعالمشد.

اجراي عمليات شمع كوبي Train 2 و 
ادامه بتن ریزي فونداسيون و پدستال هاي تجهيزات   

گاز )L.N.G( پروژه شيرین سازی

توربوژنراتور،  فونداسيون هاي  اجراي  
كمپرسورها، مخازن ذخيره و بویلرهاي پروژه 

یوتيليتي NGL خارک 

 FX ESD and و FXLQ اتمام ساخت
F&G SYSTEM سكوي دریایي فروزان 

پيشرفت بيش از 72 درصدي ساخت استك 
مربوط به بویلرهاي A تا F و حمل آنها به سایت در 

تاسيسات جانبي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي 

آرماتور بندي  و  مگر  بتن ریزي  تكميل  
 121 واحد   F تا   A بویلرهاي   فونداسيون 

تاسيسات جانبي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي 
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تخصيص وام 38 ميليون دالري 
به پروژه Paravani )گرجستان( 

هیئتمدیرهمؤسسهIFCدرنهایتباتخصیص38میلیوندالربه
دولتگرجستانبهمنظوراجراينیروگاه87مگاواتيParavaniبه
ارزشکل157میلیوندالرموافقتنمود.عالوهبرواحدنیروگاهي
طرحB.O.Oمذکور،اجرايیكتونلانتقالآب14کیلومتريویك
خطانتقال220کیلوولتيکهبخشيازپروژهانتقالبرقدریايسیاه
استنیزدرمحدودهکارتیماجرایيخواهدبود.براساستفاهمنامه
دوجانبهکشورهايترکیهوگرجستان،انرژيحاصلازایننیروگاه
طيماههايدسامبر،ژانویهوفوریهبهدولتگرجستانتعلقداردودر

ماههايدیگر،انرژيدربازارکشورترکیهبهفروشميرسد.

حمايت روسي، بهره مندي گرجي )گرجستان( 
شرکتInter RAOازروسیهباسرمایهگذاري193میلیونیورویي
دربهرهبرداريازسهطرحنیروگاهآبيدرگرجستانبهحضورخود
دراینکشورتداومویژهايبخشید.طيقرادادتأمینماليمقررشده
استازسال2016،بهرهبرداريازطرحهايسهگانهیادشدهبهظرفیت
مجموع100مگاواتآغازگردد.ایندرحالياستکهازسال2006،
بهرهبرداريازدوطرحKhrami IوKhrami IIتوسطاینشرکت

روسيدرگرجستاندرحالانجامپذیرفتناست.

به کارگيري فناوري 
 )Pioneering Control System PCS(

در پروژه Ahai )چين( 
Ahaiدرپروژهآبي2000مگاواتيPCSبراينخستینبارفناوري
مورداستفادهقرارگرفت.طرحمذکورشاملپنجواحد400مگاواتي
فرانسیساستکهطيقراردادي136میلیوندالريبینشرکت
این در است. اجرا حال در Alstom شرکت و چین TAH
تکنولوژيتنظیمدبيآبوروديبهرانرازطریقسیستميخودکارو

تمامالکترونیکيانجامميشود.

رد پاي چين در پاکستان )پاکستان( 
پسازتحویلدائمنیروگاه81مگاواتيMalakand III،شرکت
چینيCWEخودرابراياجرايدومینپروژهآبيدرخاكپاکستان
آمادهميسازد.پروژهجدیدبانامKorrakبهظرفیت720مگاواتو
ارزشتقریبي1/2میلیارددالر،بایستيطيچهارسالبهاتمامبرسد.
برقحاصلازپروژهB.O.Tاخیرکهدرمنطقهآزادکشمیراحداث
خواهدشد،برابر7/2سنتدالربهازايهرکیلوواتساعتانرژيبه

وزارتآبوانرژيپاکستانفروختهخواهدشد.

اخبار صنعت
آب و برق جهان

6

علیرضاتاجبخش*

آغاز توليد انرژي در Bakun )مالزي(
براساسگزارشسخنگويوزارتتوسعهانرژيمالزي،بهرهبرداري
ازاولینواحدنیروگاهآبي2400مگاواتيBakunدرماهآتيآغاز
خواهدشد.انرژيحاصلازاینطرح2/3میلیارددالري،درصنعت
آلومینیومومنگنزکشورمالزيوهمچنینتأمینبرقمصرفيخانگي

ایالتSarawakمصرفخواهدگردید.
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نهايي شدن ليست کوتاه مناقصه گران
 پروژه هاي رودخانه Crna )مقدونيه( 

دولتمقدونیهطيماهاخیرشششرکتوچهارمشارکترا
GalisteوCebrenازمجموع16مناقصهگرپروژههايآبي
درمرحلهپیشارزیابي،واجدشرایطجهتحضوردرمناقصه
پروژههايمزبورمعرفينمود.شایانذکراستدرکنارشرکتهاي
اروپایيموفقدرپیشارزیابي،چندینشرکتو آمریکایيو
مشارکتآسیایيازکشورهايچین،هندوکرهجنوبينیزوجود
دارند.موعدگشایشپیشنهادهايایندوپروژه1390/05/07
خواهدبودوهزینهکلاجرايآنهاحدود540میلیونیوروبرآورد
بااجرايپروژههايتلمبهذخیرهاي333مگاواتي شدهاست.
Cebrenو194مگاواتيGaliste،فرآیندتنظیمانرژيشبکه

مصرفکشورمقدونیهتحتکنترلبیشترقرارميگیرد.

 Andritz گام بلند
در پهناي رودخانه Colurnbia )کانادا( 

میلیون 110 قرارداد BC Hydro کانادایي شرکت
بهشرکت را Mica آبي نیروگاه توسعه پروژه یورویي
Andritz شرکت کار محدوده نمود. ابالغ Andritz
است. مگاواتي 520 واحد دو تأمین و طراحي،ساخت
به 2015 سال انتهاي تا مذکور نیروگاه توسعه طرح

بهرهبرداريتجاريخواهدرسید.

شروع اجراي اولين نيروگاه خصوصي در کلمبيا )کلمبيا( 
UEاولیننیروگاهآبيخصوصيرابه شرکتکلمبیایي
میلیون 837 حدود سرمایهاي با مگاوات 400 ظرفیت
از نیروگاه این کرد. خواهد احداث کشور این در دالر
سال2014بیشاز2200گیگاواتساعتانرژيدرسال

رابهشبکهمصرفتزریقخواهدکرد.

* كارشناس برنامه ریزی و كنترل 
پروژه معاونت توسعه طرح ها
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يك قدم تا اجراي Reventazon )کاستاريكا( 
311 آبي نیروگاه اجراي منظور به کاستاریکا انرژي وزارت
تأمین قرارداد Cemex شرکت با ،Reventazon مگاواتي
سیمانطرحراامضاومبادلهنمود.مطابقبرنامهزمانبندياولیه،
بایستيتاآخرسال2016بهرهبرداريتجارينیروگاهآغازگردد
و Sinohydro چیني شرکتهاي با مذاکراتي منظور بدین و
برزیليEletrobrasانجامشدهاست.تاکنونحدود300میلیون
دالرازهزینه1/2میلیارددالريطرحمزبورازطریقتسهیالت
دولت مالي منابع طریق از دالر میلیون 700 از بیش و بانکي

کارستاریکاپوششدادهشدهاست.

موفقيت کنسرسيوم Alstom-Zhongnan )ويتنام( 
شرکتبرقویتنام،قرارداد100میلیوندالريطراحي،ساختو
تأمینتجهیزاتالکترومکانیكنیروگاهHuoi Quangراباکنسرسیوم
موافقتنامه مطابق نمود. امضاء Alstom-Zhongnan چیني تماماً
نوامبر2010،تأمینماليطرحیادشدهتوسطمؤسسهFAFDفرانسه
انجامميپذیرد.ایننیروگاه520مگاواتيتاآخرسال2014بهبهرهبرداري

تجاريخواهدرسید.

رونمايي از Kwanza )آنگوال(
 دولتآنگوالبهزودياجرايدوطرحازهفتطرحجدیداًتصویب
شدهبررويرودخانهKwanzaراآغازميکند.ظرفیتمجموعاین
دوطرحبرابر4100مگاواتاستکهسهمبسزایيرادرتأمینانرژي
موردنیازصنعتکشورداراست.ایندرحالياستکهآبموردنیاز
دونیروگاهآبيموجود180مگاواتيCambambeو520مگاواتي

Capandaنیزازطریقاینرودخانهتأمینميگردد.
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در ابتدای ورودم 
به فراب، اولین 
فردی را كه جذب 
كردم، آقای مهندس 
اصالح چی بود. 
كسی تصویر ذهنی 
از توانایی های وی 
در فراب نداشت؛ 
من هم تنها شناخت 
كمی از وی  از زمان 
دانشگاه داشتم. وی 
مسئول برنامه ریزی 
و راه اندازی سایت 
شد و هم زمان با وی 
مهندس همت پور 
نیز توسط من به 
فراب دعوت شد

فعاليت  با شروع  را  بهتر است سواالت   :
در فراب آغاز كنيم. زمانی كه به فراب پيوستيد، 

فراب را چگونه شركتی دیدید؟
فارغالتحصیل تهران دانشگاه از تازه زمان آن
شدهبودم)درمردادماهسال75ازپایاننامهخود
خاصی عالقه پروژهای کارهای به کردم(؛ دفاع
بتوانم که شرکتی نظرم به سالها آن در داشتم.
باتوجهبهتفکراتممسائلتازهدیگریرانیزیاد
بگیرم،شرکتفراببود.مهندسرفان،آنزمان
عضوهیاتمدیرهشرکتفراببودومنهماز
وی با را پروژهای کارهای به عالقهام رو همین
درمیانگذاشتموایشاننیزمرابهآقایمهندس
مهنمامعرفیکردونتیجهچندمالقاتباعثشد
انتخاب کرخه طرح اجرایی معاون عنوان به که

شوم.
همزماندرشرکت،طرحهایکارون1ومسجد
سلیماننیزدرحالاجرابودوبعدطرحکارون3
آغازشد؛اجرایطرحکرخهبهصورتپروژهای

کارجالبیبودوبرایاولینبارتوسطاینشرکت
کارهای ابتدا بنابراین میشد. انجام داخل در
ایجاد نیز را تشکیالتی کردیم. شروع را سایت
کردیمتاکارهاهماهنگپیشرود.بایدمشخص
میشدکهمندرسمتمعاوناجراییطرحچه
مسئولیتهاییازجملهبرنامهریزیپروژه،طراحی

ومهندسیطرحو...رابرعهدهدارم.
زمانیکهبهسایترفتم،اتاقمعاوناجراییاز
زمانتصادفمعاونقبلیقفلماندهبود،پساز

تحویلکلید،کارراشروعکردیم.
درحقیقتدونوعکارداشتیم.کارراهاندازی
و تهران مختلف واحدهای با همکاری و پروژه
دوم، و نیرو و آب از پروژه برای مکانی گرفتن
و پروژه مدیریتی چارچوبهای مشخصکردن

اختیاراتمعاونتاجراییآن.
نیرومندی مدیریت از فراب زمان آن
پروژه نبود، مدیریت آن اگر و بود برخوردار
مدیر ذهینت ببرد. پیش از کاری نمیتوانست

و سایت ایجاد موجب زمان آن در فراب
ورودم ابتدای در شد. پروژهای هسته تشکیل
اولینفردیراکهجذبکردم،آقای بهفراب،
از ذهنی تصویر کسی بود. اصالحچی مهندس
تنها هم من نداشت؛ فراب در وی تواناییهای
داشتم. دانشگاه زمان ویاز از کمی شناخت
راهاندازیسایتشد برنامهریزیو ویمسئول
توسط نیز همتپور مهندس وی با همزمان و

منبهفرابدعوتشد.
ازآنجاکهمهندسهمتپوراهلخرمآبادبود،
مسئولیتحضوردرمنطقهطرحکرخهرابرعهده

گرفت.
درتمامآنیكسالمشغولراهاندازیسایتو
کارهایطرحکرخهبودم.البتهمشاورآبونیرو
نیزمحسوبمیشدم.آنزمانتمامروزهابرایما
روزکاریمحسوبمیشد.آخرینجلسهمندر
فراب،یكروزقبلازمعارفهمندرشرکتآب

ونیروانجامگرفت.

گفتگو با دکتر حميد زرگرپور مدير عامل سابق آب و نيرو و قائم مقام مپنا:

فراب حداقل بايد به اندازه 
يک سوم نياز خود كارخانه تاسيس مي كرد

 76 سال  حدود  در  که  زرگرپور،  حمید  دکتر  با  مصاحبه  برای 
از  پس  و  بود  کرخه  طرح  مجری  فراب  شرکت  در  یکسال  مدت  به 
دهم  طبقه  شد،به  نیرو  و  آب  مدیرعامل  سال   5 مدت  به  نیز  آن 
مقام  مدیر  قائم  اکنون  هم  وي  که  شرکتي  رفتیم؛  مپنا  ساختمان 
عامل آن است. آغاز سازماندهی فراب همزمان با ورود وی به فراب 
از فراب به  او در همه بحث ها شرکت می کرد و زماني هم که   بود؛ 
فراب  با  خوبی  رابطه  کارفرما،همواره  کسوت  رفت،در  نیرو  و  آب 
داشت. به دلیل نقش خاص و منحصر به فردی که وي در این رابطه 
با  گفتگو  براي  فراب،  گذاران  تاثیر  با  گفتگو  دنبال  به  و  کرد  ایفا 
و  زنده  دفتری  را  آنجا  رسیدیم  که  دفترشان  به  گرفتیم.  وقت  وي 

طبیعت  از  نشان  امر  این  که  یافتیم  خوشبو  و  تازه  گل های  از  پر 
تمام  در  داشت.  او  بودن  صنعتي  عین  در  زرگرپور  دکتر  دوستی 
با  میز  آنسوی  از  مردی  می کردند.  خودنمایی  گل ها  اتاق  و  راهرو 
میز  پشت  به  را  ما  و  آمد  استقبالمان  به  اصفهانی  شیرین  لهجه 
جلسات راهنمایی کرد.مردی که سفیدی موی سر او نشان از تجربه 
سالیان دراز در صنعت آب و برق می داد. با آنکه بعدازظهر بود و 
ساعت از 6 گذشته بود، وی ما را به گرمی پذیرفت و در گفتگویی 
صمیمی درباره وضعیت شرکت فراب در حدود سال 76، مدیرعاملی 
شرکت آب و نیرو و مشکالت و دغدغه هاي این شرکت و شرایط آن 

و... شرکت کرد؛ در ادامه گفتگوی ما را با وی می خوانید.

شرکتتوسعهمنابعآبونیرویایران
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كل زمان مذاكره من 
با آب نیرو، كمتر از 

دو هفته طول كشید. 
آن زمان 

آب و نیرو مجری 
بزرگ طرح های 

برق آبی بود. 
مهندس رفان، 

قائم مقام مهندس 
بیطرف- وزیر وقت 

نیرو- مرا برای 
همکاری پیشنهاد 

كرد تا با این شركت 
در سمت مدیرعامل 

همکاری كنم

: با شناختي كه شما از پتانسيل هاي فراب 
این  داراي  را  فراب  داشتيد،آیا  زمان  آن  در 
و  بزرگ  پروژه   4 اجرای  كه  مي دیدید  توانایی 

ملی را به طور همزمان بر عهده داشته باشد؟
بله،فرابمسیردرستیراپیشبینیکردهبودو
درطولآنحرکتمیکرد.درواقععزممناسبی
نگرانی تنها داشت. وجود کارها انجام برای
صنایعومعادن، وزارت و فرابیها میان موجود
برای که بود پروژهای کار انجام و کارها تلفیق
طور به میگرفت. صورت ایران در بار اولین
کلی،طرحمناسبیبودومعماریدرستیداشت.
افرادیکهآنزماندرفراببودند،افرادجدیو

باپشتکاریمحسوبمیشدند.

عنوان  به  شما  ناگهان  كه  شد  چه   :
و  آب  استراتژیك  و  بزرگ  شركت  مدیرعامل 

نيرو برگزیده شدید؟
از کمتر نیرو، و آب با من مذاکره زمان کل
دوهفتهطولکشید.آنزمانآبونیرومجری
بزرگطرحهایبرقآبیبود.مهندسرفان،قائم
برای نیرو(مرا بیطرف)وزیروقت مقاممهندس
همکاریپیشنهادکردتابااینشرکتدرسمت

مدیرعاملهمکاریکنم.
ریاست ساله هشت دوره تازه زمان آن
بود. شده تمام آقایهاشمیرفسنجانی جمهوری
جمله از بزرگ طرحهای به ایشان که اقبالی
برای بزرگی انگیزه داشت، آبی برق- طرحهای

کاربهآبونیرومیداد.

: پس از اینكه به عنوان مدیر عامل آب و 
نيرو انتخاب شدید، این بار به عنوان كارفرما چه 

انتظاراتی از فراب به عنوان پيمانكار داشتيد؟
با بروم نیرو و آب به آنکه از قبل هفته دو
جلسه مهنما مهندس و حاجرسولیها مهندس
کرخه طرح اجرای زمان مدت تاخیر تا داشتیم

رااعالمکنیم.
منبهسهتاچهارماه،مهندسحاجرسولیهابه
8تا10ماهومهندسمهنمابه10تا12ماهمعتقد
نظرحاجرسولیها بررسی از بودند،سرانجامپس
رابهآبونیرواعالمکردیم.امازمانیکهبهآب
ونیروآمدمباآنکهازسویيازتماممسائلریز
ازاین پیمانکاراطالعداشتمو فرابدرکسوت
نیز نیرو و آب انتظارات و درخواستها با رو
مواجهبودم،دچارمشکالتیشدم،اماسعیکردم
به فراب در که اطالعاتی از و کنم کار حرفهای
هر نکنم، استفاده نیرو و آب در آوردهام دست
مهندس به بود. مشکل بسیار برایم امر این چند
این رفتن هنگام در نیز فراب عامل مدیر مهنما،
اطمینانرادادمکههموارهرابطهخوبیباپیمانکار
پروژهیعنیفرابخواهمداشت.در6ماهاولبا

مشکالتزیادیازایندستبرخوردمیکردمو
تمامسعیاماستفادهنکردنازاطالعاتآنجابود،
قدیمیشد من اطالعات و گذشت زمان آنکه تا
عنوان به فراب نمیکرد. ایجاد مشکلی دیگر و
نظارت ما و میداد را کار گزارش پیمانکار،

میکردیم.

بودن شركت فراب در  نوپا  به  : با توجه 
اوایل دهه هفتاد، به نظر می رسد واگذاری چند 
همزمان  طور  به  فراب  به  آبی  برق  مهم  پروژه 
این  در  شما  نظر  است،  بوده  بزرگی  ریسك 

خصوص چيست؟
اینموضوعکهتمامپروژههارابهفرابدهیم
به فراب کنار در نیز را دیگری شرکت آنکه یا
عنوانرقیبتاسیسکنیم،مزایاومعایبیداشت

کههمانزمانهمتحتبررسیماقرارگرفت.
مزیتتكپیمانکاريبودناینبودکهبهدلیل
شدن جمع و تمرکز حس پیمانکار، بودن یکی
ایجاد خاطر اطمینان مکان، یك در اطالعات
جمله، از داشت معایبی دیگر سوی از میکرد.
میکردیم فکر همیشه که ناخوشایندی احساس
بایدپروژههارابهیكپیمانکاردهیموازطرفی
جز چارهای ما که میاندیشید همواره فراب هم
واگذاریپروژههاوطرحهابهاینشرکتنداریم.
اماباتوجهبهاینمعایبفکرمیکردیمکههنوز
خیلیزوداستکهبرایفرابرقیبایجادکنیم.
چراکهاینشرکتنوپامانندنوزادیبودکهدر
مرحلهنوجوانیبهسرمیبرد،ایجادرقیبموجب
رشد از نرسیده رشد به نوجوان این که میشد

بازایستد.
کشور برای شرکت این ایجاد دیگر سوی از

آن که نبود مجبور نیرو و آب اما داشت هزینه
را آن باید کشور بلکه کند، پرداخت را هزینه
مهمترین اما میساخت. دیگری درآمد محل از
بافراب،حستملكوتوقعیبودکه چالشما
آبونیروبهدلیلداشتن49درصدسهامفراب
نسبتبهآنداشتکهالبتهپسازحدودسهسال
ازواگذاریسهامآن،احساسمشارکتجایآن

راگرفت.

: نقش آب و نيرو را در تاسيس، تقویت، 
رشد و بالندگی فراب به عنوان كارفرما چگونه 

می بينيد؟
موجب و است موثر همیشه کارفرمایخوب
موجب ضعیف کارفرمای و بالندگی تقویت،

ضعفکاروسستیآنمیشود.
آنزمانآبونیروکارفرمایقویبرایفراب
بودوهماکنوننیزاینقدرتخودراحفظکرده
به فراب شرکت کار، به ورود بدو در است.
صورتجزیرهایشروعبهکارکرد.4پروژهرابا
عنوان4جزیرهجداازهمبهمناقصهگذاشتهبود

وجمعبندیمیکرد.
آبونیرومعتقدبودزمانیکهفرابمیتواند
اینگونهکارکند،پسآبونیرونیزاینتوانرا
خواهدداشتکهیكتیمبهابعادنصفتیمفراب
بگیرد عهده بر را خودپیمانکاری و کند ایجاد
باید داشت. بر در را مشکالتی موضوع این اما
ایجاد لزوم میشد. ایجاد فراب مانند تشکیالتی
اینتشکیالتنیزهزینهدیگریبودکهآبونیرو
تصمیمگرفت،همچنانبافرابکارکند.درواقع
آبونیرونقطهقوتفراببودکهطرحرابهتر

دنبالکندوزودتربهانجامبرساند.
تابش، مهندس عهده به کرخه طرح مدیریت
و زحمتکش مهندس عهده بر سلیمان مسجد
کارون3برعهدهمهندسنعیمیوزمانیکوتاهنیز
مهندس مدیریت با سپس و بود خودم عهده بر
تابشبهاتمامرسید.نقشقابلتوجهیازاجرای
خوباینکارهابرعهدهمدیریتالیقاینافراد
مدیریت طراحی و سبك دیگر اساسی بود.نکته
فراب بر فراوانی تاثیرات که بود نیرو و آب در

گذاشت.

در  زیادی  چالش های  می رسد  نظر  به   :
اوایل همكاری آب و نيرو و فراب وجود داشته 

است، در مورد این چالش ها توضيح دهيد. 
بود. چیز دو حقیقت در ما چالش مهمترین
و بود پیمانکاری حرفهای کار به مربوط بخشی
و میآمد وجود به میان این در که تاخیرهایی
دوماختالفنظرمادرنوعسازماندهیوطراحی
مهندس که زمانی واقع در بود. فراب سازمانی
اجرای به معتقد بود، فراب- مدیرعامل - مهنما
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ما معتقد بودیم 
كه فراب نیاز به 
تیمی امانی دارد 
كه زمانی كه یک 
پیمانکار به هر 
دلیل در پروژه 
كارشکنی كرد، پس 
از اخراجش تا پیدا 
كردن پیمانکار جدید 
كار را سریع ادامه 
دهد و كار بالتکلیف 
نماند و به تاخیر نیفتد 
اما فراب حاضر به 
انجام این طرح نشد
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این نیرو و آب اما بود فراب پروژههای ستادی
مدیریتستادیراقبولنداشت.

از که49درصد بود زمانی وجهدوممشکل،
سهامفرابرادراختیارداشتیم.انتظارماناینبود
کهدرچگونگیادارهپروژه،فراببهپیشنهادات
بودیم داخل ساخت به معتقد ما کند. عمل ما
نیست کافی پروژهها هماهنگی تنها میگفتیم و
به نه البته شود. تولید بحث وارد باید فراب و
اندازهشرکتیمانندمپنا،تاجلویبرخیتاخیرات
و قطعات رسیدن و ساخت در تاخیر دلیل به
ماشینآالتبرطرفشوداماآنهاقبولنکردند.

داخل  ساخت  مقوله  درباره  شما  نظر   :
چيست؟ فراب را در زمينه ساخت داخل چگونه 

می بينيد؟
بدون »تولید یعنی فراب شرکت کار روش
مدیریت یعنی است. معروفی روش کارخانه«
با ولی شدهاست، شناخته روش این ساخت،
میسر ما مملکت و کشور امکانات و مقدورات

نیست.

که زمانی که بود این فراب شرکت استدالل
قدرت و میشود تولید داخل در قطعات تمام
این اما نمیماند تولید برای دلیلی داریم، خرید

موضوعدوایرادداشت.
دیگر مانند و است ایران اینجا آنکه، یك
روی بر چیز همه که نیست دنیا کشورهای
برنامهریزیوزمانخاصیباشد،بلکهکارخانجات
پروژه براساس نه و نیاز براساس را خود تولید

هماهنگمیکنند.
رهبری را ساخت که زمانی دیگر سوی از
نخواهید نوآوری و طراحی امکان نمیکنید،

داشت.مانندطراحینیروگاهها.
تولید را قطعات نتوانستند که افتاد اتفاقی اگر
کنند،شماامکانوطراحیقالبوالگورابهآنها
تولید کوچك تا بزرگ از آن براساس تا بدهید
این تاکنون و بود مخالف آن با فراب اما کنند.

روندراادامهدادهاست.
امامامعتقدبودیمکهفرابنیازبهتیمیامانی
در دلیل هر به پیمانکار یك که زمانی که دارد
پیدا تا اخراجش از پس کرد، کارشکنی پروژه

و دهد ادامه سریع را کار جدید پیمانکار کردن
فراب اما نیفتد تاخیر به و نماند بالتکلیف کار

حاضربهانجاماینطرحنشد.

: آیا فكر می كنيد فراب كار درستی كرده 
برای  كشور  صنایع  مازاد  ظرفيت  از  كه  است 
كرده  استفاده  خود  تجهيزات  داخل  ساخت 
كارخانه  احداث  به  نسبت  باید  اینكه  یا   است 

توربين سازی، ژنراتورسازی اقدام می كرد؟
و بزند کارخانه فراب که نبود آن من ایده
هماکنوننیزبهآنمعتقدنیستمامانیازبهساخت
ابعاد در نصب تشکیالت با سبك کارخانه یك
کوچكیامتوسطوجودداشت.دیدآنموقعاین
بودکهبازارهرروزدرحالرشداستوبه25
هزارمگاواتهممیرسدامابعدهامعلومشدتنها
به15هزارمگاواترسید.تصویریکهآنزمان
ازاینصنعتبود،داشتنآنکارخانهراضروری

میدانست.
کارخانههای محصوالت بیشتر دیگر سوی از
ماشینهایی و عمومیاست تجهیزاتسازی،
و دارد کاربرد نیز دیگر صنایع در که است
کارخانهاي اگر نبود فراب ضرر به بنابراین
موضوع این چند هر ميکرد. تاسیس کوچك
ریسك به حاضر فراب اما نبود فراب ضرر به
داد. دست از نیز را فرصتیهایی و نشد آن
هزار 25 برای ما بینی پیش دیگر سوی از
نهم دولت در که چرا نشد محقق نیز مگاوات
ودهمبهطرحهایکوتاهمدتبهجایبلندمدت
بهایبیشتریدادهشدوسیاستکالندولتبه
سمتطرحهاییبودکهدردوتاسهسالپاسخ
دهد.برداشتمنایننیستکهاگرفرابصاحب
کارخانهبود،االنبایدخاكمیخوردبلکهشاید
برای نیز را بیشتری موقعیتهای میتوانست

فرابکسبکند.
ببینید!تمامحرفمنایناستکهفرابنیاز
نداشتبهاندازهتمامپروژههاونیازخودکارخانه
نیاز از سوم یك اندازه به میتوانست بلکه بزند

خودکارخانهبزند.

بازار  آیا  شود،  برداشته  تحریم ها  اگر   :
توجيه  را  سرمایه گذاری  چنين  ایران  تقاضای 

می كند؟
برای باید مملکت شود، برداشته تحریمها اگر
تا آنشرکتهاییکهدرزمانتحریمهانگذاشتند
مشکالتجدیبرایکشورپیشآید،راهحلهایی
بیندیشد.اینشرکتهانبایداینچنینتنبیهشوند.
تعرفه خودرو واردات مانند واردات برای باید
90 خودرو برای مثال که کرد تعریف گمرکی
درصداست.دولتبایدارزراثابتنگهداردتابه
تولیدکنندهضربهواردنشودتعرفههارامدیریتکند.
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فراب خاطره خوبی 
بود و هر زمان كه 
به آن فکر می كنم 

از اینکه وارد آن 
شركت و آن بحث ها 

شدم، خوشحالم. 
فراب همواره از نظر 

سیستم مدیریت 
و منابع انسانی 

خوب كار می كند. 
در واقع سرمایه 
فراب حاصل كار 

خوب همین كاركنان 
است. چنانچه 

كسانی را كه به 
فراب جذب كردم، 

همچنان در آن 
حضور دارند و هنوز 
روزهای عید به من 

سر می زنند

 ویژه
ن

یهما
م

نيروگاه های  بازار  به  فراب  ورود  آیا   :
انتقاد  مورد  نيز  خيلی ها  سوی  از  كه  حرارتی 
باید  است، را درست می دانيد؟ آیا به نظر شما 
فراب حيطه كاری خود را رها مي كرد و به این 

سمت پيش مي آمد؟
بندیهایی حیطه کارها انجام برای ابتدا از
طرحهاي وارد ميتوانستیم هم ما داشت. وجود
این هم فراب نشدیم. البته که بشویم آبي برق
خرید مانند میکرد رعایت را حیطهبندیها
کردنسرمایه احراز و واحدهایصنعتیکوچك
فراب است. آن انجام به مایل که گذاریهایی
سرمایهگذاری بحث وارد میتواند که بود معتقد
اجرا حرارتی حوزه در را پروژهها خود و شود
امامامعتقدهستیمکهمتضررمیشوندچرا کند.
کهتجربهکافیدراینزمینهندارند،ولیمیتوانند
دوبارهپروژهایکارکنندکهمناسبترهماست.

: یعني شما مخالف فعاليت هاي فراب در 
حوزه طرح هاي حرارتي هستيد؟

مامخالفتیباانجامپروژههایحرارتینداریم.
چون حرارتی کوچك و صنعتی حوزههای در
حیطهبندیخاصینشدهاست،فرابنیزمیتواند
واردشودامابایدحیطهبرقآبیخودراحفظکند.
برایپروژههایبزرگنیزبایدازکمكمالیچین

استفادهکندتامنابعمالیخودراتامینکند.

: از آنجا كه گفتيد، حيطه های كار در این 
صنعت مشخص است، آیا فراب باید وارد بحث 

ریلی مي شد؟
میتواند فراب ندارد. خاصی بحث حیطه این
گاز نفت، حیطه مانند شود. ریلی بحث وارد
میزند، را اول حرف رقابت پتروشیمیکه و
حیطهبندیخاصیدراینحوزهنداریم.درواقعهرکس

کهقیمتپایینتریدهد،میتواندمجریطرحباشد.

: سخن آخر؟
بودم فراب در که زمانی است، این حقیقت
کارکردن بود: ارزشمند آنجا در کار برایم خیلی
درپروژههاییباروشیخاصوخوبکهبعدها
درآبونیروادامهپیداکرد.دوستانخوبیکهدر
هردواینشرکتهایافتم.درواقعفرابخاطره
خوبیبودوهرزمانکهبهآنفکرمیکنمازاینکه
خوشحالم. شدم، بحثها آن و شرکت آن وارد
منابع و مدیریت سیستم نظر از همواره فراب
فراب واقعسرمایه در میکند. کار انسانیخوب
چنانچه است. کارکنان همین خوب کار حاصل
در همچنان کردم، جذب فراب به که را کسانی
آنحضوردارندوهنوزروزهایعیدبهمنسر
دارم خاصی عالقه آنان و فراب به من میزنند.
اینهادرسایهتالشمدیریت ومعتقدمکهتمام
خردمندانهفراببودهاستکهتحققیافتهاست.

نمایی از طرح كرخه

نمایی از طرح مسجد سليمان
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اونت
در مع

 کاو 
کند و

 در سال 1389 با 
توجه به عالقه مندي 
كار در بخش نیروگاه 
خصوصاً واحدهاي 
حرارتي و شناختي 
كه از شركت فراب 
داشتم مجددا جهت 
ادامه كار شركت 
فراب را انتخاب 
نموده و از 4 مهرماه 
89 شروع به كار 
كرده ام
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باشيد  موافق  اگر  مهدیزاده!  آقاي  جناب   :
كاري  سوابق  از  بحث خالصه اي  به  ورود  براي 
خود و نيز تاریخچه همكاریتان با شركت فراب 

را بيان نمایيد؟
درسال1359بامدركلیسانسمهندسيمکانیك
کارشناس بهعنوان نکاء نیروگاه توانیر، شرکت در
سال در و شدم بهکار مشغول دقیق ابزار مکانیك
نیروگاههاي در کار سابقه سال 19 از پس 1378
مختلفکشورازجملهنکاء،رامیناهوازوبندرعباس
درسمتهايمختلفخودرابازخریدکردم.درطي
این19سالیکبارنیزازنیمهدومسال1376تاپایان
سال1377بهعنوانمأمورخدمتدرشرکتفراب
درپستمعاوناجرایینیروگاهکرخهمشغولبهکار
بودهام.پسازبازخریديبهمدت11سالدربخش
پروژههاي نصب و راهاندازي زمینه در خصوصي
نیروگاهيفعالیتنمودهوهمچنینتوانستمدرسال
1385مدركفوقلیسانسمهندسيمکانیكرااخذ

نمایم.
در کار عالقهمندي به توجه با سال1389 در 
بخشنیروگاهخصوصاًواحدهايحرارتيوشناختي

کار ادامه داشتممجدداجهت فراب ازشرکت که
مهرماه89 از4 و نموده انتخاب را فراب شرکت

شروعبهکارکردهام.
: چطور شد كه وارد حوزه اجرایی طرح هاي 

حرارتي شدید؟
بهنوعيدر اینجانب حدود30سالسابقهکار
نیروگاههايحرارتيبودهاستبهعنوانمثالبعضي
ازآنهادرشرکتتوانیر)بخشدولتي(کارشناس
،)4×440MW( نکاء نیروگاه دقیق ابزار مکانیك
MW(رییسقسمتتعمیراتنیروگاهبندرعباس
320×4(ومجريطرحرامین)315MW×4(و...
دربخشخصوصيبهعنوانمثالمسئولراهاندازي
)4×320MW(واحدهايبخارنیروگاهشازنداراك
نیروگاهسهند)320MW×2(،نصبنیروگاهسیکل
و )6×160 MW( گاز بخش در دماوند ترکیبي

همکاريمشتركبافرابدرپروژهایالمو...
اگریکيازمعیارهايانتخابشغلتجربهباشد،
نیروگاههاي بخش در اینجانب سوابق و تجربه

حرارتياست.
سمت  به  حركت  براي  فراب  تصميم   :

طرح هاي حرارتي را چگونه ارزیابي مي كنيد؟
بهنظرمندراینرابطهدودیدگاهموجوداست.
دیدگاهاول،بهعنوانسرمایهگذارجهتاحداث
نیاز به باتوجه واحدهايحرارتيوکسبدرآمد

کشوربهتولیدبرقدربخشخصوصيموافقم.
جهت کار EPC شرکت بهعنوان دوم، دیدگاه
دانش، کسب منظور به حرارتي نیروگاههاي
مهارتهايفني،باعنایتبهاینکهاکثرشرکتهاي
بزرگطراحوساختنیروگاههايحرارتيدرخارج
ازکشور،خودصاحبدانشفنيطراحيوساخت
وکارخانجاتساختتجهیزميباشندودرداخل
کشورنیزدارايرقیببزرگوانحصاريبهناممپنا
وجودداردراهمشکليدرپیشاست.ضمناًدررابطه
باواحدهايحرارتيکوچکترتولیدبرقوبخارکه
درصنعتنفتوگازوپتروشیميویاسایرصنایع
کاربرددارندشرکتناردیسمتولياینکاراست.

چه  اجرایی  معاونت  یك  كلي  به طور   :
فعاليت هایي را در شركت فراب برعهده دارد و به 
طور خاص ساختار معاونت طرح هاي حرارتي در 

فراب به چه صورت است؟

زهراشهالیی

سعید مهدیزاده طهراني از جمله مدیران زبده فراب است که سال ها 
او  از  نیروگاهي  پروژه هاي  با  مرتبط  فعالیت هاي  زمینه  در  تجربه 

مدیري ساخته است صاحب نظر و البته کارشناس.
ورود  درباره  که  دارد  عهده  بر  فراب  در  را  پستي  اکنون  هم  او   
فراواني  اگر هاي  و  اما  امروز  به  تا  گذشته  از  حوزه،  این  به  فراب 
عرصه  به  فراب  ورود  منتقدان  و  مدافعان  و  دارد  و  داشته  وجود 
تا  تالش اند  در  خود  استدالل هاي  با  کدام  هر  حرارتي  نیروگاه هاي 

او خود  نمایند.  را تحلیل و بررسي  این حوزه جدید  به  فراب  ورود 
در این زمینه داراي دیدگاهي خاص مي باشد، مهم ترین و عمده ترین 
طرح  آن  مالي  منابع  موقع  به  تأمین  را  طرح،  یك  اجراء  در  مشکل 

مي داند.
با معاون طرح هاي نیروگاه هاي حرارتي درباره این مسائل و مسائل 
را  آن  کامل  متن  که  داده ایم  ترتیب  گفتگویي  معاونت  این  در  جاري 

در ادامه مي خوانید:

 ضرورت فوری  بهينه سازی
 ساختار سازمانی معاونت حرارتی

گفتگو با سعيد مهديزاده طهراني معاون 
طرح هاي نيروگاه هاي حرارتي
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با توجه به اینکه 
مرحله شروع كار 

طراحي بوده و یک 
طرح خوب، طرح 

با كارایی ماكزیمم 
و هزینه بهینه 
مي باشد شاید 

در اجرایی بتوان 
نظارت بر این كار 

را نیز انجام داد كه 
در اینصورت تقویت 

تیم مهندسي در 
اجرایی را مي طلبد

13

بهنظرمندریكمعاونتاجراییبهصورتکلي
مجموعهفعالیتهايزیرميبایدانجامپذیردتایك
طرحدربازهزمانيمعقولومعمولمشابه،کیفیت
رضایت جلب و صرفه به مقرون هزینه مناسب،

مشتريانجامگردد:
1-برنامهریزي،مهندسي،تأمینواجراوکنترل

آن
مهندسي بر هماهنگي و نظارتي مدیریت -2
طراحيومهندسيبازبینيمداركطراحيوانجام
بخشهاي و کارفرمایان بین الزم هماهنگيهاي
طراحيومهندسي.باتوجهبهاینکهمرحلهشروع
کارطراحيبودهویكطرحخوب،طرحباکارایی
ماکزیمموهزینهبهینهميباشد،شایددراجراییبتوان
نظارتبراینکاررانیزانجامدادکهدراینصورت

تقویتتیممهندسيدراجراییراميطلبد.
3-مدیریتونظارتبرتأمینتجهیزاتازمرحله
ارائهدرخواستخریدبهمعاونتبازرگانيتامرحله
انعقادقراردادوسپسکنترلوپیگیريمستمرجهت

تأمینتوسطسازندگانمربوطه
4-کنترلقرادادهاوانجامعملیاتماليطرح

با متناسب آن ایجاد محل در طرح اجرای -5
انتخابپیمانکارانتوانمندوبرنامهریزياجراییو
کنترلونظارتبرپیمانکاراناجراییازنظرکیفي،

کميوزماني
6-تحویلبهمشتري

باعنایتبهمراتبباالساختارسازمانيمعاونت
حرارتيفعاًلبهصورتماتریسيودارايپنجگروه
مکانیك، ساختمان، دقیق، ابزار و برق تخصصي

برنامهریزيوآرشیوفني،ماليوکنترلقراردادهاو
تعداديمجريطرحاستکهزیرنظرمجريطرح

ساختارسازمانياجرایيطرحمیباشد.
: در حال حاضر چه طرح هایی در معاونت 
آخرین  به طور خالصه  و  مي شوند  مدیریت  شما 

وضعيت هركدام به چه صورت است؟
طرحهايموجوددرمعاونتحرارتيبهدودسته

تقسیمميشوند:
1-طرحهايEPCکهدارايکارفرمایيخارجاز

شرکتفراباست:
1-1طرحسیريباپیشرفت98/3درصد
1-2طرحپارسیانباپیشرفت82درصد
1-3طرحآبادانباپیشرفت98درصد

آن کارفرماي که سرمایهگذاري طرحهاي -2
توسعه معاونت به وابسته برق مولد شرکتهاي

پروژههايسرمایهگذاريميباشد.
2-1طرحداالهوباپیشرفت18درصد
2-2طرحیزدباپیشرفت34درصد

طرح  اولویت  مورد  در  خاص  به طور   :
این  اقدامات معاونت حرارتي براي تأمين  یزد و 

اولویت ها، توضيحاتي ارائه فرمایيد؟
باتوجهبهگشایشاعتباراسناديپروژهیزد،زمین
آمادهجهتکار،ارسالبخشعمدهايازتجهیزات
بخشگازوبخارطرحیزدتوسطشرکتمپناواجرا
موازي تاریخ ( یزد بنديطرح زمان برنامه مطابق
سراسري91/02/15 شبکه با گاز اول واحد شدن
پیشبینيميگردد(ميتوانددرسال91منبعيبراي
کسبدرآمدبرايشرکتفرابباشد.بهایندلیلاین

طرحدراولویتاولطرحهايحرارتياستوجهت
انجامآناقداماتيازقبیلتخصیصمنابعداخليو
خارجيالزمدرمعاونتمهندسيجهتتسریعدر
اختیارتوسط تفویض مدارك، بازنگري و طراحي
تأمین خریدو در تسریع منظور به عامل مدیریت
تجهیزات،دراولویتقراردادنوتأمینمنابعمالي
مالي بنیه بیشتر تقویت شرکت، طرف از طرح
پیمانکارانتأمینواجراجهتکوتاهنمودنمدت
مهندسي، منظم پیگیري جلسات قراردادها، زمان
اینطرح بیشتر تأمینواجراءدرکارگاهوکنترل
توسطخوداینجانبنسبتبهسایرطرحهايحرارتي

و...انجامگرفتهاست.
تيم اجرایی  با  ارتباط معاونت شما  : نحوه 
طرح هاي حرارتي چگونه است و تعامالت مرتبط 
با آن ها به چه صورت مدیریت و نظارت مي شود؟

ارتباطبهصورتزیرموجوداست:
و طرحها مجریان با روزانه مستقیم ارتباط -1
مدیرانگروههايتخصصيوکلیهپرسنلمعاونت

درصورتلزوم
2-اطالعازپیگیريصورتجلساتانجامشده
مجریان و تخصصي گروههاي توسط طرحها در
ذیربط پیمانکاران با کارگاه یا و تهران در طرحها
مهندسيوتأمینواجرابااستفادهازنرمافزارپیگیري

صورتجلسات
طرح مجري با میان در هفته یك جلسات -3
-گروهتخصصيجهتبررسيوضعیتپیشرفتو

یاتأخیرومشکالتطرح
4-بازدیدازکارگاهطرح،درموردطرحیزدبازدید

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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باتوجه به ساختار 
ماتریسی بخش های 
اجرایی معاونت 
نیروگاه های 
حرارتی، بخش 
مدیریت مهندسی 
ساختمان این 
معاونت نیز در چهار 
چوب روش های 
اجرایی سیستم 
مدیریت یکپارچه 
وطبق ضوابط تعیین 
شده از سوی 
قرارداد با كارفرما 
وهمچنین نظرات 
مجری طرح، اجرای 
بخش سیویل پروژه 
را مدیریت می نماید

اونت
در مع

 کاو 
کند و

فارغالتحصیلرشتهمهندسیعمرانازدانشگاهصنعتیشریفدرسال1377
وکارشناسیارشدسازههایهیدرولیکیازدانشگاهعلموصنعتایراندرسال
1379هستم.درآبانماهسال1378ازطریقفارغالتحصیالندانشگاهباشرکت
فرابآشناومشغولفعالیتدراینشرکتشدم.درآنسالهادربخشمهندسی
فراب،امورمهندسیمکانیكوساختماندریكبخشانجاممیشد.بهعنوان
مهندسی معاونت مکانیكوساختمان مهندسی دربخش کارشناسساختمان
فرابمشغولفعالیتشدم.باتوجهبهانجامپروژههاینیروگاههایآبیبزرگدر
آنسالهاعمدهفعالیتهایبخشساختمانمعطوفبهسازههایصنعتیمرتبط
باپروژههایسدونیروگاهآبیمیشد.پسازچهارسالودرادامهدربخشهای
ادامه گتوند وسپس شهریار نیروگاههای ودرپروژههای فراب شرکت اجرایی
فعالیتدادم.درسال1385باواردشدنشرکتفرابدرپروژههاینیروگاههای
حرارتیوآغازبهکارمعاونتنیروگاههایحرارتیدربخشهایاجرایینیروگاه
خرمآبادوسپسنیروگاهسومپاالیشگاهآباداندربخشساختمانمشغولفعالیت
شدم.هماکنوننیزبهعنوانمدیرمهندسیساختمانمعاونتنیروگاههایحرارتی

ادامهفعالیتمیدهم.
باتوجهبهساختارماتریسیبخشهایاجراییمعاونتنیروگاههایحرارتی،
بخشمدیریتمهندسیساختماناینمعاونتنیزدرچهارچوبروشهای
اجراییسیستممدیریتیکپارچهوطبقضوابطتعیینشدهازسویقراردادبا
کارفرماوهمچنیننظراتمجریطرح،اجرایبخشسیویلپروژهرامدیریت
مینماید.بهطورکلیوظایفعمدهاینبخشدرطولعمرپروژهدرسهمورد

کلیبهشرحزیرمیباشد:
الف:تجهیزکارگاه

بخشساختمانهرپروژهازآغازپروژهفعالمیشود.همزمانباشروعقرارداد
وآغازمراحلطراحیوتامین،فعالیتاجراییبخشساختماندردفترتهران
وکارگاهنیزآغازمیشود.اولینقدمدرشروعاجرایهرپروژهدرکارگاه،با
تجهیزکارگاهآغازمیشود.تامینآبوبرقوجادههایدسترسیوسایرموارد
اولیهکارگاهوهمچنیناخذبرنامهتجهیزکارگاهتوسطپیمانکارانجزء،مطالعهو
ارائهدستورکارهاوپیشنهاداتونظراتبهمجریطرحدرجهتاجرایتجهیز

شهد شيرين فعاليت هاي گروهي در معاونت حرارتي
حسين زماني، مدير مهندسي ساختمان

منظموبهصورتیكهفتهدرمیاناست.
5-جلساتعموميبامجریانومدیرانگروههايتخصصيبهصورتماهیانه
6-شرکتدرجلساتتخصصيطرحبهدرخواستمجريطرحویاگروهتخصصي
7-اخذگزارشهايمورديازبخشکنترلپروژهوبرنامهریزيدرموارد

خاصبهمنظوربررسيتاخیراتویامشکالتخاصطرح
موارد2و3و5توسطبخشبرنامهریزيهماهنگميگردد.

: تعامالت و ارتباطات شما با سایر اجزاي فراب چگونه است؟ آیا این  
ارتباطات به نحوي برقرار شده اند كه شما را در پيشبرد طرح ها كمك كند؟

و فرایندها وطراحي اجرایی وروشهاي دستورالعملها تدوین اصوالً،
پیوند بههم را تعامالتاجزا بهنوعي آنچهکهسیستممدیریتیکپارچهو
واحدهاي همکاري با سیستمها توسعه و برنامهریزي معاونت در ميدهد
مربوطهشکلگرفتهونوشتهميشودوبراساسآنهاهمکاريوتعامالت
این حاضر حال در ميپذیرد. انجام اجرایی روشهاي مطابق ارتباطات و
و بازرگاني و مالي جمله از دیگر معاونتهاي و معاونت این بین ارتباط
پشتیبانيومهندسيومدیریتتضمینکیفیتو....برقراراستواگرتغییري
خواهد پیشنهاد باشد نیاز مورد اجرایی روشهاي در تسریع بهبود جهت
گردید.امااگربهطوراختصاصیتراینمعاونتدرطرحهايBOOبهنوعي
پیمانکارمعاونتتوسعهپروژههايسرمایهگذاريدریزدوداالهووصاحب
با رابطه در است. یزد پروژه مهندسي معاونت در مهندسي و طراحي کار
شرکتهايتابعههمکاريتنگاتنگيباشرکتنوتاشدربخشساختمانيو
نصبپروژهیزدوپارسیانوطراحيوساختمخازندرپروژههايیزدو

داالهوبهعنوانصاحبکاروجوددارد.
: اولویت ها و استراتژي هاي معاونت طرح هاي حرارتي در سال جاري 

چيست؟
تصحیحوبهینهسازيساختارسازمانيمعاونتحرارتي،اتمامنصببخشگاز
نیروگاهسیکلترکیبيیزدوشروعراهاندازيآن،اتمامراهاندازيواحدهاي1و2
طرحنیروگاهپارسیان،تحویلدهيطرحنیروگاهآبادانوپیگیريدعاويمطرح

شدهدرطرحسیري.
: با توجه به تجربه شما در طرح هاي نيروگاه آبي و نيروگاه حرارتي، 
به طور كلي چه تفاوت هاي اساسي در فضاي كاري بين طرح هاي حرارتي و 

آبي مي بينيد؟

متفاوت نیروگاهحرارتي احداثطرحهاي مکانجهت انتخاب من بهنظر
باطرحهاينیروگاهآبياستکهنتیجهآنشرایطجغرافیایيمتفاوتونیروي
انسانيبوميمتفاوتاست.کارفرمایاناینگونهطرحهاعموماًدولتيبودهودرنحوه

تعامالتباکارفرمایانویاپیمانکارانتفاوتيوجودندارد.
هدف حرارتي نیروگاههاي در طرحهاست، اولیه اهداف اساسي تفاوت
ازجمله دیگري اهداف شاید آبي طرحهاي در اما است، برق تولید اصلي
یاکشاورزيوچیزهايدیگرياستکه و منابعآب،سیالبها بر مدیریت
خارجازتخصصوتجربهاینجانباستتااظهارنظرنمایم.تفاوتدیگردر
حجمعملیاتساختمانيوتجهیزاتياستونهایتًاشایداززماناجراطرح

بتوانسخنگفتکهدرطرحهايحرارتيکمتراست.
: چالش هاي اصلي در اجراي طرح هاي حرارتي، شامل چه مواردي 

مي شوند؟
است. مالي منابع موقع به تأمین طرح، یك اجرا در مشکل عمدهترین 
همانندروغنچرخهايحرکتیك بهطرح پول موقع به تزریق و تأمین
فراب در است. طرح اجرای زمان دوم مورد ميکند. روانکاري را طرح
من نظر به که است گردیده مشهور سرعتي طرح به حرارتي طرحهاي
معمول و معقول زماني درظرف باید طرح هر نیست؛ نامگذاريصحیحي
بازهزمانيکوتاهتري طرحهايحرارتيدر پذیرد.اصوالً انجام مشابهخود
انجامميپذیردکهميبایدفرهنگکاريفراببابازههايزمانيکوتاهتراجراء
درتمامفعالیتهاازقبیلمهندسي،تأمینواجراءآشناتروهمسانترگردد.
: عملكرد فراب در حوزه طرح هاي حرارتي را چگونه ارزیابي مي كنيد و 

جهت بهبود آن در آینده، چه راه حل هایي را پيشنهاد مي نمایيد؟
عملکردفرابدرطرحهايEPCحرارتي،متأثرازعملکردکارفرمانیزميباشد
وليبهصورتکليدرطرحهايحرارتيایالم،آبادان،پارسیانميتوانروندکسب

تجربهوپیشرفتدرمهندسيوتأمینرامشاهدهنمود.
درطرحهايBOOنیزدرگذشتهبیانکردمکهعملکردمانباتوجهبهشرایط
موجود،بهعنوانیكسرمایهگذارخوباستامااگربهعنوانیكشرکتجهت
احداثنیروگاههايحرارتيورقیبیبرایمپنادربازارکاراستدانشفنيو
تجربهخاصيتوسطشرکتفرابکسبنشدهاستوساختارسازمانيموجود
فرابازنظرسختافزاريونیرويانسانيدراینموردجوابگوجهترقابت

نميباشد.
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 در مدت اشتغال به 
فعالیتم در شركت 

فراب، تجربیات 
وخاطرات تلخ 

وشیرین بسیاری 
در اجرای پروژه ها 

وجود داشته و 
برای من، تجربه 

اجرای سیویل 
پروژه نیروگاه 

سوم پاالیشگاه 
آبادان و آشنایی 
با مجموعه نفت 

وپتروشیمی بسیار 
ارزشمند بود

اونت
در مع

 کاو 
کند و

کارگاهمطابقنیازهایقراردادباکارفرماوهمچنینمقتضیاتپروژه،تامینحداقل
ماشینآالتونیرویانسانیموردنیازپیمانکارانساختمانی،نظارتبراجرای
بهموقعوکافیبرایتجهیزکارگاهتوسطپیمانکاراندرچهارچوبزمانبندی
قراردادوهمچنینهماهنگیباکارفرماومشاورطرحدرخصوصنیازهایتجهیز
کارگاهازاهموظایفبخشساختماندراینمرحلهازاجرایپروژهمیباشد.
محصورکردنزمینپروژهوایجاداقداماتنگهبانیوحراستینیزدراینمرحله

آغازمیگردد.
ب:فعالیتهایطراحیومهندسیپروژه

باعقدقراردادوپیشرفتپروژه،فعالیتهایطراحیدربخشساختماننیز
آغازمیگردد.تحویلزمینازکارفرمایطرح،انجاممطالعاتفنیومهندسی
ژئوتکنیك،زلزلهوهیدرولوژی،انجامعملیاتنقشهبرداریوتهیهنقشههای
توپوگرافیمنطقه،انجامآزمایشاتآبوخاكمنطقهدرابتدایاینبخشاز
پروژهآغازمیشود.تهیهاسنادمناقصهبرایمواردفوقوهماهنگیباسایر
بخشهاونهایتاعقدقراردادباپیمانکارانفرعی،اخذتاییدمشاوروکارفرمای
عمده از طراحی اصلی پارامترهای تعیین نهایتا و فوق مطالعات بر طرح
وظایفاینبخشمیباشد.پسازتاییدپارامترهایاولیهطراحی،مطالعات
وظایف از میگردد. آغاز بخشساختمان در پروژه وتفصیلی پایه طراحی

اسناد تهیه مرحله، این در اجراییساختمان بخش عمده
موارد وفصل حل جلسات و مناقصه برگزاری مناقصه،
باپیمانکارانطراحی قبلازمناقصهونهایتاعقدقرارداد
وهماهنگیفیمابینآنهامیباشد.ازآنجاکهطراحیدر
آن پارامترهای کلیه شدن نهایی از پس ساختمان بخش
میپذیرد، انجام وابزاردقیق وبرق مکانیك بخشهای در
نیازهای اخذ درخصوص بخشها سایر با هماهنگی لذا
تجهیزاتیوطراحیسایربخشهانیز،بابخشساختمان
میباشد.درطولاجرایپروژهیکیازوظایفعمدهبخش
تایید طراحی مدارك ارسال زمانبندی تطابق ساختمان،
اجرا وپیمانکاران طراحی پیمانکاران بین تفصیلی شده
تاخیر از جلوگیری منظور به کارگاه محل در سیویل ی

بنابراینبهطورعمدهوخالصهفعالیتهایمرتبطبا اجرایپروژهمیباشد.
طراحیومهندسیپروژهدربخشاجراییساختمانبهشرحزیراست:

سایرگروههای با هماهنگی چهارچوب در طراحی نیازمندیهای -تعیین
طراحیوهمچنینکارفرماومشاورطرح.

-اصطالحا،شکستنفعالیتطراحیسیویلپروژهبهبخشهایجزءو
هماهنگیبرایتامینپارامترهایورودیموردنیازطراحیواخذپیمانکاران

طراحیجزء.
نیاز مورد ورودی پارامترهای قراردادن اختیار در جهت هماهنگی -
طراحیطبققراردادبهپیمانکارانبارعایتزمانبندیهایازقبلتعیینشده.
طراحی فرعی پیمانکاران به ومشاور مهندسی نظرات وابالغ بررسی -
جهتبازنگریطراحیوانتقالنظراتوپیشنهاداتفنیومهندسیپیمانکار

بهمجریطرح.
توسط شده انجام طراحیهای تایید جهت الزم موارد کردن فراهم -
در کارفرما ونمایندگان کارفرما نظرات دریافت طریق از فرعی پیمانکاران

خصوصطراحیوحلوفصلمواردمرتبطونهایتااخذتصویبآنها.
-کنترلوپیگیریدرصدپیشرفتفعالیتهایطراحیدربخشطراحی

مهندسیبراساسبرنامهزمانبندیونیازهایکارگاهوپیشرفتپروژه.
-نظارتبرتکثیروتوزیعاسنادممهوربهتاییدپیمانکارانفرعیطراحی،
اجرایی پیمانکاران به ارسال نهایت در و ومشاور کارفرما نظارت، دستگاه

درکارگاه.
ج:فعالیتهایاجراییپروژه.

در نیز اجرایی فعالیتهای پروژه، طراحی فعالیتهای انجام با همزمان
بخشساختماندرمحلکارگاهنیزآغازمیشود.بدیهیاستاخذوعقدقرارداد
باپیمانکاراناجراییسیویلمرتبطبانیازهایپروژهوباتجربهوگرایشهای
الزمدرانجامپروژه،ازعمدهوظایفبخشساختماناینمعاونتمیباشد.در
اینمرحلهپسازارزیابیپیمانکارانفرعی،اسنادمناقصهساختمانیهمزمانبا
هماهنگیسایربخشهایمرتبطتهیهوبهآنهاارسالمیگردد.هماهنگیباسایر
بخشهایمرتبطدرشرکتفرابوهمچنینبامعاونتبازرگانیدرزمینهارزیابی
وانتخابپیمانکارانفرعی،انجامهماهنگیهایالزمبامعاونتبازرگانی،مدیران
وبخشهایمختلفحوزهمعاونتاجراییدرخصوصانتخابپیمانکارانسیویل
وانجاماقداماتالزمبهمنظورعقدقراردادباآنهادراینمرحلهانجاممیشود.
بررسیپیشنهاداتپیمانکاراندرمرحلهمناقصهوهمچنینقبلوبعدازقرارداد
نیزازعمدهوظایفدراینمرحلهمیباشد.پسازانتخابپیمانکارانساختمانی،
مدیریتونظارتبرآنهاوهماهنگیباسایرپیمانکارانپروژهمطرحمیشود.
اینبخش فعالیتهای پروژهعمده اجرایی فعالیتهای دربخش براین بنا

بهشرحزیراست:
کنترل منظورتحت به آن مواردساختمانی قراردادوشناخت مطالعه -

داشتنکلیهتعهداتقراردادی.
وبررسی ساختمانی پیمانکاران عملکرد بر نظارت -
های وضعیت صورت در شده اعالم پیشرفتهای وتایید

ساختمانیوهمچنینگزارشهایپیشرفتکار.
-بررسیپیشنهاداتپیمانکارانقبلوبعدازعقدقرارداد.
-هماهنگیبامدیریتبازرسیوکنترلکیفیتجهتتهیه
مداركودستورالعملهایبازرسیوکنترلبراجرایآنها.
-نظارتبرخریداقالمطرحدربخشساختمانیوبررسی

وتاییدآنها.
روال مطابق شده تایید تفصیلی طراحی مدارك ابالغ -
ساختمانی زمانبندی برنامه وبراساس مدارك تایید سیستم

پروژهبهپیمانکارساختمانی.
فعالیتساختمانیو پیشرفت بر نظارتمستمر انجام -

حلوفصلموانعتاخیرپروژهدراینبخش.
وهمچنین ساختمانی عملیات پیشرفت تسریع راهکارهای ارائه -
منظوررفع به پیمانکاراننصبوساختمانی با برگزاریجلساتهماهنگی

تداخلکاریآنها.
معاونت در ساختمان بخش فعالیتهای اهم درباال شده ذکر موارد
اینپروژههادرحوزه بهجدیدبودن باتوجه بودهو نیروگاههایحرارتی
نیروگاههای پروژههای پیشرفت با زمینههایجدیدی فراب، کاریشرکت
حرارتی،بهآنافزودهمیگردد.درمدتاشتغالبهفعالیتمدرشرکتفراب،
تجربیاتوخاطراتتلخوشیرینبسیاریدراجرایپروژههاوجودداشتهو
برایمن،تجربهاجرایسیویلپروژهنیروگاهسومپاالیشگاهآبادانوآشنایی
بامجموعهنفتوپتروشیمیبسیارارزشمندبود.خصوصیاتساختمانیاین
پروژهازجهتایجادنیروگاهداخلپاالیشگاهولزوماهماهنگیبابخشهای
مختلفپاالیشگاهبرایپیشرفتپروژهوهمچنینزمیننامناسبونامقاوم
نیروگاهوحجم متقابالفضایکم و باال بسیار زمینی زیر آنوسطحآب
است. ساخته خاص پروژهای پروژه، این از آن، وتاسیسات تجهیزات باالی
متردرفضای بهطولهرکدام24 بههزارشمعپیشساخته نزدیك کوبش
سههکتارینیروگاه،ساختوحملونصببیشازسههزارتناسکلتفلزی
صنعتینیروگاهیوبیشازسيهزارمترمکعببتنریزی،طراحیواجرایانواع
فونداسیونهایمختلفتجهیزاتمرتعشنیروگاهیومخازندربخشگازوبخار
نیروگاه،درطولزمانبندیپروژهومهمترازهمه،کارتیمیانجامشدهدراین

پروژهدربخشهایمختلفشرکتفراب،بسیارشیرینوغرورآفرینبود.
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امروزه به لطف 
خداوند متعال 
وهمت كلیه مدیران 

وهمکاران محترم در 
مدیریت هاي برق، 
مکانیک، تاسیسات، 
كنترل و ابزاردقیق، 
ساختمان و جانمایي 
و بخش برنامه 
ریزي و كنترل 
فعالیت هاي طراحي 
و با تجارب ارزنده 
به دست آمده از 
این پروژه وپروژه 
آبادان، شركت فراب 
در كلیه سطوح 
طراحي، تامین 
تجهیزات، نصب و 
راه اندازي آمادگي 
كامل براي اجراي 
بهینه این دسته از 
پروژه ها را دارد

اونت
در مع

 کاو 
کند و

درسال1359بامدركفوقلیسانسمهندسيبرق-قدرتبهعنوانیکياز
خدمتگذارانصنعتبرقبهجمعهمکارانوزارتنیرودرشرکتتوانیرپیوستم
ودرسمتهايمختلفکارشناسي،مدیرفني،مدیررولیاژ،معاونفنينیروگاهبخار
640مگاواتيبیستون،معاونفنينیروگاه400مگاواتيایرانشهردرمدت17سال

ارائهخدمتنمودم.
درفروردینماه76پسمصاحبهبارییسمحترمهیئتمدیرهوقت،جنابآقاي
مهندسحاجيرسولیهاافتخارپیوستنبهخانوادهشرکتفرابراپیداکردموپس
ازهماهنگيایشانبامدیرعاملوقتجنابآقايمهندسمهنما،مسوولیتتصدي

مدیریتبرقدرمعاونتمهندسيبهاینجانبواگذارشد.
درسال84،مسوولیتمدیریتمهندسيپروژهحرارتيایالمرابهعهدهگرفتم
کهاینمسئولیتتاتیرماهسال88بهعهدهاینجانببود.ازآنتاریختاکنوننیز
بهعنوانمدیرمهندسيوتامینتجهیزاتبرقوابزاردقیقدرمعاونتنیروگاههاي

حرارتيبههمکاريباشرکتفرابادامهدادهام.
درعرصهنیروگاههايحرارتياولینپروژهشرکت،پروژهتولیدبرقوبخار
پتروشیميایالمبودکهکنسرسیومفراب-سمعاندیشدرسال1384درمناقصه
آنبرندهشد.مسوولیتمدیریتمهندسيپروژهباحفظسمت)مدیرمهندسيبرق
معاونتمهندسي(بهاینجانبواگذارشد.درشروعفعالیتهايطراحي،چهار

مطلباساسيبهنظرميرسید:
1-تقسیمبندينحوهطراحيوبازنگريطراحيسیستمهاي
اصليوکمکينیروگاهحرارتيبهمدیریتهايموجوددرمعاونت
مهندسيکهازقبلبراساسنیازهاينیروگاهآبيتشکیلشدهبود.

پایه مدارك تولید درمورد کافي تجربه وجود عدم -2
وتفصیليسیستمهایکمکي

3-فقدانتشکیالتجهتتولیدمداركمربوطبه
-Hazop
-Hazardous area classification
-Caus and effect
-Risk analiyzes

4-فقدانتشکیالتيتحتعنوانمدیریتساختماندرجمع
مدیریتهايمعاونتمهندسي.

درموردبنداولودوم،سعيشدتاازتجاربآقايمهندسمهديزادهبهعنوان
نمایندهشرکتسمعاندیشومدیروقتپروژه،درسازماندهيونحوهتهیهمدارك
مهندسياستفادهشود.همچنینازتجاربقبليخودمدرطرحهايحرارتيبیستون

وایرانشهرنیزبرايحلمسائلپیشگفتهاستفادهنمودم.
درموردبندسومبهخارجازشرکتواگذارشدوبازنگريآنتوسطهمکاران

محترمدرمهندسيصورتگرفت.
درموردبندچهارمنیزبهمنظورحلمشکلدرکوتاهترینزمان،طراحيپایه
ساختماننیروگاهبهبیرونازشرکتواگذارگردیدوهمزمانباتوجهبهرویکرد
شرکتدرتوسعهمبنیبرحوزهپروژههايحرارتي،مدیریتساختماننیزبهطور
مستقلدرمعاونتمهندسيتشکیلشدوطراحيوتکمیلطراحيهايباقيمانده
بهآنمدیریتواگذارشد.امروزهبهلطفخداوندمتعالوهمتکلیهمدیران
وهمکارانمحترمدرمدیریتهايبرق،مکانیك،تاسیسات،کنترلوابزاردقیق،
ساختمانوجانمایيوبخشبرنامهریزيوکنترلفعالیتهايطراحيوباتجارب
ارزندهبهدستآمدهازاینپروژهوپروژهآبادان،شرکتفرابدرکلیهسطوح
طراحي،تامینتجهیزات،نصبوراهاندازيآمادگيکاملبراياجرايبهینهاین

دستهازپروژههارادارد.

باتوجهبهسوابقکاريقبليوهمچنینمدیریتمهندسيپروژهایالم،پساز
دوازدهسالخدمتدرمعاونتمهندسي،درتیرماهسال1388مسوولیتمدیریت
مهندسيوتامینتجهیزاتبرقوابزاردقیقدرمعاونتاجرایینیروگاههايحرارتي

بهاینجانبواگذارشد.
مسوولیتهاياینمدیریتبراساسچرخهعمرپروژهبهشرحذیلميباشد؛

الف:فعالیتهايفازآغازین:
1-همکاريبابخشبرنامهریزيوکنترلپروژهدرتدوینبرنامهزمانبندي

.)Base line Schedule(پایه
2-نهایيسازيلیستمدارك)Document List(موردنیازپروژهباهمکاري

بخشمحترمبرنامهریزيوکنترلپروژه.
3-شرکتدرجلساتشروعپروژه)kick off meting(ومشارکتدر

مباحثفنيوقراردادي.
4-نهایيسازيمداركمربوطبهنحوهانجامفعالیتهايکنترلکیفيپروژهمانند

QC Plan,QCTMباهمکاريمدیریتکنترلکیفیت.
5-همکاريبامجریانطرحهاومعاونمحترمنیروگاههايحرارتيدرتدوین
مدركاستراتژياجرايپروژهها)Project Execution Strategy(.الزمبهذکر
است،اینمدرك،مشخصکنندهبستههايکاريیكپروژهوتعدادقراردادهاي

موردنیازجهتاتمامپروژهميباشد.
همکاريبامجريطرحوبخشمحترمبرنامهریزيو -6
کنترلپروژهدرتدوینمداركوروشهايمدیریتپروژهشامل
ساختارشکستکار)WBS(،روشگردشمداركمهندسي،

روشسنجشپیشرفتکار.
فعالیتهايفازاجرایيپروژه:

پیگیريجهتدریافتبهموقعمداركفنيموردنیاز -1
پروژهبراساسبرنامهزمانبنديپایهتهیهشدهتوسطبخشبرنامه

ریزي.
پیگیريجهتاخذتاییدیهمشاورویاکارفرمادرمورد -2
مداركمهندسيباتشکیلجلساتوانجاممذاکراتفنيبا

ایشان.
3-پیگیريجهتدریافتمداركخریدازمعاونتمهندسيیامشاورطراحي

وانجاممراحلخرید.
4-شرکتدرکمیسیونمعامالتجهتتعیینپیمانکارانتامینتجهیزات.

5-پیگیريجهتعقدقراردادباپیمانکارانوپرداختپیشپرداختبهایشان.
6-نظارتبرمراحلطراحيوساختتجهیزاتازلحاظکیفيومطابقتبا

بندهايقرارداديوزمانبنديپروژه.
7-برنامهریزيونظارتبرانجامآزمایشاتکارخانهايتجهیزاتپروژه.

8-پیگیريجهتحملتجهیزاتبهسایت.
9-بررسيصورتوضعیتپیمانکارانفرعيواعالمنظراتبهبخشبرنامه

ریزيوکنترلپروژهوهمچنینبخشماليوقراردادها.
10-پیگیريجهتپرداختبهموقعمطالباتپیمانکاران.

11-شرکتدرجلساتداخليکنترلپروژهباهدفارائهآخرینوضعیتبه
معاوننیروگاههايحرارتي.

12-شرکتدرجلساتدورهايپروژباکارفرمایان،مشاورانوپیمانکارانفرعي
جهتحلوفصلمسائلفيمابین.

13-تامینوارسالمداركموردنیازبهپیمانکارانوسایت.
لحاظ از اجرایي برگزاريجلساتدورهايدرسایتورفعمشکالت -14

فشردگي زمان بندي طرح هاي حرارتي؛يك مشكل اساسي
نبيل طوسي زاده، مدير مهندسي و تامين تجهيزات برق و ابزار دقيق
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پیش بیني مي شود 
پروژهاي دیگري 

كه فعاًل در حال 
مذاكره توسط 

معاونت محترم 
سرمایه گذاري 

هستند مانند شرق 
اصفهان، سلفچگان 
و خرم آباد نیز پس 

از اتمام بررسي هاي 
فني و اقتصادي به 

مجموعه پروژه هاي 
این معاونت اضافه 

شوند

اونت
در مع

 کاو 
کند و

کسريمداركمهندسيوتامینتجهیزات.
15-تامینکسريهايموردنیازپروژهاعمازمداركویاتجهیزات.

ح-فعالیتهايفازپایانی:
1-همکاريدرتدوینونهایيسازيلیستمداركبازومداركچونساخت

)As Built(باهمکاريبخشبرنامهریزيوکنترلپروژه.
2-همکاريجهتتدوینلیستقطعاتیدکيموردنیازپروژهباهمکاري

بخشمحترمبرنامهریزيوکنترلپروژه.
3-شرکتدرجلساتجمعبنديواختتامباپیمانکاران،مشاوروکارفرماي

طرحها.
4-همکاريدررفعپانچهایموجوددرپروژهجهتانتقالازتحویلموقت

بهتحویلدائم.
درمعاونتاجرایینیروگاههايحرارتيپنجپروژهفعالميباشد:

• پروژه210مگاواتينیروگاهسومپاالیشگاهآبادانشامل7واحدگازيو5واحد
بخارکههماکنوندرمراحلنهایيراهاندازيبهسرميبرد.دراینپروژهفعالیتهاي

فازپایانیشروعشدهاست.
• پروژهنیروگاه26مگاواتيسیريشاملدوواحدگازيکهواحداولراهاندازي
گردیدهوواحددومآمادهراهاندازيميباشدوپسازحلوفصلمسائلماليبا

کارفرمايمحترم،راهاندازيخواهدشد.
• پروژهنیروگاهگازي120مگاواتيپارسیانکهبخشعمدهمراحلطراحيپایه
توسطمعاونتمهندسيوسایرپیمانکارانفرعينهایيگردیدهوکلیهقراردادهاي

خریدتجهیزاتبرقبهشرحذیلميباشد:
-ژنراتور،سیستمتحریك،سیستمحفاظتوکنترلواحدوباسداکتبا

شرکتهیتاچينهایيشدهوبهایرانحملگردیدهاند
-قراردادتابلوهايGIS،ترانسهاياصلي،ترانسهايکمکي،تابلوهايفشار
متوسطوضعیف،تابلوهايتوزیعDCتابلوهايروشنایی،کابل،سینيکابل
تجهیزاتکنترلوابزاردقیق،باپیمانکارانمنعقدوازاینمیاندوعددترانساصلي
وکمکي،بخشيازکابلهاوسینيکابلهاباپیگیريهايانجامشدهتوسطاین

مدیریتبهسایتحملگردیدهاند.
• پروژهنیروگاهسیکلترکیبي486مگاواتيیزد)شاملدوواحد162مگاوات
گازيویكواحدبخار162مگاوات(EPتجهیزاتاصليوکمکيبرقوابزاردقیق
مربوطبهواحدهاشاملGTGوSTGسیستمتحریك،سیستمحفاظتواحد
وترانسسیستمSFC،سیستمکنترلمحليومرکزيتابلوهايتوزیع،ترانسهاي
کمکيموردنیازواحدبهعهدهشرکتمپناوبازنگريطراحيآنتوسطمعاونت
مهندسيشرکتفرابميباشد.واحدهايتوربینژنراتوروواحدهايگازيبه
سایتحملگردیدهاند.مسوولیتنصباینمجموعهبهعهدهفرابخواهدبود.
طراحيتفصیليمجموعهBOPنیزتوسطمعاونتمهندسيدرحالانجاماست

وهماکنونمهندسيوخریدتجهیزاتبراساسبرنامهزمانبنديپیشرفتمناسبي
دارد.قرارداداحداثپستفشار)400کیلوولت(شاملسهوروديازنیروگاهودو
خروجيبهپستشهیدسامعيباشرکتفرانیرومنعقدگردیدهوهماهنگيهايالزم
بادیسپاچینگمليومنطقهايدرحالانجامميباشد.درموردپستباپیگیريهاي
انجامشدهتوسطاینمدیریت،زمان18ماههاولیهبه11ماهکاهشیافتوبر
ایناساسپیشبینيميشودانشاءاهللاینبخشازپروژهتااواخرسالجاريراه
اندازيشود.قراردادترانسهاياصليباشرکتایرانترانسفومنعقدشدهواولین
ترانسدراواخرآبانماهسالجاريبهسایتحملميگردد.قراردادسایرتجهیزات
،DCشاملتابلوهايفشارمتوسط،تابلوهايفشارضعیف،تابلوهايسیستمتوزیع
باطري،باطريشارژر،اینورتر،دیزلژنراتور،ترانسهايکمکي،کابل،سینيکابل
منعقدگردیدهوپیشبینيميشودقراردادسایرتجهیزاتطبقبرنامهمنعقدشود.

• پروژهنیروگاهسیکلترکیبي486مگاواتيداالهو)شاملدوواحدگازي162
مگاواتيویكواحدبخاربههمینظرفیت(مشخصاتاینپروژهمانندپروژهیزد
است.EPتجهیزاتاصليمانندنیروگاهیزدتوسطشرکتمپناانجامميشود.
استراتژينحوهمهندسيوخریدتجهیزاتسیستمهايBOPباپروژهیزدمتفاوت
استدراینپروژهمقررگردیدکلیهتجهیزاتبرقوابزاردقیقبهصورتیكپکیح
EPCبهیكپیمانکارواگذارشودکهاسنادموردنیازعقدقراردادتهیهوباطي
نمودنمراحلانتخابپیمانکاردرسال89،شرکتصفانیروبرندهمناقصهشدولي
بهدلیلبازنشدنLCپروژابالغآنبهپیمانکاربهتعویقافتاد،اخیراًشرکتفراب
تمهیداتجدیديرابرايتسریعدرانجامپروژهبهکارگرفتهاستکهبرایناساس
پیشبینيميشودفعالیتهايپروژهباسرعتبیشتريادامهیابد؛ازجملهقرارداد
پکیجمربوطبهبرقوابزاردقیقبهشرکتصفانیرودرحالابالغميباشد.قرارداد
احداثپستفشار)400کیلوولت(شاملسهوروديازنیروگاهودوخروجيبه
پستمرصادباشرکتترانسپستپارسمنعقدگردیدهو30درصدطراحيآن
پیشرفتداشتهاست.همچنینسکسیونرهاآنبهسایتحملشدهونظارتبر
انجامآزمایشاتکارخانهايبهاتمامرسیدهومجموعهدرحالحملبهکارگاه
ميباشدوهماهنگيهايالزمبادیسپاچینگمليومنطقهايدرحالانجاماست.
قرادادترانسهاياصليباشرکتایرانترانسفومنعقدوانشاءاهللدرمردادماه،اولین
ترانسبهکارگاهحملخواهدشد.قابلذکراستکهدراینمدیریتبرايهر
پروژهفقطیكنفربرايهدایتکلیهفعالیتهايبرقوابزاردقیقفوقالذکر
تخصیصیافتهکهاینامرباتوجهبهفشردگيزمانبنديطرحهايحرارتي،نشان
دهندهتراکمکاريبااليهمکاراناینمدیریتومدیریتهايتخصصيدیگر
معاونتميباشد.پیشبینيميشودپروژهايدیگريکهفعاًلدرحالمذاکره
توسطمعاونتتوسعهسرمایهگذاريهستندمانندشرقاصفهان،سلفچگانوخرم
آبادنیزپسازاتمامبررسيهايفنيواقتصاديبهمجموعهپروژههاياینمعاونت

اضافهشوند.

شرح وظايفي مطابق با دستورالعمل هاي استاندارد
اکبر کاکاوند، مجري طرح داالهو

ازآبانماه1388باتوجهبهفعالشدننیروگاهسیکلترکیبيداالهوباحفظ
سمتبهعنوانسرپرستطرحمعرفيشدم.نیروگاهسیکلترکیبيداالهوشامل
دوفازاستکهدرمرحلهاولفازیكدرحالاجراميباشد.نیروگاهسیکلترکیبي
واحد162 هر باظرفیت گازي واحد دو بخار( واحد یك و گازي واحد )دو
مگاواتاستکهباتیپV94,2ویكواحدبخارباظرفیت160مگاواتباتیپ
E-30-16-1کهساختشرکتتوگاميباشد.راندماننیروگاهدرشرایطسایت
34درصدوراندمانسیکلترکیبي52درصدميباشد.نیروگاهدرپنجکیلومتري
شهراسالمآباداستانکرمانشاهدرمساحت52هکتاريکهبرايدوفازمحاسبه

BOO31ماهوبهصورتEPCشدهاستقراردارد.مدتاینقراردادبراي
باسرمایهگذاري100درصدشرکتفراباحداثميگردد.شروعفعالیتهاي
اجراییقرارداددربخشکارگاهازتیرماه1387شروعشدهاست.درحالحاضر
کلیهقراردادهايپیمانکاراندستدوماینقراردادبهمراحلپایاني)8درصد(و90
درصدامضاابالغشدهاست.باعنایتبهاینکهدرمراحلپایانيافتتاحاعتبارات
اسنادياینطرحباانسدادصندوقاعتباراتارزيمواجهشد.قراردادپیمانکار

اصليشروعنشدهاست.پیمانکاراناینقرارداد:
1(شرکتمپنا،تامینکنندهتجهیزاتاصليشاملتوربینهاوژنراتورهاوبویلر
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براي تحویل پروژه 
در زمان مقرر، بعد 
از ابالغ قرارداد 
طرح مذكور در 
 1388/2/12
در اولین قدم با 
هماهنگي واحد هاي 
درگیر دراجراي 
پروژه، با تعیین 20 
بسته كاري و تعیین 
محدوده تامین 
آنها و نیز تعیین 
مسئولیت تامین 
كنندگان و واحدهاي 
داخلي شركت در 
قبال هر بسته كاري، 
استراتژي اجراي 
طرح تدوین و ابالغ 
گردید

18

اونت
در مع

 کاو 
کند و

متولد1345وفارغالتحصیلمهندسيمکانیكازدانشگاهصنعتياصفهاندر
مقطعکارشناسيوازدانشگاهتربیتمدرسدرمقطعکارشناسيارشدميباشم.
فعالیتکاريخودراازسال1369باشرکتآذرآبودرپروژهاحداثبویلرهاي
نیروگاهبخار1000مگاواتشهیدرجایيشروعکردمودرادامهتاسال1386با

شرکتگسترشصنایعانرژيآذرآببهعنوانمدیرکارگاهآن
شرکتدراحداثواحدتولیدبخارپتروشیميآبادان،مدیرکارگاه
نصبوپیشراهاندازيتجهیزاتنیروگاهکرخهوسرپرست
توفیق 1386 ماه مهر از و داشتم همکاري مهندسي واحد
همکاريبافرابرادارموازاردیبهشت1388باابالغقرارداد
احداثنیروگاه100مگاواتپاالیشگاهگازپارسیانبهعنوان
مجريطرحدرخدمتشرکتميباشم.طرحمذکورمشتملاز
4واحدگازيH25هیتاچيقابلتوسعهبه6واحداست.مدت
زمانقرارداد30ماهوتاریخموثرشدنآن1388/6/24ميباشد.
طرحمذکوربایددراواخراسفندماهامسالبهصورتموقت
تحویلکارفرماگردد.هماکنوننیزبامساعيهمکارانفعال
دراینطرحدرواحدهايمختلف،پیشرفتفعالیتمهندسيآن

70,9درصد،پیشرفتتامینتجهیزات87,56درصدوپیشرفتفعالیتهاياجرایي
ساختمانيونصبوراهاندازيتجهیزات49,67درصدوپیشرفتکلپروژه
82,14درصدميباشدوامیدواریمعليرغممسائلیکهدراثرتاخیردرپرداختهاي
کارفرماونیزتجدیدگشایشاعتباراسناديپروژهبهطرحتحمیلشدهاستدر

زمانمقرر،راهاندازيواحدهاينیروگاهمحققگردد.
اززمانشروعتاتحویلدائمطرحبهکارفرمااقداماتوفعالیتهايمتنوعيدر
واحداجرایيانجامميپذیردکهدرحوصلهاینماهنامهاقداماتانجامشدهدرطرح

پارسیانرامرتبطباکنترلزمانبنديپروژهشرحميدهم.
برايتحویلپروژهدرزمانمقرر،بعدازابالغقراردادطرح
مذکوردر1388/2/12دراولینقدمباهماهنگيواحدهايدرگیر
دراجرايپروژه،باتعیین20بستهکاريوتعیینمحدودهتامینآنها
ونیزتعیینمسئولیتتامینکنندگانوواحدهايداخليشرکتدر
قبالهربستهکاري،استراتژياجرايطرحتدوینوابالغگردید.
استراتژيمذکورزبانمشترکيبودبینواحدهايمختلفشرکت
درتبیینمحدودهتامینومحدودهکاريپیمانکارانوتدوین
مداركفنيمناقصاتوتنظیمقراردادهايتامینکنندگانطرح
ونیزدرپیگیریانجاممسئولیتهايواحدهايمختلفشرکت.
سپسدرقالباستراتژيمصوبنسبتبهتهیهساختارشکست
کار،تاسطحتجهیزاتوکاالهایيکهانجامفعالیتهايمهندسي،
تامینونصبوراهاندازيآنهاقابلیتپیگیريوردگیريداردو
اخذتاییدکارفرمابررويآناقدامشد.درقدمبعدبرايامکانکنترلفعالیتهاي
مهندسيپروژه،لیستمداركپروژهبهتفکیكبستههايکاريوباتعیینهدف
ازصدور،کدوتعیینمداركجهتاجراازواحدمهندسياخذشدوبهتایید
کارفرمارسید.براساسساختارشکستکارتاییدشدهوباهماهنگيواحدهاي

مشكلي را حل نشده باقي نمي گذاريم
محمدرضا ملكيان، مجري طرح نيروگاه پارسيان

EPCوطراحيپایهنیروگاهبههمراهE&Pومتعلقاتمربوطبهآنهابهصورت
برجخنكکنندهسیکلبخار

2(شرکتترانسپستپارسپیمانکار،EPCپستوخط400کیلوولت
3(شرکتهدیشپیمانکاراحداثساختمانهاينیروگاه

4(شرکتمهندسيقدسنیروطراحتفصیليساختمانهاينیروگاهوتهیه
بخشيازمداركمناقصههايجزایرنیروگاه

ونصب پیمانکارطراحوساخت افرا نوتاش 5(شرکت
مخانذخیرهسوختگازوییل

6(شرکتراونسازهپیمانکارساختساختمانهاياداري
ورستوران

تجهیزات ونصب ساخت پیمانکار ساران شرکت )7
گرمایشوسرمایشساختمانهاياداريورستوران

8(پیمانکارانجزکهدربخشتجهیزکارگاه،حفرچاههاو
حصارنیروگاهوجادهسازي،برقدوراناحداثو...

برق BOP بخش EPC پیمانکار نیکو 9(شرکتصفا
نیروگاه

10(شرکتپخشوپاالیشخردپیمانکاEPCدربخشBOPمکانیك
نیروگاه

11(شرکتایرانترانسفوپیمانکارطراحوساختترانسهاياصلي
عدم به توجه با طرح اجراي در تسریع درجهت فراب 12(شرکت 
شروعقرارداداستراتژيفعالنمودنقراردادهايطراحيپایهازقراردادمپنا
بههمراهبخشتفصیليآنباپرداختعليالحسابوترانسهاياصلي،خطوط
پست400کیلوولت،طراحيتفصیليسیویل،تجهیزاتگرمایشوسرمایش،
مخازن و کارگاه تجهیزات نمودن وتکمیل ورستوران اداري ساختمانهاي

ذخیرهسوخت،احداثساختمانهاودرنهایتقراردادهايBOPهايبرق
ومکانیكنیروگاهکهدرحالمبادلهرانمود.درحالحاضرپیشرفتطرحبه

شرحزیراست:
1(طراحيتفصیليپایهمپنا94/05درصد،طراحيتفصیلي62/74درصد

2(طراحيترانسپستپارس69درصدوخرید24درصدوساختمان46
درصدوخطوط2درصد

3(احداثساختمانهاشرکتهدیش65درصد4
4(طراحيمخازنذخیرهسوختگازوییل100درصدو

ساختونصبمخازن90درصد،شرکتنوتاش
5(ساختساختمانهاياداريورستوران100درصد،

شرکتراونسازه
گرمایش و سرمایش تجهیزات ونصب ساخت )6
ساختمانهاياداريورستوران100درصدشرکتساران
شرکت درصد 70 اصلي ترانسهاي وساخت طراحي )7

ایرانترانسفو
ساختمانهاي تفصیلي طرحهای پیشرفت درصد )8 

نیروگاه80درصدشرکتقدسنیروميباشد.
شرکت دستورالعملهاي به توجه با نیز طرح مجري وظایف شرح
فرابتدوینوتاییدگردیدهاست.چارتسازمانيمجريطرحمطابقبا
طرح دادن سازمان ولي ميباشد بازنگري حال در قبلي دستورالعملهاي
مطابقبادستورالعملهايقبليدرحالاجرااست؛همچنینچارتسازماني
مدیراجراییکارگاهدرداالهودربخشهاي)نظارت،دفترفني،نظارتعالیه،
کیفیت(درجهتصرفهجویيدرهزینههابااپتیمم،درحالانجاموظایف

محولهميباشد.
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در این مدیریت 
در حال حاضر 4 

كارشناس فني كه 
هر كدام به عنوان 
كارشناس مسئول 

یک پروژه مي باشند 
)طرح هاي آبادان، 

پارسیان، داالهو 
و یزد( و همچنین 
یک مامور خرید 

براي كلیه پروژه ها، 
مشغول به كار 

مي باشند

اونت
در مع

 کاو 
کند و

تامين و تكميل داده هاي طراحي به همراه درخواست طراحي
اردوان مهرافشار، مدير مهندسي و تامين تجهيزات مكانيك معاونت طرح هاي حرارتي

مهندسي،بازرگانيواجرایيودرقالبزمانبنديطرح،برنامهزمانبنديتلفیقي
انجامفعالیتهايمهندسي،تامینواجرايطرحوبالحاظکردنارتباطات
بینفعالیتهايمختلفوپیشنیازهايهرفعالیتتهیهوپسازاخذتایید
کارفرمابررويآن،بینواحدهايمرتبطشرکتوبهجهتاقدامبراساس
موقع به انجام براي آتي پیگیريهاي مبناي برنامه این گردید. توزیع آن
فعالیتهايمهندسي،تامینواجراقرارگرفتودرهمینراستابرنامههاي
اخذشدهازتامینکنندگانهربستهکاريموردبررسي،اصالحودرنهایت
در طرح مهندسي فعالیت مهندسي، زمانبندي کنترل براي شد. واقع تایید
واحدمهندسيشرکتودرشرکتهايتامینکنندهطرحتاسطحصدور
مستمر کنترل تحت مدارك کلیه تایید اخذ و دوم و اول نظرهاي تجدید
فرایند بازرگانيطي و مهندسي واحد دو تعامالت زمانبندي گرفت. قرار
انتخابپیمانکارتامینواخذقراردادبااونظیرارسالمداركمناقصاتتوسط
واحدمهندسي،اخذپیشنهاداتازتامینکنندگانتوسطبازرگانيوارسالآنها
جهتاظهارنظرمهندسي،ارائهنقطهنظراتتوسطمهندسيواخذپیشنهادات
به گرفت. قرار پایش مورد هفتگي دو جلسات طي و مدون و... اصالحي

منظورپایشزمانبنديفعالیتهايپیمانکارانطرح،نیزبهفاصلهزمانياندکي
ازشروعپروژههربستهکاري،باپیمانکارانتخابشدهبرايآنبستهجلسه
هماهنگيبرگزارميشددراینجلساتبهمنظورهماهنگيهرچهبیشتردر
چگونگيفرمتتهیهمداركونقشهها،چگونگيکدگذاريآنها،زمانبندي
اصالحمدارك،نسخارساليمدارك،حداقلاطالعاتموردنیازدرگزارشات
و...روشهايکدگذاريمداركوتجهیزات،کنترلمداركفنيپیمانکاران
فرعيوگزارشدهيبهپیمانکارابالغوازاودرخواستتسریعدرارسال
لیستمدارك،برنامهزمانبنديانجامفعالیتهاوITPآنپروژهميشد.لیست
مدارك،برنامهزمانبنديتامینکنندگانوITPبررسي،اصالحودرنهایتتایید
ميشدوانجامبهموقعفعالیتهايآنپروژهدرگزارشاتدریافتيماهانهودر
صورتشروعفعالیتهايساختبابازدیدحتياالمکانماهانهازکارگاهتامین
کنندهکنترلميشدودرصورتنیازبابرگزاريجلساتموردي،رفعمشکالت
وموانعپیگیريميشد.درنهایتامیدوارمبابرنامهریزيهاوکنترلهایيکهانجام
فعالیتهايمختلفطرحنیروگاهپاالیشگاهگازپارسیانوجودداشتهموفقبهراه

اندازيواحدهادرموعدمقررگردیم.

فارغالتحصیلسال1374ازدانشگاهصنعتيشریفبامدركلیسانسمهندسي
با افتخارهمکاري ازسال1377 مکانیكگرایشحرارتوسیاالتهستم.
شرکتفرابرادارم.ازسال1377تاسال1388درمعاونتمهندسيفراببه
عنوانکارشناستجهیزاتاصلينیروگاهيو2سالنیزهماهنگکنندهمهندسي
طرحسنگتوده2فعالیتکردم.درسال1388ازمعاونتمهندسيبهمعاونت
اجرایيطرحهاينیروگاههايحرارتيمنتقلشدهوباتوجهبهساختارماتریسي

بخشهايتخصصيمعاونتحرارتيبهسمتمدیرمهندسي
وتامینتجهیزاتمکانیكانجاموظیفهمينمایم.

فنيکههر اینمدیریتدرحالحاضر4کارشناس در
کدامبهعنوانکارشناسمسئولیكپروژهميباشند)طرحهاي
مامورخرید یزد(وهمچنینیك پارسیان،داالهوو آبادان،
مدیریت این ميباشند. کار به مشغول پروژهها، کلیه براي
کلیه انجام مسئولیت معاونتطرحهايحرارتي، نظر تحت
فعالیتهايمربوطبهامورمهندسيوتامینتجهیزاتمکانیك

طرحهاينیروگاههايحرارتيراعهدهدارميباشد.
موارد به ميتوان را مدیریت این فعالیتهايجاري اهم

ذیلخالصهنمود:
دادههايورودي و نیازمنديها تامین و تعیین برآورد، -

طرحدرچارچوبقراردادبامشتريونیازهايطرح.
-تامینوتکمیلدادههايطراحيبههمراهدرخواستطراحي/بازنگري
طراحيبهطراحبارعایتزمانبنديهايازقبلتعیینشدهدربرنامهزمانبندي

پروژه.
-همکاريدرجهتتدوینبرنامهزمانبنديتفضیليطرحباسایرواحدهاي
فرابازجملهمعاونتمهندسيومعاونتبازرگانيوبخشبرنامهریزيو

کنترلپروژهمعاونتطرحهايحرارتي.
زمانبندي برنامه به توجه با طراح از طراحي مدارك و اسناد پیگیري -

آمادهسازیمدارك.
جهت کارفرما مشاور به طراح توسط تهیهشده طراحي مدارك ارسال -
بررسيواخذنقطهنظراتفنيودرنهایتاخذتاییدمشاورکارفرمايطرح.

طراحي مدارك درخصوص کارفرما مشاور فني نظرات نقطه دریافت -
تولیديطرحدرچارچوبزمانهايتوافقشدهبامشاورجهتپاسخگویي

بهمداركفني.
-ابالغنقطهنظراتمشاوربهطراحوحلوفصلمواردمرتبطوفراهمنمودن
ترتیباتالزم،ازجملهتشکیلجلساتفنيموردنیاز،جهتاخذتصویبوي.
-کنترلوپیگیريدرصدپیشرفتفعالیتهايطراحيازطراحبراساس
برنامهزمانبنديتصویبشدهوارائهگزارشبهمجريطرح

مربوطهومعاونت.
و پروژه طراحي پیمانکاران وضعیت صورت بررسي -

اعالمبهبخشماليوکنترلقراردادها.
-دریافتمشخصههايفنيسفارشخرید)POS(تایید
شدهازجانبطراحجهتتامینسیستمهايمکانیکيطرحبا

توجهبهبرنامهزمانبندياجرايطرح.
-صدوردرخواستتامیناقالمطرحمطابقPOSدریافت
شدهپسازبررسيومطابقتباقرادادوارسالدرخواستبه

معاونتبازرگانيجهتتامیناقالمموردنیازطرح.
-همکاريبامعاونتبازرگانيدرزمینهارزیابيوانتخاب
تجهیزات تامین مناقصه در کننده فرعيشرکت پیمانکاران

طرح.
-پیگیريوارزیابيفنيپیشنهاداتپیمانکارانفرعيازمعاونتمهندسيو
درصورتلزومارائهنقطهنظراتفنيوهماهنگيوتشکیلجلساتفنيجهت
شفافسازيمواردمبهمموجوددرپیشنهادهاودرنهایتاعالمامتیازاتفني

پیمانکارانبهمعاونتبازرگاني.
-همکاريبامعاونتبازرگانيدرخصوصنهایينمودنمواردفنيومالي

پیشنهاداتپیمانکارانفرعيودرنهایتعقدقراردادباپیمانکارمربوطه.
-تدوینبرنامهزمانبنديتامینوتجهیزموضوعقراردادباپیمانکارانفرعي

باتوجهبهبرنامهزمانبنديتفصیليطرح.
-کنترلوپیگیريدرصدپیشرفتفعالیتپیمانکارانفرعي)طراحي،تامین

ویااجرا(.
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 شجاعت و قاطعیت 
در تصمیم گیري 
را الزمه اجراي 
پروژه در این دوره 
مي دانم و اعتقاد 
دارم مدیران 
پروژه نباید خود 
را درحد هماهنگ 
كننده پایین بیاورند 
و همیشه باید 
تصمیم گیرنده باشند

-دریافتمداركطراحي)فنيوکنترلکیفي(ازپیمانکارانفرعيوارسال
بهمعاونتمهندسيومشاورپروژه،جهتاخذتایید.

مهر با پروژه کارگاه و پیمانکاران به ابالغ و شده تایید مدارك ارسال -
.Approved for construction

و مدارك تهیه جهت کیفیت کنترل و بازرسي مدیریت با هماهنگي -
دستورالعملهايبازرسيوکنترلعملکردپیمانکارانودرنهایتاخذتایید

آنها.
-هماهنگيبامدیریتبازرسيوکنترلکیفیتبرايکنترلاجرايصحیح
فعالیتهايپیمانکارانوحضوردربازرسيهاوتستهايتجهیزاتمکانیکي

وتصدیقفعالیتهايانجامشده.
-همکاريدرجهترفعمغایرتهاياعالمشدهدرحینساختازسوي

مدیریتبازرسيوکنترلکیفیتتوسطمعاونتمهندسي.
نیاز اساس بر طرح اقالم موقع به تامین جهت پیگیري و هماهنگي -
فعالیتهاينصبباتوجهبهبرنامهزمانبندينصبوهماهنگيبامدیریت

اجرایيطرح.
-هماهنگيباپیمانکارانوبخشهايذیربطدرشرکتدرخصوصحمل

ونقلتجهیزات،ماشینآالتو...بهمحلاجرايپروژهها.

-نظارتبرنحوهنگهداري،حملونقلوبستهبنديتجهیزاتتوسط
پیمانکارانتامینکننده.

-جمعآوريمواردمرتبطبادعاويوشکایاتپروژهواعالمبهبخشمالي
وکنترلقراردادها.

-حضورمستمرومنظمدرمحلپروژهوبررسيوحلوفصلمواردو
مشکالتفنيواجرایيپروژهونظارتبرعملکردپیمانکارفرعياجرایي.
و As Built نقشههاي تهیه جهت اجرایي پیمانکاران از پیگیري -

دریافتنقشههاوارسالبهطراح.
As Builtهماهنگيباطراحدرخصوصبازنگريمدارکيکهمطابق-

تغییرکردهاند.
بخش به اعالم و پروژه اجرایي پیمانکاران وضعیت بررسيصورت -

ماليوکنترلقراردادها.
نیازهاي کلیه مدیریت این در شاغل خرید مامور نیز خرید بخش در
فوريطرحهايحرارتي)شاملمواردمکانیکي،برقيوساختماني(راکه
عمدتاشاملمواردکسريخریدهايعمدهویاخریدهايدرحجمکوچك
به و نموده تهیه اسرعوقت در معامالتشرکت، نامه آیین مطابق ميباشد،

کارگاههاارسالمينماید.

متولد1343درشهرتبریزهستم.تحصیالتخودراتامقطعمتوسطهدرتبریزو
دانشگاهيرادرتهرانادامهدادهام،فوقلیسانسمهندسيبرقوفارغالتحصیلسال

1366دانشگاهصنعتيامیرکبیرهستم.
فعالیتهايمهندسي/نیروگاهيخودراهمزمانباادامهتحصیلدردورهفوق
لیسانسشروعکردموبهشرکتمهندسینمشاورقدسنیروپیوستم.درشرکت
قدسنیروهمزمانباماتریسيشدنشرکتمهندسيمشاورقدسنیرودردپارتمان
برقشرکتقدسنیروبهعنوانهماهنگکنندهوکارشناسپروژههايوقتشرکت
قدسنیروازقبیلسیکلترکیبيگیالن،نیروگاهشهیدرجایی،قم،کازرون،بیستون،

رامیناهوازو...مشغولبهکارشدموسپسبهمدت24ماه
بهعنوانسرپرستکارگاهنیروگاهگازيپتروشیميتبریزمشغول

بهکارشدم.
بعدازخاتمهپروژهفوقباهماهنگيازشرکتقدسنیرو
درسال75استعفادادمودرشرکتمشاورنیروفعالیتخود
راآغازکردموبهعنوانمدیرکارگاهنیروگاهسیکلترکیبي
نیروگاه ازخاتمهبخشگاز بعد بهکارشدم، خويمشغول
درسال منتقلشدم. مذکور مرکزيشرکت دفتر به مذکور
78باراهنمایییکيازمعاونینشرکتفراب)همکارقبلي
مسعودي مهندس آقاي جناب به نیرو( قدس در اینجانب
نژادمعاوناجرایینیروگاهکارون1معرفيوبهعنوانمدیر

اجرایی بهکارشدم.سمتهاي کارونیكمشغول نیروگاه اجرایی مهندسي
قبلياینجانبدرشرکتفرابعبارتنداز:

1-مدیرمهندسياجرایینیروگاهکارونیك
OPGW2-مدیرپروژهاینترفیسپستونیروگاهکارونیكوانتقالدادهبا

3-مدیرپروژهنیروگاهکوهرنگ
4-مدیرپروژهنیروگاهخرمآباد

5-مدیرپروژهنیروگاهبرقوبخارآبادان
هماکنونبهعنوانمجريطرحجهتمدیریتپروژهدارايتجربهوتواناییکافي
بودهومعموالسعيميکنمضمنرعایتشرحوظایفاشارهشده،ابتداپروژهرامطالعه

نمودهوباتوجهبهمحدودهکار،شرحوظایفوتعهداتپیمانکاري،مدتومبلغقرارداد
نسبتبهتدوینوتصویباستراتژياجرايپروژهاقدامنمایم.

بهنظرمنمدیرپروژهموفقیكپیمانکارEPCکسياستکهباتدوین
مناسباستراتژياجرايپروژه،پروژهراهمازنظرکیفيوهمازنظرزمانبنديو
باسودآوريبهاتمامرساند.بدیهياستدرتدوینایناستراتژيمحدودیتهاي
مهندسي،تامینتجهیزات،نصبوراهاندازي،حدوداختیاراتوشناختازکارفرما

بسیارموثراست.
باتوجهبهاینکهفعالیتهايمهندسي،تامینتجهیزات،کنترلکیفیت،ماليو...
درشرکتبهصورتماتریسيصورتميگیرداینجانببراي
کنترلبخشهايماتریسيفوقازکارشناسانباهوش،باتجربه
وSelf Motiveاستفادهميکنم.افراديکهدرپروژهمشغول
هستندبایدازقبلتجربیاتطراحيواجراراداشتهباشندتا
بتواننددررفعمغایرتهايفني/قرارداديکمكمدیرپروژه

باشند.اینافرادقراراستدرآیندهمدیرپروژهبشوند.
انتخابوندورمناسب، ازفرصتهايمهندسي، استفاده 
کنترلمداركمهندسيازنظراجراوهزینهراازوظایفیك
مدیرپروژه/سازمانميدانم،وبراینمطلبهمیشهتکیهميکنم.
ارتباطسالمبامشاور،کارفرماوباپیمانکارانفرعيورعایت
ادبدرجلساتومکاتباتالزمهکارمدیرپروژهموفقاست.

شجاعتوقاطعیتدرتصمیمگیريراالزمهاجرايپروژهدرایندورهميدانم
واعتقاددارممدیرانپروژهنبایدخودرادرحدهماهنگکنندهپایینبیاورندو

همیشهبایدتصمیمگیرندهباشند.
حمایتوپشتیبانيازهمکارانواستفادهازهمکارانقويبرایاجرايپروژه
مهمبودهوپیشرفتوارتقاهمکارانوسلسلهمراتبپایینترراباعثرشدوارتقا
شخصيميدانم.درطولخدمتمدرشرکتفرابمدیونحمایتهايآقایانحاجي
رسولیها،لطفي،مسعودينژاد،مداحيوآقايمهندسمهدیزادهومرحومحربيو
سایرمدیرانومهندسینفراببودهوکاردراینشرکتراجزوافتخاراتفراموش

نشدنيخودميدانم.

اتمام پروژه؛ با تدوين مناسب استراتژي اجرا
محمدعلي خدادادي، مجري طرح پااليشگاه آبادان

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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 اینجانب از 
اسفندماه 89 به 

عنوان مجري این 
طرح انجام وظیفه 

نموده ام و امیدوارم 
بتوانم پاسخگوي 

اعتماد شركت 
بوده و با همکاري 

همکاران در 
بخش هاي مختلف 
فراب این نیروگاه 
در نیمه اول سال 

آینده به بهره برداري 
برسد. پیشرفت 

طرح تاكنون 
حدود40 درصد 

مي باشد

تهران دانشگاه فني دانشکده از )گرایشقدرت( برق فوقلیسانسرشته
برق واردصنعت نکا نیروگاه در بهکار باشروع 1365 سال از و ميباشم
شدموپسازآندرمدیریتتولیدتوانیر،شرکتمشانیر،شرکتآبوبرق
قشمانجاموظیفهنمودهام.سابقهکاردرهیأتعلميدردانشگاههوایيتهران
نیز را دانشگاهصنعتيشریف در تدریس ترم دو و تهران آزاد دانشگاه و
دارم.ازمردادماهسال77همکاريخودراباشرکتفرابآغازنمودمو
مدیر کارون3، پروژه برق تجهیزات تأمین و مهندسي مدیر سمتهاي در
مهندسيوتأمینتجهیزاتبرقنیروگاهسیاهبیشه)درابتدايپروژه(،مجري
مجريطرح و سیري نیروگاه بهینهسازي طرح مجري قشم، نیروگاه طرح

نیروگاهیزدانجاموظیفهنمودهام.
داشتهام اشتغال مجري عنوان به که طرحهایي میان در
B.O.Oپروژهطرحنیروگاهقشمکهبهعنوانیكنیروگاه
ازطرفسازمانتوسعهبرقایرانبهفرابمجوزساختآن
دادهشدهبود،عليرغمپیشرفتخوباولیهوتهیهگزارش
دلیل به زمین، انتخاب و بانكپذیري و اقتصادي توجیه
شد ایجاد قشم آزاد منطقه سازمان طرف از که مشکالتي

ادامهنیافت.
26 نیروگاه EPC نیروگاهسیريطرح بهینهسازي طرح
مگاواتيشاملدوواحد13مگاواتيSGT400بودکهاز
شرکتزیمنسانگلیسخریداريگردید.نصبهردوواحد
رسیده اتمام به کامل طور به که است یکسال از بیش آن

از زیمنس گذشتهشرکت سال از بینالمللي مشکالت دلیل به ولي است،
ارسالقطعاتموردنیازوهمچنیناعزامسوپروایزرخوددارينمودهاست.
راهاندازيیكواحد به نسبت فرابدرسالگذشته اینمشکل، عليرغم
بدونحضورسوپروایزراقدامنمود.تحویلموقتاینواحدبهکارفرمانیز
قرارداد جانبي تأسیسات ميباشد. بهرهبرداري درحال واحد و شده انجام
،DC30،سیستمMVAازجملهسیستمسوخترسانيودوعددترانس
تابلوهاي33KV،تابلوهايتوزیعوترانسهايتوزیعو...نصبوراهاندازي
شدهاند.نصبدومینواحدبهاتمامرسیدهاستوجهتراهاندازيآنمنتظر
دلیل به که شود ارسال انگلیس زیمنس طریق از باید که هستیم قطعاتي
تحریمومشکالتبینالمللياینمهمهنوزانجامنشدهاست.بااینوجود
گرفته صورت دیگر کانالهاي از نیاز مورد قطعات تأمین جهت اقداماتي

وراهاندازيبدونکمكزیمنسنیزدردستاقداماستکهامیدواریمدر
آیندهاينهچنداندوردومینواحدنیزراهاندازيشود.

به و مگاوات 500 قدرتحدود با ترکیبي سیکل بلوك یك یزد طرح
صورتB.O.Oميباشد.کارهايتأمینماليآنانجامشدهاستوحدود
جدید نام )با ارزي ذخیره صندوق طریق از پروژه هزینههاي درصد 75
صندوقتوسعهملي(وباعاملیتبانكصنعتومعدنتأمیناعتبارگردیده
استوبقیههزینههابهعنوانآوردهتوسطفرابتأمینميشود.اینطرحاز
دیدگاهفرابجایگاهویژهايداردواولینطرحB.O.Oدرفراباستکه
قراراستبهبهرهبرداريبرسدوازآنجاکهنیروگاهدرمالکیتفرابميباشد،
سودحاصلازفروشانرژيميتواندبرايفرابدرآمدزا
ازهزینههاي تأمینبخشي بهجایگاهمطمئنيدر باشدو
فرابتبدیلشود.بههمیندلیلاستکهراهاندازيسریع
ایننیروگاهدردستورکارشرکتقرارگرفتهاست.جهت
رسیدنبهاینمهمراهکارهايویژهايباحمایتهاوتأیید
مدیریتمحترمعاملومعاونتمحترمطرحهاينیروگاه
حرارتيبرايطرحیزدبهمرحلهاجراگذاشتهشدهاست
کلیه همکاريهاي و است مؤثر بسیار کار تسریع در که
معاونت و مهندسي معاونت مخصوصًا شرکت عوامل
بازرگانيدراینطرحبهنحومطلوبيبرقراراستودر

پیشبردطرحتاکنونبسیارمؤثربودهاست.
مپنا شرکت نیروگاه، اصلي تجهیزات کننده تأمین
اندازي راه و ونصب B.O.P تجیزاتجانبي تأمین و ميباشدوطراحي

کلیهتجهیزاتبافراباست.
اینجانبازاسفندماه89بهعنوانمجرياینطرحانجاموظیفهنمودهام
وامیدوارمبتوانمپاسخگوياعتمادشرکتبودهوباهمکاريهمکاراندر
بخشهايمختلففرابایننیروگاهدرنیمهاولسالآیندهبهبهرهبرداري

برسد.پیشرفتطرحتاکنونحدود40درصدميباشد.
بخش، این در که ميباشد نوتاش شرکت نیروگاه، ساختماني پیمانکار
و گردیده انتخاب نصب پیمانکار است. داشته پیشرفت درصد 35 پروژه
امسالآغازخواهد ماه ازاولمرداد تیرماه،کارنصبرا از استقرار ضمن
نمودوامیدوارمکهبراساسبرنامهراهاندازياولینواحدگازيدربهارسال

آیندهمحققشود.

راه اندازي بزرگترين واحد گازي فراب در بهار سال آينده
حمبدرضا قندهاري، مجري طرح يزد

ايجاد سيستم مدون گزارشات روزانه صادره از کارگاه ها
غالمحسين فتحي، رييس بخش برنامه ريزي و کنترل پروژه

ازدانشگاهعلومکاشاندرسال1358و فارغالتحصیلکارشناسيفیزیك
کارشناسيارشدصنایعازدانشگاهامیرکبیردرسال1379ميباشم.پسازاتمام
دورهکارشناسيوطينمودن2سالخدمتوظیفهدرزمانجنگتحمیليدر
اسفندسال69بهاستخدامشرکتتوانیردرآمدموسپسبهنیروگاهحرارتي
زرگاناهوازاعزامگردیدم.دربدووروداینجانببهدلیلمصادفبودنباجنگ
تحمیلينیروگاهتحتحمالتهوایيدشمنقرارداشتکههموارهتالشبر
اینبودکهضمنبازسازيونگهداريواحدهادروضعیتنرمالهمزمانسعي
ميشدکهاقدامشود.وظایفسازمانيکهدرطولخدمتدرنیروگاهعهدهدار

بودهامبهشرحذیلاست:
رییسنگهداريوتامینمواد،مسوولآموزشنیروگاه،مدیربرنامهریزيفني،

مهندسبهرهبرداري
تهرانسمعاندیشکه باشرکت اینجانب اردیبهشتسال79همکاري از
وظیفهآناجرايپروژههاينصبوراهاندازينیروگاههايحرارتيوبرقآبي
بودآغازگردید.درزمانتصديگريدرآنشرکتدرپروژههايذیلحضور

داشتهام:
1-پروژهراهاندازينیروگاهشازنداراك320×4مگاوات

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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در بدو ورود به 
بخش برنامه ریزي، 
با سازماني مواجه 
شدم كه مشخص 
بود فعالیت هاي زیاد 
و مفیدي از سوي 
رییس و كارشناسان 
آن و نیز مدیریت 
برنامه ریزي و معاون 
حرارتي وقت انجام 
گرفته بوده است. با 
این وجود سعي من 
در این بوده كه تمام 
داشته ها و دانش 
محدود خود را در 
ادامه رشد و تعالي 
سازماني بخش 
برنامه ریزي و كنترل 
پروژه در اختیار 
بگذارم.

6×160 گازي- )فازدوم( دماوند نیروگاه راهاندازي و نصب پروژه -2
مگاواتيEPCایالم

3-پروژهبرقوبخارپتروشیميایالم
ازخردادسال1389بهعنوانرییسبخشبرنامهریزيوکنترلفعالیتهاي
مهندسيجذبشرکتفرابشدم.درآذرهمانسالبهمعاونتطرحهاي
حرارتيباسمترییسبرنامهریزيوکنترلپروژهمنتقلگردیدم.همانگونه
اجراي فراب شرکت اولیه هدف ميباشند گراميمستحضر خوانندگان که
این قبل 4سال ازحدود ولي است بوده آبي برق نیروگاههاي پروژههاي
طبیعي شد. نیز حرارتي نیروگاههاي اصلي پیمانکاران جرگه وارد شرکت
استورودطرحهاينیروگاهحرارتيبهمجموعهفراب،مستلزمایجادبستر
خاصخودميباشدکهدراینراستامعاونتجدیديبناممعاونتطرحهاي
نیروگاهحرارتيتشکیلگردیدکهوظیفهآنمدیریتطرحهاينیروگاههاي
و B.O.T( سرمایهگذاري و E.P.C بشکل ترکیبي سیکل و بخار گازي

B.O.O(ميباشد.
مشخص که شدم مواجه سازماني با برنامهریزي، بخش به ورود بدو در

ازسويرییسوکارشناسان زیادومفیدي فعالیتهاي بود
انجام وقت معاونحرارتي و برنامهریزي مدیریت نیز و آن
گرفتهبودهاست.بااینوجودسعيمندراینبودهکهتمام
داشتههاودانشمحدودخودرادرادامهرشدوتعاليسازماني
بخشبرنامهریزيوکنترلپروژهدراختیاربگذارم.بهتراست
عنوان را مطالبي بخش این سازمان درخصوص مختصري

نمایم:
1-کارشناسانبرنامهریزيوکنترلپروژه

اینکارشناسانشامل4نفرهستندکهمسوولیتبرنامهریزي
وکنترلپروژههايتحتمسوولیتخودرابهعهدهدارند.این
پروژههاعبارتنداز:بهینهسازينیروگاهگازيسیري،نیروگاه
گازيآبادان،نیروگاهگازيپارسیان،سیکلترکیبيیزد،سیکل

جاري فعالیتهاي اهم خرمآباد. گازي نیروگاه متوقف داالهووطرح ترکیبي
بهشرحذیلميباشد:

الف- طرح  و برنامه ریزي
-همکاريدرتهیهاستراتژيطرحونیزشناسنامهپروژه

-تهیهبرنامهزمانبندياصليطرح
ب- مرحله اجرا

-کنترلفازمهندسيطرح
-کنترلفعالیتهايبازرگانيازطریقفرمافام27)اقتباسشدهازبرنامه

زمانبندي(
فعالیتهاي زمان -کنترل
اجرایی)ازطریقبازدیدحضوري
و کارگاه صادره گزارشات
به رسیدن جهت پیمانکار(
اقدامات و عملکرد زمانبندي

اصالحي
وضعیتهاي صورت تهیه -
صورت کنترل و فراب

وضعیتهايپیمانکاران
)گزارش گزارشات -تهیه
تجمعي گزارش جاري، دورهای
سطوح براي موردي( گزارش

مختلفمدیریتي
ج-مرحله  پایاني

-شاملفعالیتهايکارتحویلموقتوبهرهبرداريازسیستمميباشد.

2-مرکزکنترلاسنادفني
درابتدايشروعکار،واحداسنادفنيمستقلازبخشبرنامهریزيفعالیت
میکردکهباتوجهبهساختارهايجدیدرایجتشخیصدادهشدکهاسنادفني
دربخشبرنامهریزيادغامگردد.ازطرفدیگردرراستايتشکیلديسي
سيدرمعاونتحرارتي)کهقباًلبهتاییدمعاونینذيربطقرارگرفتهبود(اي
کارالزاميبود.هدفاصليازتشکیلديسيسيرسیدنبهنقطهايکهبتوان
تولیدوگردشمداركفنيازنقطهصفرتاتهیهنسخAs builtمدیریتو

کنترلگردد.
درحالحاضرمنلبعانسانياینواحدیكنفرکارشناسو3نفرکارمنداسناد

فنيميباشند.

فعاليت هاي اصالحي صورت يافته
ضمنمراقبتازروشهايکاريتدوینشدهواجرايمنظمآنهافعالیتهاي

اصالحيزیربهانجامرسیدهاست.

کنترل پروژه
-ایجادسیستممدونگزارشاتروزانهصادرهازکارگاهها
-برقراريبرنامهروزانهدرسایتوکنترلآنوگزارش

عملکردبرنامهبهمدیران
سایر و صورتجلسهها تعهدات کنترل روش ایجاد -
امکان با مشترك پرونده تشکیل طریق از مهم بندهاي

دسترسيبهسطوحمختلف
-تعیینوجمعآوريجلسههايموردنیازوسپستهیه
تقویمهايجلساتباکلیهاطالعاتالزمدردورههاي3ماهه
-تهیهبرنامهواقعيازطریقبهروزکردنوریپالننمودن
آنونیزانجامحداکثرفشردهسازيآن)باتوجهبهتاخیراتموجه(بهمنظور
کنترلبهترپروژهوونیزدرنظرگرفتنآنبهعنوانبرنامهمبناجهتارزیابي

عملکردطرحازطریقمعاونتبرنامهریزي)درخصوصپارسیانویزد(
در آمده بهوجود تغییرات به توچه با دستورالعملها تغییرات به -اقدام

طرحهايیزدوداالهو

مرکز اسناد فني
کارمند نفر یك )قباًل واحد مسوول بهعنوان صنایع مهندس -تخصیص

مسوولیتراعهدهداربود(
-رعایتعملکردمطابقباتعاریفباال

گردش در تغییرات ایجاد -
ترك فاست پروژههاي مدارك
زمان درصدي کاهش30 با یزد

تولیدمدارك
-ایجادسیستمآرشیومدارك
بهصورتمکانیزهازطریقاستقرار
کد تعریف و متحرك قفسههاي

محلوتهیهبرنامهآن
-پیادهسازياولیهسیستمنرم
)E.I.S( سي سي دي افزاري

جهتطرحپارسیان
اقدامات در همکاري -
روشهاي مورد در اصالحي

گردشمدارك

اونت
در مع

 کاو 
کند و
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با حضور مديران شرکت فراب صورت گرفت

EFQM برگزاري كارگاه آموزشي مباني
 بر اساس مدل 2010

شرکتفرابدرراستايارتقاتوانمدیریتيخودتصمیمگرفتهاستدر
جایزهمليبهرهوريوتعاليسازمانيدرسال1391شرکتکند.بهگزارش
خبرنگارفراب،دراینراستابرنامهآمادگيبرايحضوردرجایزهتهیهشده
استودراولینقدمکارگاهاموزشيمبانيEFQMبراساسمدل2010
وکارگاهخودارزیابيبراساساینمدلباحضورمدیرانشرکتدرتاریخ

روزه یك دوره بعدي گام در شد. برگزار اردیبهشت نوزدهم و هجدهم
برنامهریزياستراتژیكبراساسمدلBSMباحضورمدیرانعاملشرکت
فرابوشرکتهايتابعهومعاونینومدیرانمستقلشرکتدرتاریخهفتم
به تعاليسازان مشاوران کهشرکت است ذکر به برگزارشد.الزم خرداد

عنوانمشاور،فرابرادراینزمینههمراهيميکنند.

ی
ش خبر

گزار
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در روند طراحي 
پارامتر  معموالً 
كاویتاسیون  كنترل 
پایاب  ارتفاع  یعني 
از داده هاي مسأله 
لذا  مي باشد. 
ماشیني  بایستي 
طراحي نمود كه 
بتواند با توجه به 
مسأله  داده هاي 
حداقل در شرایط 
نامي بدون  كاركرد 
كاویتاسیون  پدیده 
نماید كار 

سی
مهند

ی و 
فن

پدیدهکاویتاسیونشکلگیريحبابهايبخاریاگازدریكسیالدراثرافت
فشارمحليتاحدفشاربخاراشباعآنسیالدردمایمشخصميباشد.اینپدیده
درسیستمهايمختلفمهندسينظیرسازههايآبي،هوافضاوتوربوماشینها
ممکناستمشاهدهگردد.طراحي،بهرهبرداريواحیاءتوربینهايآبيوپمپها
یاپمپ-توربینهابهشدتتحتتاثیرپدیدهکاویتاسیونکهدرقسمتهايدوار
وثابتممکناسترخدهد،ميباشد.کاویتاسیونعالوهبراثراتسویینظیر
صداوسایشرانر،باعثکاهشظرفیتتولیدنیروگاهميگردد.ازنظراقتصادي
میلبهافزایشتوانمخصوصماشینکهمنجربهکمشدنحجمآنميگرددو
همچنینبهرهبرداريازآندرتمامشرایطکاريوجودداردکهاهمیتشناسایي
فیزیكپدیدهکاویتاسیونرابهعنوانیكمحدودکنندهعمدهدراینماشینهابیان
ميکند.لذاشناسایياینپدیدهوشرایطوقوعآنوهمچنیناثراتمخربآن

بسیارضروريبهنظرميرسد.
درروندطراحيمعموالًپارامترکنترلکاویتاسیونیعنيارتفاعپایابازدادههاي
مسألهميباشد.لذابایستيماشینيطراحينمودکهبتواندباتوجهبهدادههايمسأله
حداقلدرشرایطکارکردناميبدونپدیدهکاویتاسیونکارنماید.بهترینومطمئن

ترینراهبرايمشخصنمودنوضعیتماشینازلحاظپدیدهکاویتاسیون،مطالعه
آزمایشگاهياثرضریبتومابرتغییراتراندماندرهدودبيثابتمدلتوربینبر

اساساستانداردIEC60193ميباشد.
لذاتقریباًميتوانگفتکهدرخاللطراحيراهمطمئنيبرايکنترلکاویتاسیون
وجودندارد.البتهیكسريتجربیاتطراحيکمكبهکاهشریسكدردسترس
ميباشد.CFDیكابزاربسیارمناسببرايپیشبینيعملکردتوربینآبيميباشد.
لیکنازآنجاییکهکاویتاسیونیكپدیدهگذراميباشد،پیشبینيآنتوسطروشهاي
عدديبایستيدرحالتگذراانجامپذیرد.کهباتوجهبهمحدودیتهايسخت
افزاريونرمافزاري،کاريزمانبروپرهزینهميباشد.راهتخمینيدیگر،تخمین
ضریبکاویتاسیونازنتایجحلعدديدرحالتدائميميباشد.دراینمقالهضمن
بررسياثرپارامترهايطراحيبرشروعپدیدهکاویتاسیون،روشطراحيمناسب
براساستخمینشروعکاویتاسیونازنتایجحلعدديدرحالتدائمماشینارائه
ميگردد.درنهایتنیزپیشبینيروشعدديبرايدوموردطراحيدرآزمایشگاه
رويمدلتوربینموردسنجشقرارگرفتهوبحثوبررسيصورتميپذیرد.

1- پيش بيني كاویتاسيون

بررسي اثرات شكل پره رانر توربين فرانسيس
بر عملكرد هيدروليكي آن

امروزه طراحي یك توربین آبي با عملکرد هیدرولیکي باال چه از سوي 
برخوردار  باالیي  اهمیت  از  مصرف کنندگان  براي  چه  و  سازندگان 
است. به شکلي که صنعت نیروگاه هاي آبي خواهان توربین هایي با 
عملکرد پایدار و بدون کاویتاسیون و راندمان باال مي باشد. رسیدن 
ناپایدار،  با کمترین پدیده هاي  باال و  با راندمان  به یك رانر مطلوب 
کار آساني نیست. شناخت تأثیر مشخصه هاي مهم هندسي رانر بر 
ابتدا  در  حاضر  طراحی  در  مي باشد.  مهم  بسیار  پدیده ها  این  روي 
رانر  تا  شد  سعي   CFD و  مدرن  طراحي  روش هاي  از  استفاده  با 
توربین فرانسیس براي یك نیروگاه با مشخصات هیدرولیکي داده 

نتایج  باشد.  راندمان مناسبي  داراي  بهینه گردد که  شده، طراحي و 
آزمایشگاهي رانر ساخته شده راندمان هاي مطلوبي در نقاط مختلف 
کاري نشان دادند، در حالیکه کاویتاسیون در ضریب توماي باالیي 
شروع مي گشت. که با پیش بیني CFD نیز تطابق خوبي داشت. در 
ادامه با اصالح مشخصات هندسي رانر، سعي شد تا با حفظ راندمان، 
کاویتاسیون بهبود یابد. رانر دوم نیز پس از ساخت مورد آزمایش 
قرار گرفت که پیش بیني هاي عددي مورد تأیید قرار گرفته و نتایج 
مطلوبي حاصل گشت. در پایان بر روي اثرات شکل پره هاي رانر بر 

راندمان و کاویتاسیون بحث و بررسي انجام شده است. 

شكل 1- مقايسه انواع کاويتاسيون در توربين فرانسيس 
4-کاویتاسیونگردابهایبینپرههایچرخ3-کاویتاسیونگردابهایدرلولهمکش2-کاویتاسیونحبابهایسیاردرچرخ1-کاویتاسیونلبهورودیدرپرههایچرخ

سیروسرقاقي**

دكترشهرام
درخشان*
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 گسترش 
كاویتاسیون های 

دیگر مانند 
كاویتاسیون حبابی 
و هاب به شدت به 
مقدار ضریب توما 
بستگی دارند. به 

این علت است كه 
برای هر ماشین 
بسته به هندسه 

پره، نقطه كاركرد 
و ضریب توما انواع 
مختلف كاویتاسیون 

می تواند رخ دهد

سی
مهند
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1-1- انواع كاویتاسيون در توربين فرانسيس
هدفتستکاویتاسیونمشخصنمودنترازنصبماشینبرایغلبهبرافت
بازدهوخطرخوردگیناشیازگسترشکاویتاسیوندرچرخماشینمیباشد.لذا
بررسیانواعکاویتاسیونبادرنظرگرفتنایندواثرانجاممیپذیرد.شکل1انواع

کاویتاسیوندرتوربینفرانسیسرانشانميدهد.
ازیکسوآغازکاویتاسیونلبهورودیکمتربهارتفاعمکشوبیشتربههندسه
پره)زوایايوروديوخروجي،طولپرهوانحنايآن(وزاویهحملهجریان
بستگیدارد.اینبدانمعنیاستکهافزایشمقدارارتفاعمکشبرایجلوگیری
ازوقوعکاویتاسیونلبهورودیهزینههایباالوغیرمنطقیرابهدنبالخواهد
داشت.لذاایننوعکاویتاسیونکهدرنقاطدورازنقطهطراحیغیرقابلاجتناب
است،تنهاباتوجهبهخطرخوردگیموردبررسیقرارمیگیرد.دراینصورت
ضریبتومابرایمقدارمشخصیازگسترشایننوعکاویتاسیونتعیینمیگردد.
ازسوییدیگرگسترشکاویتاسیونهایدیگرمانندکاویتاسیونحبابیوهاب
بهشدتبهمقدارضریبتومابستگیدارند.بهاینعلتاستکهبرایهر
ماشینبستهبههندسهپره،نقطهکارکردوضریبتوماانواعمختلفکاویتاسیون
میتواندرخدهد.لذاتستکاویتاسیوندرمحدودهکاریهرماشینآبیامری

ضروریاست.

1-2- پيش بيني كاویتاسيون از طریق روابط تجربي
یكپارامتراساسيدرپیشبینيکاویتاسیونعدديبيبعدميباشدکهتوسط
آقايتومامعرفيگشتکهبهعددکاویتاسیونتومامعروفاستکهنشاندهنده

وقوعکاویتاسیوندرماشینميباشد:

H
HH sb −

=σ )1(


که)m(Hbهدفشارمحیط،)Hs)mهدفشارمکشدرخروجيدرفتتیوب
توربین)یامقدارارتفاعيکهمرکزتوربینباالترازتیلواترقرارميگیرد(و

)Hm(هدخالصتوربینميباشد.
باافزایشمقدارHsدرنقطهکاريثابتازنظرهدودبي،عددتوماکاهش
بر تاثیري هیچ نداده، کاویتاسیونرخ که زماني تا افزایشهدمکش ميیابد.

عملکردماشینندارد.امابهمحضشروعکاویتاسیون،ماشیندچارافتعملکرد
ميگردد.شکل2منحنيراندمانماشینرابرحسبضریبتومانشانميدهد.
ضریبتومایيکهدرآنمنحنيراندماندچارتغییراتشدهراضریبتوماي
بحرانيگوییم.ضریبتومايبحرانيپارامتريمهمدرطراحيتوربینميباشد.
روابطتجربيزیاديوجودداردکهمقدارداردکهبرمبنايسرعتمخصوص
ضریبتومايبحرانيرامشخصميکند.شکل3چندرابطهرانشانميدهد.
ارتفاعنصبماشینوتیلواتربایستيطوريانتخابگرددکهضریبتوماي

بهدستآمدهازضریبتومايبحرانيبزرگترباشد.


1-3- مشخص نمودن ضریب توما به وسيله آزمایش
تستهایکاویتاسیوناستانداردبراینقاطکارکردمختلفباثابتنگاهداشتن
ضریبانرژیمخصوصψبرایمشاهدهتاثیرعددتوماσرویبازدهηوضریب
دبیφانجاممیشوند.منحنیη-σدرحالتکلیبراییكتوربینفرانسیس

درشکل2دیدهمیشود.
باکاهشσکاویتاسیونایجادشدهوگسترشمییابد.مقادیرمشخصهσبا

توجهبهمنحنیشکل2بهصورتجدولزیرتعریفمیشوند:
پارامترمهمدیگريکهتعریفميشودمربوطبهظهوراولینحبابميباشد.
درواقعاینپارامترتنهابامشاهدهچشميمشخصشدهونشاندهندهشروع

کاویتاسیونميباشد.اینپارامتربهضریبتومايincipientمعروفاست.

1-4- پيش بيني شروع كاویتاسيون با روش عددي در حالت دائمي
پیشبینيکاویتاسیونبااستفادهازروشهايعدديمستلزمشبیهسازيدر
شرایطغیردائمميباشد.چراکهکاویتاسیوناصوالًیكپدیدهگذرااست.اما
شبیهسازيگذرايجریاندرماشینبسیارمشکل،زمانبروپرهزینهميباشد.لذا
بایستيبدنبالیافتنراهمیانبريجهتتخمینضریبکاویتاسیونباتوجهبهنتایج

حلعدديدرحالتدائمبود.
باتعریفانرژيمخصوصمکشفشارمثبت)NPSE(مطابقشکل4وبر

:IEC60193اساساستاندارد

)2(

( ) ( )2

2
2

2

2

2
. zzgvppNPSHgNPSE r

vaabs −−+
−

==
ρ

.NPSE=NPSEinception،زمانيکهکاویتاسیوندرتوربینظاهرميگردد
بااستفادهازEانرژيمخصوصتوربین،ضریبتومايشروعکاویتاسیونبهدست

ميآید:

σ  = 0.0297e0.022Ns

0
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σ 

شکل3-مقادیرآماریعددکاویتاسیونتوما
برحسبسرعتمخصوصتوربینهایفرانسیس

شکل2-منحنیکاویتاسیونبراییكتوربینفرانسیسدرضریبانرژیمخصوصو
بازشدگیدریچههایراهنمایثابت

شروع كاویتاسيون قابل مشاهده

1σ كه برای ثابت بودن بازده ) بحراني( كمترین مقدار 

1 درصد افت بازده

iσ

0σ

1σ
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 هندسه به دو 
تقسیم  بخش 
مي گردد. یک 
اسپیرال  بخش 
كیس و استي ون 
و دیگري استیون، 
ویکت گیت، رانر 
و درفت تیوب. 
اول  مجموعه 
جداگانه حل شده 
و نتایج آن وارد 
رانر  مرحله طراحي 
مي گردد
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E
NPSEinception

inception =σ

درحلعدديمعادالتناویر-استوکسبدونسطحآزادبوسیلهنرمافزارهاي
تجاري،جاذبهمحاسبهنميشود.درنتیجهفشاراستاتیکيفیزیکي،pabsبااضافه
کردنفشارهیدرواستاتیکيبهفشاراستاتیکيمحاسبهشدهpsCFDبهدست

ميآید.
درمدلهندسيتوربین،محورمرجعماشین،zr=0درمرکزمحفظهحلزوني

قراردادهميشود.جهتzمثبتنیزجهتجریانفرضميگردد.
درشبیهسازيعدديیكفشارثابتبرابرPsCFD=Patmدرخروجيلوله

مکشدرکلیهمحاسباتباشرایطکاريمتفاوتاعمالگشتهاست.
درنتیجهفشارمطلقبرايهرنقطهازجریاندرتوربینبرابراستبا:



( )refsCFDabs zzgpp −+= ρ


کهzrefترازمرجعماشینميباشد.

برايمثالدرمقطعوسطخروجيلولهمکش:

( )refatmabs zzgpp −+= 22 ρ

باتعریفمتغیرجدید،فشاراستاتیکيمطلقبرابراستبا:


refstatabs gzpp ρ−=

باتوجهبهشکل5،درنقطهMفشاراستاتیکيکمترینمقداررادرحلعددي

.pmin=pstat:داراست.لذا
اگرفشاراستاتیکيافتکند،کاویتاسیوندرنقطهMرخخواهددادکهدر

اینصورت:PabsM=Pvap.بنابرایندراینلحظهداریم:


vapref pgzp =− ρmin

و


ρ
vap

ref

pp
gz

−
= min

فشارمطلقدرخروجيلولهمکشدرزمانيکهدرنقطهMکاویتاسیونرخ
ميدهد،برابراستبا:




 ( )vapatmabs ppgzpp −−+= min22 ρ

ودرنتیجهداریم:

)9(


( ) ( ) ( ) ( )2

2

min2
2

2
2

2
2

min

2
zzgppzzgvgzppNPSE r

tot
r

atm
inception −−

−
=−−++

−
=

ρρ

درخروجينرمافزار:gz2-ptot2=ptot-CFD2لذا:


 ( )
r

CFDtot
inception gz

pp
NPSE −

−
= −

2

min2

ρ

ودرنتیجهعددتومايشروعکاویتاسیونبرابراستبا:




E
NPSEinception

inception =σ

2- روش طراحي به كار گرفته شده
روشطراحيبهکارگرفتهشدهچهبهشکلاتوماتیكوچهبراساستجربه
طراح،بایستيروشيمطمئن،انعطافپذیروسریعباشد.روشطراحيبهکار
گرفتهشدهبرايتوربینفرانسیسدرشکل6دیدهميشود.درواقعبراساس
دادههاينیروگاهیعنيهد،دبي،توانوسرعتدوراني،هندسهاولیهتوسطنرمافزار
RBDاستخراجميگردد.هندسهبهدوبخشتقسیمميگردد.یكبخشاسپیرال
کیسواستيونودیگرياستیون،ویکتگیت،رانرودرفتتیوب.مجموعهاول
جداگانهحلشدهونتایجآنواردمرحلهطراحيرانرميگردد.مرحلهدومشامل
هندسهاستیون،ویکتگیتورانرودرفتتیوببراساسشرایطوروديحل
مجموعهاولحلشدهوتارسیدنبهعملکردهیدرولیکيمطلوبدریكحلقه
قرارميگیرد.درطراحيکهمااستفادهکردهایم،بهمنظوراصالحرانرازتجربه

استفادهميکنیم.درادامهجزییاتروشطراحيآوردهميشود.

2-1- مشخصات حل عددي
تابعجریان معادالت اساسحل بر که RBDبرنامه هندسههايخروجي

 IEC60193 بر اساس استاندارد NPES كمترین است.شكل 4- تعریف pstat محلي كه M شكل 5- نقطه

سی
مهند

ی و 
فن

)3(

)8(

)10(

)11(

)4(

)5(

)6(

)7(
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هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جریان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنین این 
نرم افزار از روشهاي 

تعیین هندسه 
كالسیک بهره 

مي جوید. جزییات 
بیشتر در خصوص 

این نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 

است
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تماميهندسهراطراحيميکند.همچنینایننرمافزارازروشهايتعیینهندسه
کالسیكبهرهميجوید.جزییاتبیشتردرخصوصایننرمافزاردرمرجعارائه
شدهاست.هندسهتولیدشدهدرابتدابااستفادهازنرمافزارIGGتوسعهداده
شدهتوسطNumecaشبکهزدهميشود.یكشبکهبلوکيسازمانیافتهاستفاده
شدهاست.درایجادبلوكهادرگوشههاوشبکهنزدیكدیوارههادقتبسیار
زیاديانجامشدهاست.شکل7دوفضايمحاسباتيبههمراهشبکهتولیدشده
رانشانميدهد.تعدادکلشبکهبرايمجموعهاولبرابر5,800,000نودوبراي
Fineمجموعهدومبرابر5,500,000نودميباشد.هندسهشبکهزدهشدهتوسط

TurboتوسعهدادهشدهتوسطNumeca]6[حلميگردد.

3- مشخصات توربين
هدفازاینمطالعه،طراحیبهینهرانریكتوربینفرانسیسدرجهتافزایش
باکنترلوکاهشپدیدهکاویتاسیونمیباشد.مشخصات راندماننقطهکاری

هیدرولیکیمدلتوربینموردمطالعهبهقرارزیراست:
ارتفاعنامی:
 14.91 m
دبینامی:

 0.426 m3/s
قدرتنامی:
 59.14 KW

سرعتدورانینامی:

 775 rpm
توربینطراحیشدهاولبانامV88کهدرشکل8نشاندادهشدهاست،
درآزمایشگاهشرکتتوربوانستیتوکشوراسلوونیموردآزمایشقرارگرفت.در
بخش3-1توضیحاتبیشتردادهشدهاست.ازآنجائیکهرانرطراحیشدهازنظر
کاویتاسیوندرشرایطمناسبیقرارنداشتطرحاصالحشدهبانامVC3کهدر
شکل9نشاندادهشدهاستطراحیگردیدومجدداًموردآزمایشقرارگرفت.

کهتوضیحاتبیشتردربخش4-2ارائهگشتهاست.

V88 3-1- طراحی رانر
باکمكCFDمنحنیهایعملکردکاملرانرV88بهدستآمدکهدرشکل
10مشاهدهمیگردد.اینهیلچارتشاملراندمانهاواعدادتومایآغازیننیز
میباشد.مقایسهپیشبینیروشعددیوآزمایشبرایراندمانوعددتومای
آغازیندرارتفاعنامینیروگاه)114متر(نشاندادهشدهاست.مشاهدهمیگردد
کهخطاکمتراز1درصدمیباشد.گرچهروشعددیبهخوبیموفقبهپیشبینی
مناسبعددتومایآغازینشدهاستامامقادیربهدستآمدهدرآزمایشازمقدار
مطلوبدرحوالینقطهکاربیشتراست.لذاطراحیدوبارهدرجهتکاهشعددتومای

آغازینانجامگشت.

VC3 3-1- طراحی رانر
باهدفکاهشکاویتاسیونوثابتنگهداشتنمقادیرراندمانتاحدامکان،
طراحیمجدداًانجامگشت.دراینمرحلهباثابتنگهداشتنالمانهایورودی

شكل 6- روش طراحی عددی به كار گرفته شده

شكل 7- شبكه ایجاد شده براي اجز توربين، )a( اسپيرال كيس، استي ون، ویكيت گيت، )b( رانر، )c( درفت تيوب

ab

c

سی
مهند

ی و 
فن
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وتغییردرالمانهایخروجینظیرزاویهخروجیوطولپره،تالشگردیدتا
رانریمطلوبباراندمانباالومقادیرکاویتاسیونمناسبطراحیگرددکهمنجر
بهاستخراجرانرVC3گشت.مقایسهدورانرطراحیشدهدرشکل13مشاهده
میگردد.هیلچارتبهدستآمدهازروشعددیدرشکل14مشاهدهمیگردد.
نتایجحاصلازآزمایشبرایدورانردرشکلهای15تا20برایسهارتفاع
مینیمم،نامیوماکزیممنیروگاهمشاهدهمیگردد.مقادیرراندمانبرایتوربین
V88بهمراتبکمترازرانرVC3مشابهبودهوعددتومایآغازینبرایرانر

درهرسهارتفاعمیباشد.

VC3 شكل 9- هندسه رانر V88 شكل 8- هندسه رانر

Hrated = 114 m
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σi
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)

V88- CFD
V88-Exp

Plant σ

ش عددی
ت آمده از رو

ت توربين V88 به دس
شكل 10- هيل چار

شكل 12- مقایسه عدد تومای آغازین عددی و آزمایشگاهی رانر V88 در ارتفاع نامی )114 متر(

شكل 11- مقایسه راندمان عددی )نقاط پر رنگ(
 و آزمایشگاهی )خط( رانر V88در ارتفاع نامی )114 متر(

نتایج حاصل از 
آزمایش برای دو 
رانر در شکل های 
15 تا 20 برای 
مینیمم،  ارتفاع  سه 
ماكزیمم  نامی و 
مشاهده  نیروگاه 
مقادیر  می گردد. 
راندمان برای 
مشابه  توربین 
بوده و عدد تومای 
آغازین برای رانر 
VC3 به مراتب 
 V88 كمتر از رانر
در هر سه ارتفاع 
می باشد

سی
مهند

ی و 
فن
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در اینجا در دو 
مرحله و بعد از 
انجام آزمایش 

روی مدل توربین، 
رانر مطلوب با 

حداكثر راندمان 
ممکن در محدوده 
كاری و با كمترین 

عدد توما )كمتر 
از تومای نیروگاه(  

به دست آمد. در 
واقع رانر VC3 از 
نظر راندمان كاری 

 V88 شبیه رانر
بوده ولی دارای 

وضعیت كاویتاسیون 
بسیار مطلوب تری 
می باشد. الزم به 
ذكر است كه رانر 

VC3 مبنای طراحی 
نیروگاه 10 مگاواتی 

آزاد قرار گرفت

شكل 14- هيل چارت توربين VC3  به دست آمده از روش عددی

شكل 13- مقایسه پره رانر V88 )رنگ سبز( و پره رانر VC3 )رنگ نارنجی(

4- جمع بندی
دراینمقالهروشطراحیبراساساستفادهازروشهایعددینوینشاملتولید
هندسهاولیهوانجامبهینهسازیارائهگردید.دراینجادردومرحلهوبعدازانجام
آزمایشرویمدلتوربین،رانرمطلوبباحداکثرراندمانممکندرمحدودهکاریوبا
کمترینعددتوما)کمترازتوماینیروگاه(بهدستآمد.درواقعرانرVC3ازنظرراندمان
کاریشبیهرانرV88بودهولیدارایوضعیتکاویتاسیونبسیارمطلوبتریمیباشد.
الزمبهذکراستکهرانرVC3مبنایطراحینیروگاه10مگاواتیآزادقرارگرفت.

* مشاور طراحی شركت توبا
** رئيس بخش طراحی شركت توبا 

Hmin = 105.5 m
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شكل 15-  مقایسه راندمان توربين های رانر V88 و VC3 در ارتفاع مينيمم

Hrated = 114 m
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شكل 16- مقایسه راندمان توربين های رانر V88 و VC3 در ارتفاع نامی

Hmax = 128.5 m
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شكل 20- مقایسه عدد تومای آغازین 
در   VC3 و   V88 رانر  توربين های 

ارتفاع ماكزیمم

شكل 19- مقایسه عدد تومای آغازین 
در   VC3 و   V88 رانر  توربين های 

ارتفاع نامی

شكل 18- مقایسه عدد تومای آغازین 
در   VC3 و   V88 رانر  توربين های 

ارتفاع مينيمم

شكل 17- مقایسه راندمان توربينهای رانر V88 و VC3 در ارتفاع ماكزیمم
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گروه IRIS، زیر 
اتحادیه  مجموعه 
حمل ونقل  صنایع 
اروپا، متولي  ریلي 
مرتبط  موضوعات 
با این استاندارد 
مقر  مي باشد. 
این گروه در 
بروكسل  شهر 
بوده و از كمیته ها 
انجمن هاي  و 
جمله  از  مختلفي 
راهبري،  كمیته 
بهبود،  فني  انجمن 
كارگروه ها و... 
شده است تشکیل 

از یکي بهعنوان ریلي حملونقل امروزه
توجه کانون در حملونقل روشهاي مهمترین
مطمئن ایمني، است. گرفته قرار صنعتي جوامع
عواملي از و... زیست محیط با سازگاري بودن،
افزایش را حوزه این در کار جذابیت که است
ميدهد.ازهمینرووجودیكاستانداردمدیریتي
زبان یك ایجاد منظور به بینالمللي و مناسب
در که سازمانهایي و کارفرمایان بین مشترك
ریلي صنعت تجهیزات و قطعات تامین زنجیره
همین به ميرسد. نظر به ضروري دارند، قرار
سال در IRIS عنوان تحت استانداردي علت
2006توسطاتحادیهصنایعحملونقلریلياروپا
)Unife(منتشرشد.ایناستانداردحاصلتجربه
و ميباشد ریلي صنعت در پیشرو سازمانهاي
اصولمدیریتکسبوکاردراینصنعتراارائه
مينماید.دومینویرایشایناستانداردمربوطبه
استفاده مورد درحالحاضر که است 2009 سال
یك بهعنوان IRIS ميگیرد. قرار سازمانها
استاندارد الزامات کلیه شامل مدیریتي، استاندارد
ریلي صنعت خاص الزامات نیز و ISO9001
ميباشد.بههمینعلتازلحاظساختاريشباهت
صنعت در ISO/TS16949 استاندارد به زیادي
دارد. هوافضا صنعت در AS9100 و خودرو
بنابراینسازمانهایيکهاستانداردISO9001رابه
خوبيپیادهسازيکردهباشنددراستقراراستاندارد
الزامات برخي کرد. موفقترعملخواهند IRIS
مدیریت دانش، مدیریت استاندارد این تکمیلي
،)CRM( مشتري با ارتباط مدیریت پروژه،
،)RAMS( ایمني و نگهداري دسترسي، قابلیت
هزینهدورهعمر)LCC(و...ميباشد.همانطور
نیاز IRIS استاندارد استقرار است مشخص که
دارد محور دانش و تخصصي چند تیمهاي به
کهبامفاهیممدیریتيآشنایيکاملداشتهوبراي
هریكازموضوعاتذکرشدهسازوکارهاياجرایي

تعریفنمایند.

 :IRIS گروه
صنایع اتحادیه مجموعه زیر ،IRIS گروه
مرتبط موضوعات متولي اروپا، ریلي حملونقل
شهر در گروه این مقر ميباشد. استاندارد این با
بروکسلبودهوازکمیتههاوانجمنهايمختلفي
بهبود، فني انجمن راهبري، کمیته جمله از
این وظیفه شدهاست. تشکیل و... کارگروهها
موسسات تایید استاندارد، الزامات تعیین گروه
صدورگواهینامه،نظارتبرپایگاهاینترنتيوبانك

اطالعاتيIRISو...ميباشد.

 :IRIS اخذ گواهينامه
استانداردهاي سایر با IRIS گواهینامه اخذ
و نظارت در تفاوت این دارد. تفاوت مدیریتي
گواهینامه اخذ و ممیزي فرآیند مرحلهاي پایش
اینترنتي پایگاه طریق از IRIS گروه توسط
متقاضي سازمان که ترتیب این به ميباشد. خود
پایگاه طریق از را خود درخواست گواهینامه،
اینترنتيWWW.IRIS-RAIL.ORGبهگروه
IRISاعالممينماید.سپسازطریقهمینپایگاه
اقدام گواهینامه کننده صادر موسسه انتخاب به
ميکند.الزمبهذکراستتنهاموسساتيميتوانند
تایید مورد که نمایند صادر را IRIS گواهینامه
گروه که الزاماتي جمله از باشند. IRIS گروه
نظر در گواهینامه صادرکننده موسسات براي
ISO/IEC17021گرفتهاست،داشتنگواهینامه
مدیریتي الزامات مذکور استاندارد ميباشد.
سازمانهايمجريممیزيوصادرکنندهگواهینامه
راتبیینميکند.بههمینترتیبممیزانIRISنیز
بایدصالحیتالزمازجملهتجربهکاريوممیزي
IRISدرحوزهصنعتریليراداراباشند.گروه
بهصورتساالنهبرايممیزانآزمونبرگزارکردهو
درصورتقبولي،مجوزآنهارابهمدتیكسال
متقاضي سازمان ادامه در مينماید. تمدید دیگر
نسبتبهخریدنرمافزارممیزينیزاقداممينماید.

منظور به سازمان که است ابزاري افزار نرم این
با انطباق میزان تا مينماید استفاده ارزیابي خود
الزاماتIRISراتعیینکند.موسسهصادرکننده
گواهینامهنیزبراساسضوابطتعیینشدهتوسط
و ممیزي فایل آمادهسازي به اقدام IRIS گروه
در ممیزيها این نتایج مينماید. ممیزي اجراي
گواهینامه ميشود. ثبت IRIS اطالعاتي پایگاه
IRISسهسالاعتبارداردودرطولاینسهسال
ممیزيهايمراقبتيازسازمانانجامخواهدشد.

درممیزياستانداردIRISسهنوعسوالمطرحميشود:
شرط : )Knock-Out( ضربتي سواالت )1
شواهد وجود IRIS گواهینامه اخذ براي الزم
صورتي در است. سواالت این مورد در کافي
)درصورت اینسواالت با رابطه در کهسازمان
اخذ به موفق باشد، نداده اقداميانجام کاربرد(

گواهینامهنخواهدشد.
2(سواالتباز:پاسخبهاینسواالتامتیازدهي
را سواالت با مرتبط شواهد باید ممیز ميشود.
سازمان وضعیت به توجه با و جستوجوکرده
یکيازسطوح»ناکافي«،»ضعیف«،»تعریفشده«،
»شایسته«و»بهینه«رامشخصکند.بهاینترتیب
امتیازات از یکي سوال هر با رابطه در سازمان

صفر،یك،دو،سهیاچهارراکسبمينماید.
3(سواالتبسته:پاسخبهینسواالتبهصورت

بليیاخیراست.
در و 2 امتیاز مثبت پاسخ صورت در

غیراینصورتامتیازصفردرنظرگرفتهميشود.
به مربوط الزامات تمام چنانچه نهایت در
و شده برآورده کاربرد قابل ضربتي سواالت
تماميدرخواستهاياقداماصالحيبستهشودو
آستانهپذیرشامتیازجهانينیزکسبشدهباشد،
گواهینامهIRISصادرخواهدشد.آستانهپذیرش
امتیازجهانيتوسطنرمافزارممیزيIRISمحاسبه

ميشود.
* رئيس بخش تضمين كيفيت

)IRIS( مقدمه اي بر استاندارد بين المللي صنعت ريلي
)International Railway Industry Standard( 

مهدي
ایروانيمنش*

ریت
مدی

شركت هایي كه در كميته راهبري IRIS نماینده دارند: 
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اخذ گواهینامه 
IRIS با سایر 

استانداردهاي 
مدیریتي تفاوت 
دارد. این تفاوت 

در نظارت و پایش 
مرحله اي فرآیند 

ممیزي و اخذ 
گواهینامه توسط 

گروه IRIS از طریق 
پایگاه اینترنتي خود 

مي باشد

الزامات استاندارد IRIS در يك نگاه 

اندازه گیری
تجزیه و تحلیل و بهبود

کنترل محصول پایش واندازه گیري
نامنطبق

تجزیه و تحلیل 
داده ها

بهبود کلیات

مدیریت سیستم 

مستندسازي الزامات  مدیریت پروژه هاي مدیریت دانشالزامات عمومي 
چند محلي 

مدیریت  مسئولیت 

خط مشي کیفیت مشتري محوري

مدیریت  مدیریتتعهد  بازنگري 

مسئولیتطرح ریزي 
اختیار و  ارتباطات

منابع مدیریت 

زیرساخت انساني تامین منابع اقتضایيمحیط کار منابع  طرح 

تحقق محصول
پیکره  بندي مدیریت 

طراحي و تکوین

بازرسي نمونه اولیه تحویل/ خدمات مشتري

تولید و ارائه خدماتخرید

مدیریت پروژه

طرح ریزي
 تحقق محصول

کنترل تغییرات

کنترل تجهیزات 
پایش و  اندازه گیري

مدیریت قطعات 
RAMS/ LCCخارج از رده

ISO9001: Quality management systems – Requirements
AS9100: Quality Management Systems: Aviation, Space & Defense Organizations
ISO/IES17021: Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems
CRM: Customer Relationship Management
RAMS: Reliability, Availability, Maintainability, Safety
lCC: Life Cycle Cost

ریت
مدی

نكات تكميلی
 استانداردها 

 IRIS و اصطالحات

فرآیندهاي مرتبط
 با مشتري
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تئوري روابط 
)دیدگاه  انساني 
بر  نئوكالسیک ها( 
این عقیده استوار 
بود كه یک كارگر 
خوشحال، یک 
فرد مولد و سازنده 
بنابراین  است. 
اثربخشي  كارایي و 
از  سازمان ها 
راضي و خوشحال 
نیروي  نگهداشتن 
آنها حاصل  انساني 
مي شود

مقدمه
وسیعي دامنه رقابتي، دنیاي در کارفرمایان اکثر
ازمزایايغیرمعمولورایجرابهکارکنانشانارائه
ميدهند.مزایایيازقبیلسبدکااليغذایي،خدمات
مشاورهاي،پرداختهايویژهو...راتداركميبینند.
بهعنوانمثالدرمرکزمخابراتنتاسکیپآمریکا
گروهدندانپزشکيهفتهايیکباربهمحلکارمراجعه
دندانپزشکي خدمات ارایه و بررسي به و کرده
ميپردازندیادرشرکتموادغذایياوماهاکارمندي
درخواست فرم ميتواند شود بیمار فرزندش که
درصدي 75 کمك احتساب با را مجرب پرستار
ازفرزندشراتکمیلکرده شرکتجهتمراقبت
وخودباحضوردرمحلکار،بهفعالیتشادامهدهد.

سازمانهاجهتحفظونگهداريکارکنانخود
چنینمزایاوتسهیالتيراارائهميدهند.اینسازمانها
بهدنبالایننکتههستندتاوفاداريوتعهدکارکنان
خودراافزایشدادهونرخخروجکارکنانخودرا
پیشنهاد با تا امیدوارند آنهاهمچنین کاهشدهند.
و هنگامجذب به فوقالعاده و غیرمعمول مزایاي
بهویژهمتخصصانومدیرانيکه کارکنان استخدام
نسبت را خود هستند، ویژهاي مهارتهاي داراي
زیرا دهند، نشان برتر و متمایز شرکتها سایر به
ارائه یکسان باحقوق استخداميمشابه درشرایط
مزیت بهعنوان ویژه رفاهي خدمات و تسهیالت

رقابتيدرجذبنیرومحسوبميشود.
ازدیدگاهمدیریتيارائهمزایاوتسهیالترفاهي
درجذب،حفظونگهداريکارکناننقشمهميدارد.
عواملمهميکهتعیینکنندهنوعمزایاوتسهیالتیك

شرکتاستشاملمواردزیرمیشود:
-قوانینومقرراتحاکمدریكکشور

-استراتژيمنابعانسانيشرکت
توسط شده ارائه تسهیالت و خدمات -

شرکتهايرقیب
مباني نظري

علوم نظریههاي توسعه صنعتي، انقالب پدیده

انسانيوپیشرفتعلوماجتماعيوزیستيدرهمه
آورده بهوجود را تحوالتي انسان، زندگي شئون
استکهنوعيدگرگونيونواندیشيدرادارهامور
اجتماعيونحوهایجادانگیزهدرکارکنانایجادکرده
است.بهعنوانمثالانقالب1789فرانسهزمینهساز
ایجاد با که بود کشور آن در کارگري جنبشهاي
و سال1817 در کارگري پسانداز اولینصندوق
همراهباتحوالتقریببهیکصدوپنجاهسالبعداز
آن،تامیناجتماعيرادرفرانسهعمومیتدادویادر
سال1885میالديدرانگلستان،کمیتهمليمجلس
عوامبهمنظورچارهاندیشيدرخصوصایامپیري
وبیماري،فعالیتيراآغازکردکهبااستمرارآن،رفاه
اجتماعيمدرندرآنکشورپيریزيشدکهمبتنيبر
اینشعاربود" همهافرادحقدارندازحداقلدرآمد
برخورداربودهودرمقابلاتفاقاتوحوادثمختلف
موردحمایتقرارگیرند".مصوباتبینالملليازیك
سووجنبشهايکارگريازسويدیگر،زمینهساز
ایجادپستجدیديباعنوان"مسئولاموررفاهي" 
درسازمانهاشدندوفعالیتهایينظیربهداشتو
درمان،آموزش،ورزش،تفریحوامورفرهنگيبراي
شاغلیناینپستتعریفشد.درزمینهاموررفاهي
نظریاتوتئوريهايمختلفيارائهشدهکهدرادامه

بهتشریحبعضيازآنهاپرداختهميشود:
1-تئوريروابطانساني

نئوکالسیكها( )دیدگاه انساني روابط تئوري
براینعقیدهاستواربودکهیكکارگرخوشحال،
و کارایي بنابراین است. سازنده و مولد فرد یك
اثربخشيسازمانهاازراضيوخوشحالنگهداشتن
نیرويانسانيآنهاحاصلميشود.التونمایوبهعنوان
تئوریسینروابطانسانيدربررسيهايخودبهاین
نتیجهرسیدکهنهفقطدادنپاداشمادي،بلکهدرنظر
و احتیاجاتروحي و عواطف احساسات، گرفتن
روانيافرادسازمانميتواندرضایتخاطرکارکنان

راجلبکردهوکارایيشانراافزایشدهد.
2-تئورينیاز

از تابعي را افراد عملکرد و رفتار مازلو آبراهام
نیازهايآنهاميداندومعتقداستکهرفتارافراددر
هرلحظهاي،باتوجهبهشدیدتریننیازهایشتعیین
کارکنان نیازهاي تامین اینرودركو از ميشود.
برخوردار ویژهاي اهمیت از سازمان مدیران براي

است.
3-تئوريدوعامليهرزبرگ

مطالعاتفردریكهرزبرگدرزمینهرضایت،عدم
رضایتورشدفکريکارکناندرسازمانبود.نتایج
تحقیقاتويمبینایننکتهبودکهمیزانرضایتو
عدمرضایتکارکناندرسازمانرابطهمستقیمباافراد
وعوامليداردکهدرمحیطسازمانيانگیزهمثبتیا
منفيرادرآنهاتقویتميکندوباایجادسیستمهاي
مدیریتيصحیحکهدرآناصولوچارچوبهاي
سازمانيرعایتشدهاستميتواندحسرضایتمندي

رادرروحوروانکارکنانایجادکند.
4-تئوريتقویت

"تقویت روش هاروارد، دانشگاه استاد اسکینر
مثبت" یااصالحرفتاررامطرحکردواعتقادداشت
عملکرد تقویت و مناسب کار محیط ایجاد با که
مناسبميتواندرافرادایجادانگیزهکرد،درصورتي
بار پیامدهايضعیفيبه تنبیهعملکردضعیف، که
خواهدداشت.ويمعتقدبودکهمدیراندرسازمانها
ميتوانندرفتارکارکنانخودراشرطينمایند،بدین
معناکهبعدازمشاهدهرفتارفرديميتوانمحركو
رویدادهایيراارائهنمودکهاحتمالتکراررفتارفرد

راافزایشداد.
5-والتونوبهبودکیفیتزندگيکارازطریق

طراحيشغل
طبقآنچهکه"فرآیندانسانيکردنشغل" نامیده
طراحي منظور به فنون برخي از استفاده ميشود،
شغل،منجربهبهبودکیفیتزندگيکاريميشود.
والتونویژگيهايمربوطبهمحیطکاررابهصورت

زیرتعریفميکند:
درآمدکافيومنصفانه،محیطکاريسالموایمن،

الگوي تسهيالت رفاهي در شركت فراب
تسهیالت و خدمات رفاهي یك سازمان نقش اساسي و مهمي در حفظ 
و نگهداري منابع انساني آن دارد. شرکت فراب نیز بر همین اساس 
و  است  داشته  خود  انساني  منابع  برروي  ویژه اي  تاکید  و  توجه 
برنامه هاي  و  اقدامات  با  تا  کرده  تالش  مختلف  سال هاي  طي  در 
جلب  و  نگهداري  و  حفظ  در  کارکنان،  رفاه  بخش  در  خود  ویژه 
رضایت کارکنان خود موفق باشد. این مقاله به بررسي و تشریح 
زیر  سواالت  به  و  پرداخته  فراب  شرکت  برنامه هاي  و  سیاست ها 

پاسخ مي دهد: 

1. رویکرد شرکت فراب در ارایه خدمات رفاهي
2. انواع خدمات و تسهیالت رفاهي کارکنان 
3. روند نتایج آزمایش های ادواري کارکنان

4. میزان رضایتمندي کارکنان از خدمات و تسهیالت ارایه شده
مجموعه خدمات رفاهي کارکنان در راستاي تامین نیازهاي کارکنان و 
جلب رضایتمندي آنها در جهت ایجاد انگیزش شغلي ارائه مي شود؛ در 
ادامه به بررسي مباني نظري، اقدامات و فعالیت هاي شرکت فراب در 

زمینه خدمات رفاهي پرداخته مي شود.

مسعود
غالمخاصی * * 

دكترمنوچهر
سرحدی *

ریت
مدی
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خدمات و تسهیالت 
رفاهي از عوامل 

مهم حفظ و 
نگهداري منابع 

انساني به حساب 
مي آید. فعالیت 

مدیران در برقراري 
خدمات رفاهي 

اقدامي یک طرفه 
نبوده بلکه هرگونه 
اقدامي  در این باره 

بایستي برمبناي 
مشاركت افراد و 

مسوولیت مشترك 
و متقابل و به دور 

از هرگونه تبعیضي 
صورت پذیرد

قوانینومقرراتمبتنيبربرابريوعدالت،محیطکار
مستعدجهتشکوفایياستعدادهاوقابلیتهايافراد،
فرصتهايالزمجهتپیشرفتکار،داشتنروابط
نیازهاي و الزامات به توجه مثبت، و سالم انساني
ارائه و اجتماعي مناسبات به توجه افراد، زندگي

فرصتهايتصمیمگیريبهافراد.
والتونطبقایننظریهبهدنبالایجادهمسویيو
هماهنگيشرایطمحیطکارباالزاماتروانشناختي

کارکنانبودهاست.

نظام حفظ و نگهداري کارکنان
زمانيکهدرخصوصحفظونگهداريکارکنان
به است الزم ميشود صحبت سازمان یك در
جنبههايمختلفنیازهاوتمایالتفردي،گروهي
و خانوادگي کاري، ابعاد و کرده توجه سازماني و
اجتماعيافراددرآنلحاظشود.نکتهمهمدرطراحي
نظامحفظونگهداريکارکناندرسازمان،همسویي
تدابیروراهبردهايایننظامبااهدافوراهبردهاي
سازمانميباشد.نظامحفظونگهداريکارکناندر

یكسازمانبهصورتجدولزیرميباشد:

خدمات رفاهي
خدماتوتسهیالترفاهيازعواملمهمحفظ
ونگهداريمنابعانسانيبهحسابميآید.فعالیت
مدیراندربرقراريخدماترفاهياقداميیكطرفه
نبودهبلکههرگونهاقداميدراینبارهبایستيبرمبناي
مشارکتافرادومسوولیتمشتركومتقابلوبهدور
ازهرگونهتبعیضيصورتپذیرد.درتعاریفارائه
شدهرفاهدرگستردهترینمفهومبهمعنايبهزیستي
استودرمفهوممحدودتربهمعنايراحتيوبهبود
رفاهي امور و است شده تعریف افراد وضعیت
شاملکلیهبرنامههایيهستندکهباعثبهوجودآمدن
فرصتهايمساعدجهترفعخستگيناشيازکارو
فعالیتوایجادروحیهدوستيورفاقتبینکارکنان

وخانوادهآنهاميباشد.

الگوي خدمات رفاهي شرکت فراب
فراب شرکت سیاستهاي و اهداف تبیین در
رفاهي مسائل به توجه انساني، منابع مدیریت و

نظامحفظونگهداريکارکنان

تندرستيکارکنان

ایمنيمحیطکار

بهداشتودرمان

معایناتپزشکي

خدماتدرماني

ورزش

بیمهوبازنشستگي

خدماتبیمهاي

بیمهبیکاري

بازخرید

بازنشستگي

خدماترفاهي

ایابوذهابکارکنان

غذاوسالنغذاخوري

تهیهمسکن

شرکتتعاوني

باشگاهورزشي

مشاورهروانشناسي

تهیهوتوزیعنشریه

سال89سال87سال85عنوان

امکاناترفاهي)بیمهدرمان،کانونفیلم،ویالهايش��مال،تربیتبدنيو...(
74درصد72درصد60درصدمناسبميباشد.

برنامههايورزشي)مسابقاتورزشي،کوهنوردي،گلگشتو...(بهشکلمناسبيدر
72درصد--طولسالاجراميگردند

81درصد--معایناتوآزمایشهاسالیانهبهشناسایيمشکالتجسمانيهمکارانکمكميکند.

خود به را ویژهاي جایگاه کارکنان بهداشتي و
کارکنان فراب زیراشرکت است، داده اختصاص
ومتخصصینخودراجزوسرمایههاياصليخود
دانستهوعالوهبرانجامآزمایشهادربدواستخدام
جهتبررسيشرایططبيوبالینيهمکاران،قبل
موارد نمودن بررسي مساعدتجهت و ورود از
بیماري،مساعدتهايدرمانيوانجامآزمایشهای
دورهايسالیانهرادردستورکارخودقراردادهو
آزمایشگاههاي با قرارداد انعقاد با تا نموده سعي
مجربوممتازوحضورتکنسینهايآزمایشگاهها
درمحلشرکتازاتالفوقتهمکارانجلوگیري
باانجامآزمایشهایمختلفخون،کلیه، کردهو
کبد،قندوچربي،روماتیسم،وسایرمواردخاص،
و بررسي را خود کارکنان تندرستي و سالمت
کنترلنماید.الگويخدماترفاهيشرکتفراب

بهصورتنمودارصفحهبعدمیباشد.

روند نتايج چكاپ ادواري همكاران
ميشود، مشاهده ذیل جدول در که همانطور
طبق شرکت، کارکنان سالمت وضعیت روند
اقداماتوبرنامهریزيهايانجامشدهتوسطبخش
رفاهکارکنانروبهبهبوديميباشدکهبرخيازاین

اقداماتبهشرحزیرميباشد:
1-آسیبشناسيوضعیتسالمتهمکاران

2-شناسایيومعرفيکارکنانيکهنتایجچکاپ
آناندروضعیتنرمانبودهاستبهپزشكمعتمد
شرکتجهتمعاینهحضوريوارائهتوصیههاي

پزشکي.
آنان چکاپ نتایج که کارکناني شناسایي -3
بودهاستودرخواست نرمال ازمحدوده خارج

جدول رضايتمندي همكاران نسبت به خدمات رفاهي

نظام حفظ و نگهداري کارکنان
ریت

مدی



تیر  90 .  شماره 3

درخصوص غذاي 
همکاران  روزانه 
حتي االمکان از 
غذاهاي با حداقل 
چربي و قند 
استفاده گردد. و 
در صورت امکان، 
استفاده از غذاهاي 
آب پز شده در 
برنامه غذایي  صدر 
روزانه باشد

جهتمراجعهبهپزشكمتخصصمربوطه.
4-تدوینوپیشنهادبرنامهغذایيبهجهت

افزایشروندسالمتهمکاران.
5-ایجادامکاناتورزشيوارائهتوصیههاي
پزشکيورزشيبهجهتافزایشروندسالمت

همکاران.
6-معاینهوبررسيمجددوضعیتسالمت

همکارانکهنیازبهمشاورهداشتهاست.

سياست ها و اهداف
 شرکت در طرح سالمت

1-پیشگیريازبیماريهايخطرناكقبلاز
بروزعوارضآنها

2-جلوگیريازاتالفسرمایههايماديکه
درجهتاموردرمانياعمالميشود

از ناشي که زندگي به امید بردن باال -3
سالمتهمکارميباشد

4-افزایشسنسالمتوشادابيونشاط
همکار

خانواده رواني و روحي 5-حفظسالمت
همکار

6-حفظوافزایشکارایيوبهرهوريهمکار
7-پیشگیريازتضییعسرمایههايماديو

معنويشرکت
ایمني و سالمت تهدید از جلوگیري -8

عمومي
9-کسباطالعازوضعیتسالمتهمکار

10-جلوگیريازایجادباراضافهبهسیستم
خدماتبهداشتيودرمانيجامعه

درمان شروع و بیماري موارد کشف -11
جهتجلوگیريازتوسعهومزمنشدنآن

نتيجه گيري و پيشنهادات
نتایجحاصلازتحلیلدادههانشانميدهد:

-روندنتایجآزمایشهایهمکارانبهسمت
رنجنرمالميباشد.

امکانات از همکاران رضایتمندي روند -
رفاهيصعوديميباشد.

-میزانرضایتمنديهمکارانازبرنامههاي
ورزشيمناسبميباشد.

-تأثیرانجاممعایناتوآزمایشهایسالیانه
همکارانموفقیتآمیزبودهاست.

باتوجهبهنتایجحاصلازتحقیقوبررسي،
پیشنهاداتکاربرديزیردرجهتبهبودوضعیت

سالمتورفاههمکارانارائهميگردد:
1-درخصوصغذايروزانههمکارانحتي
االمکانازغذاهايباحداقلچربيوقنداستفاده
گردد.ودرصورتامکان،استفادهازغذاهاي
آبپزشدهدرصدربرنامهغذایيروزانهباشد.

2-همکارانازامکاناتایجادشدهدرواحد
امکانات گسترش بسط خصوص در رفاهي

ردیف
سال1389سال1388سال1387نتایجآزمایشات

473559628کلنفرات1

375489562نرمال2

987066مواردمشاورهباپزشك3

724842چربيباال4

5211قندباال5

711کمخوني6

2030مشکلکلیوي7

746روماتیسموبیماریهايمفصلي8

9724غلظتخوني9

420اسیداوریك10

310ریسكداشتنبیماريپروستات11

پزشك12 با مشاوره خاص موارد
بهواسطهشرایطبد

432

به قادر نمایندوهمکارانيکه بهینه استفاده ورزشي
استفادهازاینامکاناتنیستندبهصورتمنظمدرمنزل
ورزشي، باشگاههاي یا منزل اطراف بوستانهاي یا

روزانهحداقل15دقیقهبهنرمشبپردازند.
مذکر همکاران خون، غلظت کنترل جهت -3
زیر60سالحداقلسالي2باربهمراکزاهداءخون
مراجعهوضمنانجامکارخداپسندانهاهداءخون
فاکتورهاي تعدیل جهت در نیازمند، بیماران به
غیرطبیعيخونبهویژهچربيوغلظتخوناقدام

نمایند.
4-عدماستعمالدخانیات

5-همزمانباچايمعموليازچايسبزنیزبراي
کاهشخستگيوایجادآرامشاستفادهشود.

6-بهجايمصرفقند،توتخشكیاخرماهمراه
چايمصرفشودوبدینوسیلهقدمبزرگيدرجهت

کاهشمصرفقندوکاهشوزنبرداریم.
استفاده کمتر قرمز گوشت از امکان حد تا -7
شودوهمکارانبیشتربهسمتاستفادهازسبزیجات،

گوشتسفیدبهویژهماهيسوقدادهشوند.
* بورد تخصصي بيماري هاي اعصاب و روان
** رئيس بخش رفاه كاركنان
منابع در دفتر نشریه موجود است

روند نتايج چكاپ ادواري همكاران

الگوي تسهيالت رفاهي شرکت فراب

34

ریت
مدی

اعداد بر حسب نفر می باشد
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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

باشش پروژهدرسال1969 موسسهمدیریت
با درحالحاضر و تاسیسشد آمریکا در عضو
کشور 185 از بیش در عضو میلیون نیم حدود
همکاري گروههاي بزرگترین از یکي عنوان به
حرفهايشناختهميشود.اینموسسهدر5حوزه
Profession, Organization, People,
Programs,Projectsاستانداردمنتشرکردکهبه
صورتجزییترودرقالبگروههاياستانداردي،

درجدولزیرفهرستگردیدهاند:
اگرسازمانرابهصورتیكهرمدرنظربگیریم،
متشکلازسطوحباالیي،میانيوپایینيبهترتیب
نشانگرجایگاهتصمیمسازيمدیریتسبدپروژهها،
مدیریتطرحومدیریتپروژهاستودرسطح

زیرینهرمنیزکارکنانسازمان)منابعانساني(قرار
داشتهباشند،ميتوانهریكازاستانداردهايفوق
راباتوجهبهتاثیرونقشآنهادرسطوحمختلف،

درشکلصفحهبعدترسیمنمود.
بهمنظورآشنایيبیشترباهریكازاستانداردهاي
از یك هر از توصیفي خالصه صورت به فوق

استانداردهايمذکوردرادامهآوردهشدهاست:

گستره دانش مديريت پروژه 
راهنمايگسترهدانشمدیریتپروژه،استانداردي
شناختهشدهبرايحرفهمدیریتپروژهاستکهدر
آندانشوراهکارهایيتشریحگردیدهکهدربیشتر
پروژههاودربیشترزمانهاکاربردداشتهاستودر

موردمفیدبودنآنهااجماعوجوددارد.
موسسهمدیریتپروژه)PMI(بهایناستاندارد
براي پروژه مدیریت اساسي مرجع یك عنوان به
نگاه گواهینامهها و حرفهاي توسعهاي برنامههاي
استانداردطبیعتفرآیندهايمدیریت این ميکند.
پروژهرادرقالبیکپارچگيبینفرآِیندها،تبادالت
فرآیندهاي اهدافشانتوضیحميدهد. آنهاو بین
مدیریتپروژهدرپنجدستهتحتعنوانگروههاي
فرآیندي( گروههاي )یا پروژه مدیریت فرآیندي

گروهبنديميشوند:
• گروهفرآینديآغازین

• گروهفرآینديبرنامهریزي
 • گروهفرآیندياجرا

1- استانداردهاي اساسي، استانداردهایي هستند كه ازمنظر پروژه، طرح، پورتفوليو و سازمان به مدیریت پروژه پرداخته و مبنایي براي دانش مدیریت پروژه مي باشند. 
2- به استانداردهاي راهنمایي اطالق مي شود كه در آن ها نحوه استفاده از ابزار، تكنيك و فرآیندهاي مندرج در PMBOK و سایر استانداردهاي اساسي درج گردیده است.

 3- این استانداردها، به تفصيل استانداردهاي اساسي را در پروژه ها و صنایع خاص بازگو مي كنند. 

)PMI( موسسه مديريت پروژه

گستره  راهنماي 
مدیریت  دانش 

استانداردي  پروژه، 
براي  شناخته شده 

مدیریت  حرفه 
پروژه است كه 

در آن دانش 
راهکارهایي  و 

تشریح گردیده كه 
در بیشتر پروژه ها 

و در بیشتر زمان ها 
كاربرد داشته است 

و در مورد مفید 
بودن آن ها اجماع 

وجود دارد

مجیدآشتیاني*
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• گروهفرآیندينظارتوکنترل
• گروهفرآینديخاتمه

فرآیندهایي فرآیند/ شامل گروهها، از یك هر
استکهمرتبطبایکيازحوزههاي9گانهدانش

مدیریتپروژهميباشد:
• مدیریتیکپارچگيپروژه
• مدیریتمحدودهپروژه

• مدیریتزمانپروژه
• مدیریتهزینهپروژه
• مدیریتکیفیتپروژه

• مدیریتمنابعانسانيپروژه
• مدیریتارتباطاتپروژه
• مدیریتریسكپروژه

• مدیریتتدارکاتپروژه

مديريت ريسك پروژه 
بهمنظورتعمیقراهنمايPMBOK،موسسه
PMIتصمیمگرفتهاست،راهنماهایيعمليبراي
هریكازحوزههايدانشمدیریتپروژهتهیهنماید
پروژهها در راهنما این موثر پیادهسازي امکان تا
نیز ریسك مدیریت عملي استاندارد شود. فراهم
تعریف به استاندارد این شد. تهیه هدف این با
تشریح و پروژه مدیریتریسك مفاهیم و اصول
فرایندمدیریتریسكپروژههاپرداختهوابزارهاو
تکنیكهايمورداستفادهبرايهریكازمراحلاین

فرآیندرامعرفيمينماید.
ایناستانداردشاملسرفصلهايزیرميباشد:

• برنامهمدیریتریسك
• ریسكهايشناسایيشده

• تحلیلکميریسك
• تحلیلکیفيریسك

• تعریفمسئولیتهايمرتبطبهریسكها

• پایشوکنترلریسكها

مديريت ارزش کسب شده 
ایناستانداردبهعنوانیكمتممبرايراهنماي

PMBOKایجادشدهاست.
الزمهاستفادهازایناستاندارد،آشنایيباگروههاي
فرآینديمدیریتپروژه،حوزههايدانش،مفاهیم
کلیدينظیرساختارشکستکار)WBS(وروش
مسیربحرانيميباشدکهدرراهنمايPMBOKبه

آنهااشارهشدهاست.
ابزارموثربراي مدیریتارزشکسبشدهیك
استفاده که است بازخورد و عملکرد اندازهگیري
ازآنميتواندبهمدیریتبهترپروژههاکمكکند.
PDCAاینابزاربهمدیرانکمكميکندتاچرخه
راانجامدهند.مدیریتارزشکسبشدهمدیریت
محدوده،زمانوهزینهپروژههارایکپارچهميکند.
پاسخدهيبهسواالتزیرکهبرايموفقیتهر
پروژهايضرورياستبااستفادهازمدیریتارزش

کسبشدهامکانپذیراست.
• آیاپروژهجلوتراززمانبندياست؟

• آیابهصورتکارایياززماناستفادهميشود؟
• احتماالپروژهدرچهزمانيبهپایانميرسد؟

• آیاپروژهبابودجهمقرربهاتمامميرسدیانیاز
بهبودجهکمتریابیشتريدارد؟

استفاده بهینه و کارا صورت به منابع از آیا  •
ميشود؟

• هزینهکارباقیماندهوکلکارچهاندازهخواهد
بود؟

ایناستانداردنیزشاملسرفصلهايزیرميباشد:
کسبشده ارزش مدیریت پایهاي عناصر  •"

)AC,EV,PV(
ارزش مدیریت کنترل و نظارت تحلیل  •

کسبشده
• پیشبینيوضعیتنهایيپروژه

مديريت پيكره بندي پروژه 
چالشهاي با پروژهها اغلب حاضر حال در
مرتبطبهزمان،هزینهودامنهکارمواجههستندو
دراینبینآنهایيموفقندکهبتوانندبهنحوياین
عناصررابهدقتمدیریتنمایند.براياینمنظور
پیکرهبندي مدیریت فرآیندهاي از پروژه مدیران
کهميتواندساختارجامعيبهفرآیندها،فعالیتها،
ابزارهاوروشهايمورداستفادهدرمدیریتاین
موارددرطولحیاتپروژهدهداستفادهمينمایند.

مدیریتپیکرهبندي،پیکرهپروژهرامستندکرده
ودرتماميمراحلچرخهعمرآنقابلیتشناسایي
وردیابي،وضعیتدستیابيبهالزامات)فیزیکيو
عملکردي(ونیزدسترسيبهاطالعاتصحیحرا
بر ميتواند پیکرهبندي مدیریت ميسازد. فراهم
مبناياندازهسازمانوپیچیدگيپروژهاستقراریابد
دراستانداردآنبخشهايزیرتوصیفميگردند:

• برنامهریزيمدیریتپیکرهبندي
• شناسایيپیکرهبندي

• مدیریتتغییراتپیکرهبندي
• محاسبهواندازهگیريوضعیتپیکرهبندي

• ارزیابيوتصدیقپیکرهبندي

ساختار شكست کار 
ایناستاندارد،راهنمايایجاد،توسعهوبهکارگیري
ساختارشکستکارميباشد.استفادهکنندگانازاین
استانداردمدیرانپروژه،اعضايتیمپروژه،اعضاي
تیمقرارداد،وسایرنفراتيکهدرمدیریتپروژهها

دخیلهستندميباشند.
ایناستانداردبهتعریفWBSودالیلاستفاده

منظور  به 
راهنماي  تعمیق 
 ،PMBOK

 PMI موسسه 
گرفته  تصمیم 
راهنماهاي  است، 
عملي براي هر یک 
ازحوزه هاي دانش 
پروژه  مدیریت 
تا  نماید  تهیه 
پیاده سازي  امکان 
این راهنما  موثر 
در پروژه ها فراهم 
استاندارد  شود. 
مدیریت  عملي 
ریسک نیز با این 
هدف تهیه شد
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از نمونههایی آن در و پرداخته آن ایجاد نحوه و
ساختارشکستکارآوردهشدهاست.

WBS،ساختارسلسلهمراتبيوازباالبهپایین
اجزايپروژهبهاجزايکوچکتروقابلمدیریتتر
ميباشدوبرايتعریفدقیقمحدودهکارپروژهو

دستاوردهايآنمفیدميباشد.

زمان بندي
ازآنجایيکهمدیریتموثرزمانوبرنامهزماني
در تاثیرگذار ازعواملحیاتي بهعنوانیکي پروژه
طور به و شده شناخته پروژه یاشکست موفقیت
فزایندهايمدیرانپروژهمتعهدبهمدیریتتغییرات
زمانبنديپروژهميباشند،موسسهمدیریتپروژهاقدام
بهنشرایناستانداردنمود.استانداردمذکورتعبیرياز
اطالعاتفصلششماستانداردPMBOK)مدیریت
زمانپروژه(برايفرآیندهايواقعيوقابلاعتمادجهت
زمانبنديپروژهومدلهايمربوطهميباشد.همچنین
ایناستانداردميتواندبهعنوانیكمرجعمعتبردر
مقولههايدانشيمدیریتپروژههمچونروشهاي
شناسایيمسیربحرانيوسایرابزارهاياطالعاتيمورد
استفادهیكبرنامهزمانبندياثربخشوکاراقرارگیرد.

برآورد پروژه 
،PMBOKهمسوباویرایشچهارماستاندارد
موسسهمدیریتپروژهاقدامبهچاپایناستاندارد
نمود.ایناستانداردبهبرآوردمراحلچرخهحیات
ارائه ضمن جزئي صورت به و پرداخته پروژه
به هزینهها و زماني بازههاي منابع، از تصاویری
توصیفيازمفاهیمجزییاتتدریجينیزميپردازد
بهاینمعنيکهچگونهاطالعاتخاصوتفصیلي
پیشرفت موازات به که تخمینهايدرستتري و
تولید به منجر ميتواند ميآید دست به پروژه
برنامههايدرستتروکاملترازتکرارموفقیتآمیز

فرآیندبرنامهریزيگردد.

توسعه گستره دانش 
مديريت پروژه 

در حوزه هاي دولتي 
تکمیلي نشر این
استاندارد،ارائهگرتصویري
کلیدي فرآیندهاي از کلي
تحت بخشهاي در
تعاریف عمومي، نظارت
نیز و کلیدي اصطالحات
فضایيکهدرآنپروژههاي
ميکنند فعالیت دولتي
چرخه بازنگري با و بوده
طرحهاي مدیریت عمر
نمودن لحاظ و دولتي
متناسب، رویکردهاي
حوزههاي از یك هر در

دانشيPMBOKچارچوبيبرايحصولکارایي
واثربخشياینگونهپروژههاتعریفمينماید.

توسعه گستره دانش مديريت پروژه
 در حوزه ساخت 

موسسهمدیریتپروژهبهمنظورباالبردنکارایي
واثربخشيمدیریتپروژهدرحوزهساخت،اقدام
مفاهیم توسعه بر عالوه نمود. کتاب این نشر به
PMBOKدرحوزهساخت،ایننشرشاملموارد

زیرنیزميباشد.
• مدیریتایمني

• مدیریتزیستمحیطي
• مدیریتمالي

• مدیریتدعاوي

مديريت طرح 
مدیریت براي راهنمایي استاندارد،خطوط این
و طرح مدیریت ميکند. ایجاد سازمان طرحهاي
مفاهیممرتبطباآنراتعریفوهمچنینفازهاي
طرح مدیریت حیات چرخه اصلي عموميو
تشریح را طرح مدیریت با مرتبط فرآیندهاي و
ميکند.ایناستانداردبسطدهندهومکملاطالعات
راهنمايگسترهدانشمدیریتپروژهبودهوحلقه
ضروريومهمیبرايدركچگونگيجهتدهي
بهاستراتژيسازمانازطریقتقویتظرفیتتحویل
را اطالعاتي همچنین است. متقابل وابسته اجزاء
برايمدیریتطرحفراهمميکندکهشفاف،کامل،
مرتبطوبهعنوانراهکارمناسبموردپذیرشعام

دراکثرطرحهاودربیشترزمانهاميباشد.

چارچوب توسعه 
شايستگي هاي مديران پروژه 

ایناستانداردچارچوبيبرايتعریف،ارزیابيو
نمودهو ارائه توسعهشایستگيهايمدیرانپروژه

بهعنوانراهنمایيبرايافرادوسازمانهابهمنظور
شایستگيهاي توسعه مدیریت و برنامهریزي
استفاده قابل حرفهاي شکل به پروژه مدیران
ميباشد.ایناستانداردبهابعادشایستگيمدیران
فردي و عملکردي دانشي، منظر سه از پروژه
پرداختهوضمنارزیابيآنهادرقیاسبامعیارها
وشواهدتعریفشدهمرتبط،برنامههايتوسعهو

چگونگياجرايآنهاراتوصیفمينماید.

مدل بلوغ مديريت پروژه سازماني 
براي سازمانها به روشي استاندارد این
بلوغ سنجش و سازماني پروژه مدیریت درك
از گسترده و جامع مجموعهاي به نسبت آنها
ارائه سازماني پروژه مدیریت برتر راهکارهاي
مدیریت قلمرو سه در استاندارد این مينماید.
پروژه،طرحوپورتفولیوکاربردداشتهودرسه
بهبودودرقالبچرخه ارزیابيو حوزهدانش،

PDCAپیادهسازيميگردد.

مديريت سبد پروژه )پورتفوليو( 
ایناستانداردمدیریتهماهنگمولفههايسبد
پروژهجهتدستیابيبهاهدافسازمانيمشخص
راتبیینمیکند.ماداميکهمدیریتپروژهوطرح
ميدهند، ادامه کار« درست »انجام بر تمرکز به
درست« کار »انجام مدعي پروژه سبد مدیریت
ميباشد.لذامخاطبینویژهایناستانداردمدیران
سبد مدیران و سازماني راهبر مسئولین ارشد،

پروژهميباشند.
ایناستانداردشاملسرفصلهايزیرميباشد:

• فرآیندهايمدیریتسبدپروژه
• راهبريسبدپروژه

• شناسایيریسكهايسبدپروژه
*كارشناس سيستم ها و روش ها 

WBS، ساختار 

و  مراتبي  سلسله 
از باال به پایین 

اجزاي پروژه به 
اجزاي كوچکتر و 
مدیریت تر  قابل 
مي باشد و براي 

دقیق  تعریف 
محدوده كار پروژه 
و دستاوردهاي آن 

مي باشد مفید 
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برنامه ريزي كن، اجرا كن!
برنامهریزيکن،اجراکن.حالنگاهکنبههدفترسیدهايیانه؟
خوبکجايکارایراددارد؟برنامهاتخوبنبودهویادراجرامشکل
داشتهاي؟ایرادرادرهرکجاهستشناسایيکنوازنوشروعکنو
چرخهرادوبارهتکرارکن.بههمینسادگي!)اینمفهومسادهاست،اما
اجرايآنآساننیست(اینمفهومکهدردههی1950توسط»دمینگ«
درژاپنارائهشدبهچرخهیدمینگمعروفاست.اینچرخهشامل

چهارمرحلهیزیراست:
طرح:تعییناهدافوبرنامههايرسیدنبهآن

اجرا:اجراوپیادهسازيبرنامههاوروشهايپیشبینيشده
بررسي:ارزیابينتایجحاصلازپیادهسازي

اقدام:انجاماقداماتمتناسببانتایجارزیابيانجامشدهدرمرحلهیقبل
برايتشریحبهترموضوعازیكمثالسادهکمكميگیرم؛فرضکنیم
باتوجهبهنتایجآزمایشهايپزشکي،متوجهميشویدمیزانکلسترول
شماباالترازحدمجازاست.بنابراینبرنامهریزيميکنیدکهدرمدت
برسانید.در بهحدمجاز راکاهشدهیدو میزان این بتوانید ماه یك
برنامهیخودبهطورمتوسطروزيیكساعتورزشدرنظرميگیرید.
را ذکرشده برنامهی تا ميکنید را تمامتالشخود ماه درطولیك
اجراکنید.درپایانماهنتایجرامرورميکنیدوهمزمانآزمایشمجدد
نیزميدهید.نتایجنشانميدهدشمابهطورمتوسطروزينیمساعت
برنامهیدرنظرگرفتهشدهکاملاجرانشده بنابراین ورزشکردهاید.
میزان در بهبود رغم علي ميدهد نشان مجدد آزمایش نتایج است.
کلسترول،اماهمچنانوضعیتمطلوبنیست.شایدبرنامهنیزاحتیاجبه
اصالحداشتهباشد.احتماالالزماسترژیمغذایينیزاصالحگردد.براي
اجرايمجددچرخه،برنامهیخودرااصالحميکنیدوایندفعهموارد
رابهصورتجامعتردرنظرميگیرید.عالوهبرورزش،رژیمغذایي
مناسب،مشاورهپزشکيو...رادرنظرميگیریدوعللعدماجرايکامل
برنامهیقبليراارزیابیمیکنید.نظیراینکه:آیازمانکافيدراختیار
نبودهاست؟آیااتفاقاتغیرقابلپیشبینيرخدادهاست؟آیاتعهدکافي
برایاجرايبرنامهنبودهاست؟آیاانگیزهیکافيوجودنداشتهاست؟
آیانیازاستبهصورتخاصتربرنامهریزيصورتپذیرد؟آیابرنامه
بیشازحد،انعطافپذیربودهاستوهمینمنجربهعدماجرايآنشده

است؟آیابرنامهعملينبودهاست؟وازاینقبیلسواالتانجامميشود
تادراجرايمجددچرخه،بهبودحاصلگردد.

همانطورکهميدانیم،نگرشبرنامهریزي،نگرشیارزشمندبهکاراست،
اماگاهیمشاهدهميشودوقتيبحثبرنامهریزيمطرحميگرددعمدتادو
حالتافراطوتفریطنسبتبهآنوجوددارد.ممکناستآنقدربرنامه
پیچیدهباشدکهاجرایيشدنآنامکانپذیرنباشدویاممکناستبرنامهاي
تدویننگرددودچارعملزدگيشویم.بهزعمبنده،تدوینبرنامهیمنطقي
چرخهی از مؤثر استفادهی مهميدر گام آن اجراي به تعهد و جامع
دمینگاست.تجربهنشاندادهاستکهاینچرخهکاربردهايگسترده
ايدارد.ازکاربردهايفرديگرفتهتاکاربردهايتیمي.کاربردهايدر
سطحسازمانویادرسطحبخشهاوواحدهايسازماني.براياستفاده
ابتداموضوعاتشناسایيشوندو توصیهميشود اینچرخه از مؤثر
اولویتبنديگردندودرمرحلهیبعد،ازطریقاینچرخهدرمسیر
رشدقرارگیرند.اینچرخهبسترمناسبيبرايبهبودميباشدوبسیاري
ازمدلهاوالگوهايتعاليازاینچرخهالهامگرفتهاند.بهعنوانمثال
RADAR )Results,Approach,Deploy, ( منطق به ميتوان
چرخهی نمود. اشاره EFQM مدل در Assess and Refine
این که چرا بود. سازمانخواهد یك در ابزار یك از فراتر PDCA
مفهوم،یكفرهنگاست.فرهنگيکهتاکیدبرتفکراولیه،برنامهریزي،
اجرامطابقبرنامهویااصالحبرنامهرادرپيدارد.دراستفادهیمکرراز
اینچرخهایننکتهمشهوداستکهقاعدتانبایدفاصلهايمیانبرنامهو
اجراوجودداشتهباشدوبدینگونهنیستکهبرنامهمسیرخودرابرودو
اجراازسازدیگريپیرويکندبلکهتعاملسازندهبرنامهواجرابامسیري
روبهرشددرجریاناست.نکتهشایانتوجهایناستکهبرايبهبودهر
هدفسازمانيميتوانازاینچرخهاستفادهنمود.بهعنوانمثالدرجهت
بهبودرضایتمشتریانخارجيیامشتریانداخلي،بهبودوتسهیلارتباطات،
انجامفعالیتهايسازمانيباکیفیتباالتر،ارائهخدماتبهسایرواحدهاي
سازماندرزمانکوتاهتر.بابهکارگیريسیستماتیكاینچرخهضمناین
کهسازمان/واحدسازماني/فردميتواندمیزانموفقیتخودرااندازهگیري

نماید،ميتوانداینمیزانرانیزبهبودبخشد.
*ریيس بخش سيستم و كيفيت شركت ناردیس

ه دمينگ
ده موثر از چرخ

در مسير استفا

نگرش 
برنامه ریزي، 
ارزشمند  نگرشی 
به كار است، اما 
مشاهده  گاهی 
مي شود وقتي بحث 
مطرح  برنامه ریزي 
عمدتا  مي گردد 
دو حالت افراط و 
تفریط نسبت به آن 
وجود دارد. ممکن 
است آن قدر برنامه 
باشد كه  پیچیده 
اجرایي شدن آن 
نباشد  امکان پذیر 
و یا ممکن است 
تدوین  برنامه اي 
نگردد و دچار 
شویم عمل زدگي 
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شرح مختصر حادثه
به متعلق کمپرسي کامیون گذشته سال فروردین روزهاي آخرین در
پیمانکارساختمانيکارگاهسنگتودهدرحینتخلیهبارازتراز497بهتراز

477سقوطميکند.
درتحقیقاتصورتگرفتهمشخصگردیدکهکامیونکمپرسيدرحین
دورزدندرلبهپرتگاهبهجايحرکتبهعقب،بهسمتجلوحرکتنموده
کهبهدلیلفضايمانورکمدرترازیادشده،متاسفانهکامیونازلبهپرتگاهبه

ارتفاعحدود20مترسقوطميکند.
بههمراهیك بیرونپریدهوکامیونکمپرسي به رانندهخودروبالفاصله
نفرکارگرکهدرقسمتبارمشغولتخلیهلقمههايبتنيبودهسقوطميکند.
قسمتبارکمپرسيدرحینسقوطبهآرماتورهايانتظارگیرکردهوکنده
باموانعفراواندرنهایتبهزمینبرخورد ميشود.کامیونپسازبرخورد

ميکند.
کارگريکهدرقسمتبارمشغولبهکاربودبهنحومعجزهآسایيپساز
سقوطبهداخلبتن،زندهميماندکهبالفاصلهتوسطتیمامدادونجاتکارگاه
جهتپیگیريفعالیتهايدرمانيبهبهداريکارگاهوسپسبهنزدیكترین
بیمارستانمحليمنتقلميگردد،رانندهکامیوننیزدچارجراحاتمختصري
درناحیهسروپاميشودکهتحتدرمانقرارميگیرد.خوشبختانهکارگران
بتنریزبهموقعازمحلدورشدهودچارآسیبنميشوند.باتوجهبهاحتمال
نشتگازوییلواحتراقکامیونکمپرسي،خودروآتشنشانيکارگاهبههمراه
نفراتآتشنشان،بالفاصلهجهتمقابلهباشرایطاضطراريوپیشگیرياز

حریقوعملیاتامدادونجاتبهمحلاعزامميشوند.

علل ريشه اي و تجزيه و تحليل حادثه: 
1-نقصفنيومستهلكبودنخودرو

2-عدمتوجهبهتذکراتواحدایمنيکارگاهباتوجهبهاینکهچندروز
قبلازحادثهرانندهخودرویادشدهبهدلیلترددباسرعتبیشازحدمجاز

درکارگاهمتوقفوآموزشهايالزمبهایشاندادهشدهبود.
3-عدمتسلطراننده

بودن نزدیك دلیل به رانندهدرتعویضدنده انساني 4-عجلهوخطاي
موقعیتدنده4بادندهعقبوحرکتسهويخودروبهسمتجلو

5-عدمامکاناستقرارگاردبتنيدرلبهپرتگاه
6-سوارنمودنکارگردرقسمتبار

آموخته هاي ناشي از اين حادثه: 
تحت کارگاهها، سنگین و سبك آالت ماشین کلیه است ضروري -1
معایناتفنيمستمرقرارگرفتهوگواهينامههايبازرسيفنيبرايآنهاصادر

گردد.
تعمیراتي منظم برنامه یك با متناسب باید کلیهخودروها فني نقص -2

)PM(موردپیگیريقرارگیرد.
3-کلیهرانندههابایدتحتمعایناتپزشکيمستمرقرارگیرندوازسالمت
از که گردد دقت باید همچنین اطمینانحاصلشود. آنان روحي جسميو
از پیشگیري رانندههاجهت به از8ساعتدرروز سپردنکاراضافهبیش

خطراتناشیازخستگيوخطايانسانيترجیحاخودداريشود.
مکفي، سوابق مجاز، گواهينامههاي شامل رانندهها احراز 4-صالحیت
مهارتعملیاتيوعدماعتیادبایدموردبررسيقرارگرفتهوبهصورتمستمر

ازاثربخشبودنآناطمینانحاصلشود.
5-توصیهميگرددترجیحآازخودروهاينووسالماستفادهشودوتعیین
حداقلپذیرشمدلوتاریخساختخودروهامتناسبباحساسیتهايهر

کارگاهميتواندیكراهکارکنترليمناسبباشد.
بایدتعریفو 6-قوانینرانندگيوسرعتهايتردددرسایتهاحتما

کنترلگردد.
7-آموزشمستمرایمنيبرايکلیهرانندگانبایدبرقرارگردد.

* رئيس بخش ایمنی و بهداشت

تجزيه و تحليل يك حادثه
 در كارگاه سنگ توده 2

كلیه راننده ها باید 
تحت معاینات 

پزشکي مستمر قرار 
گیرند و از سالمت 

جسمي و روحي آنان 
اطمینان حاصل 

شود. همچنین باید 
دقت گردد كه از 

سپردن كار اضافه 
بیش از 8 ساعت 

در روز به راننده ها 
جهت پیشگیري از 

خطرات ناشی از 
خستگي و خطاي 

انساني ترجیحا 
خودداري شود
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این گنجینه   در 
اشیا و اسناد 
قدیمي مربوط 
به صنعت برق، 

از حدود 120 
سال پیش 
همراه  تاكنون، 
این  پیشرفت هاي 
صنعت در معرض 
عالقه مندان  دید 
گرفته است .  قرار 
فیلمي از  همچنین ، 
صنعت  پیدایش 
برق در ایران 
در محل سالن 
موزه ،  آمفي تئاتر 
كه مجهز به 
سیستم هاي 
صوتي  پیشرفته 
تصویري 
است ، براي 
بازدیدكنندگان 
مي شود پخش 

 پيشينه
به ه.ش، سال1263 در برق مولد نخستین
دستورناصرالدینشاهقاجارواردایرانشدودر
آن از روشنایي منظور به )دربار(، و دولت تکیه
استفادهشد.درسال1284ه.ش،نخستیننیروگاه
حسین حاج مرحوم توسط شهر، برق خصوصي

مهدوي)امینالضرب(،درتهرانافتتاحشد.
موزهصنعتبرقایرانموزهايتاریخي،صنعتي
وآموزشياستکهدرسال1374،بامساحتيبالغ
بر4500مترمربع،باآبنماهاوفضايسبزبسیار
زیباودیدنيدرمحلاصليیکيازقدیميترین
این گذشته در شد. احداث کشور نیروگاههاي
عبارت که داشت قرار کارخانه چهار موزه محل
بودندازکارخانهاشکودا،کارخانهدیزل،کارخانه
کارخانه و کیلوواتي( 8000( وستینگهاوس
وستینگهاوس)10000کیلوواتي(.درحالحاضر
موزهدرجایيقرارگرفتهکهقباًلکارخانه)10000
کارخانه مساحت نیمياز داشت. قرار کیلوواتي(
برايساختموزهخرابشدونیمهباقيماندهدر
موزهبهکاررفتهاستکهشاملیكواحدنیروگاه
و است وات، 5000 قدرت با )بخاري( حرارتي
طوريقرارگرفتهاستکهدرتماممراحلبازدید

ازموزهکارخانهدرمعرضدیداست.
موزهشاملچهارطبقهاستکهعالوهبرآندر

محوطهبیرونازموزه،ماشینهايدیزل،نیمدیزل
وبخارابتدایياستقراریافتهاند.

ويژگي ها
به قدیميمربوط اسناد و اشیا گنجینه این در 
تاکنون، پیش سال 120 حدود از برق، صنعت
دید معرض در صنعت این پیشرفتهاي همراه
فیلمياز همچنین، گرفتهاست. قرار عالقهمندان
سالن محل در ایران در برق صنعت پیدایش
پیشرفته سیستمهاي به مجهز که موزه، آمفيتئاتر
صوتيتصویرياست،برايبازدیدکنندگانپخش
موزهطوري در اجزا قرارگرفتن ترتیب ميشود.
نشان را برق صنعت تکامل مراحل که است
ميدهد.اینتکاملازوسیلهپيسوز،قبلازدوران

هخامنشي،شروعميشودوبعدازنمایششمعو
چراغهاينفتيبهنمایشاولینمولدایرانهمراه
ه.ق، درسال1302 آن به مربوط اسناد و عکس
درزمانناصرالدینشاه،ميرسد؛سپستشکیالت
اولیننیروگاهعموميکهامینالضربدرسال1284
به عکس و اسناد با کرد وارد تهران به ش، ه.
نمایشگذاشتهميشودوبهدنبالآنانواعالمپها،
ازالمپادیسونگرفتهتاالمپهايامروزي،ونیز
وسایليکهدرمسیرانتقالبهکاربردهميشوددر
معرضنمایشقرارگرفتهاست.دراینبینروش
به نوري، و بادي مولدهاي توسط انرژي تولید
وسیلهماکتوبهطورعملي،نشاندادهميشود.

بهطوري است موزهجالبوخاص معماري
لوازم، و اشیا دیدن حین در بازدیدکنندگان، که
متوجهنميشوندکهچندطبقهباالآمدهاند.سالنها
باالرفته کیلوواتي نیروگاه5000 کنار زیگزاگدر
وطوريساختهشدهاستکههربخشبهوسیله

چهارپلهازبخشدیگرجداميشود.

اشياي موزه
117ویتیرینشاملچراغنفتيبدونلوله،چراغ
توري)زنبوري(،فانوسشمعيو...کهدرتصویر

زیربعضيازایناشیاقابلمشاهدهميباشد.
* بخش آموزش و توسعه منابع انسانی

موزه صنعت برق ايران؛

ایران،  برق  صنعت  موزه 
تاریخي،  موزه هاي  از  یکي 
که  است  آموزشي  و  صنعتي 
در 1374، با مساحتي بالغ بر 
آب نماها  با  مترمربع،   4500
و  زیبا  بسیار  سبز  فضاي  و 
یکي  اصلي  جاي  در  دیدني، 
نیروگاه هاي  قدیمي ترین  از 
احداث  تهران  شهر  در  کشور 

شد.
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  هرپروژهذینفعانيداردکهبرخيازآنهابهآساني
گوششنوا)برگرداندقیقازمتناصلينویسنده
مقاله(ندارند.آنهاميتواننداعضاتیم،مدیران،کارفرما
ویاتامینکنندگانيباشندکهباعثایجادوقفهدرکار
پروژهشوندودائماتالشميکنندتانظراتوعقاید
خودرابهدیگرانتحمیلنمایند.آنهاهمیشهقبلاز
ضربهزدنلبخنديبهلبدارندوسپسطبیعتآرام
آنهاناگهانبهچهرهايعصباني،ازهمگسیختهو

خشمگینتبدیلميگردد.
شایداطرافیانازتاثیرقدرتاینافرادآگاهنباشند
وليبایددانستکهرفتارآناندرپروژهبهیادآورنده
در نارنجك و تیرانداز تانك،تك ویرانگر قدرت
جنگميباشد.شلیكمداومآنانباعثفرسودهشدن
تالشودلگرمياعضاتیمپروژهوپایینآمدنسطح

کارایيآنانميگردد.
پروژه در افراد این با مواجه اینکه به توجه با
اجتنابناپذیراست،چگونهبااینموضوعبرخورد
یك دیگران با موثر ارتباط کردن برقرار نماییم؟
مهارتبنیادینموردنیازمدیرانپروژهميباشدلذا
ادارهنمودنکاراوموثرمذاکراتبهعنوان توانایي
نقطهعطفيبهسويموفقیتآناناست.برقرارکردن
ارتباطبادیگرانمانندیكشمارهتلفنميباشد.اگر
یكعددحذفشودتماسبرقرارنخواهدشدواگر
یكعدداشتباهگرفتهشودبازهمتماسبهدرستي
برقرارنخواهدشد.بنابراینبهتمامياعدادوباتوالي
درستنیازميباشدتاتماسبهدرستيبرقرارشود.

برقراريارتباطبادیگرانشاملمجموعهاياز
کنشهاورفتارهايپیچیدهميباشدکهصرفنظر
ازپیچیدگي،امکانقطعشدنآندرهرشرایطي
بهصورتبالقوهوجوددارد.مدیرانپروژهنیازبه
یادگیريهنرپاسخوواکنشنسبتبهرفتارهاي

پیچیده،همچنینروشهایيجهتتابآوردنو
استقامتدرمقابلپافشاريافرادجهتمقابله،به
شکلدرگیرشدنیادررفتنراداشتهباشند.در
ذیلچهارروشکهبهماميآموزدچگونهبهاین
رفتارهايپیچیدهوگاهاًغیرمعقولذینفعانپروژه

پاسخدهیماشارهشدهاست:
:)Do Nothing( نکنیم کاري هیچ -1
بپذیریمکهرفتاردیگران)ذینفعانپروژه(فراتراز
قدرتوحیطهکنترلواختیارماميباشد.بنابراین
ميبایستدرپاسخهیچکارينکنیم.شایددرخفا
وسکوتناراحتشویموآزاردهندهنیزباشدویا
باکسيدرخصوصاینموضوعغرولندکنیمولي
بایدبهیادداشتهباشیمانجامهیچکاريشرایطرا

بهترنخواهدکرد.
مدبرانه آراميو به مشکل با برخورد -2
)Walk away(:دربرخيموارداینراهميتواند
تثبیت ذهنیت افراد بعضي باشد. گزینه بهترین
روانشناسانه رفتار فقط بهطوریکه دارند اي شده
درگیر هزینه نماید. ایجاد تغییر آنها در ميتواند
باالست. توجیهشان براي افراد نوع این با شدن
روشفوقکمكميکندتاقبلازتصمیمگیري
درخصوصحرکتبعديتحلیلهزینه– فایده

داشتهباشیم.
Change(3-تغییردادندیدگاههايخودمان
محدودیت به توجه با :)our Perspective
فضايذخیرهسازيحافظهآگاه،دراکثراوقاتمغز
سیگنالهايوروديبهالگوهايموجودویامدل
هايذهنيکهدربخشناخودآگاهخوداززمان
تولدذخیرهنمودهرافراميخواند.بنابراینبسیاري
ازرفتارهايماسمتوسوياینپیشداوريها
مدلهاي کلي بهطور دارند. را ذهني الگوهاي و

ذهنيایجادشدهدرما،ازدیدهشدندنیايواقعي
که را آنچه و مينمایند جلوگیري پیرامونمان

الگوهايذهنيمغزماميخواهدميبینیم.
وقتيعقایدموجوددرذهنمابهچالشکشیده
ميشودبهطورناخودآگاهشروعبهکلیتبخشیدن،
تحریفنمودنویانپذیرفتنسیگنالهاميکنیم.لذا
ایجادتغییردردیدگاههاوشکستنچارچوبهاي
موجودکمكميکندتاموضوعرااززوایايدیگرنیز
ببینیموبنابراینباروشمتفاوتباآنبرخوردکنیم.
Change our( رفتارمان تغییر -4
کنیم رفتار متفاوت بهطور وقتي :)Behavior
جدید راههاي نیز مقابل طرف ميشود باعث
این در شاید و بگیرد یاد ما با کردن کار براي
بین ارتباطي روش بهترین واکنش، و کنش
تغییر با بنابراین شود. تثبیت و مشخص نفر دو
رفتارخودمانومانیتورنمودنواکنشدیگراندر
جستجويبهترینپاسخدرافرادباشیموبادیدن

آنهارفتارمانراتثبیتنماییم.
• اگرچهسختبهنظرميآیدوليبهترینراهبراي
مواجهباافرادآزاردهنده،قدردانيازقدرتياستکه
باخودبهتیمپروژهآوردهاندوبگذاریمآنهااینرا

بدانند)آبراهاملینکلن(.
• اگرنميتوانیمکسيراتحملکنیم،سعيکنیم

بهتراورابشناسیم)آبراهاملینکلن(.
*رئيس بخش برنامه ریزی و كنترل پروژه

ترجمه متن مقاله:
روشهایي - نارنجك و تیرانداز تك تانك، 

جهتمواجههباافرادآزاردهنده
)Tanks, Snipers and Grenades – Tech-
niques for Dealing with Annoying Com-
municators(

چگونه با ذينفعان پروژه تعامل كنيم؟
 تانك، تك تيرانداز و نارنجك، روش هايي جهت مواجهه با افراد آزاردهنده 

 وقتي عقاید 
موجود در ذهن ما 
به چالش كشیده 

مي شود به طور 
ناخودآگاه شروع 

به كلیت بخشیدن، 
تحریف نمودن 
و یا نپذیرفتن 

سیگنال ها مي كنیم. 
لذا ایجاد تغییر در 

دیدگاه ها و شکستن 
چارچوب هاي 

موجود كمک مي كند 
تا موضوع را از 

زوایاي دیگر نیز 
ببینیم و بنابراین با 
روش متفاوت با آن 

برخورد كنیم

 Jurgen آقاي  مقاله  از  ترجمه اي  ذیل  نوشته 
 MBA مدرك  داراي  ایشان  است،   Oschadleus
و PMP با 16 سال تجربه در زمینه سخنراني، 
مدیریت  خصوص  در  مشاوره  و  آموزش 
پروژه  ارتباطات  حوزه  در  به خصوص   پروژه 
 )Project Communication Management(
از  یکي  ارتباطات  اینکه  به  توجه  مي باشند. با 
مدیریت  استاندارد  گانه   9 دانش  حوزه هاي 
چرخه  طول  مهمي در  نقش  و  است  پروژه 
آقاي  مقاله  خالصه  لذا  دارد،  پروژه  حیات 
در   2010 سال  در  که   Jurgan Oschadleus
هدف  با  شد،  ارائه   PMI جهاني  کنفرانس 
با ذینفعان پروژه  ایجاد روشهاي بهتر تعامل 

ترجمه و به همکاران عزیز تقدیم مي شود.
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سیدامیرحسین
سنادیزاده*

ریت
مدی
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 شركت ولگا دنپر 
اعالم نمود كه 
نگهداري  براي 
هواپیما  در  ترانسها 
و توزیع وزن آنها 
در سطح هواپیما 
سازه اي  بایستي 
براي این منظور 
ساخته شود كه 
این موضوع نیز 
به صورت موازي 
در دستور كار قرار 
گرفت و مسوولیت 
ساخت آن به 
تدبیر  تروند  شركت 
واگذار شد
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رضافرانوش*

محمودرضا
فرزانگان*

سنگین ترین حمل هوایی 

آالت ماشین و تجهیزات ترانزیت یا جابجایي نقل، و حمل
نخست اولویتهاي از یکي اینك پروژه، هر اجراي نیاز مورد
پروژههاست. اندرکاران دست و متولیان کارشناسي بررسيهاي
درحوزهحملونقلتجهیزاتپروژههايبزرگ،باالبودنهزینههايحملونقلهوایي،
هموارهانتخاباینگزینهرابهآخرینگزینهبرايشیوهحملتبدیلکردهاستولیکن
گاهيباتوجهبهوجودبرخيمشکالت،محدودیتهایاالزاماتخاصهرپروژهدر
و پروژه در تعهد مورد اجرایي زمانهاي به بهمنظورحصول نیز و حوزهحملونقل
کاهشریسكهاوخطراتجادهايدرسایرشیوههايحمل،انتخاباینگزینههابه

استراتژیكترینوموثرترینانتخابدراینفرآیندمبدلميشود.
شرکتفرابدرسوابققبليطرحهاياجراشدهودردستاجرايداخليخود،
مبادرتبهحملبرخيمحموالتدروزنوابعادکم،وليبسیارفوريبهصورتهوایي
نمودهاستودرگامهايبعديودرحیناجرايپروژهتانادرکشورکنیاوبرايجبران
کسريبرخياقالموتجهیزاتموردنیازفوريطرح،باتوجهبهفاصلهمکانيپروژه،
ناگزیرشدتابرخيتجهیزاتحداکثربهوزنیكتنرابهصورتبارهوایيبهکنیا

ارسالنماید.
امااینكدراجرايطرحسدونیروگاهسنگتوده2درکشورتاجیکستانباتوجه
بهوجودمشکالتمتعدددرمسیرحملونقلزمینيتجهیزاتحساسواستراتژیكاین
طرح،حملتجهیزاتبهصورتهوایي،بهاولویتنخستتبدیلشد.ازجملهاولین
حملهوایيتجهیزاتحساسپروژهبهوزن35تنباچارتریكفروندهواپیمايخطوط
هوایيداخليدراوایلسال1389وسهمرحلهچارتردیگرحملهوایيبهوزنمتوسط
حدودا80ًتنشاملبستههاي500کیلوگرميتاحداکثر10تنيدرروزهايانتهایيسال
گذشتهوبرايحملتجهیزاتتابلوهايبرقساختداخلوتجهیزاتوارداتيتوربین

وژنراتورانجامشد.
درخاللانجامعملیاتهوایيتجهیزاتفوق،حملترانسفورماتورهاياصليپروژه
نیزازاواسطسال1389بهعنوانیکيازاصليترینحملهايطرحسنگتوده2مطرحو
باپیگیريهايمستمر،دردستورکارمعاونتبازرگانيواجرایيطرحسنگتوده2قرار
گرفت.وزنترانسهاتاحدامکانکاهشیافت.وزنهریكازترانسها،حدود110تن
پیشبینيگردیدهبود.ترانسهاداراي6مترطول،4/5مترعرضو2/70مترارتفاعبود.

برايحملترانسهاسهگزینهوجودداشت:
گزینهاول:حملجادهايبابوژي8محورازمبداءکارخانجاتایرانترانسفوزنجان-
گمركمرزيسرخس-ترکمنستان-ازبکستان-تاجیکستانبود.باتوجهبهمشکالت
مرزيحملمحمولهازاینطریق،اینگزینهتوسطکارفرمايتاجیكونیزبهدلیلنگراني
فراببرتوقفطوالنيمدتآندرمرزدوکشورازبکستانوتاجیکستانوبروزبرخي

مشکالتدیگربراياینتجهیزات،مردوداعالمشد.
گزینهدوم:شاملحملجادهايبوژي10محورازمسیرزنجان-گمركمرزيلطف
آباد-افغانستان-تاجیکستانبودکهعليرغمترانزیتبخشقابلتوجهيازتجهیزات
داخليوصادراتيطرحازمسیرافغانستانباکامیونهايمعموليوکمرشکنهايترافیکي
طيسالهاي1389،لیکنوجودخطراتوریسكهايغیرقابلپیشبیني،موجبشد

اینگزینهپسازبررسيکارشناسانمتعددوبازدیدهايمیدانيمسیرحذفشود.
گزینهسوم:حملهوایيترانسهابود.باتوجهبهبررسيهایيکهبرايحملهوایي
از ترانسها ریلي بررسيعملیاتجادهاي- با موازيوهمزمان بهصورت ترانسها
اواسطسال1389انجامشدهبودمشخصشدکهظرفیتهواپیمایيموجوددرخطوط
این انجام به قادر نظاميکشور نیزحتيحملهايهوایي و بار داخليحمل هوایي
عملیاتنميباشند.الزمبهذکراستاطالعاتدقیقيتوسطخطوطهوایيداخليمبني

طرحسنگتوده2باظرفیت220مگاوات
درکشورتاجیکستانوتوسطشرکتفراب
درحالاجراميباشد.نیروگاهبرقآبياین
طرح،شاملدوواحدکاپالنبهظرفیت110
بهشبکه نیروگاه تولیدي برق انتقالقدرت براي و بوده مگاوات
برقتاجیکستان،دودستگاهترانسفورماتورسهفازبهظرفیتهر
یك125مگاولتآمپرپیشبینيشدهاست.ساختاینترانسهاکه
توسطشرکتایرانترانسفوصورتپذیرفتدراسفندسال1388
بهپایانرسیدوآمادهحملشدند.متأسفانهازآنزمانتاکنون،با
ازجمهورياسالمي برايحملتجهیزات بهمشکالتيکه توجه
ایرانبهمقصدسنگتوده2درتاجیکستانوجودداشتحملاین
ترانسفورماتورهامقدورنگردیدهبود.دراینخصوصمقررگردید
تاحملترانسهابهصورتدوگزینهموردبررسيقرارگیرند.اولین
گزینه،ارسالترانسهابهصورتزمینيوازطریقافغانستانوگزینه
احتمال به بنا اول بود.گزینه بعدي،حملمرکبجادهاي-هوایي
مشکلتأمینامنیتالزمدرهنگامعبورترانسازافغانستانمنتفي
گردید.گزینهدوم،موردتوجهطرفجمهوريتاجیکستانواقعشدو
مقررشدتابرایناساساینگزینهپیگیريواجراگردد.باتوجهبه
استعالمهايانجامشده،شرکتنیکوآورانبهعنوانپیمانکاراصلياین
حملمرکبانتخابوپیمانکارحملهوایيخودراشرکتولگادنپر
معرفينمود.شرکتولگادنپراعالمنمودکهبراينگهداريترانسها
درهواپیماوتوزیعوزنآنهادرسطحهواپیمابایستيسازهايبراياین
منظورساختهشودکهاینموضوعنیزبهصورتموازيدردستورکار
قرارگرفتومسوولیتساختآنبهشرکتتروندتدبیرواگذارشد.
برايامکانپرواز،دمايمجازبرايپرواز،حداکثر25درجهسانتیگراد
برايپروازدرشبتعیینوحداکثروزنسازهوترانسنیز124تنمعین
شدومقررشدتاپروازصبحزودازفرودگاهامامخمیني)ره(بهفرودگاه
عشقآباددرترکمنستانوصبحروزبعدازآنازآنجابهفرودگاهدوشنبه
درتاجیکستانپروازنماید.هباکلیهعوامل،ترانسهاپسازوزنکشيدر
کارخانهایرانترانسفو،بابوژيراهيکارخانهتروندتدبیرشدهودرآنجا
پسازساختسازهومونتاژآنبررويترانسها،بهسمتفرودگاه
امامخمیني)ره(حرکتنمودند.حملهوایيترانسهانیزدر15و18
ژوئنسال2011،طيدوپرواز،باموفقیتبهفرودگاهشهردوشنبه
انجامشدتابزرگترینحملهوایيتاریخجمهورياسالميایراندر
تاریخپروازهايکشورثبتشود.* مجری طرح سنگ توده 2

 حمل هوايی ترانسفورماتورهای اصلی طرح 
سنگ توده 2  به وزن 120 تن از تهران به دوشنبه 

عملياتي ماندگار
ركوردي بي نظير
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 این عملیات نه تنها 
به عنوان برگي 

زرین در فرآیند 
حمل ونقل تجهیزات 
پروژه هاي در دست 

اجراي شركت فراب 
محسوب مي شود، 

بلکه به عنوان 
ركوردي بي نظیر 

در تاریخ حمل ونقل 
هوایي تجهیزات 

سنگین در كشور، 
همواره موجب 

افتخار و مباهات 
خواهد بود

43

برانجامعملیاتحملهوایيباهواپیمايباربري
انجام بهشرکتفرابمنعکسنگردیدو آنتونف
ووزن ابعاد این با تجهیزي براي هوایي عملیات
رو این از میشد. تجربه ایران در بار اولین براي
مورد خارجي هوایي حمل خطوط ظرفیتهاي
بررسيقرارگرفت.هواپیمايآنتونفساختکشور
روسیهبهنامهاي»روسالن«و»ماریا«باظرفیتهاي
حملباربهترتیب124و225تنشناسایيشدند.
اینهواپیماهادرحالارائهوانجامسرویسحمل
انواعماشینآالتوتجهیزاتپروژههايبزرگاز
جملهنقلوانتقاالتنظاميدرسطحجهانيهستند.
)شرکت پروژه فورواردر از استعالم از پس
حملونقلبینالمللينیکوآوران(ونیزدوشرکت
دیگرارائهدهندهسرویسچارترینگاینهواپیماها،
قرار تایید مورد نیکوآوران شرکت پیشنهاد نهایتاً

گرفت.
برايامکانسنجيانجاماینعملیات،مذاکراتو
مکاتباتيباشرکتروسيولگادنپرانجامپذیرفت.
پسازحصولاطمینانازامکانانجاماینعملیات
دو با 100-124-AHروسالن هواپیماي توسط
پروازبرايدودستگاهترانسفورماتور،باهماهنگي
ویژهکارفرمايتاجیکيطرحباشرکتولگادنپر
و فراب شرکت طریق از متعدد هماهنگيهاي و
نیکواورانبرايبرنامهریزيیكنشستقراردادي
فوريباشرکتمزبور،نهایتاایننشستازتاریخ
روسیه کشور در 1390/02/25 تا 1390/02/17
انجامونهایتاًقراردادباشرکتولگادنپرباحضور
بین فراب نمایندگان و طرح کارفرماي نماینده
شرکتفورواردرفرابوشرکتولگادنپربابرنامه
خرداد1390 و27 25 روزهاي طي پروازي زمان

منعقدومبادلهشد.
دونگرانيعمدهپیشرويفراببراياجرایي
دماي اوال داشت. وجود هوایي حمل این شدن
مجاززمانپروازهواپیمايآنتونف،نبایدبیشتراز
25درجهسانتيگرادبودهوثانیاوزنمجازآنهم
حداکثر124تنباشد.مطابققرارداد،اعالمبهموقع
فرابمبنيبرعبورازاینحدودمجاز،امکانکنسل
شدنعملیاترابيهیچادعایيفراهمميساخت.

اززمانانعقادقراردادمزبوریكفرصت30روزه
هر نهایي وزن تا بود فراهم فراب شرکت براي
امکانوجوددمايمجاز دستگاهترانسفورماتورو
رادرمحدودهزمانيعملیاتاعالمنمایدتاعملیات

نهایيواجرایيگردد.
تجهیزات هوایي حمل براي اینکه به توجه با
نصب و تست ساخت، طراحي، )ترانسفورماتور(
مجزايیكدستگاهسازهحملهوایيپیشبینيشده
بودوازقبلنیزمذاکراتوجلساتمتعدديدر
اینزمینهباشرکتتروندتدبیر)سازندهتجهیزات
هیدرومکانیكطرحسنگتوده2(توسطنمایندگان
طرحومعاونتبازرگانيانجامشدهبود،لذابراي
اجرائيشدنساختسازهوشروعجديعملیات،
شرکت با قرارداد شدن نهایي از پس بالفاصله
روسي،قراردادفورواردريباشرکتنیکوآوراندر
بهطوريکهطيجلسات . قرارگرفت کار دستور
فشرده،قراردادباشرکتنیکوآورانتنظیمومبادله
شد.توافقشدشروععملیاتموردتعهدفورواردر

همزمانباتاریخقراردادباشرکتولگادنپرباشد.
و هواپیما اعزام مسوولیت دنپر ولگا شرکت
تیمهايعملیاتيوحملهوایيرابرعهدهداشت.
و سازي آماده نیز، نیکوآوران شرکت تعهدات
جاده عملیات مدت بود. عملیات کلیه مدیریت
اي-هوایيباشرکتنیکواوران60روزتعیینشد.
اینمدتعملیاتطي3فازاجراميشد.فازیك،
عملیاتجادهايدرایرانبهمدت40روز،فازدوم،
عملیاتحملهوایيبهمدت7روزوفازسوم،
عملیاتجادهايدرکشورتاجیکستانبهمدت13

روزتعیینشد.
اعزام شامل ایران در جادهاي عملیات عمده
90/02/15 تاریخ از محور 8 بوژي دستگاه دو
)استفادهازبوژيهايشرکتسرمایهگذاريکارکنان
فراببراياینعملیات(بهشرکتایرانترانسفو
عبور مجوزات اخذ توزین، بارگیري، انجام و
)همزمانعملیاتطراحيوساختسازه(،ورود
و تدبیر تروند کارگاهشرکت به ترانسفورماتورها
توقفتازمانانجامتستهرسازهرويهردستگاه
به تردد ادامه و سازه نصب نهایتاً ترانسفورماتور،

ورود براي انتظار و خمیني امام فرودگاه سمت
هواپیمابرايعملیاتحملهوایياولومتعاقبآن
انجامعملیاتحملهوایيدوم.الزمبهذکراست
عملیاتطراحيوساختوتستونصبسازه
توسطشرکتتروندتدبیرازکلیديترینبخشهاي
نیز و طرح کامل نظارت با و بوده عملیات این
ازشرکت الکسي آقايمهندس نظارت حضورو
روسيولگادنپربرکلیهعملیاتطراحيساختو

تستسازههمراهبودهاست.
عمدهعملیاتحملهوایيشاملبرنامهریزيو
هماهنگيکاملبامدیرانوعواملاجرائيفرودگاه
امامخمینيودوشنبهدرتاجیکستانبرايانجامدقیق
عملیاتپروازيشاملهندلینگ،تامینسوختدر
فرودگاههايدوشنبهوامامخمیني،مراقبتپرواز،
انجام و و... خروجي و ورودي پروازهاي مجوز
بهموقععملیاتپروازيتوسطشرکتولگادنپر،
بارگیريترانسفورماتورهارويسیستمریليهواپیما

براي2پروازدرفرودگاهمبدابودهاست.
عمدهعملیاتحملجادهايدرکشورتاجیکستان
در هواپیما از بهموقع تخلیه دو انجام شامل نیز
و ترانسفورماتور دستگاه دو براي مقصد فرودگاه
ترتیب به نصب محل در تخلیه و جادهاي حمل

برايترانسدوموسپسترانساول.
درحالحاضرتازمانتنظیماینگزارش،فاز1و
2اینعملیاتخاتمهیافتهاست.البتهحساسترین
ومهمترینبخشعملیاتنیزمدیریت،اجراوپیاده
سازيصحیحایندوفازبودهاست.فاز3عملیات
نیزدردستانجاماست.حسبپیشبینيهايانجام
شده،طيروزهاياخیر،اینبخشازعملیاتنیز
باتوکلبهایزدمنانوپشتکارعواملاجرائيخاتمه

خواهدیافت.
در زرین برگي بهعنوان نهتنها عملیات این 
دست در پروژههاي تجهیزات حملونقل فرآیند
بلکه ميشود، محسوب فراب شرکت اجراي
بهعنوانرکورديبينظیردرتاریخحملونقلهوایي
تجهیزاتسنگیندرکشور،هموارهموجبافتخارو

مباهاتخواهدبود.
* مدیر قراردادهای داخلی و بازرگانی
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دراکرانهايبهارامسال،آخرینساختهاصغر
فیلم بهترین مانند زیادي افتخارات که فرهادي
را برلین جشنواره فیلم بهترین و فجر جشنواره
روبهرو عموميزیادي اقبال با است، کرده کسب
شدوبافروشبااليخود،بهیکيازپرفروشترین

فیلمهايتاریخسینمايایرانتبدیلشد.
پنجمین سیمین از نادر جدایي اجتماعي درام
اثرساختهشدهتوسطاصغرفرهادياست.اوکار
کرد، شروع غبار در رقص با را خود فیلمسازي
پسازآنبافیلمهايشهرزیباوچهارشنبهسوري؛
ساخته دو با و کرد طي را رشدي به رو مسیر
از نادر جدایي و الي درباره فیلمهاي اخیرش،

سیمینبهاوجرسید.
جدایينادرازسیمینروایتیكزندگياست.
نشیبهایش. فرازو تمام با واقعي زندگي یك
از رفتن راهيجز برايسعادتخانواده، سیمین
را نادر بههدفش، رسیدن براي و نميیابد ایران
بهدادگاهکشاندهوتهدیدبهجدایيميکند.نادر
بانظراومخالفاستوبرايماندنبرسرحرف
خود،حاضراستبهاینجدایيتندهد.سیمین
بهخود نادر میزانعالقه تا راتركميکند خانه
از نميهد اجازه کهغرورش نادر ولي دریابد را
اوبخواهدکهبماند،براينگهداريازپدرپیرش

کهباآنهازندگيميکندوپرکردنجايسیمین،
یكپرستاربهناممرضیهميگیرد.مرضیه،باردار
استوشوهرشحجتکهچندینطلبهکاردارد
مدتياستبیکاراستوبهاینکاراحتیاجدارد.
شناخته مقصر نادر و ميشود سقط مرضیه بچه

ميشود...
نادرنماديازیكمردایرانيمغرورومتعصب
از است حاضر خود اصول حفظ براي و است
همهچیزبگذرد.سیمینبعدازسیزدهسالزندگي
مشترك،دنبالگدایيعشقازنادراستوحاضر
به نادر از نرو کلمه یك شنیدن با حتي است
زندگيبازگردد.مرضیه،نمادیكزنرنجدیدهاز
طبقهمتوسطاستوبهشدتبهاصولواعتقادات
دینيخودپایبنداستتاآنجاکهحاضرنميشود
بایكدروغمصلحتيزندگيخودرانجاتدهد.
او نیزمرديرنجدیدهومتعصباستو حجت
از فرار براي دادهاست ازدست را کارخود که
هرطریقي به پول، آوردن بهدست و طلبهکارها

مبارزهميکند.
داستانجدایينادرازسیمیندرعینحالکه
روایتتعصب،غرور،توقعوواقعیتزندگيیك
روایتگریك دردلخود است ایراني زن و مرد
در آن در اخالقیات که ميشود قضایي ماجراي

که درحالي ميگیرد. قرار افراد این منافع مقابل
قرمز وخط است اصولخودش نادر قرمز خط
مرضیهاعتقاداتدینياش،سیمینوحجتبیشتر
خود خانواده نفع به ماجرا دادن فیصله دنبال به
هستند.دادگاهبهعنوانیكتصمیمگیرندهکهتنها
براساسشواهدوقرائنحکمميکنددرپرونده
حکمراني مرضیه بچه سقط پرونده و جدایي
دادگاه قاضي درجایگاه را بینندهخود و ميکند

ميبیند.
و واقعي داستان یك سیمین، از نادر جدایي
این کنار در راروایتميکند. تلخ درعینحال
را داستان که عناصري ازهمه کارگردان روایت،
که آنجا در است. گرفته کمك ميکند واقعيتر
نادر،درپمپبنزیندخترشرامجبورميکندتا
باقيپولراپسبگیرد،آنجاکهپدرنادردست
قاضي که آنجا نرود، که ميفشارد را سیمین
پیشدستيميکندوبهدخترنادرميگویدهرچه
نادربهحال پدرتیادتدادهبگو،آنجاکهدل
کند بازداشت را او ميخواهد قاضي که مرضیه
ميسوزدو...؛آنقدرزندگيهاواقعيهستندکه
ببینندههیچنماديازتصنعنميیابدودرداستان

غرقميشود.
دیدناینفیلمرابههمهشماتوصیهميکنم.

جدایي نادر 
از سیمین؛ 

درامي 
اجتماعي

44

نادر نمادي از 
یک مرد ایراني 
مغرور و متعصب 
است و براي حفظ 
اصول خود حاضر 
است از همه چیز 
سیمین  بگذرد. 
بعد از سیزده سال 
مشترك،  زندگي 
دنبال گدایي عشق 
از نادر است و 
حاضر است حتي 
با شنیدن یک 
كلمه  نرو از نادر به 
زندگي باز گردد

 محمدمجدم

هنر



نقاش�ي داراي جهان بیني و اندیش�ه اي اس�ت 
ک�ه معنا و مفهوم طبیع�ت را ماهرانه به تصویر 
مي کش�اند حال ممکن است این نقاش�ي در ابعاد 
کوچك باش�د یا بزرگ؛ این مهم نیس�ت بلکه مهم 
آن اس�ت که امروزه مرز بین بس�یاري از هنرها 
شکس�ته شده است و دیگر نمي توان با خط کش 
لغ�ات، حیطه یك هنر را مش�خص کرد. هر نقاش 
با ابزاري ش�روع کرده اس�ت و ت�الش نموده تا 
دنی�اي مجازي خود را با آن به تصویر بکش�د تا 
بتوان�د آث�اري را خلق کند که باع�ث تحول خود 
و در مرحل�ه بع�د تح�ول جامعه گردد. اردش�یر 
به�زادي زاده یک�ي از هنرمن�دان فرابي اس�ت که 
تالش کرده اس�ت با مداد رنگي این جهان بیني را 
ماهران�ه به تصویر بکش�د...در ادامه گفت وگو با 
هنرمندان ش�رکت فراب، گپ و گفتي با او ترتیب 

داده ایم که در ادامه مي خوانید...

گفتگو با اردشير بهزادي زاده هنرمند نقاش فراب

نقاشي به وسعت تمبر

: براي آغاز بحث مختصري از شرح حالتان را براي همكاران شركت بازگو نمایيد.
سال1342دریکيازشهرهايکوچكخوزستاننزدیكاهوازمتولدشدم.فارغالتحصیلرشتهمعماريهستمودر
سال76توسطیکيازدوستانمباشرکتفرابآشناشدموهمکاريخودرادرهمانسالدربخشمهندسيتاسیسات

آغازکردم.
: عالقه ش��ما به هنر نقاش��ي به چه زماني بر مي گردد؟ در واقع مي خواهم از ریش��ه هاي عالقه شما به نقاشي 

بدانم؟ 
مندورانکودکيامرادرمحیطيسپريکردمکهباطبیعتارتباطمستقیمداشت.یادآوريآنایام،دشتهايوسیع
خوزستانوگشتوگذاردرآنهارابرایمزندهميکند.منطقهايپرازرودخانههايپرآب،بیشهزارهايانبوهودرختان
زیباوحیاتوحشفوقالعادهبينظیر،همیش��هذهنمرابهایننکتهمش��غولميکردکهخاطرههايزیباودیدنيرابه
تصویربکش��م.ماهیگیريوجمعآوريقارچوگیاهاندارویيبزرگترینوش��یرینترینخاطرهاياستکهمرابهیاد
پدرممياندازدکهبهدنبالکشفمکانهايپررمزورازوزیباهمراهشميرفتموگاهيشبهارادرچادرميگذراندیم.
بزرگترهايمنبهش��کارعالقهزیادينش��انميدادند.وليمنکهازدیدنش��کارخیليزوددلمپرازغصهميشدبه
گوشهايميرفتموازآنجاییکههمیشهلوازمنقاشيهمراهمبودسعيميکردمطبیعتراآنگونهکهميخواستمبه
تصویربکشم.جالباستبدانیدکهدرآنروزهاحاشیهتمامدفترهاوکتابهایمراانبوهيازنقاشيهايکوچك
احاطهکردهبود.درآندورانیکيازکارتونهايبرنامهکودكراخیليدوستداشتم.بچهايبودکهبایكمداد
جادوئیهرچهکهدلشميخواسترويدیوارترسیمميکردوبهتمامآرزوهایشميرسید.نقاشيهایشواقعي
ميش��دندوخواس��تههایشرابرآوردهميکردند.اینحس،آنقدردرمنقويبودکهازنقاشيهایمهمینتوقعرا
داشتمودررویاهایمازآنهالذتميبردم.مادرمهمکهاستعدادفوقالعادهايدربهتصویرکشیدنتخیالتداشت

اغلبکنارممينشستوکمکمميکرد،حتيچندبارنقاشيهایشدرسطحاستانمقامآورد.
: چرا سبك نقاشي با مداد رنگي را انتخاب كردید؟ آیا استفاده از این ابزار، دوران كودكي را براي 

شما تداعي مي كند؟ اگر امكان دارد از حستان هنگامي كه با مداد رنگي نقاشي مي كنيد براي ما بگویيد.
م��نتجرب��هکاربارنگروغنرويبومپارچهايرادارموليبهدالیلزیاديازجملهحجمزیادکار،
شرایطفرسایشيخاصيرابرایمایجادميکرد.همینامرباعثشدتامیلورغبتمنبرايادامهآنکم

شود.بهدلیلاینکهحملونگهداريمدادرنگيبرایمراحتتربود،ابزاراصليکارمشد.

بزرگ ترهاي من به 
شکار عالقه زیادي 

نشان مي دادند. ولي 
من كه از دیدن شکار 

خیلي زود دلم پر 
از غصه مي شد به 

گوشه اي مي رفتم و 
از آنجایی كه همیشه 

لوازم نقاشي همراهم 
بود سعي مي كردم 

طبیعت را آن گونه كه 
مي خواستم به تصویر 

بکشم
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زهراشهالیی

انی
خودم

گپ 
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من در دنیاي 
بچگي خودم به 
نقاشي هاي ریز  این 
ریز رنگ زندگي 
مي دادم و هر چه 
را كه مي دیدم در 
ذهنم ثبت مي كردم 
تا زماني كه 
مي رسید  زمانش 
همه را روي كاغذ 
مي آوردم

حت��يدربعضيازمواق��عکهالزمبودخطوط
ظریفبکشم،خودموسیلهايراميساختم.براي
ای��نکاربهترینچیزيکهميتوانس��تدراجراي
کارهای��مبهم��نکمكکند،مغ��زيالمپحبابي
بودکهباقراردادنوس��طآنرويیكتكشعله
مس��تقیموذوبکردن،کشیدنوبهدونیمکردن
آنیكخودنویسبس��یاربس��یارظریفدرس��ت
ميک��ردم،بعدب��اچکاندنجوه��ررنگيدریك
طرفوبااس��تفادهازخاصی��تمویینگيخطوط
خیلينازكترسیمميکردم.بعدهارواننویسهاي
نوكنمديبهبازارآمدوکارراراحتترکرد.ولي
گاهينوكرواننویسراباتیغبهچهارقس��مت
تقس��یمميکردموخطوطکاملکنندهنقاشيرابا

آنميکشیدم.
مندردنیايبچگيخودمبهایننقاشيهايریز
ریزرن��گزندگيميدادموهرچهراکهميدیدم
درذهنمثبتميکردمتازمانيکهزمانشميرسید
همهرارويکاغذميآوردم.هموارهپدرومادرو
اطرافیانمدراینزمینهمش��وقمنبودهاندوحتي
یکيازدوستانخانوادگيماکهشیفتهکارهايمن
بودهردفع��هکهبهخانهماميآم��دتعدادزیادي
مدادرنگيکوچكونصفهکهدورشانکشبسته
بودوپاكک��نومدادتراشمصرفش��دهبرایم
م��يآوردومراغرقدرش��اديميکرد.منازآنها
کهباارزشترینابزارهایمبودندبهخوبينگهداري
ميکردمچونميدانس��تماینمدادرنگيهادست
کس��انيبودندکهقدرشانراندانستندودورریخته

شدهبودند.
هرنقاش��يخاطرهايرابرایمزندهميکند،مثال

بچهگنجشکيراپیداکردیمکهپدرمآنرادرخانه
بزرگکرد.آنپرندهدرخانهآزادبودوباش��یرین
کاريهای��شلحظههايش��اديراب��رايماایجاد
ميکرد.جاهای��يبرايماهیگی��ريميرفتمحتي
روزيخرچنگيپای��مراگازگرفتیامارمولکي
ک��هچندروزدراطاقماج��اخوشکردهبودوما
بچههاشبهاازسروصدایيکهدرميآوردخواب
نداش��تیمی��اوقتيکهباقالبمب��هجايماهيیك
م��اربزرگباالکش��یدمولحظاتپ��رازترسو
هیجان،همهوهمهجزوخاطراتيهس��تندکهمن
بهراحتيازآنهانگذش��تموتاثیربس��یارباالیيبر
کارهايمنگذاش��تند.تعداديازنقاشيها،بهآن
روزهاتعلقداردميت��وانگفت،اینمجموعهاي
کهتااالنموفقبهحفظآنهاش��دمحاصلبیش��تر

اینسالهاست.
یک��يازبازيه��ايدورانکودک��يم��ن،دفن
اسباببازيواشیايقیمتيودوستداشتنيبود.
یكحسيبهمنميگفتچندسالدیگرایناشیا
برايآیندگانباقيخواهدماند.ازآنبهبعدبارها
مجموعههایمدس��تخوشحوادثشدندوبانقل
وانتقالخانوادهبهخانهدیگربهدس��تفراموشي
س��پردهش��دندوحت��يبهخاطرجن��گتحمیلي
تعداديازآنهادرخانهماکهباعجلهآنجاراترك

کردهبودیمجاماندوازبینرفت.

: نكته قابل توجه در كارهاي هنري ش��ما 
انتخاب ابعاد كوچك در به تصویر كشيدن اشيا، 
طبيعت و... مي باش��د نگاهتان از این بعد چگونه 

است؟ 

بخش��يازکارهایمیادگارتمبرهایياس��تکه
هنوزبهیادآنهاهس��تموشمارههایشانرادرکنار

نقاشيهایمبهتصویرمیکشم.
حدودس��يوچندسالپیش،زمانيکهدوازده
سیزدهسالهبودمیكمجموعهتمبرچندهزارتایي
داشتمکهنگهداريوجس��توجوبرايپیداکردن
س��ريهايکاملترورفعنواقصآنهازمانزیادي
راصرفخودشميکرد.اینموضوعبرایمخسته
کنن��دهوتکراريش��دهبودوحتينگ��رانکننده
بود.یكتصمی��مانقالبيگرفتموهمهآنتمبرها
رابخش��یدم.تصمیمگرفتمنقاش��يهايحاش��یه
دفترهای��مراج��داکنموآنهارابهص��ورتآلبوم
درآورم.بایدبگوی��م،بعضيوقتهافاصلهزماني
زیاديبینکارهایمایجادمیشدودرطيآنزمان
منموضوعاترادرذهنمپرورشمیدادموبارور
ميک��ردم.بعدازآن،چندروزمتواليکارميکردم
تابهجایيميرسیدمکهذهنمکامالتخلیهميشد.

: با توجه به اینكه رش��ته تحصيلي شما در 
دانش��گاه معماري بوده است، این موضوع تا چه 

حد توانست به شما در این حيطه كمك كند؟ 
دررش��تهمعم��اريباروشواصولکش��یدن
حجمهاوپرس��پکتیوآشناش��دم.درواقعدیدگاه
ت��ازهايبهمحیطاطرافمپیداک��ردم.تقدموتاخر
درنمایشاش��یادرطبیعت،استفادهازنقطهگریز
درترس��یمبیشترنقاشيها،مناظررابرایمواقعيتر
ميکرد.ایجادتناس��باتمنطقيدراندامواحجام،
هم��هوهمهنکتههایيبودندک��هنميتوانازآنها
چشمپوشيکرد.عالقهمنبهسبكرئالیستاین
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اصوال نگاه من از 
كوچک  دریچه هاي 

به دنیاي بزرگ، 
بیشتر  جواب 

انتظاراتي بود كه 
از خودم داشتم. 
مي خواست  دلم 

مدام ركورد 
خودم را بشکنم 
و هر بار یک كار 
كوچک تر  جدید، 
و ظریف تر را به 

بکشم تصویر 

ح��سرادرمنتقویتميکردکههنرمعماريرا
درکارهایمدخالتبدهم.درآنایامباتکنیكهاي
ثب��تاحجامدرحافظهوروشهايپیادهس��ازي
مرحلهايآش��ناش��دم.بازدیدوکنکاشازمراکز
دیدنيمعماريازجملهکاروانسراوآبانبارهاي
مناطقکویريواس��تفادهبينظی��رمعمارانقدیم
ازاجزاءومصالحوهمینطورچگونگیاس��تفاده
طراح��انقدیمازرنگهايس��رد،گ��رموخنثي
بخش��يازچیزهاییبودندکهرويکارهایمتاثیر

بسزایيداشتند.
بهدفعاتخبرهایيش��نیدهبودمکههنرمندي
توانستهاسترويدانهبرنجتوسطمیکروسکوپ
نقاشيبکش��د،یاخانميرويپرپرندگاننقاشي
ميکند،ی��اهنرمندانيهس��تندکهب��اکندهکاري
رويفل��زاتالبتهدرابعادکوچ��ك،تصویرهاي
معکوسحج��مدارایجادميکنن��د.یكبارکهاز
ی��كروزنهکوچكدیواربهباغ��ينگاهميکردم
اش��تیاقفوقالعادهايبراينقاشيکردنآنباغپر
گلومی��وهدرمنایجادش��د.ای��نروزنهزماني
بهچارچوبکوچكتمبرماننديدرنقاش��يهایم
تبدیلميشد.گاهيازآنفراترميرفتوبخشي
ازموضوعات��مازکادربیرونميزدند.گاهيکادر
س��وژههارابافرشچرمينمایشميدادم،طوري
کهبهنظرميآمدکاررويیهپوستچرميکشیده

شدهاست.
اصوالنگاهمنازدریچههايکوچكبهدنیاي
بزرگ،جواببیش��ترانتظاراتيب��ودکهازخودم
داش��تم.دلمميخواس��تمدامرک��وردخودمرا
بش��کنموهرباری��كکارجدی��د،کوچكترو

ظریفتررابهتصویربکشم.
: آیا تاكن��ون نمایش��گاهي خصوصي یا 

عمومي از آثارتان را برگزار كرده اید؟ 
یكب��ارب��همناس��بتروزتولدحض��رتزهرا
)ع(نقاش��يهایمدرش��رکتف��راببهص��ورت
غیررسمينمایشدادهشد.وليچندینبارکهبراي
نقاشيبهپاركهايتهرانرفتهبودم،دیدنکارهایم
ازطرفمردمبااس��تقبالخوبيروبهروش��د.حتي
برایممتنهایيبهیادگارنوشتند.بخشيازاینبازدید
کنندگاندانش��جویاندانش��گاههنربودندکهازمن
خواستندکارهایمرادرکالسطراحيبهاستادشانو
بقیههمکالسيهایشاننشانبدهند.مندرزندگيام
هنرهايزیاديراتجربهکردممانندویتراي،گلهاي
شیشهاي،زمانيباگلرس،گاهيکندهکاريروي
چوب،ولياینکاره��ارابهصورتپیگیرومداوم

مانندنقاشيادامهندادم.
: و در آخرهم��ان ط��ور ك��ه مي داني��د 
20خ��رداد روز جهاني صنایع دس��تي بود، جا 
دارد كه به هنر ش��ما در زمينه قاليبافي بپردازیم، 
اینك��ه از چه زماني در این هنر وارد ش��دید و 
اگر خاطره اي در این خص��وص دارید براي ما 

بيان كنيد. 
ح��دودس��يوچندس��الپیشک��هدردوره
راهنمای��يتحصیلميکردمی��كروزکهازیك
ق��ابعکسخاليبرايگلیمبافياس��تفادهکرده
ب��ودماینروشراازکالسدرسیادگرفتهبودم
کهتاره��ايعموديبایدیكدرمی��انباپودهاي
افق��يمحکمش��وند.بعدب��اچن��گالپودهارو
ميکوبی��دموبههمدیگرمتراک��مميکردم.نتیجه

یكگلیمکوچكبهاندازهکفدس��تمبودکهبه
هماناش��یايباارزشمپیوست.مادربزرگمکهدر
زماننوجوانیشدرش��هرکرداستادقاليبافيبود
وازآنزمانبیشازپنجاهس��الگذشتهبودوقتي
کارمرادیدبهقدريهیجانزدهشدکههمانشب
طرحیكدارقال��يبافيرابهپدرمداد.پدرمهم
بااش��تیاقکارگاهرابرایشساخت.البتهدرابعاد
کوچكوقالیچهاي.بعدازآنتابیس��تسالبعد
کهدرقی��دحیاتبودبههمهم��انوههایشقالي
باف��يراازبرپاکردنوبافتانواعگره،انواعنوار
کناره،نحوهصحیحقیچيکردنگرههاوحتيگل
برجستهوادغامگلیموفرشرایادداد.مندائما
درکنارشبودمونقش��ههایيراکهاوس��فارش
ميدادرابرایشدرکاغذهايش��طرنجيطراحي
ميک��ردم.اوميگف��تیک��يازآرزوهايبزرگ
زندگیشبازگش��تدوبارهبهآندورانباش��کوه
بودکهدرگلوبوتههايآثارشغرقميش��د.ما
راهرس��یدناوراکهچندینسالازآنميگذشت

برایشهموارکردیم.
اوبادليخوشازدنیارفتوآثارشنزدماو
حتيتعداديازفرزندانشکهدرخارجازکش��ور

زندگيميکنندبهیادگارماند.
درانته��اميخواهمازپدرومادرمودوس��ت
خانوادگيمانجنابآقاينوريکهسهمعمدهاي
درموفقیتمنداش��تندتش��کرکنمودستشانرا
ازدورميبوس��م.ازاینک��هپس��رکوچکمگاهي
ازنقاش��يهایمالهامميگیردخوش��حالميشوم،
دورانکودک��يامزندهميش��ودوخودمراتصور

ميکنمکهمجدداپابهعرصهحیاتگذاشتهام.
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اندراحواالت کارمندی

اون 50تومن افزایش حقوقي كه بهم دادین و گفتين 
صداشو در نيارم یادتونه؟ امروز فهميدم حقوق بقيه رو 

100تومن اضافه كردین!

من اصال با ریيس زن داشتن مشكلي ندارم. تازه ميشه 
مثل تو خونه

گوناگون
چگونه جاي مناسب براي كارمند جدید را تشخيص دهيم: 

1-500آجررادراتاقيبستهبگذار.
2-کارمندانجدیدرادراتاقبگذارودرراببند.

3-آنهاراتركکنوبعداز6ساعتبرگرد.
سپسموقعیتهاراتجزیهوتحلیلکن:

الف:اگرآنهاآجرهاراميشمرند،آنهارادربخشحسابداريبگذار.
ب:اگرآنهاازنو)برايباردوم(آجرهاراميشمرند،آنهارادربخشممیزيبگذار.

پ:اگرآنهاهمهاتاقراباآجرهاآشفتهکردهاند،)گندزدهاند(آنهارادربخشمهندسي
بگذار.

ت:اگرآنهاآجرهارابهطرزفوقالعادهايمرتبکردهاند،آنهارادربخشبرنامهریزيبگذار.
ث:اگرآنهاآجرهارابهیکدیگرپرتابميکنند،آنهارادربخشاداريبگذار.

ج:اگرآنهادرحالخوابند،آنهارادربخشحراستبگذار.
چ:اگرآنهاآجرهاراتکهتکهکردهاندآنهارادرقسمتفنآوريبگذار.

ح:اگرآنهابیکارنشستهاند،آنهارادربخشنیرويانسانيبگذار.
خ:اگرآنهاسعيميکنندآجرها،ترکیبهايمختلفيداشتهباشندومداومجستجويبیشتري

ميکنندوهنوزیكآجرهمتکانندادهاندآنهارادرقسمتحقوقودستمزدبگذار.
د:اگرآنهاتمامروزاتاقراتركنکردهاند،آنهارادرقسمتبازاریابيقراربده.

ذ:اگرآنهاازبیرونپنجرهميدرخشند،آنهارادرقسمتبرنامهریزياستراتژیكقراربده.
درپایان:اگرآنهابایکدیگردرحالحرفزدنهستند؛بدونهیچنشانهايازتکانخوردن

آجرها،بهآنهاتبریكبگووآنهارادرقسمتمدیریتارشدقراربده.

شكار آماري
سهآمارگربهشکاررفتهودرکمینگوزنيقرارگرفتند.اوليبهگوزنشلیكکردوگلوله
یكمتربهراستانحرافداشت.دوميشلیكکردوگلولهیكمتربهچپانحرافداشت.
نفرسومدرهمینلحظهخوشحالشدوگفت:»عاليشدمابهطورمیانگینبههدفزدیم!«
كليد واژه: علم آمار ؛ برداشت آماري ؛ تفسير آماري ؛ دروغ آماري ؛ احتماالت

گردآورنده:رقیهزیاری

به شخصي مسلط 
به فن مذاکره نيازمنديم

با حقوق 600هزار تومن
 غيرقابل مذاکره!

پدر
"پ" پدر،نش��انهپای��داريدربرابرتندبادها/دالپدر،دلس��وزيودل��داريدربرابر
اش��کهايلغ��زانبرگونههايلطی��ففرزندان/و"راي" پدرنش��انهراهبريقدمبهقدم

فرزنداس��ت...
پ��درم،تویيکهتنهامانندکوهدرهمهلحظههايش��ادوغمگینونگرانمااس��تواري/
تادرعمقش��اديهایمانکهچشمانمانبستهاس��ت،زمیننخوریم/ودرغمهایمان،از
ش��ادیمانخس��تهنشویم/ودردلشورههایمان،باماودرکنارماهستيتازندگيخود
راازسربيتجربگيدورنزنیم/ايپدر،تویيکهدرحینعظمتوبزرگيات،مراقبي/
توی��يکهب��اهمهقدرتت،ازناجوانمرديروزگار،نگران��ي/وتویيکهدرنهایتترس
ازآیندهيفرزندانت،ش��جاعيوبهآنهاش��جاعتميآموزي/ايپدر،ايمهربان،اي
باش��کوه/تویيکهبيدریغوبيدلیلعاش��قي/تویيکهدوستيرایادنميدهيکهباتو
دوس��تباش��یم/وتویيکهباآنکهچونکوهتکیهگاهي،رفتنرای��ادميدهينهتکیه
ک��ردنرا/ميآم��وزيویادميدهيچونکهخداتوراپدرآفریدهاس��ت/وبراياین

هم��هعظم��تت��و/ازصمی��مقل��بوازت��هدل��مميگوی��م:
بامنبمانکهدوس��تتدارموهرروزمراهمراهباشکهروزتبرایممباركاس��ت.

* 15ساله

نوشین
غالمخاصي*






