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نمای خارجی دفتر مرکزی قدس نیرو

فصلنامه علمی -خبری قدس نیرو ویژهنامه سیامین سالگرد

ن نفت و گاز قدس نیرو بنایی است  7طبقه
ساختما 
که در زمینی به مساحت 448/5مترمربع و با زیربنای
 2034/6احداث شده است .این ساختمان در تاریخ
 83/11/20جهت استقرار پرس�نل SBUنفت و گاز
خریداری شده است.
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“فصلنام��ه قدسنی��رو” افتخ��ار دارد
پذی��رای مطال��ب ارس��الی مخاطبانش
باش��د .مق��االت دریافت��ی توس��ط
هیئتعلمی مورد ارزیابی قرار گرفته،
پس ار تائید به چاپ میرسد.
“فصلنام��ه قدسنی��رو” در اص�لاح و
ویرایش مطالب آزاد است .چاپ مقاله
در فصلنام��ه به معن��ای تائید دیدگاه
نویسندهنیست.
از آنجا که تمایل داریم با عزیزانی که
با ارسال مطلب به فصلنامه لطف دارند،
بیشتر آشنا ش��ویم ،مشخصات دقیق
خود را اعم از نام ،نامخانوادگی ،عنوان،
میزان تحصیالت و  ...برای ما ارس��ال
فرمایید.
استفاده از مطالب و تصاویر این نشریه
با ذکر منبع بالمانع است.

سرمقاله

Editorial

سیسال افتخار
آرمینعلیدوستی
سردبیر

هر چند كه ورود و نقطه آغازين فعاليتهاي شركتهايي كه بعدا ً قدس نيرو
از ميان آنها س�ر برآورد در كش�ورمان به اوايل دهه  50برميگردد ،اما تاريخ
تأسيس رس�مي و ثبت شركت به س�ال  1362و ماجراي خروج شركتهاي
خارجي و تعيين تكليف آنها برميگردد و با به پايان رسيدن سال ،92قدس
نيرو سيامين سالگرد تأسيس رسمي خود را پشت سر گذاشته و پا به دهه
چهارم فعاليت خود ميگذارد؛ س�ه دهه فعاليت مستمر و مؤثر در حوزههاي
مختلف انرژي كه همراه با فراز و فرودهاي مختلف بود .در اين مسير و تقريب ًا
در هر دهه كس�ب و كار جديدي به سبد كاري قدس نيرو اضافه شد؛ ابتداي
دهه هفتادس�ازههاي آبي ،اوايل دهه هشتاد نفت و گاز و در سالهاي اخير
و در ابتداي دهه نود انرژيهاي نو كه هر كدام در كوتاهمدت و در كنار كسب
و كار اولي�ه توليد و انتقال ،به يكي از كس�ب و كاره�اي اصلي و مورد توجه
كارفرمايان بدل شدند .اين همه و ساير وقايع اين دوران سبب شد تا در اين
شماره به صورت ويژه به مرور داستان قدس نيرو پرداخته و قسمتی از آنچه
که در این س�ی سال بر قدسنیرو گذش�ته را مرور كنيم .در همين ارتباط با
برخی از مدیران عامل گذش�ته گفتگو شده و از پس حرفها و خاطرات آنها
تاريخچه تأس�يس و رش�د قدس نيرو ورق خورده كه در همي�ن ابتدا از اين
عزيزان كه در گذشته با تدبير و تالش خود سكان هدايت شركت را بهدست
گرفته و در اين زمان نيز با بزرگواري هرچه تمامتر و اختصاص وقت خود ،ما را
ياري کردند سپاسگزاري ميکنیم.
خداوند يكتا را ش�اكريم كه توانس�تهايم در سايه الطاف بيكرانش و با همت
و تالش�گري پرسنل و متخصصين ش�ركت به كسب جايگاه مطمئن بر فراز
قلههاي افتخار و در س�طح اول شركتهاي ارائهدهنده خدمات مهندسي و
مش�اوره نائل آم�ده و در طول اين دوران با اخ�ذ پروژههاي خارجي ،ورود به
عرص�ه  ،EPCدريافت گواهينامههاي بينالمللي كيفي�ت و انجام پروژههاي
بزرگ در س�طح ملي و توسعه مستمر كسب و كار مطابق نياز كشور همواره
تصوير مش�اوري امين و ياري همراه را از خود بهجا گذاريم .اميدواريم كه در
ادامه نيز با افزايش دامنه خدمات به س�اير حوزههاي كسب و كار در داخل و
خارج كش�ور بيش از گذشته شاهد رشد و تعالي شركت و خدمترسانی به
کشور عزیزمان باشيم.
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آینده از آن ماست

فرخ اميني
مدیرعامل

امین سالگرد
یامین
سی
نامه س
ویژههنامه
 -خبری قدس نیرو ویژ
فصلنامه علمی -

شرکت مهندسی قدسنیرو این روزها دهه چهارم زندگی خود
را آغاز کردهاست .شرکتی که در طول سی سال فعالیت خود نامی
درخور و اعتباري قابل اعتناء در رأس ش��ركتهاي هم طراز خود
کسب کردهاست و با تحليل جامع بازار و برنامهريزي دقيق براي
ادامه مسير مطابق خواستههاي مشتري و نياز كارفرمايان ،با اتكاء
به سختكوش��ي نيروي انساني ارزشمند و متخصص خود سعي
در حفظ جايگاه ممتاز خود و توسعه سهم بازار در فضاي فشرده
رقابت كنوني و ورود به عرصه هاي جديد دارد.
توجه به مسائل اقتصادي و رشد و توسعه شركت هرگز ما را از
تعهدات اجتماعيمان كه يكي از مهمترين ماموريتهاي شركت
مهندسي قدس نيرو است ،غافل نكرده و در اين خصوص با تربيت
متخصصين و مهندسين مجرب و كمك به باال بردن توان فني و
مهندسي جامعه صنعتي كشور به ايفاي این نقش نايل شدهايم .در
اين راه ضمن حفظ مستمر كيفيت خدمات و با توسعه زمينه هاي
كاري جديد به فراخور نياز كشور ،در مقاطع مختلف به نوبه خود
به رفع كمبودهاي صنعت برق و انرژي اهتمام ورزیدیم.
در پای��ان ضمن قدرداني از همياري س��هامداران و حمايت و
اعتماد كارفرمايان كه همواره موجب دلگرمي ما در گذر از اين راه
دشوار و پيشرفت مستمر و توسعه شركت بوده است ،از تالش بي
وقفه كليه پرسنل و متخصصين شركت كه با ارتقاي كمي و كيفي
خدمات ارائه شده باعث ترفيع جايگاه شركت و حفظ ارزشهاي
بنيادي آن شدهاند سپاسگزاريمينمايم.
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قدسنیرو از دیروز تا امروز
دوسیهای درباره  40سال فعالیت؛ از آغاز تا امروز

ش�ركت مهندس�ي قدسنيرو ،كه تاريخچه پيش از تولد تا به
امروزآندرادامهاينمطلبآوردهخواهدش�د،درطيمس�ير
چهل س�اله حیات خود تغييرات متعددي را در ساختار شاهد
بودهاست .اين تغييرات يا بر حس�ب نيازي فوري و يا بر اساس
ضرورتهايي كه برنامهري�زي درازمدت و راهبردي ش�ركت
ايجاب مي كرده به وقوع پيوسته اس�ت .در اينجا مروري كوتاه
براينسيرتحولوتطورخاليازلطفنيست.
اين شركت در ابتداي تأس�يس ،مجموعهاي پروژهمحور بود و

موجوديت خود را مديون چند پروژه ريز و درشتي میدانست
كهتوانس�تهبودقراردادهايآنهاراب�اكارفرمايانمنعقدكند.
اين وضعيت كه از سال  1352آغاز ش�ده بود تا  1369همچنان
ادامه داشت وتعداد پروژههاي در دست اجرابه اندازهايبود كه
مديرعامل شركت توان رسيدگي به يكايك پروژه ها را داشت،
لذا س�اختار مديريتي شركت س�اختاري س�اده و متشكل از
مديرعامل و تعدادي مدير پروژه بود كه همه آنان در برابر مدير
عاملپاسخگو بودند.

Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine

7

پرونده قدس نیرو

Company Review

اولین آرم قدس نیرو

دكتر محمود تارخ

استاد سابق دانشگاه
صنعتی شریف که در
حالحاضر استاد تمام
در رشته علوم كامپيوتر
و مدير آزمايشگاه
ماشينهاي هوشمند و
سيستمها در دانشگاه
ايالتي سانديهگو در
اياالت متحده آمريكا
است و بيش از يك صد
مقاله در زمينه رباتيك
تألیفکردهاست.
همچنینایشان
پروژههاي متعددی را با
مؤسسات دولتي اياالت
متحده آمریکا مانند
سازمان هوا و فضا
(ناسا) به انجام رسانده
است.
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از سال  1370و با رشد چشمگير فعاليتهاي
عمراني كش��ور ،كه عم ً
ال در دوران هشت ساله
جنگ تحميلي دچار ركود بود ،ديگر امكان ادامه
ساختار ساده قبلي وجود نداشت و تعدد پروژهها
نظم جديدي را طلب مي كرد .بنابراين ،مديريت
وقت شركت با تشكيل كميتهاي از ميان مديران
پروژه ،خواستار بررسي ساختاري جديد و تعريف
سازمان مناسب آن شد .كميته مزبور با بررسي
وضعيت ش��ركت ،نيروي انس��اني آماده به كار،
تعدد پروژهها و ساير عوامل موجود ،ساختاري
گروهي را تدوين و پيشنهاد کرد .در اين ساختار
واحدهاي مختلف شركت گروههاي مهندسي
مجزايي را تش��كيل دادند ك��ه در درون خود
س��اختاري ماتريسي داشتند و بدون وابستگي
به واحدهاي مهندسي ديگر فعاليت مي كردند.
به اين ترتيب واحد مهندسي نيروگاهها ،واحد
مهندسي پس��تها ،واحد مهندسي خطوط و
واحد نوظهور مهندسي س��ازههاي آبي پديدار
شدند.
حدود يك دهه شركت قدسنيرو با چنين
س��اختاري به فعاليتهاي س��ازنده خود ادامه
داد و در اين فاصله واحد مهندس��ي نفت و گاز
نيز به خانواده بزرگ قدسنيرو اضافه ش��د .اما
افزايش درآمدها و به تبع آن افزايش چشمگير
هزينههاي واحدهاي مهندسي شركت ،چالشي
را براي چگونگي تنظيم درآمدها و هزينههاي
واحدهاي مس��تقل بهوجود آورد كه استقالل
مالي اين واحده��ا را از يكديگر اجتناب ناپذير
ميک��رد  .پس به ناچار با تش��كيل كارگروهي
متش��كل از مديران ارش��د و مياني ،طرحهاي
ديگري براي ساختار شركت مورد بررسي قرار
گرفت و نهايتاً خودگرداني واحدهاي مهندسي
ب��ه تصويب رس��يد و اي��ن واحده��ا بهعنوان
“واحدهاي راهبردي كسب و كار” متولد شدند.
اي��ن واحدها كه بعدا ً به اختص��ار  SBUناميده
شدند ،داراي اس��تقالل درآمدي و هزينهاي و
خود متكفل تاًمين هزينههاي واحد خود بودند.
در اي��ن فاصل��ه واح��دي ك��ه متص��دي
برنامهريزيهاي راهبردي ش��ركت بود ،پس از
مطالعه س��اختارهاي متعدد موجود در كشور
و س��اير كش��ورهاي صنعتي و با توجه به رشد
اندازههاي ش��ركت ،هم از نظر نيروي انساني و
هم از نظر حجم كارهاي دردست اجرا ،ساختار
جديدي را براي ارتقاي عملكرد شركت پيشنهاد
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کرد .اين پيش��نهاد ش��امل تأس��يس چندين
شركت زيرمجموعه بود كه اينبار شخصيتهاي
حقوقي مس��تقلي را در زير چتر شركت مادر،
يعني هولدينگ ش��ركت مهندسي قدسنيرو،
ش��كل ميدادند .ايجاد چنين ساختاري در آن
سالها براي توسعه هرچه بيشتر فعاليتهاي
شركت اجتناب ناپذير مينمود؛ لذا شركتهاي
زير مجموعه يك به يك تأسيس و براي نقل و
انتقال كاركنان و پروژهها آماده شدند ،اما وقوع
رك��ود ناگهاني و غيرقابل پيشبيني در اقتصاد
كشور كه ناشي از مجموعهاي از عوامل دروني
و بيروني بود ،مديران شركت را در استقرار اين
ساختار جديد دچار ترديد جدي کرد؛ بهطوريكه
باوجود آماده بودن همه مقدمات ،اس��تقرار آن
تاكنون متوقف مانده است.
اما مديران ق��دس نيرو ميدانند كه اقتصاد
كشور ايران اقتصادي درونزا و بزرگ است و اگر
بهدرستي مديريت شود اوجگيري مجدد آن در
سالهاي پيش رو دور از ذهن نيست .بنابراين
ساختار جديد شركت ميتواند به عنوان ابزاري
براي فعاليتهاي بزرگ آينده همچنان در انتظار
استقراربماند.
پیش از تولد
ت��ا پی��ش از انق�لاب اكث��ر ش��ركتهاي
مهندس��ی مش��اور يا خارج��ي بودن��د و يا از
پشتيباني شركتهاي خارجي بهره ميبردند
تا جایی که بس��ياري از مطالعات در حوزه آب
و برق ايران توسط شركتهايي نظير دياندآر،
الكساندرگيبس ،هارزا و یا شرکتهای بلژیکی
انجام ش��دهبود .اما پس از انقالب و بازگش��ت
کارشناسان و مديران اروپايي و آمريكايي عم ً
ال
وضعيت اين ش��رکتها و پروژههاي در دست
اقدام آنها به حالت تعليق درآمد؛ شرکتهایی از
قبيل موننكو كانادا ،مرتز كوانتا و كاترم فرانسه.
شرکت كاترم پروژه احداث نيروگاه رامين را در
دست انجام داشت و مرتزكوانتا عهدهدار پروژه
نيروگاه  340مگاواتي اصفهان بود.
در اين دوره ش��ركت مهندس��ين مش��اور
موننك��و اي��ران كه قب� ً
لا و در س��ال  1352با
مشاركت شركت مهندسي مونترال (موننكو) از
كشور كانادا و بخش خصوصي ايران تأسيس و
فعاليت خود را ب��ا تمركز در صنعت برق ايران
آغاز کردهبود ،پروژههاي مهمي همچون نيروگاه
بندرعباس و خطوط و پس��تهاي خوزس��تان
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را در دس��ت اجرا داش��ت .در آغازين سالهاي
انقالب و به دنبال خروج شركتهاي خارجي از
ايران ،سهامداران ايراني اين شركت نيز مالكيت
شركت را به وزارت نيرو منتقل کردند .از اينرو
پس از خلع يد شركتهاي خارجي ،وزارت نيرو
بر آن ميش��ود تا بخشي از پروژههاي خلع يد
شده را به اين شركت محول کند .دكتر محمود
تارخ بهعن��وان اولين مدير دولت��ي در ديماه
 1359عهدهدار مديريت شركتي شد که متولي
تع��دادي از پروژههاي نيمه تمام ش��رکتهاي
خارجي بود و با نام موننكو ايران فعالیت میکرد.
ايش��ان كه در آن زمان بهعنوان اس��تاديار در
دانش��گاه صنعتي ش��ريف به تدريس اشتغال
داش��ت تا آذرماه سال  1361عهدهدار مديريت
ش��ركت بود و پس از آن ني��ز مدتي با مديران
شركت براي تغيير وضعيت آن همكاري کرد.
از ابتدای دیماه سال
 61مهندس حس��ن
صفری شبس��تری ،از
س��وی وزارت نی��رو
مأموری��ت یافت تا به
موننکو ایران برود و بر
مسند مدیرعاملی آن تکیه زند .در اين دوره با
توجه به اهميت اس��تقالل مش��اورين پروژهها
جهت نظارت دقيق بر طرحها و پيمانهاي قبلي
كه عمدتاً توسط پيمانكاران غربي در دست اجرا
بود ،رويكرد تأسيس شركتهاي مشاور ايراني
در حوزه آب و برق در دس��تور كار وزرات نيرو
قرار داشت .بر اساس تصميمات وزارت نيرو و در
نخس��تین روز از تیرماه س��ال  1362با تغيير
وضعيت شركت موننكو ايران ،شرکت مهندسین
مشاور قدس نيرو رسماً به ثبت رسيد .تركيب
اوليه سهامداران به اين شكل بود كه  49درصد
سهام در اختيار برق تهران قرار گرفت و بهمنظور
اداي دين به انقالب و احقاق حق مستضعفين
 19درص��د از س��هام به بنیاد مس��تضعفان و
همچنين توسل به دامان امام رضا(ع) و متبرك
ش��دن اين اقدام  32درصد از س��هام به آستان
قدس رضوي تعلق گرفت و بدینسان قدسنيرو
متولد شد.
فعالیتهایمهمنخستینمدیرعامل
با ثبت رس��مي ش��ركت مهندسین مشاور
ق��دس ني��رو ،مهن��دس شبس��تري بهعنوان
نخس��تین مدیرعامل اين ش��رکت سه شرط

اصلي را براي ادامه مسير بهعنوان يك شركت
مهندسي مشاور س��رلوحه اهداف شركت قرار
ميدهد :اول امين بودن و رعايت اصل امانتداري
در عين بيطرفي و در نظر گرفتن منافع ملی،
دوم به��ره بردن از افراد با توانايي باالي علمي و
فني؛ چرا كه به اعتقاد ایش��ان اگر افراد به اين
ابزارها مجهز نباشند ناگزیر از ابزار ناصداقتي بهره
خواهند برد و سوم اشتهار مشاور در جامعه.
در طول مديريت آقاي شبس��تري بر قدس
نيرو تالش ايش��ان معطوف بر انس��جام افراد،
تقويت روحيه جهادي و ايجاد حس خودباوري
در بين مهندسان ايراني بوده و در همين دوره
است كه نخستين گروه از متخصصان ایرانی از
سوی شرکت به خارج از كشور اعزام میشوند تا
تجربيات نويي را در قالب مذاكره با شركتهاي
خارجي و آشنايي با تجهيزات روز دنيا بياموزند؛
از جمله اين افراد آقاي مهندس اهرابي است كه
به عنوان نخستين مأمور اعزام به خارج كشور،
هنوز هم قدسنیرو از وجود ایشان بهره میبرد.
یکی دیگ��ر از اتفاقاتي که در اين دوره افتاد
طراحی اولين آرم ش��رکت بود .براي اين كار به
جاي استخدام طراح و گرافيست ،طراحي آرم به
مسابقه گذاشته شد و در نهايت طرح خود آقاي
شبس��تري از میان طرحهای مختلف بهعنوان
اولين آرم ش��رکت گزيده ش��د كه البته بعدا ً و
در دوره آقاي مس��تقل به شكل و طرح لوگوي
كنوني تغيير مي يابد.
يكي از موارد جالب دوران خدمت مهندس
شبستري در قدسنیرو این است که ایشان در
طول مدت فعاليت هیچگاه حقوقی از قدس نيرو
دريافت نكرده و به همان حقوقي كه از عضويت
در هيئتمديره برق هرمزگان دريافت مي كرده،
بسنده كرده  است.
ماجرای استعفای اولین مدیرعامل
مهندس شبستري در س��ال  45در وزارت
نيرو استخدام شدهبود و به گفته ایشان پس از
اس��تخدام در وزارت نیرو است که به فکر ادامه
تحصیل میافتد و وارد دانش��گاه ميشود و در
وزارتخانه پلههاي ترقي را طي مي كند .مهندس
شبس��تری اعتقاد دارد بیش��تر از اینکه فردی
نرمافزاری باشد دارای تواناییهای سختافزاری
است و همین اعتقاد است که او را تنها چندین
م��اه پس از ثبت ش��رکت ب��ر آن م��یدارد تا
اس��تعفانامه خود را برای وزیر وقت نیرو ارسال

مهندس حسن صفری شبستری

در  1317در شبستر
به دنيا آمدهاست.
ایشان در سال
1375از وزارت نیرو
بازنشسته شد و به
شرکت مشانير پیوست
و به مدت  10سال
در آنجا به فعالیت
مشغول بود .مهندس
شبستری در حالحاضر
در شرکتی مشغول
به فعالیت نیست ولی
گاهی در کالسهایی که
در حوزه گاورنر از سوی
مراکز مختلف برگزار
میشود به عنوان
مدرس شرکت میکند؛
ضمن اینکه ایشان در
منزل خود کارگاهی را
ایجاد کرده و در آن
به ساخت ابزارهای
کوچکیمشغول
است که میتواند
مسائل مختلف علم
فیزیک از سادهترین
تا پیچیدهترین را
به شکلی کامال ًعملی
به دانشآموزان و
دانشجویان نشان دهد.
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کند و حتی در متن نامه اس��تعفای خود ذکر میکند که دیگر قادر به مديريت
قدسنيرو نيست و بهتر است فردي كه توانايي مديريتي باالتري دارد جايگزين
شود .البته تنها مسائل مديريتي باعث اين مسئله نشده است؛ بلكه به گفته آقاي
شبستري موارد خاصي هم در همان مدت کوتاه اتفاق افتاده كه در مجموع ايشان
را به اين نتيجه ميرساند كه وقت ترك قدس نيرو فرا رسيده است و بدینترتیب
ایشان در تاریخ  62/8/23قدسنیرو را ترک میکند.
ادامه مسیر
مهندس ايرج كاوه در تاريخ  26آبانماه سال  62باتجربه
 22سال خدمت در صنعت برق کشور بهعنوان مديرعامل
قدسني��رو و مدير تصفيه ش��ركت موننكو اي��ران وارد
قدسنیرو میش��ود .مهن��دس کاوه كار خود را با همان
پروژههاي قبلي و تعدادي پروژه كوچك دیگر كه توسط
وزارت نيرو واگذار شدهبود ،آغاز مي كند .در ادامه ،كارها
گس��ترش مي يابد و پروژههاي ديگري نظير نيروگاه گازي نكاء ،نيروگاه سيكل
تركيبي گيالن ،نيروگاه همدان ،نيروگاه بيستون كرمانشاه و توسعه نيروگاه رامين
كه در زمان جنگ و بمبارانها با مشكالتي مواجه شده بود و يك پروژه نيروگاهی
ديگر در اصفهان ،به مجموعه کارها افزوده میشود.
مهندس كاوه قبل از ورود به قدس نيرو از س��ال  58تا  59به مدت يكس��ال
بهعنوان معاون نوس��ازي توانير فعاليت مي كرده و بعد به آب و برق خوزس��تان
ميرود و بهعنوان مدير تصفيه چندين شركت از جمله شركت سازنده سد كارون
 2و 3فعالیت میکند و پس از آن با توجه به استعفاي آقاي شبستري و بازگشت
دكتر تارخ به دانش��گاه بعد از انقالب فرهنگي و گشايش دانشگاهها ،با  22سال
سابقه كار به قدس  نيرو وارد ميشود و تا زمان بازنشستگي يعني تا  26مردادماه
سال 1370در قدس نيرو ميمان َد.
بيش از نیمی از دوران فعاليت مهندس كاوه همزمان با جنگ تحمیلی بوده و از
اين رو گسترش فعاليتهاي شركت با كندي همراه بوده است .بخشهاي شركت
ني��ز در آن زمان واحدهاي چندان بزرگي نبوده و غي��ر از چندين پروژه بزرگ،
پروژههاي كوچكي نيز در قالب مطالعات نيروگاه و غيره از س��وي وزارت نيرو به
قدسنيرو محول شده بود؛ پروژههايي كه به گفته مهندس کاوه فاز 1و 2هركدام
از آنها چیزی حدود  3تا  4س��ال طول مي كشيد و هزينه چنداني هم نداشته و
توانير از پس هزينههاي آنها بر ميآمده است.
دشواری های دوران دوم مدیریت
ش��رایط نامس��اعد دوران جنگ و پیامدهای پس از آن ،پروژههاي شركت را
با مش��كالتي مواجه کردهبوده؛ بهطوریکه بیشتر مدت فعالیت مهندس کاوه به
رتق و فتق امور جاری طی شدهاست .قدسنيرو از وزارت نيرو بودجهاي دريافت
نمي كرده و موظف بوده تا همه هزينهها را از محل درآمدهای خود تأمين كند .با
این وجود کارها به خوبي پيش ميرفته و پروژههاي مختلفي نيز گرفته ميشده،
اما توانير بهعنوان مهمترین کارفرمای پروژهها در برخي مواقع نمیتوانسته به موقع
به تعهدات خود عمل کند تا جاییکه در زمان جدایی مهندس کاوه از ش��رکت،
ميزان مطالبات معوق قدس نيرو از توانير بابت خدمات ارائه ش��ده به رقمی در
حدود  300ميليون تومان (س��ال  )70رس��يده بود و همین مسائل باعث شد تا
شرکت با وجود فعال و پويا بودن و در جريان بودن كار پروژهها ،در پرداخت حقوق
كاركنان با مشكالتي دست به گريبان شود.
در آن زمان س��اختمان شركت (بخشی از ساختمان مرکزی فعلی) در اجاره

خـــاطــرات
حبیب ا ...خواجوي
ناظر خطوط انتقال اهواز

همه چیز به خیر گذشت
اوايل ارديبهش��ت س��ال  1380پ��روژه آبادان -اه��واز (خط 400
كيلوولت)ش��روع شده بود و من بهعنوان ناظر قطعه دوم خط فوق
جهت بازديد رفته بودم .چند روزي از ش��روع كار نگذشته بود كه
از طرف دفتر اهواز به من اعالم ش��د براي نظارت پروژه همدان به
آن اس��تان بروم .ابتدا قرار شد براي بازديد و بررسي شرايط كار به
همدان سر بزنم تا براي چگونگي ادامه پروژه و در صورت لزوم اقامت
برنامهريزي ش��ود ،لذا براي مسافرت و بررسي پروژه به اين نتيجه
رسيدم كه بهعلت مشكالت تردد بايد گزينه اقامت را انتخاب كنم.
چند هفتهاي از ساكن شدن در همدان نگذشته بود كه چندين
پروژه همزمان ش��روع ش��د و از قض��ا هركدام هم در يك ش��هر؛
پروژههای :نصب و سيم كش��ي همدان  1به  ،2نصب و سيم كشي
خط  63كيلوولت نهاوند به نورآباد ،نصب برج تويس��ركان  1به ،2
نصب برجهاي خط نيروگاه همدان به ازنا ،فونداسيونهاي نيروگاه
همدان به كبوترآهنگ که برحس��ب اولويت به همه آنها سركشي
مي ك��ردم .يكي از روزها براي سركش��ي به خط نهاون��د -نورآباد
ميرفتم و قرار بود با هماهنگي پيمانكار براي بررسي مشكالت خط
جهت سيم كشي ساعت  9صبح در محل تجهيز كارگاه ابتداي خط
سمت نهاوند حاضر شويم .حدود ساعت  8صبح با يك لندرور مدل
 67در  10كيلومت��ري نهاوند در جاده باریک آن ب��ودم که از دور
مينيبوسي را ديدم كه توقف کردهاست .سرعتم را كم كردم؛ حدود
 20الي  30متري مينيبوس رس��يده بودم که درب مينيبوس باز
شد و پسر بچهاي كه بعدا ً فهميدم  4سال داشت از پشت مينيبوس
دويد جلوي من و فاصله به حدي كم بود كه نه ترمز كردن جواب
ميداد،آن هم لندروري كه داراي ترمز مناس��ب نيست و نه امكان
انحراف بود بهعلت ش��انهي جاده كه حدود  2متر ارتفاع داشت .در
يك لحظه فقط صداي برخورد سر بچه با سپر ماشين را شنيدم و
پس��ربچه  3الي  4متر بهسمت جلو پرتاب شدهبود .قبل از اينكه
ماش��ين از روي بچه بگذرد متوقف ش��د و تمام مسافران به سمت
بچه دويدند .در ميان مسافران كه همه فاميل بودند و براي چيدن
صيفيجات به مزرعه آمده بودند مردي ميانسال بود كه با سرعت
بچه را بغل كرد و به بقيه نهيب زد که آرام باشيد و سوار ماشین شد.
پدر و مادر بچه هم از درب عقب سوار ماشين شدند و راه افتاديم .در
طول راه بچه شروع كرد به گريه ،چقدر خوشحال شديم كه حداقل
زنده اس��ت ،هركسي سعي مي كرد با او حرف بزند ولي از سؤاالتي
ادامه در صفحه بعد
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مهندس ايرج كاوه

متولد سال 1313است
و فوق ليسانس برق
خود را از دانشكده
فني دریافت
کردهاست.مهندس
كاوه پس از ترك
قدسنیرو به  ...میرود
و به مدت  ...سال در
آنجا فعالیت میکند.
ایشان در حال حاضر به
فعالیت خاصی مشغول
نیست و بیشتر اوقات
خود را به امر ترجمه
و همکاری با نشریات
مختلف حوزه آب و برق
اختصاص دادهاست.

ب��رق تهران بوده و قدسني��رو آن را از برق تهران اجاره
کرده بود .شركت س��اختمانهاي ديگري هم در اجاره
داشته اس��ت؛ دو س��اختمان در خیابان انديشه و يكي
ه��م در خيابان ايرانش��هر؛ بخش مخاب��رات در یکی از
س��اختمانهای خیابان انديش��ه فعالیت میکرده و در
ساختمان دیگر این خیابان تعدادی از كاركنان شركت
و خانوادههایش��ان سکنی گزیدهبودند كه به مرور زمان
كاركن��ان آنجا را تخليه مي كنند و ب��ه مالك پس داده
ميش��ود؛ پروژههاي انتقال و توليد نیز در س��اختمان
خیابان مطهری انجام میشدهاس��ت .به گفته مهندس
کاوه آن زمان برق تهران زميني واقع در منطقه اميرآباد
(روبروي بيمارستان شريعتي) را در اختیار قدس نيرو قرار

ميدهد تا ساختمان مرکزی خود را در آن تأسيس كند و
قرار بوده نصف آن ساختمان به برق تهران دادهشود .كليه
كارهاي نقشه  برداري و طراحي هم انجام ميشود و قرار
بر آن بوده كه هزينه س��اخت ساختمان از سود ساليانه
ش��ركت كه به زعم مهندس كاوه چندان هم كم نبوده
پرداخت ش��ود .اما بعدا ً زمین پس گرفته ميشود و این
پروژه به سرانجام نميرسد.
زمان جدایی مهندس کاوه از قدسنیرو با رسیدن به
زمان بازنشستگی در س��ال  70فرا میرسد و ایشان در
تاریخ  70/5/26قدسنیرو را ترک میکند.
ورود اولین مدیرعامل غیر دولتی به قدسنیرو
پس از بازنشستگی مهندس کاوه ،دکتر قاسم مستقل
که در آن مقطع مش��اور مديرعامل توانير بود ،زمام امور
را در قدسنیرو بهدست میگیرد .دکتر مستقل تا پیش
از ورود به قدسنیرو ،سابقه کار چندین ساله در شرکت
برق انتاریوهایدرو کانادا را داشته؛ تشکیالتی که هم در
زمینه طراح��ی نيروگاههای هس��تهای ،حرارتی و آبی
فعالیت داش��ت و هم در زمینه ساخت و بهرهبرداري از
آن .وضعيت استثنایي پس از جنگ ،شرايط کل کشور و
شركت را تحتتأثیر قرار دادهبود تا جاییکه به گفته دکتر
مستقل اداره شرکتی همچون قدسنیرو نیاز به اقدامات
مديريتياستثنایيداشتهاست.
آغاز اصالحات
از زمان ورود دکتر مس��تقل به
قدسنی��رو یعن��ی از تاری��خ
 1370/5/26اقدامات برای سر
و سامان دادن به اوضاع شرکت
آغاز میش��ود .چارت سازمانی
تعریف و ضوابطی مشخص برای
پرداخت حقوق تعیین میشود .با دعوت و همکاری یکی
از اساتيد دانشگاه صنعتی شريف نقشه راهی برای توسعه
شرکت ترسیم میشود تا مجموعه مدیریتی براساس آن
حرکت کند .يكي از اولين چالشهايي كه دكتر مستقل
در بدو ورود با آن روبرو شد بدهی کالن به پرسنل و نبود
نقدینگی برای پرداخت حقوق و حکم تخلیهای بود که
برای ساختمان مطهري از سوی قوه قضائیه صادر شده و
س��اختمان باید به مالک تحویل داده میشد .ايشان در
ابتدا پس از مذاكره ،از مالكان ساختمان مرکزی مهلت
يك ماههای گرفته و سپس از بانک صادرات ،وامي بهنام
قدس نيرو اخذ و ساختمانی را که هم اکنون هسته اوليه
ساختمان دفتر مركزي اس��ت ،خريداري مينمايد كه
اقس��اط آن وام نيز طی س��الها از محل درآمد شركت
پرداخت میشود .دکتر مستقل درباره این اتفاق میگوید:
تمرك��ز يك��ي از رازهاي ماندگاري اس��ت ،مالكيت هم

خـــاطــرات
كه از او ش��د و جوابهایي كه او
ميداد فهميديم كام ً
ال هوشيار
اس��ت و اين موضوع نگراني ما
را كمتر ك��رد .در بیمارس��تان
همزم��ان با انج��ام كار درمان و
پانسمان س��ر و دست پسربچه
پليس هم آمد ،بعد از پرس و جو
مدارك را گرفت و صورتجلسهاي
تنظيم كرد .س��پس از پدر بچه
سؤال كرد شكايت داري ،بيچاره
مان��ده بود چه بگوي��د لحظهاي
مك��ث كرد ول��ي قب��ل از اينكه
چيزي بگويد ،هم��ان آقايي كه
بچ��ه را بغل كرده ب��ود گفت نه
آقا ما شكايتي نداريم ،همين قدر
كه خدا يك ب��ار ديگر بچه را به
ما برگرداند راضي هستيم،اين آقا
هم تقصيري نداشت .پليس هم
مدارك ما را پس داد و اثر انگشت
پدر بچ��ه راگرفت و خداحافظي
ك��رد و رف��ت ،يك س��اعت بعد
او را مرخ��ص كردن��د و به اتفاق
آنها بهس��وی منزلش��ان در يكي
از روس��تاهاي نهاوند راه افتاديم.
خيلي دل��م ميخواس��ت كاري
برايشان انجام دهم ،اما نتوانستم،
نام بچه عرف��ان بود ،و نام پدرش
محمود كياني ،چند سالي تماس
تلفني داشتيم ولي مدتي از آنها
بي خبرم ،فك��ر كنم عرفان حاال
 16ساله باش��د .زماني كه منزل
عرفان را ترك كردم ،تازه متوجه
ش��دم من ب��راي مأموريت آمده
بودم ،س��اعت حدود  2بعدازظهر
بود ،مستقيم به محل قرار رفتم،
فقط نگهبان بود ،تعجب كردم! از
نگهبان پرسيدم و او گفت :ماشين
پيمانكار در بين راه خراب شده و
برگشته احتماالً پس فردا مي آید،
از اين موضوع نيز خوشحال شدم
كه همه چيز به خير گذشت.
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زاده اصفهان و بزرگ شده
خوزستان است .ایشان
تحصیالت خود را در رشته
فیزیک هستهای به پایان
رسانده و در حال حاضر
بهعنوانرئیسهیئتمدیره
و مدیرعامل شرکت
کنپارس به فعالیت
مشغول است.
همينط��ور و قدسني��رو پس از خريد س��اختمان
ريش��هدار شد .قدسنیرو تا قبل از آن چيزي به جز
يك س��ري كاغذ و فايل و تعدادي پرسنل نبود كه
هركس��ي در هر موقعي ميتوانست آنها را با تهديد
تخلیه مواجه كند .با حصول اطمينان خاطر از مستقر
شدن و ثبات شركت ،ساختمان ايرانشهر و انديشه به
مالكان پس داده ميشود.
اما دامنه تحوالت فراتر از ساختمانها و سختافزار
شركت به بدنه مديريتي سازمان نيز سرايت مي كند.
بسياري از مهندسان ارشد شرکت مدير میشوند و
به گفته دکتر مس��تقل زنان براي اولين بار در كل
وزارت نيرو در این دوره به مديريت میرسند .توسعه
و بهسازي نيروي انس��اني برای نخستینبار از آغاز
فعالی��ت قدسنیرو ،در ای��ن دوره مدیریتی صورت
میپذیرد و نیروهایی که به هر دلیلی كارايي الزم را
برای شرکت نداشتهاند تسويه میشوند؛ چراکه اصل
کار بر تعدیل کامل قراردادهای قدسنیرو و افزایش
درآمد و حقالزحمه بوده؛ بهطوریکه حقوق پرسنل
طی این دوره رش��د قابل مالحظهای در مقایسه با
شرکتهای همطراز داشته است.

فصلنامه علمی -خبری قدس نیرو ویژهنامه سیامین سالگرد

نخستین گامهاي انتش��اراتي قدسنيرو هم در
همین زمان انج��ام و اطالعیههایی از طرف كميته
ارتقاي روحیه كار منتش��ر ميشود تا افراد به سعي
و تالش بيشتر ترغيب شوند و رخوت پس از جنگ
مانع پیشرفت شرکت نشود.
ادامه روند پیشرفت
پ��س از خریداری ملک ،بازس��ازی س��اختمان
مركزي آغاز ميش��ود؛ آن هم در حالیکه حتی یک
روز هم ش��رکت تعطیل نمیش��ود .مفهوم Open
 Work Spaceک��ه در آن زمان مفهوم جديدي در
بين ش��ركتهاي ايراني بوده از س��وي ايشان پياده
ميشود .اما با دستور صريح مديريت ديوارها برداشته
و اتاقها تبديل به سالنهاي فراخ و دلبازي شد كه
كاركنان در كنار همديگر مشغول بهكار شدند.
اين مسئله البته براي بسياري از كاركنان نیز قابل
پذيرش نبوده؛ از دست دادن اتاقها به منزله تقليل
منزلت كاري كاركنان تلقي ميش��ده و در مواردي
هم مهندسان از اينكه بايد پشت به هم بنشينند ابراز
نارضايتيمي كردند.
ايجاد مرکز کامپیوتر ،کتابخانه و آرشيو مركزي و
ساماندهي و نگهداري اسناد همه پروژهها يكي ديگر
از اقداماتي است كه در اين زمان روي ميدهد.
یک��ی از مهمترين دغدغهه��اي آغازین روزهای
مدیریت جدید حل و فصل مش��كالت فراواني بود
كه گريبانگير پروژهها بود ولی به گفته دکتر مستقل
در کمتر از دو س��ال با اتكا به تخصص مهندسان و
جهتدهي مديريتي ش��رکت از آن فضا خارج شده
و تبدیل به شرکتی توسعهیافته در  4زمينه توسعه
نرمافزاري ،سختافزاري و ساختار سازمانی و حقوقي
ميشود.
گ��روه متمركز كنت��رل پروژه نی��ز در این زمان
براي اولين بار در س��اختار وزارت نيرو در قدسنيرو
ش��كل میگیرد و برای آموزش نرم افزار آرتیمیس،
متخصصین آلمانی از ش��رکت فیشنر به قدسنیرو
میآیند و راهاندازی انجمن مديريت پروژه در كشور
به وزیر نیرو پیشنهاد ميشود و شركت به عضويت
ای��ن انجمن در ميآيد و س��پس موضوع طراحی و
نصب ش��بكههاي توزيع در كشور مطرح میشود و
بخش توزيع با پشتيباني مالي شرکت ودر مديريت
خطوط انتقال کار خود را آغاز میکند.
اقدامات پر منفعت
در كنار همه مواردی که ذکر ش��د در این دوران
اقداماتی انجام میش��ود که به تعبير مدیرعامل آن
دوران قدسنی��رو هن��وز که هنوز اس��ت کارکنان

12

شرکت از آن سود برده و میبرند .یکی از این موارد،
پيشنهاد ايجاد ش��ركت صانير بوده که رأساً توسط
دکتر مستقل به وزارتخانه داده میشود و با ارائه خود
ایشان در شوراي معاونين و حمایت مهندس زنگنه-
وزیر نیروی وقت  -ايجاد آن به دکتر مس��تقل ابالغ
میشود و تا امروز بزرگترين سهامدار صانير ،شرکت
قدسنيرو است .شركت بهينهسازي بهرهبرداري نيرو
نیز در همان سالها تأسيس میشود و  80درصد آن
را قدس نيرو با مبلغی ناچیز تعهد پرداخت میکند
ک��ه البته مقداري از آن بعدا ً واگذار میش��ود و کل
سهام نیز در سالهاي بعد فروخته میشود.
یک��ی از مهمتری��ن اقدامات این س��الها تالش
ب��راي خرید س��هام قدس نيرو از ش��رکاء بیرونی و
انتقال آن به داخل مجموعه وزارت نيرو بوده اس��ت
تا بدين ترتيب تصميمات مديريتي كالن ش��ركت
ب��ا سياس��تهاي وزارت نيرو يكپارچهتر ش��ود .در
اين راستا 19درصد سهام بنیاد مستضعفان توسط
قدسنیرو ولی بهنام توزیع شرکت برق تهران سند
میخ��ورد و مبلغ  100میلیون تومان قیمت خرید
از مح��ل منابع قدسنیرو پرداخت میش��ود .حتي
مذاكراتي با آقای دکتر غفوریفرد براي خريد سهام
آس��تان قدس نيز صورت ميگيرد كه مذاكرات آن
ناموفق ميماند .در رابطه با مس��ائل رفاهي و ايجاد
انگي��زه ب��راي كاركنان نيز طرحه��اي مختلفي در
س��طح ش��ركت مورد توجه قرار ميگي��رد .يكي از
اين اقدامات تأس��يس تعاوني مسكن و احداث يك
مجموعه  100واحدي ویالیی در شهرك مهاجران
اراک براي پرس��نل شركت اس��ت و نکته جالب به
گفته دکتر مستقل این است که افراد با كمتر از 25
ه��زار تومان در ماه در آن زمان صاحب خانه ويالیي
شدهاند .در همان سالها مجموعهاي چند ده واحدی
نیز در ده ونك با مشاركت پرسنل ساخته و به آنها
واگذار میشود .شركت مشتركي نیز با روسها ايجاد
میشود که به گفته دکتر مستقل شروع پروژههاي
صنعتي قدس نيرو با تأسيس آن شركت بودهاست؛
مثل پروژهای که در مس سرچشمه در بخش I&C
گرفته شده و با موفقيت به انجام رسیدهاست.
سایر اقدامات
به غیر از همه آنچه که ذکر ش��د اقدامات مفید
دیگری نیز در این س��الها اتفاق افتادهاست که به
اختصار میتوان به این موارد اشاره کرد:
تأسيس مدیریت س��ازههاي آبي در قدس نيرو،
گروه طراحی و تبلیغات ،مهندسی محیط زیست
تنظیم و استقرار سیستم پاداشدهی در شرکت و
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لطف خداوند و پایداری قاطر
اوايل سال  1373بود كه واحد سازههاي آبي در شركت تأسيس
و با همت واحد نقشهبرداري ،بخش عمده پروژهها به پيش برده
شد .يكي از پروژهها مربوط به سد رودبار لرستان بود؛ سدی که
بر روي رودخانه زيباي بختياري احداث شدهاست.
در يك��ي از مأموريتهای اين واحد قرار بود تيم ژئوتكنيك در
كوههاي مرتفع ونيزان در ش��رق محور رودخانه مستقر شوند؛
از ای��نرو طي برنامهريزي بهعمل آمده ،يك روز صبح گروهی
مش��تمل بر افراد ژئوتكنيك از جمله دكتر عظيمي ،مهندس
كرمي و مهندس معيني سرپرس��ت كارگاه و نقش��هبردار اين
واحد آقاي محمد اسمعيلزاده با چند رأس قاطر و با تجهيزات
مربوطه ،عازم ارتفاعات ونيزان شدند.
با توجه به غيرقابل دس��ترسبودن ارتفاعات بهتر بود گروه با
هلي كوپتر به آنجا منتقل شوند ولي با توجه به فقدان تجهیزات،
حركت با چند رأس قاطر ش��روع شد .در ميانه راه يعني حدود
 500متری كف دره گروه در يك شيب حدودا ً  60درجه در حال
حركت بود كه متأس��فانه قاطر آقاي مهندس معيني چپ کرد
بهطوريكه تمام افراد را وحشت فراگرفت ولي خداوند ياري کرد و
قاطر در آن شيب تند بر روي زانوهايش نشست!
آقاي مهندس معيني پياده شدند و با توجه به ناآرامي شديدي
كه داشتند داد و بيداد زيادي كردند و گله از خدا كه چرا روزي
ما را در اينگونه جاها نهاده است .بعد از مدتي گروه حركت خود
را مجددا ً آغاز کرد و نامبرده به هر طريقي بود تا باالي ارتفاعات
را پياده طی کرد .به هر صورت لحظه خطرناك و در عين حال
شيرينی بود؛ چراكه جان دوست و همكارمان به ياري خداوند و
پايداري قاطر حفظ شد وگرنه سقوط از يك ارتفاع 300-400
متري با شيب حدود  60درجه میتوانست فاجعهای بیافریند.
با تم��ام تالش ،عمليات نقش��هبرداري و ايجاد ش��بكههاي
ژئوتکنی��ک در آن منطقه انجام و كاره��اي مطالعاتي بهپيش
برده ش��د ولي متأس��فانه نميدانم چه شد که با وجود آن همه
متخصص توانمند همچ��ون آقاي دكتر نصري و دكتر طالقاني
و غيره پروژهاي كه فاز اجرایي آن ميتوانس��ت براي ش��ركت و
سازههاي آبي آبرویي باشد کنسل و شيريني قبلي را به تلخكامي
مبدل کرد.

پرداخت کارانه به پرسنل.
خرید س��اختمان چهارراه مبارزان و مطه��ری و در ادامه خريد چندین خانه
مسكوني در اطراف ساختمان اصلی و تبدیل کردن آنها به سالن ورزشي و سالن
غذاخوري و توسعه فضاي فيزيكي شركت.
تعويض ماشينهاي مستهلك شرکت با ماشينهاي نو.
برگزاری جلسات مديريتي و سخنراني با دعوت از اساتيد مطرح كشور به منظور
ايجاد تغيير و شكلدهي مناسب به ذهنيت موجود و توسعه مفاهيم مديريتي در
شركت.
برگزاری جشن به مناسبتهاي مختلف با حضور پرسنل و خانوادههایشان با
هدف ایجاد فضایی صمیمانه بین همکاران.
بازخرید تعدادی از رانندگان شرکت و خرید ماشین برای آنها با پرداخت وام تا
بهعنوان پيمانكار با شركت همكاري كنند.
اج��رای اولین پ��روژه ط��رح و اجرای همزم��ان خط انتق��ال 230کیلوولت
ایران -ارمنستان در قدسنیرو در مدت یک سال و...
یکی از مواردی که دکتر مستقل از آن بهعنوان عدم موفقیت دوران کاری خود
در قدسنیرو یاد میکند این است که در آن زمان فعالیتهایی برای ورود شرکت
به حيطه نفت و گاز آغاز میش��ود و حتی جلساتی نیز با آقاي آقازاده وزير نفت
آن موقع برای اخذ تایید در ساختارهاي نفتي برگزار میشود ولی بدون نتیجه
می  ماند.
چگونگی ترک قدسنیرو
با ایجاد تغييرات ساختاری در وزارت نیرو مقرر میشود سازمان جديدي ايجاد
شده و كل ساخت و ساز نيروگاهها ،پستها و خطوط فرا منطقهاي به آن واگذار
شود .اين شركت جديد كه در واقع در برگيرنده معاونت نوسازي توانير آن موقع
بوده ،بهعنوان سازمان توسعه برق ايران تشکیل و از دکتر مستقل دعوت میشود
تا مدیریت آن سازمان را بپذیرد.
پس از مطرح ش��دن قبول این مس��ئولیت توسط دکتر مستقل به وزیر
نیرو ،وزیر از ایشان میخواهد که با معاونت برق وقت آقای مهندس مالکی و
مشاوران وزیر آقایان مهندس صفایی فراهانی و مهندس امین حاج رسولیها
مشورت و مسئله نهایی شود .پس از تایید و تشجیع همه آقایان این انتقال
انجام و نهایتاً دکتر مس��تقل درتاریخ  1375/2/12پس از حدود پنج س��ال
فعالیت مؤثر در شرکت قدسنیرو آن را ترک میکند.
دوران پس از اصالحات
مهندس اسداهلل صبوري يكي دیگر از مديران برجسته
صنعت برق ،از تاری��خ  75/2/12و پس از عزيمت دكتر
مستقل بهعنوان مدیرعامل به قدسنیرو وارد میشود؛
مدیری كه توانمنديهاي مديريتي خود را در سالهاي
بحراني اوايل انق�لاب با خدمت در محرومترين مناطق
كشور به منصه ظهور رساندهبود .با حضور ايشان در اين
سمت ،فعاليتهاي توسعهای شركت همچنان ادامه يافت و با شناخت مناسبي كه
مهندس صبوری از صنعت برق داشت ،شرکت به پروژههاي بزرگي در زمينه توليد
و انتقال نیرو وارد شد.
به دليل شايس��تگيهاي مديريتي ايش��ان و حساس��يت طرح عظيم و ملي
احداث نيروگاه اتمي بوش��هر ،در آبانماه سال  1376مهندس صبوري به عنوان
معاونت توليد نيرو در سازمان انرژي اتمي منصوب شد و ایشان قدسنيرو را بسيار
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خـــاطــرات
مهندس اسداهلل صبوري

محمدعليسيفي
معاون پروژه  5050مگاوات حرارتي

خاطره اي از
بمباران نيروگاه اسالم آباد اصفهان
احداث توس��عه نيروگا ه اس�لامآباد اصفهان به ظرفيت 1×325
مگاوات از س��ال  1363شروع ش��د .پيمانكار كليد در دست پروژه
ش��ركت ايتالياي��ي ،GIE- Ansaldoكه واحدهاي قبل��ي راهم اجرا
کرده بود ،انتخاب و نظارت عاليه و نظارت كارگاهي نيز به ش��ركت
قدسنيرو واگذار ش��ده بود .اين نيروگا ه در س��احل راست رودخانه
زاين��دهرود و در مج��اورت كوه دنبه واق��ع در جنوب غربي اصفهان
قرار دارد.
در اي��ن نيروگا ه واحده��اي  120مگاواتي قديم��ي و يك واحد
 325مگاوات��ي ني��ز در ح��ال كار و توليد برق بودن��د بدين لحاظ
تع��داد زيادي پرس��نل بهرهبرداري و تعميرات ،ع�لاوه بر كارگران،
مهندس��ان و مديران شاغل در توسعه نيروگا ه در ساختگاه مشغول
ب��هكار بودند .واحدهاي قديم و جديد ني��روگا ه به ترتيب از جنوب
به ش��مال و به موازات كوه دنبه قرار گرفتهاند .در دوره اجراي كار،
دفتر كارفرما و همكاران قدس نيرو در س��اختمان تازهسازي كه در
مجاورت واحدهاي  325مگاواتي س��اخته ش��ده بود قرار داش��ت و
پرس��نل ايتاليايي شركت  GIEدر كمپ مس��كوني زيبايي كه در
ساحل راست رودخانه و در فاصله حدود  500متري از محل سایت
ساخته شده بود ،اقامت داشتند.
در آن سالها كه جنگ در جبههها و حملههاي هوايي و موشكي
به ش��هرها و مراك��ز صنعتي و نظامي در جريان بود ش��هر اصفهان
و مراك��ز صنعتي آن از اهداف اصل��ي بمبارانهاي هوايي و حمالت
موش��كي رژيم صدام محسوب ميش��د و معموالً حمالت هوايي به
صنايعی مانند ذوبآهن ،پااليشگاه و نيروگا ه شهيد منتظر قائم كه
در شمال و غرب اصفهان واقع بودند ،انجام ميشد .حمالت موشكي
هم عمدتاً ساحل چپ رودخانه زايندهرود را در بر ميگرفت .در سال
 1366با گذش��ت  7س��ال از ش��روع جنگ و عدم حمله به نيروگاه
اس�لامآباد تصور بر اين بود كه بمباران نيروگا ه اس�لامآباد به عللي
ازجمله قرار گرفتن نيروگا ه در مجاورت كوه دنبه و يا حضور پرسنل
ی مدنظر دشمن نیست.
ايتاليايي شاغل در نيروگاه و يا هر علت ديگر 
از اوای��ل س��ال  1366و در اوج جنگ تحميلي و تش��ديد جنگ
ش راهاندازي واحد توس��عه شروع شده بود.
ش��هرها ،فعاليتهاي پي 
در اواسط تابستان همان س��ال جلسهاي با شركت  GIEو در اتاق
ادامه در صفحه بعد
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متولد سال 1333
است و مدرک فوق
ليسانسمهندسي
برق خود را از كشور
انگلستاندريافت
کردهاست .ایشان
سالها به عنوان
مديرعامل و عضو
هيئتمديرهدر
سازمانهايمختلف
صنعت برق خدمت
كرده و تا ارديبهشتماه
 1375ضمن عضويت
در هيئتمديره شركت
توانير ،معاونت طرح
و توسعه اين سازمان
معتبر را نيز عهدهدار
بود .مهندس صبوری
پس از ترک قدسنیرو
تا سال  84در سازمان
انرژي اتمي مشغول به
فعالیت بود و پس از آن
به شرکت مادر تخصصی
تولید و توسعه انرژی
اتمی رفت و از سال
 85حاضر بهعنوان
مدیرعامل شرکت آفاق
انرژی پارس مشغول به
فعالیتاست.
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خـــاطــرات
جلسه كارفرما و استثنائاً در روز پنجشنبه برگزار و در جريان بود.
همكاران دس��تگاه نظارت قدسنيرو نيز در جلسه شركت کرده و
همه دور يك ميز جلسه مربع شكل بزرگ در حال بحث و مذاكره
مس��ائل اجراي��ي كارگاه بودند .حدود س��اعت  11:30صبح ابتدا
صداي غرشي بلند شنيده شد و به دنبال آن صداي رگبار شليك
گلوله و نهايتاً انفجار چند راكت ،فضاي پر از ترس و وحش��تي را
ايجاد کرد.
داخل اتاق جلسه پرس��نل  GIEدر صدر جلسه و با دور ترین
فاصله از درب اتاق بودند و من به همراه رئيس كارگاه كارفرما كه
مهندس ميانسال و خوشبنيهاي بود خيلي نزديك به در خروجي
اتاق نشس��ته بوديم .به محض شنيده ش��دن غرش هواپيما همه
تالش کردیم به سرعت اتاق جلسه را كه در طبقه دوم ساختمان
و داراي دو پنجره شيشهاي بزرگ و به فاصله نزديك از واحدهاي
 325مگاواتي قرار داشت ترك کرده و به جاي امنتري پناه ببريم.
در فاصله زماني چندثانيهاي كه ما دو نفر ،خواستيم از در اتاق
خارج ش��ويم و با هم در چهارچوب در برخورد و گير کرده بودیم!
متوجه شدم كه شخصي با س��رعت زياد و بهصورت سينهخيز از
بين ما دونفر از اتاق خارج ش��د .اين آقاي پرش��تاب كس��ي نبود
ب��ه جز آق��اي جولياني از مديران كارگاه  GIEكه به س��رعت و از
دورترين نقطه اتاق و از زير ميز كنفرانس اتاق جلسه خود را به در
رسانده و قبل از ما و هركس ديگري از اتاق خارج شد و فرار کرد.
باالخره ما هم از اتاق خارج ش��ديم و در نظر داشتيم از طريق
پلهه��ا به طبقه همكف س��اختمان رفته و پن��اه بگيريم .با تداوم
ص��داي غرش هواپيم��ا در پاگرد پلهها ك��ه مقابل درب خروجي
قرار داش��ت ،از ترس انفجار بمب در خيابان مقابل س��اختمان و
خطرات ناش��ي از موج انفجار و تركشها ،تعدادي از ما سراسيمه
و با عجله به طبقه دوم برگشته و طبق دستورالعمل حفاظتي ،در
دستش��وييها كه پنجرههاي كوچ��ك و ديوارهاي نزديك به هم
داشت پناه گرفتيم و خوش��بختانه بمب و گلولهاي به ساختمان
اصابت نکرد.
حمله هوايي در ساعت  11:30صبح و توسط دو هواپيما انجام
ش��د .به ياد دارم كه حداقل سه راكت هم شليك شد كه يكي از
آنه��ا به طبقات باالي بويلر واح��د  120مگاواتي اصابت كرد و دو
تاي ديگر در محوطه مخازن س��وخت م��ازوت و توربوژنراتورهاي
گازي افتاد .خوش��بختانه عمده پرس��نل بهرهبرداري و تعميرات
نيروگا ه س��اعت  11صبح محل نيروگا ه را ت��رك كردهبودند .اين
حمل��ه موج��ب از كار افتادن واحدهاي بخ��اري و گازي به مدت
چندماه و س��وراخ شدن مخازن و نش��ت سوخت و مجروح شدن
چند نفر از پرسنل شيفت شد كه متأسفانه يكي از آنها چند روز
بعد در بيمارستان درگذشت.
در آن روز بط��ور همزم��ان ني��روگا ه منتظر قائم ،پااليش��گاه
ادامه در صفحه بعد

زودهنگام ترک کرد.
آغاز دوره مدیریتی چهارم در قدسنیرو
پس از مهندس صبوری ،مهندس احمد شکوریراد در
تاریخ  76/8/13جانش��ین ایش��ان میشود .مهندس
ش��کوریراد شركت را در حالی تحویل میگیرد که به
گفته ایش��ان قدسنی��رو صرفاً در زمينه مش��اوره در
پروژههاي نيروگاهي ،پست ،خطوط و توزيع و مختصري
هم در آب فعاليت داشت و عمده فعاليت آن بر بررسي
نقشهها و مدارك فني كه توس��ط پيمانكاران پروژهها ارائه ميشد و نظارت بر
اجراي پروژهها متمركز بود و تنها در يك مورد خط انتقال نيرو كه بين ايران و
كش��ور همجوار اجرا ش��ده بود ،كار طراحي در كنار پيمان��كار اجرايي صورت
گرفتهبود .در آن مقطع زمانی پروژه مكانيزاسيون توزيع نيروي برق بهعنوان يكي
از پروژههاي واگذار شده از طرف توانير جزو پروژههاي با اهميت تلقي ميشد؛
البته نه به جهت درآمد كه فقط به دليل تخصصي بودن آن .به گفته مهندس
شکوریراد داراييهاي شركت در آن مقطع محدود بوده به ساختمان مركزي به
اضافه س��اختمان نمازخانه و يك طبقه از ساختمان فعلي مالي اداري و زمين
مثلثي بين اين ساختمان و در شهرستانها نیز يك قطعه زمين در رامسر و دو
ساختمان فرسوده در بندرعباس و اهواز.
اقدامات توسعهای
اقدامات اوليه براي ايجاد تحول و تغيير بهعنوان قدم نخستين در اولويت
قرار میگیرد و در كنار توسعه وسيع داراييهاي غيرمنقول يعني ساختمانها
و امالك که عمدتاً از محل سودهاي تقسيم نشده و حقوق انباشته سهامداران
و يا از طريق اخذ وامهاي بانكي كه آن هم از محل س��ودهاي سالهاي آتي
صاحبان سهام پرداخت ميشد ،تأمين هزینه میشد؛ به مسئله ارتقاء سطح
درآمد پرسنل توجه جدي ميش��ود تا جاییکه بهمرور زمان شاخصها در
مقايس��ه با وضعيت پرداختي ساير شركتهاي مش��ابه يك پله باالتر قرار
میگیرد تا نيروهاي تخصصي ،قدس نيرو را به اكثر شركتهاي رقيب ترجيح
دهند و شرايط به نحوي تغییر میکند كه جذب نيروهاي تخصصي از رقبا در
مواردي موجب اعتراض مديران آن شركتها ميشود.
يكي از اقداماتی که در جهت ارتقاي چس��بندگي افراد به ش��ركت و پايدار
کردن ساختار مديريتي و سازماني آن صورت میگیرد ،تأسيس شركت كاركنان
به نام شركت توسعه مهندسي و احداث مدبر (تمام) در زمان انتقال سهام دولتي
شركت به بخش خصوصي است كه با مشاركت كاركنان عالقمند و فعال شركت
بهمنظور حضور در مزايده فروش س��هام شركت و تصاحب حدود  45درصد از
سهام شركت قدسنيرو ،شكل میگیرد.
از س��ایر اقدامات مهم مدیریتی ای��ن دوران میتوان به اختصار به موارد زیر
اشاره کرد:
خريد واحدهاي باقيمانده ساختمان مالي و اداري و افزودن آن به ساختمان
اصلي با حذف فاصله كوچه بين دو ساختمان با خريد عرصه كوچه از شهرداري
و بازسازي كامل آنها.
خريد و بازسازي ساختمان دو طبقه شرقي جنب ساختمان اصلي و تجهيز
كامل آن.
خريد و بازسازي كامل ساختمان چهار طبقه شرقي دوم و احداث طبقه پنجم
و تجهيز آن.
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خريد و بازسازي كامل يك طبقه از ساختمان شرقي
س��وم و تجهيز آن بهمنظور خريد ساير واحدهاي آن
ساختمان كه با عدم موافقت هيئتمديره مواجه شد.
بهبود فضاي محيط كار با توسعه محوطه شركت،
ايجاد فضاي سبز مناسب ،گسترش فضاي ناهارخوري،
ترميم و بازسازي ساختمان نمازخانه ،بازسازي و تجهيز
آرش��يو اسناد و كتابخانه ،بازسازي و تجهيز ساختمان
اصلي و ايجاد يك البي مناس��ب ،افزايش س��النهاي
جلس��ات ،نصب آسانسورهاي الزم ،ايجاد سيستمهاي
تهويه و برودت و . ...
احداث يك نماي بسيار جذاب يكدست براي
ساختمانهاي حاشيه خيابان كه هويت فيزيكي و
نمود ظاهري آن را در انظار متجلي كرد.
ايجاد تأسيسات تأمين برق اضطراري و بازسازي
كامل شبكههاي توزيع برق و احداث شبكههاي اينترانت
و تهيه تجهيزات مدرن و كامل سيستمهاي رايانهاي.
خريد زمين به وس��عت كافي در يكي از بهترين
مناطق اداري تهران براي احداث ساختمان اصلي براي
شركت.
خري��د زمين دیگ��ری در رامس��ر و الحاق آن به
زمين قبلي و احداث بيش از بيست دستگاه واحدهاي
آپارتماني و تجهيز كامل آنها جهت استفاده پرسنل در
برنامههاي تفريحي و مسافرتي خانوادگي.
خريد س��اختمانهای جديد در بهترين مناطق
شهري در اهواز ،كرمانشاه ،بندرعباس و تبريز و تجهيز
مناسب و كامل آنها براي كار و استراحت همكاران ناظر
و مأمور.
اقدام به نوس��ازي دو فقره ساختمانهاي قديمي
متعلق به شركت در شهرهاي اهواز و بندرعباس.
اقدام��ات الزم ب��راي تغيي��ر كارب��ري اس��ناد
ساختمانهاي شركت در تهران از مسكوني به اداري.
ورود به عرصههای نو
یکی از مهمترين موفقيتهای شركت در اين دوره
وارد ش��دن به عرصه نفت و گاز ب��وده كه به نوبه خود
کاری بزرگ و ارزش��مند محس��وب می ش��ده است .
متعاقب آن تالشهایی برای حضور در يكي از بزرگترين
و بااهميتتري��ن پروژههاي آن وزارتخانه آغاز ش��د و
قدسنیرو موفق میش��ود بهعنوان مدير قرارداد ()MC
وارد پروژهای ش��ود که در نوع خ��ود براي اولين بار در
کشور اجرا میشدهاست و در انتهاي كار مبلغ آن پروژه
به حدود پنج ميليارد دالر رسيدهاست .موفقیت در انجام
این پروژه س��ابقه بس��يار ذيقيمتي براي شركت رقم
میزند و نقطه عطفي در مسير رشد و تعالي آن میشود
و پس از آن پروژههاي با ارزش ديگري از ش��ركتهاي
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خـــاطــرات
مهندس احمد شکوریراد

متولد سال  1330در
شهر قم و دارای مدرک
کارشناسیالکترونیک
و کارشناسی ارشد
مدیریت صنایع است.
ایشان در حال حاضر
در بخش خصوصی
مشغول ارزش آفرینی
است.
نفت و گاز گرفتهمیشود و واحد نفت و گاز قدس نيرو
به اعتقاد مهندس شکوریراد تبدیل میشود به يكي از
بهترين و پر درآمدترين واحدهاي شركت و در دورهاي
كه به علت كاه��ش پروژههاي برقي درآمد آن واحدها
كفاف هزينهها را نميدادهاست به كمك شركت میآید.
از آنجاك��ه پيادهک��ردن برنامهه��ا در جهت نيل به
اهداف بلند توس��عهاي ش��ركت نيازمن��د تأمين مالي
بودهاس��ت؛ مديريت وقت ش��رکت بر آن میش��ود تا
فعاليتهاي ديگری كه ماهيتاً درآمد بيش��تري دارند
را در برنام��ه خود قرار دهد؛ چراکه تنها از طریق انجام
خدمات مهندس��ي و مش��اورهاي يا مديري��ت قرارداد
نميتوانستند به سود موردنظر دست یابند .بدینترتیب
ورود به عرصه پيمانكاري در دس��تور كار قرار میگیرد
و ب��رای این کار ابتدا میبایس��ت زمينههاي الزم براي
آماده شدن و تجهيز مناسب به وجود آيند .با توجه به
پتانسيل باالي موجود در شركت و اعتماد كارفرمايان به
كيفيت خدمات قدسنيرو خیلی زود اولين پروژه EPC
با سهم 100درصد شركت در بخش خط و پست بهنام
برقرساني به ميدان نفتي دارخوين كليد میخورد كه
شامل توسعه پست  400كيلوولت آبادان در بخشهاي
 400و  132كيلوول��ت ،اح��داث خط دوم��داره 132
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اصفهان ،ف��والد مباركه (در
ح��ال س��اخت) و ذوبآهن
ه��م آم��اج حم�لات هوايي
دش��من قرارگرفت .با توجه
به حمالت مشابه قبل و بعد
به اصفهان اين ش��ديدترين
حمل��ه به اصفه��ان در دوره
جنگ محسوب شد.
تقريباً همه پرسنل GIE
همان روز اصفهان را ترك و
به بندرعباس عزيمت کردند.
در جلسهاي كه روز يكشنبه
هفته بعد با حضور چندتن از
مديران كارگاه  GIEاز جمله
آقاي جولياني م برگزار شد،
ايش��ان با ارائ��ه تركشهاي
برن��ده و خنج��ر مانن��د كه
مطابق اظهارش��ان در كمپ
مس��كوني خود و ب��ه فاصله
بي��ش از  500مت��ر از محل
اصابت و انفج��ار راكت پيدا
ش��ده بود ،محل كار را ناامن
اع�لام و كارگاه را ب��ه مدت
چند ماه ت��رك کردند .پس
از چند م��اه كار راهاندازي از
سرگرفته شد و واحد توسعه
در اواخر سال  1366با شبكه
سنكرون شد.
در اينج��ا ضروري اس��ت
يادي کنیم از همه همكاران
قدسني��رو ك��ه در هم��ه
س��الهاي دف��اع مقدس در
نيروگا ه رامين اهواز و س��ایر
مناطق جنگی مشغول به كار
بوده و بارها و بارها در معرض
بمبارانهاي دشمن بودهاند و
خاطرات فراوان و آموزندهاي
را از حضور و كار پرمخاطره،
طاقتفرسا و فداكارانه در آن
كارگاهها داشتهاند.
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دکتر محمود مقدم

متولد سال 1324
در شهر تهران و
دارای مدرک فوق
لیسانس مکانیک و
دکترای علوم دفاعی
استراتژیک(مدیریت
استراتژیک) از
دانشگاه عالی دفاع
ملی .است .ایشان در
حال حاضر به عنوان
مدیرعاملشرکت
ساتکاپ مشغول به
فعالیتاست.

كيلوول��ت بهطول  65كيلومتر و احداث پس��ت 132
كيلوولتي دارخوين و ترانسهاي مربوطه بود .كارفرماي
پروژه شركت ايتاليايي  ENIو كارفرماي اصلي شركت
ملي نفت بود و این پروژه از بابت برقرساني به ميدان
نفتي جهت توس��عه ظرفيت آن از اهميت بس��زايی
برخوردار بود .پروژه با باالترين كيفيت ممكن و كسب
رضايت كامل كارفرما به سرانجام رسيد و افتخار آن در
كارنامه قدس نيرو ثبت شد.
يك��ي از اقدامات ضروري براي ورود به عرصه EPC
اين بود كه نام ش��ركت و موض��وع آن كه صرفاً براي
مش��اور بودن تعيين و تعريف شده بود تغيير يابد و از
این روی در اساس��نامه تغييراتی اعمال و نام شرکت
از مهندسین مش��اور قدسنیرو به شركت مهندسی
قدسنیرو تبدیل شد .در ادامه واحد بازرگاني در چارت

سازماني گنجانده شد و سيستمهاي مديريتي ،مالي و
تداركاتي الزم تدوين و طراحي شد .سپس نخستین
پروژه پيمان��كاري یعنی پروژه يوتيليتي و آفس��ايت
پتروشيمي كرمانشاه مابین قدسنیرو بهعنوان رهبر
مشاركت و كارفرماي پتروشيمي باختر منعقد شد.
ورود به عرصههای بینالمللی
مهندس ش��کوریراد در مورد چگونگی حضور در
عرصههای بینالمللی میگوید :در مقطعي كه فضاي
كار به داليل اقتصادي كشور ناشي از تحميل شرايط
ظالمانه كشورهاي ناخرسند ،دچار مشكل و ركود شده
بود ،ضرورت مقابله با تهديد كاهش پروژهها و اجتناب
از تعديل نيروهاي انساني كه در واقع سرمايه شركت
بودند ما را بر آن داش��ت تا از طریق شرکت صانیر که
قدس نیرو س��هامدار عمده آن بود به بازار كار فراتر از
محدوده جغرافيايي ايران فكر کنیم و لذا ورود به این
بازارها در دستور كار قرار گرفت .ابتدا موفق شديم در
يك مناقصه در کشور سوريه در رقابتي بسيار دشوار با
مشاورهاي مطرح و بزرگ بينالمللي برنده شویم و در
پروژه بزرگي مربوط به احداث  25پست در سراسر آن
كشور ،بهعنوان مش��اور وارد شویم .سپس در سنگال
وارد كار مهندس��ي در پ��روژه خطوط و پس��تهاي
انتقال شديم و سپس در سريالنكا در يك پروژه توزيع
سراسري آن كشور ايفاي نقش کردیم.
درحالیک��ه دامنه كارهاي خ��ارج از ايران در حال
توس��عه بوده ،مدیران شرکت تصميم میگیرند براي
دور زدن مش��كالت و تحريمها ش��ركتي را در مالزي
تأسيس کنند و این کار انجام میشود وليكن به داليلي
از جمله عدم تكافوي بودجه براي نگهداري و مديريت
آن شركت ،بخشي از سهام آن در شرايطي كه قدس
نيرو همچنان در آن سهيم بوده به شركتهاي ديگر
واگذار ميشود.
سیستمکیفیت
استفاده قدسنيرو از ابزار مديريت سيستم كيفيت
در همین دوران اتفاق میافتد و جديت و يكپارچگي
مجموعه ش��ركت ،در اين رابطه پيشرفت كم نظيری
را فراهم م��یآورد؛ به نحوي كه از همان ابتدا همواره
قدسنيرو جزو اولين ش��ركتها در اخذ گواهيهاي
معتبر ملي و بينالمللي در كيفيت و تعالي قرار گرفت
و به عنوان شركت سرآمد شناخته شد.
عواملموفقیت
به گفت��ه مهندس ش��کوریراد ايجاد كميتههاي
متعدد متشكل از نيروهاي عالقمند و فعال شركت در
زمينههاي مختلف فرهنگي ،ورزشي ،آموزشي ،رفاهي،
كيفيتي ،علمي و تحقيقات ،وام صندوق تعاون ،نشريه و

خـــاطــرات
مهندسشباهنگ
مدير كارگاه خوزستان

راه حل مبتکرانه
در يكي از پستهاي 230/132/33
كيلوولت بهرهبردار عنوان کرد كه
در مواق��ع بارندگي ،ترانس قدرت
دچار تريپ شده كه پس از بررسي
از س��وي بهرهبردار مش��خص شد
تريپ ناشي از رله Residual Voltage
است.
الزم ب��ه ذك��ر اس��ت ثالثيه
ترانس ق��درت بهص��ورت مثلث
بوده و از طريق سركابل به ترانس
كمكي متصل شده بود و شركت
تعميرات ناحيه عنوان ميکرد اين
تريپه��ا كاذب بوده و با باالبردن
س��تينگ رله و يا از م��دار خارج
كردن رله س��عي در جلوگيري از
تريپ متعدد ترانس داش��ته كه
نهايت��اً اين ام��ر در چندين مورد
موجب تركيدن سركابل شد .بعد
از به نتيجه نرسيدن بررسيهاي
شركت تعميرات نهايتاً جلسهاي
تشكيل و بهعنوان راه حل با ارائه
محاسبات مربوطه پيشنهاد کردم
ي��ك فاز از ثالثي��ه ترانس قدرت
زمين شود.
اين پيش��نهاد به ظاهر عجیب
در ابتدا با مخالفت مواجه ش��د اما
بعد از توضيح��ات ،بهرهبردار قانع
ش��د كه با زمين كردن يك فاز از
ثالثيه ترانس قدرت ميتوان يك
نقط��ه صفر و پايدار ايجاد کرد كه
از ش��ناور ش��دن ولتاژ جلوگيري
بهعمل آورد اين راه حل تا قبل از
خريد ترانس زمين بهعنوان راهكار
جهت جلوگيري از تريپ در ثالثيه
ترانس قدرت ارائه شده است.
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خـــاطــرات
مهندس فرخ امینی
حسینبختیاریزاده
مدیر  SBUپست

حل مسئله بهصورت خود به خودی

دوستان دستاندر كار نشريه از بنده خواستند تا خاطرهاي از دوران كاري خود را بهرشته
تحرير درآورم .مروري در گوشه و كنار ذهن و حافظهام كردم و به شك افتادم كه كدامين خاطره
را بازگو کنم؟ آيا خاطرات مربوط به كار در شركتهاي چند مليتي قبل از انقالب و برخوردهاي
بعضاً متكبرانه مديران فني و خارجي؟ و يا برخوردهاي عامرانه و تحكمآميز حتي پيمانكاران
آن زمان؟ و يا خاطرات بعد از انقالب و زمان جنگ تحميلي؟ آن زمان سفرهاي متعددي به
خوزستان داشتيم؛ روزهايي كه مجبور بوديم با وسيله زميني و يا قطار به اهواز سفر كنيم و در
مسير شاهد چه صحنههایي که نبوديم و يا مجبور بودیم با هواپيماهاي ارتشي سي 130با آن
وضعيت و شرايطي كه داشتند سفر کنیم  .نهايتاً تصميم بر آن گرفتم كه خاطرهاي از زمان
جنگ و بازس��ازي در زمان جنگ را بنويس��م .اواخر سال  63و اوايل سال  64بود كه از طرف
سازمان آب و برق خوزستان از ما خواسته شد وظيفه بازسازي پست 230كيلوولت اصلي آبادان
كه در مدخل ش��هر از طرف جاده اهواز اس��ت و به آبادان پرايمري معروف بود را انجام دهيم.
برای همین يك روز به اتفاق چند نفر از همكاران جهت ليستبرداري از تجهيزات صدمه ديده
به محل پس��ت رفتيم .وارد پست شديم و مستقيم به طرف ساختمان كنترل رفتيم .داخل
ساختمان كنترل نه اثري از تابلو بود و نه بهرهبردار و بيشتر به ويرانهاي مينمود كه مأمن ارواح
است و نه محل كار انسان .هاج و واج بوديم كه يكي از نگهبانان بهطرف ما آمد و گفت مگر
نميخواهيد داخل ساختمان كنترل شويد؟ و بعد ورودي سنگرواري را كه به زيرزمين منتهي
ميشد به ما نشان داد و در آنجا و در زيرزمين همكاران بهرهبردار را مالقات كرديم كه در شرايط
خاص و سيستم كنترل خاصتري مسئوليت بهرهبرداري و كنترل پست را برعهده داشتند.
پس از مذاكره با بهرهبرداران پست و چگونگي بازسازي به محوطه سوئيچگير  230كيلوولت
رفتيم تا با همكاران خود نحوه بازسازي را مشخص و از تجهيزاتي كه بايستي بازسازي شوند
ليستبرداري کنیم .بحث و جدل زيادي با هم داشتيم كه آيا بازسازي و نصب تجهیزات كامل
باشد بهگونهاي كه ضريب اطمينان بااليي براي بهرهبرداري داشته باشد و يا بهصورت مختصر
بهگونهاي كه جوابگوي شرايط جنگي باشد .خيلي جدي در اين ارتباط مشغول صحبت بوديم
و هركس از نظر خود دفاع مي كرد كه ناگاه صداي انفجار مهيبي رشته افكارمان را پاره كرد و با
همه ترس و وحشتي كه داشتيم سعي كرديم به كارمان ادامه دهيم و بهگونهاي وانمود كنيم كه
ما هم با جنگ و بمباران بيگانه نيستيم ولي چيزي نگذشت كه نگهبانان و يكي از بهرهبرداران با
داد و فرياد از ما خواستند به داخل سنگر برويم و ما هم از خدا خواسته چون ورزشکاران دوي
صد متر سرعت بهطرف سنگر كه همان اتاق كنترل بود دويديم .داخل سنگر با رنگ و روي زرد
ولي با سعي در حفظ روحيه هريك به گوشهاي خزيديم و هر آن صداي گلوله و انفجار را به
خود نزديكتر حس مي كرديم بهطوريكه بعضاً فكر مي كرديم انفجارها باالي سر ماست .خالصه
پس از حدودا ً س��ه ربع ساعت وقتي شرايط مساعد شد و به محل سوئيچگير و جائيكه يك
ساعت قبل در آنجا بوديم برگشتيم ديگر با همكاران بحث و جدلي نداشتيم زيرا صورت مسئله
بهطور كامل پاك شده و پست با خاک یکسا ن شده بود .در آنجا بود كه معني جنگ و خطرهاي
آن و همينطور رشادت و دالوري جوانان وطن را بيشتر حس كردم .ياد و خاطره همه دالوران
جانباخته در جنگ تحميلي و بهخصوص دالوران صنعت برق جاودانه باد.
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متولد سال  1342در
تهران و دارای مدرك
كارشناسيارشد
مهندسي برق ‘گرایش
قدرت از دانشگاه
صنعتياميركبير.
نخستين تجربه كاري
ايشان در صنايع فوالد
اهواز و بهمدت  2سال
بوده و سپس به تهران
نقل مکان و در مركز
تحقيقاتنيرومشغول
به فعالیت بودهاند .با
شكلگيريپژوهشگاه
نیرو به آنجا منتقل شده
و سپس به شركت
مهندسين مشاور غرب
نيرو رفته و از مهرماه
 89تا پايان مهرماه 91
بهعنوان مديرعامل و
عضو هیئتمديره به
فعالیت پرداخته است.
ايشان از آبانماه 91
و با بيش از  21سال
سابقه كاري قدم به
قدسنیروگذاشته
است.
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خبرنامه و  ...در این دوران مدیریتی در به وجود آوردن فضاي همدلي و همكاري پرسنل و نزدیک تر کردن
كاركنان و مديران و ايجاد ارتباطات مفيد و مؤثر بين پرسنل بسيار کارساز بودهاست.
كس��ب اقتدار در همه عرصهها ش��ركت را قادر س��اخته بود تا كليه حقوق خ��ود را از وزارت دارايي
درخصوص ماليات سنواتي ،از سازمان تأمين اجتماعي درخصوص بيمه قراردادها ،از شهرداري درخصوص
عوارض تغيير كاربري و  ...به نحو مطلوب حل و فصل و تسویه کند.
مهندس ش��کوریراد دو عامل مهم را در کس��ب موفقیت های این دوره دخیل میداند و میگوید:
يكي از این دوعامل وجود جو تفاهم بين مديريت با مديران و كاركنان بود كه حاصل جلسات هماهنگي
مرتب ،متعدد و مستمر بود و همكاريهاي صميمانه نيروهاي ارزشمند شركت اعم از مديران و كاركنان
بهویژه مديران ارش��د را در پي داش��ت .دلیل دومی که ایش��ان به آن اشاره میکند يكدستی و همدلي
میان س��هامداران و اعضاي هيئتمديره شركت بودهاست .به اعتقاد مهندس شکوریراد اينكه مجمع و
هيئتمديره تشخيص داده بودند تا مديرعامل ،رئيس هيئتمديره نيز باشد خود عامل مهمي در تمركز
مسئوليت در مديرعامل شده بوده و به وي اين امكان را ميداده تا با تعامالت سازنده و مفيد با سهامداران
همواره افرادي نماينده و عضو هيئتمديره شوند كه ضمن شاخص بودن ،كام ً
ال با شركت و فعاليتهاي
آن آشنا باشند.
سرانجام یک دوره طوالنی
س��رانجام پس از  7دوره مديريت يعني حدود  14س��ال و به طور دقيق  5000روز در تاريخ 90/5/1
در شرايطي كه به زعم مهندس شکوریراد ،قدسنيرو در ميان رقيبان در سكوي اول ايستاده بودهاست،
زمان جدايي ایشان از قدسنیرو فرا میرسد و مهندس احمد شکوریراد پس از انتشار نامه خداحافظي در
جلسه توديع حضور مییابد و با شرکت و کارکنانی که سالهای سال در کنارشان بود ،خداحافظی میکند.
حضور مرد نامآشنای صنعت برق در قدسنیرو
كمتر كسي را در صنعت آب و برق ايران ميتوان سراغ گرفت كه دكتر محمود مقدم را نشناسد .اين
پيشكسوت صنعت آب و برق از چهل سال قبل تاكنون همواره بر منافع ملي در اين صنايع استراتژيك
پايفشرده است .دكتر محمود مقدم در مردادماه  1390در حالي بهعنوان مدير عامل شركت قدس
نيرو انتخاب شد كه اين شركت درگير بحراني غير منتظره و ناروا بود و بيم هر نوع اتفاق ناخوشايندي
ميرفت .كاركنان قدس نيرو تالش مجدانه ايشان را براي عبور از اين بحران هرگز فراموش نخواهند
كرد .هرچند ايش��ان در آذرماه  1391بنابر مصلحتي ديگر با قدس نيرو خداحافظي كردند اما ياد و
خاطره منش فروتنانه و سلوك بزرگوارانه ايشان همواره در شركت باقي خواهد ماند .مهمترين اقدامات
ايشان تالش و رفع برخي محدوديتهاي كاري ايجاد شده براي قدس نيرو و تسكين التهابات پيرامون
شركت و دريافت مطالبات معوق قبلي از برخي كارفرمايان عمده بود.
و اينك ادامه راه :
به دنبال ترك مسند مديريت عاملي از سوي دكتر مقدم ،کرسي هفتم به آقاي مهندس فرخ
اميني رس��يد .در این ایام رکود اقتصادی و مشکالت مالی وزارت نیرو موجب کاهش قابل توجه
پروژههای عمرانی از یک س��و و توقف بس��یاری از طرحهای در دست اجرا از سوی دیگر شده که
هنور هم ادامه دارد .از اینرو با هدف حفظ نیروهای متخصص که س��رمایه اصلی یک ش��رکت
مهندسی همچون قدس نیرو است ،ارائه خدمات به بخشهای اقتصادی و صنایعی که وضعیت
مالی مناسبتری داشتند مورد توجه خاص قرار گرفت که این امر موجبات تنوع بیش از پیش سبد
پروژههای شرکت را بهدنبال داشت .همچنین به پشتوانه طیف وسیع کارشناسی موجود و تجارب
فراوان در اجرای پروژههای مختلف ،برنامهریزی برای شناسایی و ورود مستقیم به بازارهای خارج
از کشور با استقرار گروه کارشناسی مربوطه انجام شد که بعد از گذشت یک سال به نتایج مناسبی
رسیده است .توسعه فعالیتهای شرکت در پروژههای  EPCنیز از دیگر سرفصلهای مهم این دوران
است .اکنون شرکت با توجه به تغییرات بازار کسب و کار در داخل که ناشی از واگذاری تصدیگری
از بخش دولتی به بخش خصوصی است در حال تنظیم متناسب ساختار و روشهای اجرایی خود
است به گونهای که بتواند دوره گذار فعلی را با موفقیت طی کند.

خـــاطــرات
دوخاطره از برقدار کردن
علي رضا توكلي
سرپرست واحد برق در کارگاه خوزستان

راه حل مبتکرانه

در يكي از پستهاي  230كيلوولت يك عدد
 5 CTآمپر جهت فيدر ترانس مورد نیاز بود كه
پيدا كردن اين  CTبهعلت خاص بودن و الزام
مشابهت با  2 CTفاز ديگر در انبار هاي كارفرما
امكان پذير نبود .نهايتا”  CTمشابه در يك پست
ديگر پيدا شد ولي بهعلت طوالني بودن زمان
نگهداري بهصورت افقي و نشت روغن و نفوذ
رطوبت به داخل آن قابل اس��تفاده نبود ليكن
بهعلت منحصر به فرد بودن ،به ناچار  CTمذكور
نصب و روغن آن نيز تعويض شد.
در جلس��ه برق��دار كردن پس��ت با حضور
گروههاي اجرايي آقاي مهندس ش��باهنگ از
س��وی مش��اور قدس نیرو اصرار بر جلوگيري
از برقدارش��دن پست کرد و نهايتاً پيش بيني
کرد كه اين  CTدچار انفجار خواهد شد اما اين
صحبت ايشان مورد تاييد تعميرات قرارنگرفت
و في��در در س��اعت  17برق��دار گرديد ولي
متاسفانه در ساعت  CT ، 21دچار انفجار شد
كه خوشبختانه تلفات جاني نداشت.
در يك��ي از پس��تهاي 230/132/33
كيلوول��ت در روز برقدار ك��ردن خط ورودي
گروههاي شركت تعميرات مجوز برقدار كردن
را ص��ادر كرده و فيدر آماده برقدار ش��دن بود
به اصرار آقاي مهندس شباهنگ محل اتصال
ليد ( HFترمينال زمين)  CVTس��رخط چك
ش��ده و مشخص شد س��يم ارتباطي ليد HF
به گراند باز اس��ت كه در صورت برقدارش��دن
 CVTباعث شناور ش��دن ولتاژ در ثانويه شده
و موجب انفجار  CVTميشد كه خوشبختانه
جلو اين مشكل گرفته شد .این موارد که یکی
به علت عدم رعایت نقطه نظر فنی مشاور منجر
به حادثه و دیگری با توجه به توصیه مش��اور
س��بب جلوگیری از حادثه شد بیانگر اهمیت
نقش حضور مشاور در پروژهها است.
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پرونده قدس نیرو
Company Review

استقرار واحدها اواسط دهه 70

دستگاه تشخیص فاز

بازدید هیئت بلندپایه ارمنستانی از قدس نیرو  /فروردین 1379

برگزیده شدن طرح دستگاه تشخیص فاز در چهاردهمین
جشنواره بین المللی خوارزمی و دریافت جایزه توسط مهندس
مستقیمی از ریاست جمهوری وقت /بهمن 1379

آلبوم
خاطرات

20
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بازدید وزیر وقت نیرو (بیژن زنگنه)
از قدس نیرو  /خرداد 1373

بازدید وزیر انرژی و صنایع ترکمنستان از قدس نیرو  /آذر 1378

نورگیر ساختمان مرکزی قبل از عملیات باز سازی /خرداد 1373

پرونده قدس نیرو

Company Review

بازدید دکتر اردکانیان قائم مقام وزیر وقت نیرو از قدس نیرو  /تیر 1378

بازدیدوزیروقتنیروازقدسنیرو /خرداد1373

نورگیر ساختمان مرکزی بعد از عملیات باز سازی /خرداد 1373

مراسمیازدهمین
سالگردتاسیس
شرکتقدسنیروبا
حضورخانوادههای
کارکناندرحیاط
شرکت /تیر1373

نورگیر ساختمان مرکزی حین عملیات باز سازی /خرداد 1373

بازدید وزیر برق سوریه از قدس نیرو  /خرداد 1380
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Company Review

وزرای نیرو :حسن عباس پور

عباس تاج

1359

انتقال پروژههای نیمه تمام
چندین شرکت به موننکو
ایران

انحالل شرکت موننکو ایران
و ثبت شرکت قدسنیرو
و انتقال همه پروژههای
موننکو ایران به آن

1368

22

1362

تاسیس کتابخانه تخصصی
قدسنیرو
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بیژن نامدار زنگنه

تاسیس واحد آب
و ابنیه

1372
1362

1357

حسن غفوری فرد

بانکی
محمدتقی
بانکی
محمدتقی

وزیر نیرو:

پرونده قدس نیرو

Company Review

1384

1384

برگزیده به عنوان یکی از
 15شرکت برتر و اولین
شرکت در گروه مهندسین
مشاور در جشنواره
تامینکنندگان آب ،برق و آبفا

1377

1384

آغاز جریان خصوصی سازی

وزیر نیرو:

وزرای نیرو:

حبیب اهلل بیطرف

مجید نامجو

1384

تاسیسمدیریت
نیروگاههایگازی
شکلگیریمدیریت
صنایعنیروگاهی

شکل گیری مدیریت ارشد
بازرگانی

1377

1382
1382

اخذ جایزه مدیریت کیفیت اروپا
در سطح تقدیرنامه چهارستاره

1381
1381

1385

دریافت جایزه ملی بهرهوری و
تعالی سازمانی براساس مدل
 EFQMدر سطح تقدیرنامه

1386

دریافت گواهینامه شامل
استانداردهای
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1997

1384 -85
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اینفوگرافی :علیرضا تاجیک

اخذ گواهینامه تعهد
به تعالی از جایزه
ملی بهرهوری و
تعالی سازمان

پرویز فتاح

1385

دریافت جایزه ملی
کیفیت در سطح
اهتمام به سرآمدی

حمید چیت چیان

1388

اولین پروژه خارجی
سوریه 30 ،پست

وزیر نیرو:

1387

تاسیس مدیریت
نیروگاههای گازی 2

تاسیس اولین دفتر خارجی
در مالزی

1392

تاسیس واحد
نفت و گاز

اولین پروژه
 EPCشرکت
 برق رسانیبه میدان نفتی
دارخوین

1389

شکل گیری واحد توسعه و تعالی و
استقرار سیستم مدیریت کیفیت
ایمنی ،بهداشت و محیط زیست

1376

تاسیس واحد انرژی

1384

دریافت لوح تقدیر از
ششمین همایش کیفیت و
بهرهوری در صنعت برق

نیروگاههای حرارتی

چهل سال نيروگاه بخار
همایونصحیحی
مدیرارشد نیروگاههای بخاری

زمانی که در س��ال  1360به شرکت
موننک��و ایران آمده و همکاری خود را در
واحد نیروگاه ش��روع کردم ،تعداد نفرات
این واحد در دفتر تهران در خیابان اندیشه
 5چیزی حدود بیست نفر بود .پروژههای
بخش نیروگاه در آن موقع ،پروژه نیروگاه
گازی ری ،نی��روگاه بندرعباس و تکمیل
کارهای واحده��ای  1و  2نیروگاه رامین
اهواز و واح��د  320مگاواتی اول نیروگاه
اسالم آباد اصفهان بود که در سال 1359
از شرکتهای مهندس��ین مشاوری که
ایران را ترک کردهبودند به موننکو ایران
منتقل شده بود و خدمات مهندسی همه
این پروژهها شامل مشاوره ،نظارت عالی و
نظارت کارگاهی بود.
طی س��الهای بعد شرکت قدسنیرو

خدمات مهندسی شامل مشاوره ،نظارت عالی و نظارت کارگاهی و
طراحی تعداد زیادی از پروژههای نیروگاهی را به شکلهای مختلف
به عهده گرفت که در آن روزهای نخستین حضورم در شرکت تصور
آن هم سخت بود و وجود این تعداد پروژه زمینه گسترش چشمگیر
واحد نیروگاه و افزایش قابل توجه پرس��نل متخصص در این واحد
را فراهم آورد.
اولین پروژه نیروگاه بخار که پس از پیروزی انقالب در دس��تور
کار وزارت نیرو قرار گرفت و خدمات مهندس��ی آن در سال 1360
به شرکت موننکو ایران واگذار شد احداث واحد  320مگاواتی دوم
نیروگاه اس�لام آباد بود .مذاکرات مقدماتی این ق��رارداد در همان
س��ال بین کارفرما (شرکت توانیر -معاونت نوس��ازی) و پیمانکار
(ش��رکت ایتالیایی جی آی ئی) آغاز شد .مذاکرات نهایی از جمله
تهیه مش��خصات فنی و متن شرایط عمومی و خصوصی قرارداد و
امضای قرارداد در س��ال  1361انجام و در همان سال اجرای پروژه
آغاز شد .به دلیل عدم وجود شرایط عمومی و خصوصی مناسب از
قراردادهای نیروگاههای قبلی ،میبایست این مدارک به دقت تهیه
شوند که تهیه آن بیش از سه ماه کار فشرده و جلسات مستمر بین
کارفرما ،پیمانکار و مشاور را به خود اختصاص داد .در همان سال،
شرکت به محل فعلی نقل مکان کرد که در ابتدا فقط سه طبقه را
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در اختیار داشت.
در س��ال  1362ش��رکت قدس نیرو
تأس��یس ش��د و با انتقال کلیه تعهدات
ش��رکت موننکو ایران به این ش��رکت،
فعالیت خود را آغاز کرد.
تقریب��اً همزمان با پروژه اس�لامآباد،
احداث واحدهای  3و  4نیروگاه رامین و
واحدهای  3و  4نیروگاه بندرعباس آغاز
و پس از پایان نیروگاه اسالمآباد ،احداث
نیروگاه بیس��تون ش��امل دو واحد 320
مگاواتی در سال  1369به همان پیمانکار
محول شد.
در همان زمان ق��رارداد دیگری برای
اح��داث پروژه نیروگاه س��یکل ترکیبی
گی�لان متش��کل از  6واح��د گازی
 V94.2و س��ه واح��د بخ��ار بهص��ورت
کلید در دس��ت با شرکت زیمنس
آلم��ان ب��ه امض��اء رس��ید .این
پروژه که در نزدیکی ش��هر
رشت احداث شده ،اولین

نیروگاههای حرارتی
پروژه در ن��وع خود در ایران محس��وب
میش��ود .پس از اجرای پروژههایی که
بهصورت کلید در دست توسط پیمانکاران
خارجی اجرا می  شد ،وزارت نیرو در صدد
اج��رای پروژهه��ای نیروگاهی بهصورت
غیر کلید در دس��ت و س��اخت برخی از
تجهی��زات مهم در داخل کش��ور برآمد.
در این راستا اواس��ط دهه  ،1360پروژه
نیروگاه شهید رجایی شامل چهار واحد
 250مگاواتی مطرح شد .در این پروژه که
طی آن انتقال دانش و تکنولوژی ساخت
تجهی��زات به کش��ور نیز مد نظ��ر بود،
تجهیزات اصلی بهط��ور جداگانه و طی
قراردادهای متعدد از سازندگان خارجی
بهطور س��اخته شده ،نیمهس��اخته و یا
بهصورت مواد اولیه خریداری و براساس
طراحی س��ازندگان در ایران ساخته می
شد.
انجام خدمات مهندس��ی مش��اوره و
نظ��ارت بر اجرای این پ��روژه در ابتدا به
شرکتهای مهندسین مش��اور دیگری
محول شده بود ،اما بهدلیل عدم رضایت
کارفرما از پیش��رفت کار ،پ��س از مدت
کوتاهی بهطور کامل به ش��رکت قدس
نیرو واگذار شد.
در آن زمان کلیه پروژهها در ش��رکت
قدس نیرو بهصورت کام ً
ال مستقل و جدا
از ه��م فعالیت میکردند و هر پروژه تیم
مدیریت و کارشناس��ی خود را داش��ت.
ع�لاوه بر آن در پ��روژهای مانند نیروگاه
ش��هید رجایی ،بهدلیل تعدد پیمانکاران
اع��م از خارج��ی ی��ا داخل��ی و
پیچیدگیه��ای خ��اص آن و
نیاز به هماهنگیهای مستمر

با کارفرما ،دفتری خ��ارج از دفتر مرکزی و در جوار دفتر کارفرما
تشکیلشدهبود.
پروژه بعدی پروژه نیروگاه غرب (بعدا ً ش��هید مفتح) بود که در
منطقه فامنین در چهل کیلومتری همدان اجرا ش��د .این نیروگاه
مانند نیروگاه شهید رجایی دارای چهار واحد  250مگاواتی و از نظر
اجرایی مشابه پروژه شهید رجایی است.
آخرین پروژهای که توسط پیمانکار خارجی و بهصورت کلید در
دست اجرا شد ،واحد های  5و  6نیروگاه رامین بود که اواخر دهه
 1370به بهرهبرداری رسید.
با تأسیس شرکت مپنا در اوایل دهه  1370عم ً
ال سکان احداث
نیروگاههای حرارتی از دست پیمانکاران خارجی گرفته شد .اجرای
دو پروژه نیروگاه ش��ازند و نیروگاه سهند بهصورت کلید در دست
و بهعنوان اولین فعالیتهای بزرگ ش��رکت مپنا مطرح ش��د و از
آنجا که در این پروژهها ،پیمانکاری که تجربه اجرای کار مش��ابهی
را داش��ته باشد بهطور مستقیم وجود نداشت ،وظیفه و مسئولیت
شرکت قدسنیرو به مراتب سنگینتر از پروژههای قبلی بود.
از اواس��ط دهه  1370و با تغییر سیاس��ت وزارت نیرو مبنی بر
احداث نیروگاههای گازی و سیکل ترکیبی عم ً
ال ساخت نیروگاههای
بخاری جدید متوقف شد.
در س��ال  1377پروژه احداث  30واحد گازی در ساختگاههای
مختلف بین سازمان توسعه برق ایران و شرکت مپنا به امضا رسید تا
ضمن احداث  30واحد گازی ( V94.2که بعدا ً به بیش از  40واحد
افزایش یافت) ،نسبت به انتقال دانش و تکنولوژی ساخت تجهیزات
نیروگاههای گازی به کشور نیز اقدام شود.
در سال  1381پروژه مشابه دیگری تحتعنوان “احداث 3000
مگاوات نیروگاه گازی” برای احداث  20واحد گازی  V94.2در پنج
ساختگاه ابالغ شد که نظارت کارگاهی دو ساختگاه را نیز شرکت
قدسنیرو برعهده گرفت و بهدنبال آن فاز بعدی پروژه مذکور برای
احداث  3000مگاوات نيروگاه گازي دیگر در ده ساختگاه در سال
 1386ابالغ شد که در حال حاضر ادامه دارد .پس از وقفهای چند
س��اله ،وزارت نیرو مجددا ً احداث پروژههای نیروگاههای بخاری را
در س��ال  1389در دس��تور کار خود قرار داد .در این
راس��تا پروژهای ب��رای اح��داث  14واحد بخاری با
ظرفیته��ای  325و  600م��گاوات از جمل��ه دو

واحد زغالسنگسوز در هفت ساختگاه
بهصورت غیر کلید در دست تعریف شد.
در این پروژه خدمات مهندس��ی کلی و
تأمین تجهیزات اصلی به عهده ش��رکت
مپنا بوده و کلیه کارهای اجرایی توسط
پیمانکاران دیگر انجام میشود و شرکت
قدسنی��رو خدمات مهندس��ی نظارت
عالیه و مش��اوره این پروژه بزرگ و مهم
را برعه��ده دارد .در حالحاض��ر کارهای
اجرایی در بخشهای کمکی سه ساختگاه
شروع شده که نظارت کارگاهی آنها را نیز
قدس نیرو انجام میدهد .پروژه طراحی
بخشه��ای کمکی و نظ��ارت بر اجراي
نیروگاه دبیس عراق نیز یکی از پروژههای
مهم قدس نیرو در سالهای اخیر بهشمار
م��ی رود .واحد بخار از ابتدای تأس��یس
شرکت تا امروز تغييرات سازماني زيادي
را داش��ته اس��ت .چنانكه قب ً
ال نيز اشاره
شد ،در ابتدا پروژهها در بخش مهندسي
بهطور مس��تقل اداره ميشدند و هريك
داراي نف��رات و تخصصه��اي مورد نياز
خود بودند.
در سال  1371چارت سازماني واحد
بخار از پروژهاي به ماتريسي تغيير يافت
ك��ه در آن ماتريس واحدي متش��كل از
تمامي تخصصها تشكيل شد كه نيازهاي
مهندسي همه پروژهها را تأمين ميکرد.
در سال  1377با شروع پروژه “احداث
 30واح��د گازي” ،واحدی تحت عنوان
“مديريت نيروگاههاي گازي” تشکیل شد
تا پاسخگوی کلیه مسائل مرتبط با انتقال
دان��ش فنی س��اخت توربینهای گازی
و دیگ��ر تجهیزات و همچنی��ن احداث
نیروگاههای ذیربط باش��د .به موازات آن
“مديري��ت صنايع نيروگاهي” تش��كيل
شد .این مديريت مسئوليت آن دسته از
پروژههايي را به عهده داش��ت كه صنايع
وابسته به نيروگاهها بوده و تعداد آن به
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تدریج افزایش مییافت.
در سال “ 1381مديريت نيروگاههاي
گازي  ”2ب��راي اج��راي پ��روژه “احداث
 3000مگاوات نيروگاه گازي” تش��كيل
شد.
با افزايش پروژههاي نيروگاههاي گازي
و توقف پروژههاي بخاري و همچنین به
اتمام رسیدن پروژههای بخاري در دست
انجام ،عم ً
ال مديري��ت نيروگاههاي بخار
بس��يار كوچك شد و طی سالهای دهه
 1380پروژهه��اي اندك��ي را در اختيار
داشت.
ش��ايان ذك��ر اس��ت كه با تش��كيل
مديريتهاي مذكور ،ماتريس مهندسي
به تدريج منحل و نفرات به مديريتهاي
مذكور منتقل شدند.
در سال  1391با فعال شدن مجدد
پروژهه��اي بخار و به پايان رس��يدن
پروژهه��ا در مديري��ت گازي  ،2اي��ن
مديريت منحل و نف��رات به مدیریت
جدید بخار منتقل ش��دند .طی همه
این س��الها عالوه ب��ر پروژههایی که
عنوان ش��د ،پروژههای عمده دیگری
نیز در مدیریتهای مذکور انجام شده
یا در دس��ت انجام است که به صورت
فهرستوار بدینشرح است:
نظارت عالی و نظارت بر اجرای  6واحد
توربین گازی عسلویه.
نظارت عالی و نظارت بر اجرای  6واحد
توربی��ن گازی مجتمع پارس جنوبی؛ در
حال حاضر احداث بخش بخار (س��یکل
ترکیبی) این نیروگاه در دست انجام است.
تبدیل سیس��تم خنک کنن��ده واحد
 1نیروگاه ش��هید مفتح از تر به سیستم
هیبرید (تر و خش��ک) که برای اولین بار
در ایران اجرا میشود.
نیروگاه سيكل تركيبي علیآباد (بخش
گاز)
ني��روگاه س��يكل تركيبي خ��رم آباد
(طراحي)
نی��روگاه گازی بهبهان (نظارت عالي و
كارگاهي)
نيروگاههاي س��يكل تركيبي جهرم و
سنندج (نظارت كارگاهي بخش بخار)

طراحی بخشهای کمکی نیروگاه دبیس عراق
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان با کارفرمایی شرکت کرمانیان
نیروگاه سیکل ترکیبی سیرجان با کارفرمایی شرکت گوهر انرژي
سيرجان
طرح توسعه نيروگاه بيستون
پروژه  12واحد سيكل تركيبي
نيروگاه گازي مازندران
نيروگاه سيكل تركيبي يزد با كارفرمايي شركت انرژي جم
تعداد بیشماری پروژههای متوسط و کوچک
نگاهي به كارنامه سه دهه گذشته مدیریتهاي مذکور که امروز
 SBUنیروگاه را تشكيل ميدهند ،نشان از توانايي ،جديت ،كوشش،
خواست در پيشرفت و دستيابي به افقهاي جديدكاري دارد .آنچه
كه  SBUنيروگاه امروز به آن مفتخر است ،فعاليتهايي بوده كه به
اختصار به شرح زير است:
ارائه خدمات مهندسی در احداث بیش از  10000مگاوات نیروگاه
بخاری اجرا شده
ارائه خدمات مهندسی در بیش از  20000مگاوات نیروگاه گازی
اجرا شده
ارائه خدمات مهندس��ی در پروژه  5650مگاوات نیروگاه بخاری
در دست اجرا
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ارائ��ه خدم��ات مهندس��ی در تعداد
بیش��ماری پروژههای ني��روگاه گازی و
سیکل ترکیبی در دست اجرا
ارائه خدمات نظارت کارگاهی احداث
نیروگاهها به میزان فوق
 SBUنی��روگاه در ش��رکت قدسنیرو
بيترديد توانمندترین واحد مهندسی
در زمین��ه ارائ��ه خدمات مهندس��ی
نیروگاههای حرارتی در س��طح کشور
اس��ت .تجربه این واحد در زمینههای
متع��دد نیروگاه��ی و توانای��ی فنی و
قراردادی آن بدون ش��ک نقطه اتکایی
اس��ت برای کارفرمایانی ک��ه نیازمند
انجام مطالعات و بررسیهای اولیه برای
احداث نیروگاه و همچنین ارائه خدمات
مهندسی حین ساخت هستند.
توانايي امروز ش��ركت قدس نيرو با سي
سال گذشته قابل مقايسه نيست .بهطور
يقين توانايي شركت در سي سال آينده
نيز با امروز قابل مقايسه نخواهد بود.

شبکههای انتقال

بيست و پنجهزار كيلومتر راه رفتهايم
احمدفریدوندرافشان
مدیر ارشد SBU

آن��ان كه با مراحل طراحي خطوط
انتقال نيرو آشنايي دارند ميدانند كه
در زمان طراحي خط نميتوان تنها با
استناد به عكس و نقشه ،مسير مناسب
عبور خط را تعيين كرد .بارها ديدهايم
كه حت��ي پ��س از خاتم��ه عمليات
نقشهبرداري يك خط ،بخشهايي از
مس��ير توسط افرادي اشغال شده و يا
در آنها تصرف صورت گرفته؛ بنابراين
پيمايش مسير چه در زمان مسيريابي
و چه در هنگام نقشهبرداري و به دنبال
آن در زمان نظارت كارگاهي برعمليات
اجرايي ،جزئي جداييناپذير از خدمات
مهندسين مشاور خطوط انتقال نيرو
است.
اولين پروژههاي خطوط انتقال نيرو
در سال  1353به قدسنیرو واگذار شد
و تا به امروز بيش از بيست و پنجهزار
كيلومتر خط انتقال در اين ش��ركت،
مهندسي ،نظارت و در چند مورد نيز
اجرا شده است .در چهل سال گذشته

چند نسل از مهندسين خط انتقال در اين مسيرهاي طوالني
راه رفتهاند و در نقش مس��يرياب ،نقش��هبردار و ناظر خدمت
كردهاند.
عمليات طراحي ي��ك خط انتقال نيرو از يافتن
مسير مناسب براي عبور خط آغاز ميشود و اين
سر آغاز چالشي است كه تا پايان اجراي خط و برقدار
شدن آن ادامه مي يابد .اگرچه خط انتقال نيرو راهي
اس��ت كه انرژي پاك و نسبتاً ارزان قيمت برق
را به سرزمينهاي دورتر منتقل مي كند ،اما
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شبکههای انتقال
مشكل اصلي مهندسين طراحي خط
آن اس��ت كه چگونه با ايجاد كمترين
آلودگ��ي بص��ري و محيط��ي ،خط
انتق��ال را از ميان اراضي ارزش��مندي
عبوردهند ك��ه كمتري��ن اعتراض و
درگي��ري را با صاحب��ان خصوصي و
حتي دولتي اراضي سر راه خود ،ايجاد
كند .بنابراين گاهي راه چاره عبوردادن
خط از ارتفاعات صعبالعبور و يا اراضي
نامطلوبي اس��ت كه بر هزينه احداث
خط بسيار خواهد افزود؛ لذا اين بخش
از كار همواره با دقت و وسواسي همراه
است كه تعادل مناسبي ميان كمترين
آسيب زيستمحيطي و هزينه ایجاد
کند و بيشترين ايمني را هم به همراه
داشتهباشد.
پ��س از پيمايش و تعيين مس��ير،
گ��روه نقش��هبرداري ب��ه خ��ط اعزام
ميش��ود و پروفيل مسير را به همراه
پالن تفصيلي اراضي اطراف مسير تهيه
مي كند .اين بخش از كار نيز هميشه
از ي��ك طرف با چالش ميان صاحبان
امالك و گروه نقشهبرداري و از طرف
ديگر با مبارزه ميان گروه نقشهبرداري
و عوامل طبيعي همراه است كه گاهي
داس��تانهاي تلخ و ش��يريني را رقم
ميزند.
پ��س از تهي��ه نقش��هها نوبت به
فعاليتهاي طراحي در دفتر ميرسد
كه تا جزئيترين طراحيهاي تجهيزات
و انجام محاس��بات دقي��ق الكتريكي
و مكانيك��ي ادام��ه مي ياب��د .حاصل
اي��ن بخش از كار ،م��دارك طراحي و

نقشههاي اجرایي است که نهايتاً منجر به تهيه اسناد مناقصات
خريد و اجراي خط خواهد شد.
تيم نظارت كارگاهي نيز در زم��ان اجراي كار ضمن دقت
در پيادهس��ازي طراحيهاي انجام ش��ده وظيفه حل و فصل
مش��كالت زمان اجراي كار را نيز بر عهده دارد .بارها ش��اهد
بودهايم كه دستگاه نظارت ،در زمان اجراي كار ،ناچار از حضور
در پاسگاههاي نيروي انتظامي يا حتي دادگاهها ،به نمايندگي
از طرف كارفرما بوده اس��ت تا پاسخگوي اعتراضات صاحبان
امالك و مستحدثات موجود در كريدور عبور خط ،باشد.
تأمين برق مطمئن براي يك ش��هر و مناطق اطراف آن و
در انتها رضايت مردم ،بهترين پاداش��ي است كه پس از ماهها
فعاليت ،در زمان برقدار شدن خط ،موجب شادماني تيمهاي
طراحي و اجراي خط انتقال نيرو ميشود.
مجموعه مديريت شبكههاي انتقال و توزيع نيرو در شركت
قدس نيرو از بخشهاي تخصصي و پروژه به شرح زير تشكيل
شده است:
گروه تخصصي خطوط انتقال نيرو
گروه تخصصي سازه و ساختمان
گروه تخصصي نقشهبرداري
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گروه تخصصي كنترل پروژه
گروه تخصصي مهندسي توزيع
گروه تخصصي مطالعات سيستم
مديريته��اي پ��روژه انتق��ال نيرو
(هفت مديريت)
مديريته��اي پروژههاي توزيع (دو
مديريت)
خدماتي كه اين مديريت ارش��د به
كارفرمايان خ��ود ارائه مي كند ،طيف
وسيعي از پروژهها را در زمينههاي زير
پوشش ميدهد:
طراحي كام��ل خطوط انتقال نيرو
در همه س��طوح ولت��اژ ،از مطالعات
امكانس��نجي ت��ا مرحل��ه تس��ت و
راهاندازي.
طراح��ي كام��ل خط��وط كابل��ي
زيرزمين��ي در هم��ه س��طوح ولتاژ،
از مطالع��ات اوليه تا مرحله تس��ت و
راهاندازي.
طراحي شبكههاي توزيع شهري و
روستايي شامل انجام مطالعات طرح
جامع ،جايابي و تعيين ظرفيت بهينه
پستها ،تعيين طول و مسير فيدرها،
محاسبات قابليت اطمينان ،هماهنگي
حفاظتي و ساير طراحيهاي مورد نياز
شبكههايتوزيع.
طراح��ي و توس��عه سيس��تمهاي
نرماف��زاري ش��امل انواع بس��تههاي
محاسبات مهندسي و طراحي.
انجام مطالعات طرح جامع در سطوح
استاني و كشوري شامل طراحي بهينه
شبكه انتقال ،جايابي بهينه پستها،
جاياب��ي بهينه نيروگاهه��ا ،مطالعات
پخشبار ،محاس��بات اتص��ال كوتاه،
مطالعات پايداري ديناميكي شبكه و
برنامهري��زي كوتاهمدت ،ميانمدت و
بلندمدت بهمنظور توسعه شبكه.

شبکههای انتقال
مطالع��ات طراحي و بهينهس��ازي
ش��بكههاي توزيع صنعتي در صنايع
بزرگمانندصنايعفوالد،پااليشگاههاي
نفت و گاز و پتروشيمي و صنايع فلزات
غيرآهني همچ��ون مس و آلومينيوم.
اي��ن مطالعات ش��امل طراحي بهينه
شبكه باالدس��تي تأمين كننده برق و
پائيندستيمصرف كنندههايصنعتي
و ني��ز ايجاد امكانات مختلف مانور در
حالته��اي اضطراري و عادي اس��ت.
طراحي سيستمهاي كنترل و حفاظت
نيز از ديگر خدمات اين بخش است.
انج��ام خدم��ات نقش��هبرداري در
پروژههاي مختل��ف برق ،آب و نفت و
گاز با استفاده از مدرنترين تجهيزات
نقشهبرداري و باالترين دقت مهندسي
از ديگر خدمات اين واحد مهندس��ي
است.
الزم به ذكر اس��ت ك��ه گروههاي
تخصص��ي نقش��هبرداري و مطالعات
سيس��تم ،در اي��ن مديريت ارش��د،
خدمات خ��ود را به س��اير واحدهاي
مهندسي شركت نيز ارائه و نياز شركت
را به اين خدمات به طور كامل مرتفع
مي كنند.
فهرست بلندي از نزديك به پانصد
پروژه كوچك و بزرگ كه در اين حوزه
مهندسي انجام شده است خود گوياي
توانمندي كاركنان پرتالش اين واحد
است که از ميان اين فهرست طوالني
ميتوان به پروژههاي زير اشاره کرد:
 خط انتقال نيروی دو مداره 400كيلوولت باندل دو سيمه “گلپايگان”
به “خط شهيد عباسپور -گدارلندر”،
از پست  400كيلوولت گلپايگان آغاز
شده و پس ازعبور از نواحی خوانسار,
داران و عادگان وارد مناطق كوهستاني
و صعبالعبور زاگرس ميشود ،سپس

از گردنههاي ش��هرياري و چري عبور كرده و به سمت چمن
گلي متمايل ش��ده و از قسمتهاي كوهس��تاني موري ،تاراز،
دال و تنگه شيركش گذش��ته و پس از پيمودن طول درياچه
سد شهيد عباسپور به خط انتقال نيروی  400كيلوولت شهيد
عباسپور به گدارلندر متصل میشود.
صعوبتمسيروارتفاعاتبلندوبكرمناطقكوهستانيسلسله
جبال زاگرس به همراه شرايط اقليمي سخت و زمستانهاي پر
برف و يخبندانهاي شديد ،كارهاي اجرايي را با محدوديتها و
مشكالت فراوانی در زمان اجرای عمليات ساختماني ،برجبندي
و سيم كش��ي مواجه میکرد .در قس��متهاي كوهستاني كه
حدود هشتاد درصد از طول مسيرخط را شامل میشود ،نياز به
احداث جادههاي دسترسي در نقاط صعبالعبور بود و در اغلب
موارد فقط براي رفتن از محل برجي به محل برج مجاور بايد
كيلومترها جاده دسترسي احداث میشد ،حتی براي تعدادي
از برجها در مناطق كوهس��تاني ،بهعلت وضعيت صخرهاي و
شيب تند زمين ،احداث جاده دسترسي ممکن نبود و بهناچار
اجراي فونداسيون ,نصب برج و سيم كشي با كمك هليكوپتر و
تمهيدات الزم ديگر انجام گرفته است.
اين طرح كه مشاوره و خدمات مهندسی آن برعهده شركت
مهندسي قدسنيرونهاده شدهبود يكي از مشكلترين طرحهاي
انتقال نيروي برق كشور از نظر مشکالت اجرايی و عملياتی بود
كه خوشبختانه با استفاده مطلوب از توان مهندسي و توانمندی
اجرايي پيمانكاران ايراني و مديريت مستمر و حل و فصل سريع
مسائل و مشكالت اجرايي توسط سازمان توسعه برق ايران ،از
نظر كوتاه بودن زمان اجراي آن متمايز و در نوع خود در تاريخ
احداث خطوط انتقال نيروي برق كشور كم نظير است.
خط انتقال نيروي چهارمداره رش��ت به چابكس��ر نيز يكي
از پروژههاي دش��وار خط انتقال بود كه در هر كيلومتر مسير
خط كه از ميان شاليزارهاي حاصلخيز و اراضي جنگلي عبور

مي كرد صدها مسئله كوچك و بزرگ
خودنمايي ميکرد .اما با درايت مديران
برق منطقهاي گيالن و همت و پشتكار
پيمانكاران و خدمات مهندسي قدس
ني��رو ،اين ط��رح بزرگ مل��ي نيز با
موفقيت به سرانجام رسيد.
خط انتقال نيروي  220كيلوولت در كشور
آفريقايي سنگال نيز تجربهاي به ياد ماندني
از اجراي يك عمليات مهندس��ي موفق در
فاصلهاي بسيار دور و با امكانات محدود آن
كشور بود كه با برنامهريزي و كنترل دقيق
زمانبندي و همراهي پيمانكاران ايراني در
زمان قرارداد و با كيفيت مطلوب انجام شد
و مورد تشويق رياست جمهوري وقت كشور
مزبور قرار گرفت.
انجام مطالعات طرح جامع ش��بكه
برق خوزس��تان با ارائه سه برنامه پنج
ساله يكي از طرحهاي مطالعاتي براي
برنامهريزي دراز مدت شبكه برق بود
كه اجراي آن با موفقيت خاتمه يافت.
از اين دس��ت طرحهاي ش��اخص
ميتوان به تعداد زيادي در كارنامه اين
مديريت اشاره کرد اما در پايان سخن
تنها به ذك��ر نام برخي از اين پروژهها
اكتفا مي كنيم .پروژه خط انتقال نيروي
دارخوين به صورت طرح ،س��اخت و
اجرا .پروژه مهندسي شبكه توزيع در
كشور سريالنكا با يكهزار پست توزيع
و حدود سههزار كيلومتر خطوط 33
كيلوولت و صدها پروژه ديگر كه ذكر
آنها از گنجايش اين مقال بيرون است.
در پايان ،كاركنان اين واحد مهندسي
در ش��ركت قدس نيرو ،اميدوار هستند
نسلهاي بعدي مهندسين كه هماينك
آغاز به كار كردهاند اين تجربيات گرانقدر
را چ��راغ راه آين��ده خ��ود ق��رارداده و
برگه��اي ديگري بر اين دفتر پر افتخار
بيفزايند.
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پرونده قدس نیرو

Company Review

 35سال تجربه درخشان
حسین بختیاری زاده
مدیر ارشد SBU

آن روزي ك��ه ب��راي اولين بار در
دوم اس��فند س��ال 1359بنده قدم
ب��ه موننكوي س��ابق «كه بع��دا ً به
قدسنيرو تغيير نام داد» نهادم تصور
اينكه روزي اين ش��ركت تا اين حد
توس��عه خواهد يافت دور از ذهن و
محال مينمود.
در بهمنم��اه  59بود ك��ه بنا به
توصي��ه يك��ی از دوس��تان دوران
دانش��جويي كه آن زمان در موننكو
ايران اش��تغال داشت و به اين دليل
كه موننك��و بهطور كامل به مالكيت
وزارت ني��رو درآم��ده و متخصصان
خارج��ي كه عمدت��اً كانادایي بودند

ايران را ترك كردهاند ،از شركت مشاوري كه در آن مشغول
كار بودم اس��تعفا داده و به موننكويي كه با مديريت دولتي
اداره ميشد پيوستم.
آن زم��ان ش��ركت در خيابان انديش��ه  5قرار داش��ت و
كل نفرات بخش انتقال از تعداد انگش��تان دو دست تجاوز
نمي كرد.
پروژههاي در دس��ت اقدام محدود بود به تعدادي خط و
پست در خوزس��تان كه بهعلت جنگ متوقف بودند و يك
پ��روژه در منطقه كرمان كه از مش��اور ديگ��ري به موننكو
منتقل شده بود.
امكانات محدود بود و مشكالت بسيار ولي شور و اشتياقي
وجود داش��ت كه به موانع اهميت نميداد و با انرژي باال به
پيش ميتاخت.
زمان زيادي نگذشت كه موفق به گرفتن پروژههاي جديد
از معاون��ت طرح و توس��عه آن زمان توانير و برق منطقهاي
خوزستان شديم و با مديريت و دلسوزي مديريتهاي وقت
ش��ركت ،خيلي زود به روال طبيعي افتاديم و در اوايل سال
 62شركت به قدسنيرو تغيير نام داد.
و اما امروز واحد پستهاي انتقال در قدسنيرو مجموعهاي
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اس��ت با بيش از دويست نفر مدير و
كارشناس در دفتر تهران و كارگاهها
كه بعضاً س��ابقه كار مشتركي بيش
از رب��ع قرن را دارند .اين مجموعه با
برخورداري از يك تجربه  35س��اله
كه مجموعه با ارزش��ي از س��وابق و
مدارك فن��ي را بههم��راه دارد و با
در اختيار داش��تن پيش��رفتهترين
امكانات س��ختافزاري و نرمافزاري
جهت انج��ام امور فني و قراردادي و
همچنين ارتباط و عضويت در اكثر
مراكز علمي داخلي و اروپایي توانسته
از تلفيق تجربيات با ارزش گذش��ته
و فناوري روز دنيا خود را به س��طح
مطلوب��ي از كاراي��ي و توانمندي در
زمينههاي مختلف طراحي ،محاسبه
و نظارت برساند.
واحد پس��تها در قدسنيرو كه
با عنوان مديريت ارش��د پستهاي

پستهای انتقال

انتقال نيرو ش��ناخته ميشود و قرار
اس��ت هرچه زودتر و بهشكل عملي
در قال��ب ي��ك  SBUفعاليت کند از
دو واح��د اصلي و تخصص��ي برق و
س��اختمان تش��كيل شدهاست .در
بخ��ش برق مديران پ��روژه در قالب
 9گروه پروژه فعاليت ميکنند كه با
وجود استقالل گروه تخصصي برق،

جهت سهولت انجام امور پروژه متناسب با فعاليت و حجم
كاري خود از نيروي متخصص برق بهصورت اختصاص داده
ش��ده به هر گروه پروژه برخوردار خواهد ش��د و در بخش
س��اختمان نيز با دو قس��مت اجرایي و تخصصي در ارتباط
مستقيم با مديران پروژه فعاليت ميکنند.
طبيع��ي اس��ت كه ع�لاوه ب��ر گروههاي اصل��ي برق و
ساختمان بخشهاي كنترل پروژه ،نقشه كشي ،منشيگري
و پش��تيباني در واح��د بهصورت اختصاصي وج��ود دارد و

در زمينهه��اي مكاني��ك ،ش��يمي،
زمينشناسي ،محيطزيست ،پدافند
غيرعامل ،نقش��هبرداري ،قراردادي
و حقوقي امكان اس��تفاده از س��اير
واحدهاي شركت كه اكثرا ً بهصورت
عمومي اداره ميشوند ،وجود دارد.
در ح��ال حاضر نيروي متخصص
دفت��ر تهران در بخ��ش برق  53نفر
و در بخش س��اختمان  17نفر و در
بخشهاي كنترل پروژه ،نقشه  كشي
و منشيگري  12نفر است.
مجموع��ه نيروه��اي ف��وق ب��ا
به كارگي��ري دان��ش روز ،الت��زام به
سيستم مديريتي يكپارچه “ ”IMSو
مهمت��ر از همه هماهنگي و همدلي
بين پرسنل و دلبستگي به كاري كه
انج��ام ميدهند توان آن را دارند كه
خدمات زير را بهط��ور مطلوب ارائه
دهند:
ارائه خدمات مهندس��ي ش��امل
طراحي و نظارت در كليه امور مربوط
به احداث انواع پس��تهاي مختلف
 GIS, AISو URBAN
طراح��ي و نظ��ارت در زمين��ه
سيستمهاي اتوماس��يون در مراكز
مختلف صنعتي از جمله پستهاي
فشارقوي
مش��اوره در امر انتقال تكنولوژي
ساخت تجهيزات پستها
مش��اوره و طراح��ي در زمين��ه
سيس��تمهاي مخابرات��ي و PLC
پستهاي فشار قوي
مش��اوره در زمين��ه سادهس��ازي
پس��تهاي موج��ود و تهي��ه
اس��تانداردهاي فن��ي مرتب��ط ب��ا
تجهيزات پستهاي فشار قوي
اح��داث پس��تهاي فش��ار قوي
بهص��ورت  EP، EPCو  PCدر كلي��ه
سطوح ولتاژي
مديري��ت پيمان جه��ت احداث
پستهاي فشار قوي – MC
انج��ام مهندس��ي ارزش ب��راي
پروژهه��اي مختل��ف بهخص��وص
پروژههاي پستهاي فشار قوي
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واحد پس��تها در ح��ال حاضر
افتخ��ار هم��كاري با بي��ش از 50
كارفرماي ب��زرگ و كوچك را دارد.
در وزارت ني��رو افتخ��ار هم��كاري
طوالن��ي مدت ب��ا ش��ركت توانير،
سازمان توس��عه برق ايران ،شركت
س��انا ،سازمان آب و برق خوزستان،
 15ش��ركت ب��رق منطق��هاي و ...
را داري��م و در بخ��ش صنعت نفت
و گاز هم��كاري ب��ا ش��ركتهاي
پارسجنوبي ،ش��ركت نف��ت و گاز
اروندان ،پتروشيمي و پااليشگاههاي
مختل��ف ،ايران افق صنعت و بخش
صناي��ع از جمل��ه م��س ،ف��والد و
س��يمان ،همكاري با بي��ش از 14
ش��ركت ف��والدي كه در بي��ن آنها
ب��زرگان فوالد كش��ور چ��ون فوالد
خوزس��تان ،فوالد هرمزگان جنوب،
ف��والد كاوه جن��وب كي��ش ،فوالد
ارفع ،ف��والد بافق و فوالد اكس��ين
وجود دارن��د و همچنين در صنعت
مس پروژههاي س��ه استان عمده از
پروژههاي شركت ملي صنايع مس
ايران را در كارنامه خود داريم.
در خ��ارج از مرزه��اي كش��ور
عزيزمان انجام خدمات مهندسي سه
پست  220كيلوولت در سنگال ،يك
پس��ت  220كيلوولت در پاكس��تان
و بي��ش از  50دس��تگاه پس��ت 66
كيلوولت در كشور سوريه را بهصورت
اجرايي و عملي داريم و در دو كشور
س��نگال و س��وريه رضاي��ت خاطر
كارفرماي��ان مربوط��ه را بهگونهاي
فراه��م آوردهایم كه اگر مش��كالت
سياسي حادث ش��ده وجود نداشت
ميرفت تا بهعنوان تنها مش��اور اين
دو كش��ور در زمين��ه ف��وق توزيع و
انتقال تبديل شويم .باتوجه به اينكه
اين واحد در اقصي نقاط كشور بيش
از  15دفت��ر فع��ال دارد و در بعضي
از مراكز استان چون خوزستان تعداد
همكاران ش��اغل متج��اوز از  60نفر
اس��ت ،اين توان وج��ود دارد كه در
ارائه خدمات مهندسي و بهخصوص

در مورد پروژههاي ضربتي بهصورت بسيار فعال و با استفاده
از امكان��ات دفاتر محلي وارد عمل ش��ده و در كوتاهترين
زم��ان ممكن و با كيفي��ت مطلوب اينگون��ه پروژهها را به
سرانجام برساند و از اينرو است كه ميتوانيم بگوييم باتوجه
ب��ه امكانات و توانمنديهاي خود مش��تاقانه حاضر به ارائه
خدمات در پروژههاي پستهاي فشار قوي بوده و بهعنوان
نماين��ده و همراه كارفرمايان ،مطمئناً رضايت خاطر آنها را
فراهم خواهيم کرد.
و اما با اي��ن توانمنديها و امكانات تا بهحال چه از خود
بهجا گذاشتهايم؟ و چه سوابقي در كارنامه خود داريم؟
انج��ام كليه مراحل مهندس��ي و طراحي بي��ش از 450
دس��تگاه پست فش��ار قوي در ردههاي ولتاژي  63تا 400
كيلوولت در كليه مناطق كش��ور از سرخس تا اروندكنار و
از شبلو در كناره رود ارس تا چابهار و در موقعيتهاي ويژه
چون پس��تهاي  400كيلوولت عسلويه ،سدهاي كارون4
و گتوند و يا پس��تهايي در دل شهرهاي شلوغ كه بهعلت
فضاي كم بهطور خاص احداث شدهاند.
انجام پروژههاي  400و  132كيلوولت بهصورت كليد در
دس��ت براي صنعت نفت و گاز از جمله توسعه پست 400
كيلوول��ت ميالد آبادان در بخ��ش  400و  132كيلوولت و
اضافه کردن يك دستگاه ترانسفورماتور  400/132كيلوولت
 200مگاولت آمپري و احداث پس��ت  132كيلوولت داخل
س��ايت دارخوين بهصورت  .GISالزم به توضيح اس��ت كه
در اين پروژه كه ش��ركت  ENIايتاليا كارفرماي مس��تقيم
ب��ود پروژه با كيفيت باال و در حداقل زمان ممكن و باتوجه
خاص به مسائل زيستمحيطي HSE ،و كنترل پروژه كه از
ويژگيهاي ش��ركتهاي بزرگ نفتي دنيا چون  ENIاست
اجرا شد.
تهيه استانداردهاي متعدد مهندسي در زمينههاي مختلف
از جمله طراحي پس��تهاي فش��ار قوي و نحوه انتخاب و
محاسبات تجهيزات پستها
مهندس��ي و مشاوره انتقال دانش فني ساخت پستهاي
 GISدر سطح فوق توزيع به داخل كشور
انجام كليه مراحل مهندسي و طراحي بيش از  55پست
فشار قوي در خارج از كشور
انجام طرحهاي سادهسازي و بهينهسازي پستهاي فشار
قوي و انجام پروژههاي مختلف در اين زمينه
بازسازي و بهينهس��ازي بيش از  20دستگاه پست فشار
قوي در مناطق خوزس��تان و غرب كش��ور كه در اثر جنگ
تحميلي دچار آسيبهاي جدي شده بودند.
و آنچه گفته شد باتوجه به رضايتمندي نسبي كارفرمايان
شايد كارنامه بدي نباشد ولي مطمئناً ميتوانستيم بهتر از
اين باشيم و لذا از درگاه احديت مسئلت داريم كه ما را توان
آن دهد كه بتوانيم بيشتر و بهتر بكوشيم و بسازيم و در افق
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پيش روي خود برآنيم كه:
ادامه راه گذش��ته را بهتر از پيش
طي کنیم.
آرزوي روزي را داريم كه در بخش
اتوماسيون پس��ت ،نرمافزاري بومي
توليد و توسعه يابد بهگونهاي كه اين
وابستگي نرمافزاري از خارج قطع و
محدود ش��ود و در اين رهگذر آماده
همكاري با ش��ركتهاي توليدي و
پيشرو هستیم.
در زمينه مشاوره و نظارت بر امور
بهرهبرداري و تعميرات پيشگيرانه با
به كارگيري دان��ش و تكنولوژي روز
وارد شويم.
در زمينه احداث پستهاي فشار
قوي بهصورت كليد دردست مجدانه
وارد عمل شویم.

آب و ابنیه

برنامه های زیادی برای آینده داریم

جعفرعسگری

مدیرارشد SBU

جعفرعسگری

مدیر ارشد SBU

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي آب ﺑـﺮاي ﻣﺼﺎرف
شرب و بهداش��ت ،ﮐﺸﺎورزي و ﺻﻨﻌﺘﯽ،
رﻗﺎﺑﺖ ﺑـﺮ ﺳﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺤﺪود
آب را ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﯿﻦ

اﻧـﻮاع ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ،
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ بحراني اﺳﺖ ﮐـﻪ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و خصوصاً كشور
عزيزمان ايران ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ.
ﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از
ﺗأﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻨﺎوب آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺶﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ،
ﻣﻘﺪاري ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯿﮑـﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آب دﺳﺖ ﮐﻢ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ و ﻧﯿﺰ اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼـﺮف آب
ﺑـﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﻣﺮﺗﺒﺎً اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان ﺗـأﻣﯿﻦ
آب و ش��دت ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺟﻬﺎن ﺧﻼﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺤﺮانآﻓﺮﯾﻦ

اﺳﺖ و ﺿﺮورت دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻗﯿﻖ و راﻫﺒﺮدي و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺮﺗﻔﻊ ش��ود .از
س��وی دیگ��ر ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺮاﺑﺨﺸﯽ و تأثير
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺑﺨشهاي
اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ
اﻫﻤﯿﺖ «ﺑﺨـﺶ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب» را در ﻧﻈـﺎم
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺸﻮر ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻣﯽ کن��د؛
بنابراين ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﻮسعهاي روﻧﺪ
ﺣﺮﮐﺖ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻫﺎي اﺟﺮاﯾـﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب ﺑـﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي دﻧﺒﺎل
ميشود.
از آنجایی كه در دوران پس از جنگ
تحميلي توسعه در بخشهاي مختلف
صنعتي و معدن��ي آب و خاك و انرژي
نيازمن��د تأمين آب بودن��د ،در همين
راستا با درايت مديران وقت وزارت نيرو،
واحد مهندس��ی سازههاي آبي شركت
مهندس��ي قدسنيرو در س��ال 1372
با ه��دف افزاي��ش توان ارائ��ه خدمات
مهندسي و ايجاد فضاي رقابتي در اين
بخش تأسي��س شد.گرچ��ه اين واحد
حدود  10سال بعد از شكلگيري شركت
قدس نيرو متولد شد اما با تكيه بر نيروي
جوان و كارآمد و بر پايه تخصص ،تعهد
و مسئوليتپذي��ري پرسنل خيلي زود
توانست خ��ود را در صنعت آب مطرح
کرده و با پيشكسوتان فعال در اين حوزه
به رقابت بپردازد.
واح��د مهندسی سازهه��اي آبي كه
بن��ده در س��ال  1377افتخار همراهي
ب��ا آن را يافتم در تحقق هدف مد نظر
با باالب��ردن كاراي��ي و توانمندي خود
و با توسع��ه فعاليته��ا در زمينههاي
ساختم��ان ،آب و فاضالب ،راه و حمل
و نقل ريلي امروز تحت عنوان مديريت
 SBUآب و ابنيه با انجام خدمات متنوع
مهندسي در مراحل مختلف مطالعاتي،
طراحي و نظارتي در راه پيشرفت و ترقي
كشور قدم بر ميدارد.
ما با در اختيار داشتن زيرساختهاي
قوي سختافزاري و نرمافزاري ،در كنار
كارشناس��ان مجرب و خب��ره و دلسوز
ب��ا به كارگي��ري دانش روز ب��ا تعهد به

Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine

33

آب و ابنیه
سيستم مديريت يکپارچ��ه (  ) IMSو
حرکت به سوي استقرار مدلهاي تعالي
سازماني ( )EFQMدر راستاي مأموريت
خود آمادگي کامل جهت ارائه خدمات
مشاوره مهندس��ي ،طراحي ،مطالعاتي،
تحقيقات��ي ،نظارت��ي ،مديريت پيمان
( )MCو قرارداده��اي  EPCدر پروژههاي
صنعت آب و صنايع وابسته در داخل و
خارج از كشور به منظور استفاده بهينه
از منابع آب و سرمايهه��اي ملي را دارا
ميباشيم؛ به طوريكه در اين SBUبيش
از  100پ��روژه در زمين��ه هاي مذكور
مطالعه ،طراحي و نظارت شده است.
در حال حاضر واحد ما با بخشهاي
تخصصي منابع آب و محيط زيست ،سد
و نيروگاه ،آبياري و زهكشي ،ساختمان،
راه ،آب و فاض�لاب و پيم��ان رسيدگي
ب��ه همراه بخشه��اي كنترل پ��روژه،
نقشه كشي و پشتيباني در واحد با بيش
از  150مدير و كارشناس متخصص در
دفاتر تهران و شهرستانها و كارگاهها در
حال فعاليت بوده و مفتخريم با شركت
توسعه منابع آب و نيروي ايران ،سازمان
آب و برق خوزست��ان ،شركتهاي آب
منطقهاي استانهاي مختلف در سراسر
كشور ،شركت مهندسي آب وفاضالب
كش��ور و ته��ران ،سازم��ان زندانها و
اقدام��ات تأمين��ي و تربيت��ي كش��ور،
شه��رداري تهران ،شهركهاي صنعتي
استان تهران ،شهركهاي صنعتي استان
مازندران ،دفتر استانداردها و معيارهای
فني وزارت نيرو و  ...همكاري داريم.
قسمت��ي از آنچه كه ما ب��ا تكيه بر
دانش ،توانمن��دي و همدلي گروههاي
تخصصي و كارشناسان در كارنامه خود
انج��ام داده و در دس��ت انجام داريم ،به
شرح زير است:
مطالعات مرحله اول تا سوم طرحهاي
سدسازي آجيچاي آذربايجان شرقي،
طرح س��د و نيروگاه رودب��ار لرستان و
سد چشمهزنه و مطالعات توجيهي سد
و نيروگاه بازفت چهار محال و بختياري
مطالعات مرحله دوم و سوم و نظارت
عالي��ه و كارگاهي سد شيرينآب و سد

سردشت خوزستان
مطالعات پدافند غيرعامل سد مخزني سردشت و سد مخزني
شيرينآب در خوزستان
مطالعات مرحله اول نیروگاه تلمبه ذخیرهای و مرحله دوم سد و
نیروگاه خرسان یک در استان چهارمحال و بختياري
مطالعات مرحله اول ط��رح سد و نيروگاه و سامانه انتقال آب
شيوه در كردستان
مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب نمرود و الران چهارمحال
و بختياري و غدير ايرانيان يزد
مطالع��ه تأمين و انتقال آب به باغات شهر تاكستان و استفاده
بهينه از منابع آب موجود(قزوين)
مطالع��ات مرحله اول شبكه آبي��اري و زهكشي اراضي پاياب
سدهاي تالوگ(خوزستان) ،آقبالغ(چهارمحال و بختياري) وآجي
سو(گلستان) ،شبكه آبياري سد مخزني برمانك(قزوين)
مطالعات مرحله اول تا سوم شبكه آبياري و مطالعات اقتصادي،
اجتماع��ي و مشاركتهاي مردمي تاجي��ار آذربايجان شرقي و
چشمهزنه و آقبالغ (چهار محال و بختياري)
مطالعات مرحل��ه اول و دوم بند انحراف��ي شهراب و بندهاي
انحرافي استوه و گازران (مركزي)
بررس��ي انرژي محيطزيست جمهوري اسالمي ايران ( )EERو
مطالعات راهبردي انرژي با همكاري بانك جهاني .در اين مطالعات
بر روي كارايي انرژي ،جايگزيني گاز طبيعي و فناوريهاي پاك
ب��راي حمل و نقل و اجراي طرحهاي انرژي تجديدپذير در قالب
طرحه��اي بينالمللي جهت اكتساب هزينه كاهش توليد كربن
متمركز بودهايم بهطوريكه ميتوان از اين مطالعات بهعنوان آغازي
براي توجه به اهميت مطالعاتي از اين دست در اين صنعت نام برد.
مطالعات مرحله اول استفاده از فاضالب تصفيهشده تصفيهخانه
شهرهاي ايالم ،دره شهر ،دهلران و مهران در مصارف كشاورزي،
صنعت و فضاي سبز
مطالع��ات و مدلس��ازي كيفيت آب س��د مخزني سردشت
خوزستان
آمارب��رداري از منابع آب محدودهه��اي مطالعاتي استانهاي
گيالن ،مركزي ،مازندران ،قم ،كرمانشاه
مطالعات نيمه تفضيلي آبهاي زيرزمين��ي دشت مازندران،
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دش��ت اردبيل و  14محدوده مطالعاتي
كرمانشاه
بههنگامس��ازي اطل��س منابع آب و
ايجاد سيستم اطالعات جغرافيايي GIS
حوزه گرگانرود و قرهسو
مطالعه و احداث  350کیلومتر شبکه
جم��عآوری فاض�لاب در جنوب غرب
تهران
طراح��ي و اح��داث مدولهاي 7و8
تصفيه خانه فاضالب و شبکه جمعآوری
فاضالب جنوب تهران به روش DBF
مطالع��ات ارزياب��ي زيستمحيطي
تعدادي از سده��ا و نيروگاههاي كشور
از جمله :س��د مخزني وني��ار ،نيروگاه

آب و ابنیه

سيكل تركيبي تبريز ،سمنان ،شاهرود
و گلگهر ،س��د و نيروگاه برقابي رودبار
لرست��ان و بازف��ت ،نيروگ��اه هريس،
سازههاي كنترل شوري آجي چاي
مطالعات زيستمحيط��ي و ارزيابي
ت��وان اكولوژيك��ي مرحل��ه دوم سد و
نيروگ��اه و مرحل��ه اول نيروگاه تلمبه
ذخيرهاي طرح خرسان يك(چهار محال
و بختياري)
نظارت بر عمليات اجرايي پروژههاي
ساخ��ت شهركه��اي صنعت��ي در
استانهاي تهران ،مركزي و مازندران
خدمات مهندسی عام��ل چهارم در
منطقه چهار شهرداری تهران

مطالع��ات و طراح��ي مرحل��ه اول و دوم شه��رک اقامت��ی،
فرهنگ��ی ،ورزش��ی و درمان��ی ندامتگاهه��ا شام��ل750:
نف��ره الیگودرز(لرست��ان) 750،نف��ره شوشت��ر و 4500نف��ره
اهواز(خوزستان)1000،نف��ره مراغه(آذربايجانشرقي)10،000 ،
نفره مشهد(خراسان رضوي) 5000،نفره شیراز(فارس)
خدم��ات مرحل��ه سوم ب��ر پروژههاي شهركه��اي صنعتي
( مازندران)
نظ��ارت ب��ر پروژههاي ابني��ه فني و عمران��ي شهركسازي
شهركهاي صنعتي تابعه استان تهران(دوره سوم)
راه پيش رو:
در راستاي سياستهاي كلي ﻧﻈـﺎم ﺟﻤﻬـﻮري اﺳـﻼﻣﯽ اﯾـﺮان
درﻣـﻮرد «ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب» در برنامه پنجم توسعه موارد زير را بهمنظور
دستيابي به اهداف تعيين شده سرلوحه خدمات مهندسي واحد
آب و ابنيه قرار دادهايم:

ايج��اد نظام جام��ع مديريت در كل
چرخه آب بر اساس اصول توسعه پايدار.
ارﺗﻘـﺎء ﺑﻬـﺮهوري و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ارزش
اقتصادي ،امنيتي و سياسي آب.
اﺳﺘﺤﺼﺎل ،ﻋﺮﺿﻪ و نگهداري و ﻣﺼﺮف
آن.
ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ضايع��ات آن در
پروژهها.
رعاي��ت ﺗﻨﺎﺳـﺐ در اجراي طرحهاي
س��د و آبخي��زداري و آبخ��وانداري و
شبكههاي آبي��اري و تجهيز و تسطيح
اراضي و استفاده از آبهاي غير متعارف.
مديري��ت و ﻣﻬﺎر آبه��اي خروجي از
كشور.
در اي��ن دپارتم��ان برآني��م جهت
تحقق موارد فوق ب��ا اولويت قرار دادن
دغدغههاي��ي ك��ه در ابت��داي مبحث
به آنها اشاره ش��د با انديشه خدمت به
توسع��ه كشور در زمين��ه صنعت آب و
با اتكا بر نيروهاي متخصص ،باتجربه و
حسن شهرت و اعتبار فني ،ارائه و انجام
خدمات مهندسي ،مشاورهاي و طراحي،
مديريت اجرايي طرحها و سرمايهگذاري
در بازاره��اي هدف شرك��ت ،را بهتر از
پيش ارائه کنیم.
م��ا در مديري��ت ارش��د آب و ابنيه
هم��راه با فعاليت خود در زمينه صنايع
زيربناي��ي آب با تأکید به برخورداري از
دان��ش پیشرفته ،اهمی��ت برنامهریزي
براي بهکارگیري عل��وم و فناوریهاي
نوی��ن ب��راي شناسایی ،بهرهب��رداري،
انتق��ال و مص��رف مناب��ع آب با توجه
ب��ه محدودیتهاي شدی��د آن و با در
نظر گرفت��ن چشمانداز توسعه كشور و
بهمنظور گسترش فعاليتهاي خود در
اي��ن زمينه ،براي آين��ده در نظر داريم
و اميدواري��م كه بهمنظ��ور مشاركت و
داشتن سهمي در سازندگي و پيشرفت
كشور با ورود به بازارهاي جديد عالوه بر
صنعت آب ،كليدها و ابزارهاي پويايي و
پايداري سازماني را پيشاپيش در محيط
فعاليت دروني ،محلي ،ملي و بينالمللي
شناخت��ه و توانايي تحق��ق آن را ايجاد
کنیم.
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نفتوگاز

جوان و پویا
منصورقزوینی

مدیر ارشد SBU

 SBUصناي��ع نفت و گاز از سال 1382
به منظور ارائه انــــواع خدمات مهندسي
و نظارت ،تداركات و اجرا ،مديريت طرح و
نظير آنها در زمينه نفت ،گاز و پتروشيمي
تأسيس و براي كسب و انتقال دانش روز،
از همان ابتدا همك��اري خود را با شركت
 Litwinفرانسه آغاز کرده است.
زمينههايكاري
مهمترين زمينههاي كاري حال حاضر
نفت و گاز را ميتوان در بخشهاي اصلي
زير دستهبندي کرد:
مديريت طرح
خدمات نظارت عالي و كارگاهي
انجام پروژههاي  EPCنفت و گاز
خدمات آموزش
خدمات HSE
سازمان
سازم��ان نفت و گاز بهصورت ماتريسي
ب��ه اجرا درآم��ده است؛ بدي��ن معني كه
بخشه��اي تخصصي نظي��ر برنامهريزي
و كنت��رل پ��روژه ،قرارداده��ا ،فاينان��س،
مهندسي ،تدارك��ات ،بازرس��ي و HSEQ
بهصورت ماتريسي به تمامي پروژهها ارائه
خدمت مي كنن��د .از طرفي بهعنوان يك
سازمان پروژه محور ،براي هر پروژه مديري
بهعنوان نماينده سازمان در كليه ارتباطات
وجود دارد .مدي��ر پروژه وظيفه كليه امور
هماهنگي با كارفرما و پيمانكاران را داشته و
عموماً نفرات مستقر در كارگاهها تحتنظر
مديران پروژه فعاليت مي كنند.
از ديگ��ر شاخصهه��اي سازم��ان نفت

و گ��از كه متفاوت با ساير SBUه��ا است ،وجود واحدهاي بازاريابي و
برنامهريزي و توسعه است كه مديران اين واحدها بهطور مستقيم زير
نظر مدير  SBUنفت و گاز انجام وظيفه مي كنند.
توزيع نيروي انساني
در ح��ال حاضر بالغ بر  130نفر با تخصصهاي مختلف در دفتر
ته��ران و كارگاها مشغول به كار هستند ك��ه از اين تعداد  62درصد
ليسانس 16 ،درصد فوقليسانس 10 ،درصد فوقديپلم و مابقي ديپلم
ب��وده و نهايت��ا  49نفر (حدود  37درص��د) در دفتر تهران و بقيه در
سايتها مشغول به خدمت هستند.
معرفي پروژههاي انجام شده و در دست اجرا
مهمترين كارفرمايان نفت و گاز از ابتدا تاكنون شركت مهندسي
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و توسع��ه گاز ايران با بي��ش از  73درصد
مبل��غ قرارداده��اي فيمابي��ن ،مجتمع
گ��از پارس جنوب��ي ح��دود  16درصد و
شركته��اي گاز استاني  6.7درصد است.
شايان ذك��ر است در حالحاضر و با اتمام
برخي از پروژهه��اي در دست اجرا ،بيش
از  95درصد قراردادهاي فعال و موجود با
شركت مهندسي و توسعه گاز ايران منعقد
شدهاست.
طرح خ�ط لوله پنجم سراس�ري گاز
(پايانيافته):
در راستاي طرح توسعه فازهاي  7 ،6و
 8مي��دان گازي پارس جنوبي ،طرح خط
لوله پنجم سراسري  IGAT-Vجهت انتقال
گاز ترش حدود  3700ميليون فوت مكعب
در روز ،از پااليشگاه عسلويه جهت تزريق به
ميادين نفتي آغاجاري در نظر گرفته شده
است .با انتقال گاز ترش توليدي فازهاي
 7 ،6و  8ب��ه منطقه نفتي آغاجاري عالوه
ب��ر دستيابي به برداشت روزانه  3/7ميليارد
فوت مكعب گاز و ح��دود  140هزار بشكه
ميعانات گ��ازي از مخ��زن مشترك پارس
جنوبي ،افزايش قاب��ل توجهي در ظرفيت
چاههاي نفتي اي��ن منطقه بهوجود خواهد
آمد .با تزريق گاز انتقال داده شده به چاههاي
ميدان نفتي آغاجاري ،طي  25سال آينده
 1/4ميليارد بشكه نفت خام ،بازيافت ثانوي
( )SECONDARY RECOVERYميش��ود
كه در نتيجه افزايش درآمد ملي كشور به
ميزان تقريبي  2/24ميليارد دالر در سال
( 6/08ميلي��ون دالر در روز) را بهوج��ود
خواهد آورد.
مديــري��ت ارشد صنايع نف��ت و گاز
افتخ��ار مي كند توانسته اس��ت مديريت
پروژه ( )MCخط لوله پنجم سراسري گاز
اي��ران را با گستردگي جغرافيايي بيش از
 500كيلومتر ،اعتبار مالي بيش از 2000
ميليون دالر انجام دهد .حجم خدمات ارائه
شده اين واحد براي اين پروژه طي  6سال
و بال��غ بر  6000نفرماه نيروي مديريتي و
كارشناسي بوده است.

نفتوگاز
پروژه مديريت طرح خط لوله  42اينچ
عسلويه-پااليشگاهفجر(پايانيافته):
بهمنظ��ور هماهنگي ب��ا تحقق طرح
زودهنگام توسعه فازه��اي7 ،6و 8ميدان
گازي پارسجنوب��ي و بهم��وازات اجراي
طرح خط لوله پنج��م سراسري گاز ايران
 ،IGAT-Vاح��داث خط لول��ه  42اينچ از
پااليشگاه فازهاي  7 ،6و  8در شهر عسلويه
به پااليشگاه فجر واقع در شهرستان جم،
 70كيلومتري شمال غرب عسلويه ،جهت
انتقال گاز ترش استحصال شده ،با حجم
تقريب��ي  850ميليون فوت مكعب در روز
در نظر گرفته شدها   ست.
پ�روژه مديريت طرح خ�ط لوله نهم

سراس�ري گاز اي�ران از ده�گالن تا
بازرگان(دردست اجرا):
در پ��ي ادام��ه يافتن خ��ط لوله ششم
سراس��ري ت��ا شه��ر دهگ�لان در استان
كردست��ان در سال  ،89ط��رح ادامه اين
خ��ط تا مرز بازرگان ني��ز بهعنوان طرح با
اولويت باال انتخابشد .اين خط داراي قطر
 56اين��چ و به طول تقريبي  600كيلومتر
است و بهمنظور تأمين گاز صادراتي تركيه
و كشورهاي اروپايي تعريف شدهاست و قرار
بود تا پايان سال  91به بهره  برداري برسد.
اين ط��رح همچني��ن داراي  5تأسيسات
تقويت فش��ار در طول خ��ود خواهد بود.

شايان ذكر است واحد نفت و گاز شركت مهندسي قدس نيرو كه در
آن زمان تنها  4سال از عمر خود را سپری کردهبود ،با تكيه بر پشتوانه
خدمات درخشان در مديريت خط لوله پنجم سراسري گاز باالترين
امتياز فني را در بين كليه شركتهاي باتجربه در صنعت نفت و گاز
كشور ،اخذ کرد و موفق شد مسئوليت مديريت پيمان اين طرح مهم
و استراتژيك را عهدهدار شود.
پروژه نظ�ارت كارگاه�ي و عاليه خط لوله شش�م از اهواز تا
دهگالن (در دست اجرا):
ادام��ه خط لوله ششم از اهواز تا دهگالن با قطر  56اينچ و طول
تقريبي  600كيلومتر است؛ ضمن آنكه انشعابات متعدد در اين خط
جهت انتقال گاز به شهرهاي بين راه در طرح اصلي وجود داشته كه
نهايتاً طول خط اصلي و انشعابات آن بالغ بر  1100كيلومتر ميشود.
اين طرح بهعنوان اولويت ب��االي اجرايي طرحهاي شركت ملي گاز
ايران در سال  89تعريفشده و بهصورت EPCبه قرارگاه خاتماالنبياء
(ص) واگ��ذار شدهاست .در حال حاض��ر مديريت صنايع نفت و گاز
شركت مهندسي قدسنيرو بهعنوان دستگاه نظارت عاليه و كارگاهي
در اين طرح مهم و استراتژيك حضوري فعال دارد.
پروژه خط انتقال گاز  42اينچ گاز ترش شهيد مندنيزاده به
پااليشگاه گاز بيدبلند ( 1در دست اجرا):
اين پروژه بهعنوان اولين پروژه  EPCدر صنايع نفت و گاز از اهميت
ويژهاي برخوردار است؛ چراكه شركت قدسنيرو به همراه شركت ايران
آروين بهعنوان پيمانكار  EPCاين پروژه در خرداد ماه  1392انتخاب
شدهاند .مسئوليت مهندسي كل كار و بخش��ي از تداركات پروژه بر
عهده اين واحد بوده و در حالحاضر بخش مهندسي خط لوله در حال
اتمام بوده و همچنين برخي از اقالم اصلي سفارشگذاري شدهاند.
پروژه انجام خدمات مش�اوره ،نظارت عالي�ه و كارگاهي پروژه
احداث ايستگاه تقويت فش�ار پتاوه  4بهصورت ( PCدر دست
اجرا):
بنابر سياستهاي كلي دولت جمهوري اسالمي ايران جهت تأمين
گاز در اقصي نقاط مملكت ،گازرساني به شهرهاي مختلف و همچنين
تقويت فشار گاز خطوط لوله كشور و نيز بهمنظور تأمين فشار كافي در
خط انتقال گاز دهم سراسري ،احداث به موقع ايستگاه تقويت فشار
گاز پت��اوه  4در دستور كار شركت مهندسي و توسعه گاز ايران قرار
دارد .ظرفيت ايستگاه گاز پتاوه  4برابر با  70ميليون مترمكعب در روز
و بر روي خط لوله دهم سراسري احداث ميشود .در اين ايستگاه گاز
با فش��ار  Psia750وارد شده و با فشار  Psia1045از آن خارج شده و
ب��ه خط لوله دهم سراسري تزريق ميشود .پروژه مذكور با پيشرفت
فيزيكي  61درصد هم اكنون در دست اجرا است و  SBUنفت و گاز
قدس نيرو در آن حضوري فعال دارد.
پ�روژه نظارت بر طراحي ،نظارت كارگاهي و عاليه پروژه EPC
تأسيسات تقويت فشار گاز اردستان ،كاشان ،دهشير و نائين:

اي��ن پ��روژه در اوايل زمست��ان  92به
شرك��ت ابالغ ش��د كه به دلي��ل وسعت
جغرافيايي و همچني��ن وجود كارفرمايي
جديد ك��ه بهصورت تخصص��ي فقط در
زمينه تأسيسات تقويت فشار متمركز است
در زم��ره پروژههاي مهم در دست اجرا در
آين��ده قرار خواهد گرفت .شركت در حال
حاضر در مرحله تجهي��ز كارگاه و تأمين
نيرو است.
پ�روژه نظ�ارت ب�ر طراح�ي ،نظارت
كارگاهي و عاليه پروژه EPCتأسيسات
تقويت فشار گاز خورموج و ديلم:
اين پ��روژه نيز در اواي��ل زمستان 92
ب��ه شركت ابالغ شده ك��ه در حال حاضر
فعاليته��اي مقدماتي انتخ��اب پيمانكار
اجرايي آن در دستور كار قرار دارد.
برنامههاي پيش رو:
مطاب��ق استراتژيه��اي شرك��ت و واحد
مهمترين برنامههاي پيش رو به شرح زير است:
تن��وع بخشي به كارفرماي��ان و ورود به
مجموعههاي پتروشيم��ي (اخذ رتبههاي
الزم) .شاي��ان ذكر است پروژه گازرساني به
مجتمع صنعتي گلگهر سيرجان بهعنوان
اولين پ��روژه در راستاي اهداف استراتژيك
شرك��ت و تنوع بخشي ب��ه كارفرمايان به
مجموعه اضافه شده و ه��دف از اين پروژه
گازرساني به مجتمعهاي صنعتي گلگهر
سيرجان شام��ل كارخانجات جهان فوالد،
توسعه آهن و فوالد ،گندلهسازي ،گهرزمين،
ف��والد ايراني��ان و نيروگ��اه  500مگاواتي
است .خدمات دستگاه نظ��ارت اين پروژه
كه هم اكن��ون با پيشرفت فيزيكي حدودا ً
 36درصدی در دس��ت اجرا است ،توسط
مجموعه نفت و گاز در حال ارائه میباشد.
تمديد رتبهبنديهاي موجود
شناسايي و عقد ق��رارداد با كارفرمايان
بخش حقوقي
شركت و حضور فعال در نمايشگاههاي
داخلي و خارجي
ايج��اد مشاركتها در جهت اخذ پروژه
بهصورت ترك تشريفات
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نوپا اما مصمم
فتانهدوستدار
مدیر ارشد واحد انرژی

آن زمان كه پس از چندين سال كار
در زمين��ه نيروگاه ،با توجه به شرايط و
زمينه مناسب براي شروع كارهاي انرژي
در عرصه كشور ،مقرر شد اقدام به حضور
در مناقصات پروژههاي اين زمينه كاري
و بنا نه��ادن “واحد انرژي” نمايم ،خوب
ميدانست��م كه اين شروع مساوي است
با تالش بيشتر و بيشتر و سپس توسعه.
فعاليتهاي انجام ش��ده در اواخر سال
 84و در كن��ار واح��د نيروگاههاي بخار
ب��ا دو پ��روژه تحقيقاتي-مطالعاتي و با
 6-5كارشناس ،شروعي بود براي انجام
كارهاي مربوط به ح��وزه انرژي در اين
شركت مشاوره مهندسي.
پ��س از گذشت مدت زماني كوتاه ،با
حضور پروژهه��اي متنوع نيروگاه بادي،
امكانسنج��ي نيروگاه اتم��ي ،مميزي
انرژي و بهينهسازي انرژي با كارفرمايان

متفاوت در تهران و ديگر شهرها ،موفق به انجام پروژههايي شديم
و با همراهي و مساعدت همكاران مسئول و دلسوز و رهنمودهاي
مؤثر مديريت شركت ،توانستيم با آنچه در توان داريم ،نام و اعتبار
شركت را حفظ کرده و عضو مفيد و مؤثري در خانواده قدسنيرو
باشيم كه نهايتاً همه این تالشها منجر به تشكيل واحد انرژي در
سال  88شد.
در حال حاضر واحد انرژي با تنوع تخصصها و انجام پروژههاي
جدي��د ،در كش��ور و در اين شركت ،جايگاه خ��ود را در رابطه با
موضوع انرژي كسب کرده و با انجام  30پروژه افتخار ارائه خدمات
به بيست كارفرم��اي سراسر كشور شام��ل وزارت نيرو ،سازمان
توسعه برق ايران ،گروه مپنا ،سانا ،سابا 3 ،شركت برق منطقهاي،
شركته��اي فوالد زرند ايرانيان و فوالد هرمزگان ،سازمان انرژي
اتمي ايران ،منطقه ده عمليات انتقال گاز ،شركت توسعه نيشكر و
صنايع جانبي ،شركت رويان ،شركت تأسيسات دريايي و  ...را دارد
و در خ��ارج از مرزهاي كشور عزيزمان انجام خدمات مهندسي و
نظارت كارگاهي نيروگاه  50مگاواتي بادي در كشور پاكستان را
عهدهدار است و تاکنون ازسوی برخي از کارفرمایان تقديرنامههايي
نيز دريافت کردهاست.
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اي��ن واحد شام��ل مديري��ت ارشد
مهندس��ي ان��رژي و همچني��ن بخش
بررسيهاي اقتص��ادي و بخش اجرايي
است که مديريت ارشد مهندسي انرژي
خ��ود مشتمل بر دو بخ��ش انرژيهاي
تجديدپذير و بهينهسازي انرژي است.
در حالحاض��ر بخ��ش انرژيه��اي
تجديدپذير این واحد در  5حوزه بادي،
خورشي��دي ،زيستتوده ،زمينگرمايي
و هي��دروژن و پيل سوخت��ي ،خدمات
مهندسي و نظارت كارگاهي خود را ارائه
میکند و در دو حوزه انرژي امواج و جزر
و مد نيز آمادگي انج��ام پروژههاي آتي
وجود دارد.
در بخش بهينهسازي انرژي بهمنظور
ارائه خدمات مشاوره و اجراي پروژههاي
مختل��ف جهت بهبود مديري��ت انرژي
در حوزه صنعت ،ساختم��ان ،نيروگاه،

انرژیهای نو

پااليشگاه و ساير صنايع و رشد تكنولوژي
و بهبود كيفيت محصوالت ،تجهيزات و
دستگاههاي تأثيرگذار ب��ر انرژي ايجاد
شده اس��ت و در حوزههاي توربينهاي
انبساطي ،سيستمه��اي توليد همزمان
برق ،حرارت و ب��رودت (،)CHP&CCHP
ممي��زي ان��رژي (صنع��ت ،نيروگ��اه و
ساختم��ان) و استق��رار سيستمه��اي
مديريت انرژي خدمات ارائه ميکنیم و
حتی میتوان اذعان کرد که در بسياري
از اين موارد در بين شركتهاي مهندسي
داخلي ،از پيشروان محسوب ميشویم.
در انج��ام پروژهه��اي واح��د انرژي،
تخصصه��اي مكانيك ،ب��رق ،كنترل-
ابزار دقيق ،شيمي-پروسس ،متالورژي،
عمران-عم��ران ،عمران-محيطزيست،
بهداش��ت محي��ط ،مديري��ت و
برنامهريزي محيطزيست ،هواشناسي-
پتانسيلسنج��ي ب��اد ،كنترل پ��روژه،
اقتصاد مهندسي ،قرارداد ،زمينشناسي
مهندس��ي ،GIS ،نقشهب��رداريCDM ،
و پدافند غير عامل م��ورد استفاده قرار
ميگيرند.
مجموعه تخصصها و نيروهاي فوق
با عنايت به استقرار سيستم مديريت
يكپارچه بر پايه استانداردهاي مديريت
كيفي��ت ،ايمني ،بهداش��ت شغلي و
زيستمحيط��ي و كسب تقديرنامه بر
اساس مدل سرآم��دي اروپا “”EFQM
و ب��ا اعتق��اد راسخ ب��ه ال��زام بيش از
پيش استفاده بهينه از انرژي با بهبود

مديريت آن در بخشهاي مختلف و كاربردي کردن استفاده از
انرژيهاي تجديدپذير در جهت كاهش ميزان  CO2حاصله از
مصرف سوختهاي فسيلي و حفظ محيطزيست ،قابليتهاي
الزم جهت دستيابي به اهداف درازمدت و كوتاهمدت سازمانها
و موجبات بهرهوري باالتر از طريق كاهش سهم انرژي در قيمت
تم��ام شده محصوالت و حفظ ذخاير و مناب��ع انرژي را فراهم
خواهد ساخت.
و اما با وجود اين توانمنديها و امكانات ،طي همين مدت زمان
كوتاه چه سهمي از پروژههاي ملي در زمينه انرژي داشتهايم؟
ناظر اولين سايت بادي كشور با توربينهاي بادي مگاواتي ( 20مگاوات)
مشاور و ناظر بزرگترين پروژه نيروگاه بادي كشور با توربينهاي
مگاواتي ( 250مگاوات در سه سايت)
مش��اور اولين و بزرگترين پ��روژه امكانسنجي و پتانسيلسنجي
زيستتوده در كشور و تهيه اطلس زيستتوده از پسماندهاي جامد

شهري با همكاري شركت آلماني فيشنر
مشاور اولي��ن پ��روژه بازيافت انرژي
(توليد برق) در صنعت فوالد
مش��اور ط��راح و ناظر اولي��ن و تنها
پ��روژه اح��داث پايلوته��اي سازگار با
محيطزيست در سايت طالقان
مشاور و ناظر ايراني يك نيروگاه بادي
 50مگاواتي در خارج از كشور (پاكستان)
تاكنون به اتكا توان مهندسيمان آنچه
در ت��وان داشتهايم به ك��ار گرفتهایم تا
رضايت كارفرمايان فراهم شود و در اين
راستا همواره آماده شنيدن انتقادات براي
اصالح عملكرد خودمان بودهايم .از درگاه
خداوند متع��ال ميخواهيم كه همواره
ت��وان و نيت خيرم��ان را حفظ کرده و
وسعت ديدمان را بيشتر و بيشتر كند تا
بتوانيم در آينده به اين اهداف برسيم:
انجام پروژههاي  EPCدر داخل و خارج
كشور
حضور بهعنوان ( MCعامل چهارم) در
پروژههاي آتي انرژي
شناسايي صنايع انرژيبر و جلوگيري
از هدر رفت��ن انرژي با انج��ام خدمات
مهندس��ي در زمينه استق��رار سيستم
مديريت انرژي و مميزي انرژي
مه��ارت و تخص��ص در زمين��ه
بهرهب��رداري و تعمي��رات نيروگاههاي
انرژيهايتجديدپذير
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مركز اسناد فنی

آرشيو

کتابخانهتخصصی
قدسنیرو

كتابخانه بهعنوان يك منبع اطالعاتي مهم در تهيه منابع مربوط و هماهنگ
با اهداف و برنامههاي شرك��ت در سال 1362تأسیس و در طول سالهای
فعالی��ت خود با گ��ردآوری و سازماندهی منابع نوشت��اری و غیرنوشتاری
مجموعه مناسبی از مدارک فني و تخصصي را فراهم کرده و در حال حاضر
يكي از كتابخانههاي مطرح در سطح وزارت نيرو است.
كتابخانه داراي وبپيج مخصوص در سايت شركت قدس نيرو است كه از
اين طريق خدمات متنوع كتابداري از قبيل پايگاههاي اطالعاتي ،اخبار كتاب
و كتابخانه ،ارتباط با بانكهاي اطالعاتي ،بريده جرايد و تازههاي كتابخانه را
به همكاران ارائه ميکند .همچنین بانك تولیدات علمی همكاران شرکت نیز
در صفحه اصلي اينترانت قابل رؤیت است.
معرفيپايگاههاياطالعاتي:
سيم��رغ( :نرمافزار جامع كتاب��داري شركت نوسا) :يك��ي از كاملترين
برنامههای نرمافزاري مربوط به كتابخانه است و كتابخانه قدسنيرو حدودا ً از
 20سال پيش براي سازماندهي منابع چاپي (فهرستنوسي و نمايهسازي) از
اين نرم افزار استفاده ميکند .نرم افزار سيمرغ و امانت آن تحت وب بوده و
همكاران ميتوانند مدرك مورد نظر خود را جستجو ،رزرو ،تمديد و از ساير
امكانات آن استفاده کنند.
ساعي پويش :نرماف��زار ساعي پويش بانك استانداردهاي معتبر جهاني
است كه همكاران از طريق ثبتنام و به ميزان دسترسي دادهشده ميتوانند
استانداردهاي مورد نياز را جستجو و با امكان ذخيره و بدون چاپ ،بهصورت
تمام متن مشاهده کنند .استانداردها بر اساس نياز پروژهها بهروز ميشوند.
كتابخانه ديجيتال :نرمافزار كتابخانه ديجيتال توليد داخلي شركت بوده
كه با همكاري مركز رايانه و كتابخانه تهيه شدهاست .در اين نرمافزار هر نوع
منبع ديجيتال شامل فايلهاي صوتي و تصويريOffice,pdf ،و  ...سازماندهي

مركز اسناد فني (آرشيو) قدس نیرو محلی است برای نگهداری از کليه
اسناد و مدارك شام��ل :قراردادها ،گزارشات ،مكاتبات ،نقشههاي وارده
از سوي پيمانكاران ،نقشههاي جغرافيايي و نقشههاي طراحي شرکت.
ای��ن واحد با متراژ تقريبي  600مترمربع يك��ي از مهمترين واحدهاي
پشتیبان شركت مهندس��ي قدس نيرو و يكي از كاملترين آرشيوهاي
اسناد فني در سطح وزارت نيرو است.
اي��ن واحد مجهز به كارآمدترين دستگاهه��اي اسكنر در اندازه  A4تا
 A0اس��ت و از آغاز مكانيزاسیون واحد از سال  1384تاكنون نزديك به
يكصدهزار عنوان نقشه شیت و مدرك در اندازههاي مختلف اسكن شده
ك��ه حجمي برابر با  280گيگا باي��ت از فضاي شبكه شركت را به خود
اختصاص داده است .با اجرایی شدن طرح مکانیزاسیون اسناد و مدارک،
فضاي كاف��ي در اختيار اين واحد قرار گرفت تا با كالسهبندي منظمتر
مدارك و نقشهها ني��از كارشناسان شركت را در سرويسدهي منظم و
سريع مدارك برآورده کند.
همچنین بالغ بر دويست هزار عنوان نقشه و مدرك بهصورت Hard
 Copyدر این واحد نگهداری میشود.
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کتابخانه
شبكههاي فشار قوي (سيگره) و سايت اينترنتي مركز خدمات فوالد ايران به ثبت رسیدهاست.
ارائه خدمات:
اطالعرسان��ي و ارائه خدمات كتابداري به همك��اران شركت قدس نيرو و پژوهشگران و دانشجويان با ارائه
معرفينامه از سازمان مربوطه انجام میشود.
ارتباط با كتابخانه:
ايميل كتابخانهLibrary-Helpdesk@ghods-niroo.com :
اطالع رساني به روز ،سريع و دسترسي آسان به منابع ،شعار كتابخانه قدسنيرو است.

خـــاطــرات
سعیدنافع
کتابدارکتابخانهتخصصیقدسنیرو

کتابداری با ظاهر نه چندان آراسته
و از طري��ق فهرستنويسي با قابليت
جستجوي محت��واي مجموعه انجام
ميگيرد و همكاران ميتوانند پس از
جستجو ،مشخصات منبع و فايل مورد
نظر را بهصورت كامل مشاهده کنند.
دامنهموضوعي:
منابع ب��ا دامنه موضوع��ي فني و
مهندسي شامل موضوعات آب ،برق،
نفت ،گاز ،انرژي ،نيروگاه ،الكترونيك،
قدرت ،مكانيك ،عم��ران ،سدسازي،
محيطزيس��ت ،حفاظ��ت و ايمن��ي
صنعتي و  ...است.
منابعاطالعاتي:
شامل کتب و مراجع ،استانداردهاي
معتب��ر جهان��ي ،مناب��ع ديجيتالي،
گزارشهاي فن��ي ،نشريات و مقاالت
تخصصي است.
عضويتها:
عضويت كتابخانه در شوراي جهاني

از ابتدای ورود به قدسنیرو که به سالهای گذشته برمیگردد در کتابخانه مشغول بهکار شدم و در
همان سالها ازدواج کردم .اما هنوز مدت زیادی از ازدواج من نگذشته بود که مورد سوءظن همسرم
ق��رار گرفت��م؛ چراکه به هیچ عنوان باور نمیکرد که شغل من کتابداری است و من در کتابخانه یک
شرکت مهندسی مشغول بهکار هستم! حتما میپرسید چرا؟ پاسخ ساده است؛ ظاهر آن روزهای من
بیشتر شبیه مکانیک ها بود تا یک کتابدار.
علت هم این بود که آن روزها از سيستمهاي كامپيوتري و اينترنت خبري نبود و به دلیل محدودیت
منابع مجبور بودم برای تهیه مدارک و استانداردها به نقاط مختلف تهران و کرج سر بزنم و پس از تهیه
مدارک ،آنها را برای سازماندهی به کتابخانه ملی برده و آنجا فهرست كنم و تازه بعد از تایپ مخصوص
استنسیل ،جهت تهیه کارت جستجو و چاپ آن كه از الزامات ثبت مدارك كتابخانه بود به کتابخانه
م��وزه ف��رش بروم .آنجا یک دستگاه قدیمی براي اين ك��ار به نام وبر بود که مرتب هم حین کار گیر
میکرد .این ماجرا تقریبا هر روز تکرار میشد تا جاییکه من اغلب اوقات را بیرون از شرکت سپری
میکردم و مدیر عامل وقت نام مرا ابوریحان بیرونی نهاده بود!
خالصه جهت رفع سوءظن همسر محترم یک روز او را با خود به کتابخانه موزه فرش بردم و نحوه
ک��ارم را شرح دادم تا ایشان باور کرد که من واقعاً یک کتابدار هستم و وضع ظاهریام تنها به خاطر
سفرهای درون شهری و کار با آن دستگاهها بوده است.
ام��ا امروز کتابخانه قدسنیرو به یکی از بهترین و مجهزترین کتابخانههای تخصصی حوزه وزارت
نیرو تبدیل شده و با فراهم كردن امكانات متنوع و برقراري ارتباط با ساير درگاههاي علمي به سوی
دیجیتالی شدن گام برمی دارد و دیگر نیازی به گشت و گذار در دل شهر براي تهیه مدارک و مستندات
نيست.
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فرايندمديريتاستراتژيك
شركتمهندسیقدسنیرو

ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﯽ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو
ﺑﺮﺍاﺳﺎﺱس ﺑﺎﺯزﺧﻮﺭرﺩدﻫﺎﻱﯼیي ﺣﺎﺻﻞ ﺍاﺯز ﭘﻴﯿﺎﺩدﻩهﺳﺎﺯزﻱﯼیي ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺩدﺭر ﺩدﻭوﺭرﻩهﻫﺎﻱﯼیي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕت ﺍاﻧﺠﺎﻡمﺷﺪﻩه ﺩدﺭرﺧﺼﻮﺹص ﻣﻜﮑﺎﺗﺐ ﺗﺠﻮﻳﯾﺰﻱﯼیي ﻭو
ﺗﻮﺻﻴﯿﻔﻲﯽ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ،ﻃﺮﺍاﺣﻲﯽ ﻫﺮﻡم ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺑﻪ ﺷﻜﮑﻠﻲﯽ ﻛﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕت ﻣﺸﺎﺭرﻛﮐﺖ ﻃﻴﯿﻒ ﻭوﺳﻴﯿﻌﻲﯽ ﺍاﺯز ﻣﺪﻳﯾﺮﺍاﻥن ﺍاﺭرﺷﺪ ﻭو ﻣﻴﯿﺎﻧﻲﯽ ﺳﺎﺯزﻣﺎﻥن ﺭرﺍا ﻓﺮﺍاﻫﻢ
ﺁآﻭوﺭرﺩد ،ﺩدﺭر ﺩدﺳﺘﻮﺭر ﻛﮐﺎﺭر ﻗﺮﺍاﺭر ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻲﯽﺗﺮﺩدﻳﯾﺪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﯾﻦ ﻧﺎﺣﻴﯿﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺒﻮﺩد ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺩدﺭر ﺍاﺩدﻭوﺍاﺭر ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﺍاﺟﺮﺍا ﻭو ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل
ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻱﯼیيﻫﺎ ﻭو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺍاﺳﺖ ﻛﮐﻪ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭر ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﮐﺮﺩدﻥن ﺁآﻥن ،ﺗﻤﻬﻴﯿﺪﺍاﺗﻲﯽ ﺧﺎﺹص ﺩدﺭر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩه ﺍاﺳﺖ.
ﺑﺮ ﺍاﺳﺎﺱس ﻣﻔﺮﻭوﺿﺎﺕت ﻓﻮﻕق ،ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﯽ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو ﺑﻪ ﺷﺮﺡح ﺗﺼﻮﻳﯾﺮ ﺯزﻳﯾﺮ ﺍاﺳﺖ.

ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل
ﺍاﻳﯾﻨﺪ ﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭو
ﺯزﻳﯾﺮ ﻓﺮ
ﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ :بهمنظ��ور مرتفع کردن آن ،تمهيداتی خاص در نظر
ﺍاﻫﺪازﺍاﻑف ﺍاﺳﺘﺮاست که
حاصل
بازخورده��اي
براس��اس
عملكرد:
زير فرايند ارزيابي
ﺍاﻫﺪﺍاﻑف ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺩدﺭر ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﯽ ﻗﺪﺱس ﻧﻴﯿﺮﻭو ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱﯼیي ﻛﮐﻤﻲﯽ ﻣﺎﻟﻲﯽ ﻭو ﻏﻴﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲﯽ ﺍاﺳﺖ ﻛﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﮑﻴﯿﻚﮏ ﻛﮐﻞ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻭو ﻫﺮﻛﮐﺪﺍاﻡم ﺍاﺯز
ﺯزﻣﺎﻧﻲﯽاست.
گرفته شده
استراتژيك
مديريت
فرايند
پياده
هاي
ﻫﺎﻱﯼیيشاخص
برخي
ذكر است
شايان
ﺳﻮﺩدﺁآﻭوﺭرﻱﯼیي،
ﺷﺎﺧﺺ
ﺩدﺳﺘﻪ
ﺗﻌﺮﻳﯾﻒ ﺷﺪﻩه ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل ﻣﻲﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺎﻟﻲﯽ )ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﻭو ﺩدﺭر ﺑﺎﺯزﻩهﻫﺎﻱﯼیي
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﯽ
ﺍاﺭرﺷﺪ
سازيﻫﺎﻱﯼیي
ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ
استراتژيک
مديريت
خالصه فرايند
ﻣﻮﺭرﺩدفوق،
مفروضات
ﺳﻴﯿﺎﺳﺖﻫﺎﻱﯼیي بر
مطالع��ات
در دوره
ﻣﺸﺘﺮﻱﯼیي ﻭو
ﺷﺎﺧﺺ
)ﺷﺎﻣﻞ ﺩدﻭو ﺩدﺳﺘﻪ
ﻏﻴﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲﯽ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱﯼیي
ﺍاﻧﺘﻈﺎﺭر ﻭو
اساسﻭو ﺳﻮﺩد
ﻫﺰﻳﯾﻨﻪﺍاﻱﯼیي
گذشت��ه ﺑوﺮﺍاﺳﺎﺱس
ه��ايﺑﻬﺮﻩه ﻭوﺭرﻱﯼیي(
ﻋﻤﻠﻴﯿﺎﺗﻲﯽ ﻭو
استراتژيك،
ﻫﺎﻱﯼیياه��داف
كليدي
بسياري
شرکتﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ
تجويزیﺍاﻫﺪﺍاﻑف ﭘﻴﯿﺶ ﺭرﻭو
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭو
درخصوصﺭرﻭوﻧﺪ
ﻛﮐﺎﺭرﻛﮐﻨﺎﻥن( ﺑﺮﺍاﺳﺎﺱس
ﺷﻮﻧﺪ.نیرو به شرح تصوير باال است.
ﻣﻲﯽقدس
مهندسی
مکاتب
انجامشده
تح��ت سيستمي به عن��وان سيستم
ﺯزﻳﯾﺮ ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد:
استراتژيك:
اهداف
كنترل
و
تعيين
فرايند
زير
استراتژي��ک،
مديري��ت
توصيف��ی
دو
زماني
هاي
بازه
طي
عملكرد
ارزيابي
وﺷﺎﻳﯾﺎﻥن ﺫذﻛﮐﺮ ﺍاﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎﻱﯼیي ﺑﺴﻴﯿﺎﺭرﻱﯼیي ﻛﮐﻠﻴﯿﺪﻱﯼیي ﺍاﻫﺪﺍاﻑف ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ،ﺗﺤﺖ ﺳﻴﯿﺴﺘﻤﻲﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍاﻥن ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد ﻃﻲﯽ ﺑﺎﺯزﻩهﻫﺎﻱﯼیي ﺯزﻣﺎﻧﻲﯽ ﺩدﻭو
شامل
قدس نيرو
شركت
استراتژي��ك در
اهداف
استراتژي��ک
ه��رم
شركت و هر كدام
تفكيكﺍاﺭركل
ﻣﻲﯽﮔﻴﯿﺮﺩد.
ماهه ﭘﺎبهﺩدﺍاﺵش ﻗﺮ
ﻣﺒﻨﺎﻱﯼیي ﺗﺨﺼﻴﯿﺺ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭو
مهندسي ﻗﺮﺍاﺭر
ﻣﻮﺭرﺩد ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲﯽ،
ﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺭرﺷﺪ
شکلیﻛﮐﺪﺍاﻡم ﺍاﺯز ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ
به ﻭو ﻫﺮ
ﺷﺮﻛﮐﺖ
ﻜﮑﻴﯿﻚﮏ ﻛﮐﻞ
طراحیﺑﻪ ﺗﻔ
ﻣﺎﻫﻪ
وسيعیﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ:
طيفﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎﺯزﻱﯼیي
موجب��اتﺟﺎﺭرﻱﯼیي
کهﺯزﻳﯾﺮﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ
شاخ��ص هاي كمي مالي و غير مالي است كه به تفكيك كل
مشارکت
از مديريتهاي ارشد مهندسي ،مورد
ﺳﺎﺯزﻱﯼیي
ﺟﺎﺭرﻱﯼیي
قرارﺟﻬﺖ
ﺍاﻳﯾﺸﺎﻥن
ﻣﺴﺌﻮﻝل درﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﺷﺪﻩه ﻭو
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
مديريتﻛﮐﺪﺍاﻡم
هركدام ﺑازﺮﺍاﻱﯼیي ﻫﺮ
ﺍاﺳﺘوﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ،
ﺍاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﯼیي
ﺳﺎﺯزﻱﯼیي ﻛﮐﺎﺭرﺍا
مدي��رانﺟﺎﺭرﻱﯼیي
ازﺑﻪﻣﻨﻈﻮﺭر
ﻳﯾﻚﮏتعيين و
مهندسي
هاي ﺍاﺯزارشد
شرك��ت
ميان��ی ﻭوسازمان
ارش��د و
تخصيص
مبناي
گرفته و
ارزيابي
ﻧﻈﺎﻡمﻣﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻛﮐﻮﺭر ،ﺍاﻗﺪﺍاﻡم ﺑﻪ ﺗﻜﮑﻤﻴﯿﻞ ﻓﺮﻣﻲﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡم ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮﻭوﮊژﻩه ﻛﮐﺮﺩدﻩه ﻭو ﺑﺎ ﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﺗﻴﯿﻢ ﻣﻮﺭرﺩد ﻧﻈﺮ ﻭو ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺭرﺩد ﻧﻴﯿﺎﺯز ،ﺍاﺟﺮﺍاﻱﯼیي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭرﺍا ﺑﺮﺍاﺳﺎﺱس
ﻣﻲﯽﻛﮐﻨﻨﺪ .بازههاي زماني تعريف شده كنترل ميشوند .شاخصهاي مالي
ﺷﺮﻭوﻉعقرار
ﺩدﻗﻴﯿﻖ ک��ار
دست��ور
WBSآورد ،در
فراه��م
پاداش قرار ميگيرد.
راﻳﯾﻚﮏ
ﺭرﻭوﺷﻦ ﻭو
(شامل سه دسته شاخصهاي سودآوري ،عملياتي و بهره وري)
ﻫﺎﻱﯼیيقابل
ناحيه
ﻛﮐﻨﺘﺮﻝلترين
ترديد مهم
گرفت.ﺮبی
زيرفرايند جاري سازي برنامههاي
ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ:
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍاﻳﯾﻨﺪ
ﺯزﻳﯾﺮﻓ
ﻋﺎﻣﻞ ،ﻧﻤﺎﻳﯾﻨﺪﻩه ﻣﺪﻳﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺩدﺭر
هايﻣﺸﺎﻭوﺭر ،ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ
ﻣﺘﺸﻜﮑﻞ ﺍاﺯز
ﺍاﺳﺘﺮ
ﺗﺤﺖ ﻋﻨ
ﻛﮐﻤﻴﯿﺘﻪ
در ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ،
ﻫﺎﻱﯼیي
مديريتﺍاﻱﯼیي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل ﺍاﺟﺮ
ﻣﻨﻈﻮﺭر
ﺑﻪ
ﺍاﺗﮋﻱﯼیي شاخص
انتظار و
ﻛﮐﻨﺘﺮﻝلمورد
ﺍاﻥنو سود
هزينهﻮاي
ﻋﺎﻟﻲﯽهاي
سياست
براساس
استراتژيک
فراين��د
بهبود
استراتژيك:
ﻫﻔﺘﻪ
ﻫﺮ
ﻣﺮﺗﺐ
ﺻﻮﺭرﺕت
ﺑﻪ
ﻣﺬﻛﮐﻮﺭر
ﻛﮐﻤﻴﯿﺘﻪ
ﺍاﺳﺖ.
ﺷﺪﻩه
ﺗﺸﻜﮑﻴﯿﻞ
ﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ
ﺮ
ﺍاﺳﺘ
ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ
ﺍاﻳﯾﻨﺪ
ﺮ
ﻓ
ﻝل
ﺌﻮ
ﻣﺴ
ﻭو
ﺗﻌﺎﻟﻲﯽ
ﻭو
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍاﻣﻮﺭر
ﻣﺪﻳﯾﺮ
ﺗﻌﺎﻟﻲﯽ،
ﻭو
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺍاﻣﻮﺭر
غير مالي (شامل دو دست��ه شاخصهاي مشتري و كاركنان)
ادوار گذشت��ه سيستم اج��را و کنترل
بهمنظ��ور ج��اري س��ازي ك��ارا و
ﺗﺸﻜﮑﻴﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺩدﺍاﺩدﻩه ﻭو ﭘﻴﯿﺸﺮﻓﺖ ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ﺭرﺍا ﺭرﺻﺪ ﻭو ﺩدﺭر ﻣﻮﺍاﺭرﺩد ﻻﺯزﻡم ﺑﺎ ﺗﻐﻴﯿﻴﯿﺮﺍاﺗﻲﯽ ﺩدﺭر ﻣﺤﺘﻮﺍاﻱﯼیي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻮﻝل ﻭو ﺗﺮﻛﮐﻴﯿﺐ ﺗﻴﯿﻢ ﭘﺮﻭوﮊژﻩه،
براساس روند گذشته و اهداف پيش رو تعيين ميشوند.
استراتژیه��ا و برنامههای استراتژيک
اثربخش برنامههاي استراتژيك ،براي
ﺗﺎ ٴٔ◌ﻣﻴﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﻣﻮﺍاﻧﻊ ﻭو ﻣﺸﻜﮑﻼﺕت ﺍاﻃﻤﻴﯿﻨﺎﻥن ﻻﺯزﻡم ﺭرﺍا ﺍاﺯز ﺟﺎﺭرﻱﯼیي ﺷﺪﻥن ﺍاﺛﺮﺑﺨﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻛﮐﺴﺐ ﻣﻲﯽﻛﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻳﯾﺎﻥن ﺫذﻛﮐﺮ ﺍاﺳﺖ ﺩدﺭر ﻫﺮ ﻳﯾﻚﮏ ﺍاﺯز ﺟﻠﺴﺎﺕت
ﻛﮐﻤﻴﯿﺘﻪ ،ﺩدﻭو ﻳﯾﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍاﺯز ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲﯽ ﻗﺒﻠﻲﯽ ﺑﻪ ﺍاﺭرﺍاﺋﻪ ﺍاﻗﺪﺍاﻣﺎﺕت ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﺷﺪﻩه ﺩدﺭر ﺭرﺍاﺳﺘﺎﻱﯼیي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺬﻛﮐﻮﺭر ﻣﻲﯽﭘﺮﺩدﺍاﺯزﻧﺪ.
ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﻭو ﺑﻪ ﺭرﻭوﺯزﺁآﻭوﺭرﻱﯼیي ﺳﻨﺪ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ:
ﺑﻪ ﻏﻴﯿﺮ ﺍاﺯز ﺗﻐﻴﯿﻴﯿﺮﺍاﺕت ﺩدﺭر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺳﺘﺮﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ ،ﺟﻬﺖ ﻫﻢﺭرﺍاﺳﺘﺎﻳﯾﻲﯽ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺮﻙﮎکكﻫﺎﻱﯼیي ﺑﻴﯿﺮﻭوﻧﻲﯽ ﻭو ﺩدﺭرﻭوﻧﻲﯽ ﺗﻐﻴﯿﻴﯿﺮ ﺩدﺭر ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻊ ﺍاﺯز ﺳﺎﻝل ،ﺗﻐﻴﯿﻴﯿﺮﺍاﺕت ﻻﺯزﻡم
فصلنامه علمی -خبری قدس نیرو ویژهنامه سی
سالگرد ﻣﻲﯽﺷﻮﺩد .ﻫﻤﭽﻨﻴﯿﻦ ﻛﮐﻞ ﻓﺮﺍاﻳﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭرﺕت ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻮﺭرﺩد ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﻗﺮﺍاﺭر ﻣﻲﯽﮔﻴﯿﺮﺩد.
امین ﺍاﻋﻤﺎﻝل
ﺍاﺗﮋﻳﯾﻚﮏ
ﺩدﺭر ﻫﺮ ﻳﯾﻚﮏ ﺍاﺯز ﺍاﺟﺰﺍاﻱﯼیي ﺳﻨﺪ ﺍاﺳﺘﺮ
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مستقيم

غير مستقيم

صنايع نيروگاهي

صنايع نفت و گاز

نيروگاه هاي گازي

پست هاي انتقال

شبكه ها

نيروگاه هاي بخاري

ﺖ HSE

ر'!!"#$% &#

مديريت انرژي

هر كدام از برنامهها يك مسئول تعيين
ش��ده و ايش��ان جه��ت جاريسازي
نظاممند برنامه مذكور ،اقدام به تكميل
فرمي به نام شناسنام��ه پروژه کرده و
با تعيين تيم م��ورد نظر و منابع مورد
نياز ،اجراي برنامه را براساس يك WBS
روشن و دقيق شروع ميکنند.
زيرفراين�د كنت�رل برنامهه�اي
استراتژيك:
بهمنظور كنترل اجراي برنامههاي
استراتژيك ،كميته عالي تحت عنوان
كنترل استراتژي متشك��ل از مشاور،
مديريت عامل ،نماينده مديرعامل در
امور توسعه و تعالي ،مدير امور توسعه
و تعال��ي و مسئول فراين��د مديريت
استراتژيك تشكيل شده است .كميته
مذكور به صورت مرتب هر هفته تشكيل
جلسه داده و پيشرفت كليه برنامههاي
استراتژيك را رص��د و در موارد الزم با
تغييراتي در محتواي برنامهها ،مسئول
و تركيب تي��م پروژه ،تأمي��ن منابع،
مديريت موان��ع و مشكالت اطمينان
الزم را از جاري شدن اثربخش برنامهها
كسب ميکند .شايان ذكر است در هر
يك از جلسات كميت��ه ،دو يا سه نفر
از مسئولين برنامه با هماهنگي قبلي
ر'!!"#$% &#
به2345$6ه
ا-0ر اقدامات انجام شده در راستاي
ارائه
HSE
65F#"MB
برنامه!9هاي مذكور ميپردازند.
2345$6ه روزآوري س�ند
بازنگ�ري و ب�ه
9L50 HSE
استراتژيك:
مديريت
و 7*530
ا!965/6
به غي��ر از تغيي��رات در برنامههاي
استراتژيك ،جهت همراستايي شركت
2345$6ه
دروني تغيير در
با محركهاي بيروني و
HSE
=4)420
ا)6ژي!
تغييرات الزم در هر
هر مقطع از سال،
!HSE !"#$
ي��ك از اجزاي سند استراتژيك اعمال
ميشود .همچنين كل فرايند به صورت
2345$6ه
ساالنه مورد بازنگريHSE
)#6و;5A:5يميگيرد.
قرار
*5Jري!
تاريخچه پيادهس�ازي سيس�تم
مديري�ت يكپارچ�ه در ش�ركت
2345$6ه
HSE
قدسنیرو
مهندسي
5Hزه5:ي
آ*!9
2345$6ه شركت مهندس��ي قدسنیرو جزء
SE
 !5:!H!EFGاولي��ن شركته��اي مهندســــــي
اس��ت كه توانسته ب��ا پشتوانه دانشي
ﻧﻴﯿﺮﻭوجمع��ي كاركنان در تمام
مشاركت
 HSEﺩدﺭر ﺷﺮﻛﮐﺖو ﻗﺪﺱس

ارتباطات و ساختار جاريHSE
سيستم مديري��ت كيفيت شركت
در شركت مهندسي قدسنیرو
مهندسي قدسنیرو از مهر ماه 1374
همزم��ان با تشكيل كميت��ه راهبري
كل نفرات  HSEشركت قدس نيرو
كيفي��ت و آغ��از آموزشهاي مميزي
پروژه ها
تهران
داخل��ي به نمايندگ��ان مديريتهاي
ارشد مهندسي فعاليت خ��ود را آغاز
کرد و ب��ا برنامهري��زي دقيق و سعي
و كوشش ف��راوان هم��ه كاركنان در
مسير اخذ گواهينامه سيستم تضمين
كيفيت  ISO9001:94گام برداشت و
در آذرماه  1377موفق به دريافت اين
1
3
1
4
1
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2
12
1
نفر نفر نفر نفر نفر نفر نفر
نفر
نفر
گواهينامه از شركت  SGSشد.
در اسفندماه  1381پس از منطبق
ک��ردن سيستم ج��اري ب��ا سيستم
مديريت كيفي��ت بر اس��اس الزامات
بازنگري سال  2000طي يك ارزيابي
دش��وار از طرف مميزين شخص ثالث
بدون هيچگونه عدم تطابق عمدهاي،
گواهينامه استقرار استاندارد سيستم
!HSE !"#$%
مديريت كيفيت  ISO9001:2000را
از شرك��ت گواهيدهنده  BSIدريافت
ک��رده و تاكنون بهص��ورت ساالنه بر
اساس مميزيهاي شخص ثالث آن را
تمديد کرده است.
ع�لاوه ب��ر اي��ن پ��روژه استق��رار
استاندارده��اي  ISO14001و
 OHSAS18001از نيمه اول سال 85
ﺍاﻗﺪﺍاﻣﺎﺕت ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﺷﺪﻩه ﺩدﺭر ﺣﻮﺯزﻩه  HSEﺩدﺭر ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو
آغاز و در سال  1386شركت موفق به
اخذ گواهينامههاي سيستم مديريت
ﻃﺮﺡح ﺭرﻳﯾﺰﻱﯼیي ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺖ HSE
ISO14001:2004
ﺑﺮﻭوﻥن وﺳﺎﺯزﻣﺎﻧﻲﯽ ﺩدﺭر
زيس��ت ﺩدﺭرﻭوﻥن ﺳﺎﺯزﻣﺎﻧﻲﯽ ﻭو
محيطﻭو ﺍاﺭرﺗﺒﺎﻃﺎﺕت
� ﺗﻬﻴﯿﻪ ﺭرﻭوﺵشﻫﺎﻱﯼیي ﺍاﺟﺮﺍاﻳﯾﻲﯽ ،ﺩدﺳﺘﻮﺭرﺍاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻭو ﻓﺮﻡمﻫﺎﻱﯼیي ﺗﺨﺼﺼﻲﯽ ﺩدﺭر ﺍاﻳﯾﻦ ﺣﻮﺯزﻩه ﺟﻬﺖ ﺍاﺟﺮﺍا
ﺳﻪ ﺳﻄﺢ.
سيستم مديريت ايمن��ي و بهداشت
�ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯾﻲﯽ ﺧﻄﺮﺍاﺕت ،ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﺭرﻳﯾﺴﻚﮏ ﻭو ﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﻛﮐﻨﺘﺮﻝلﻫﺎ ﺩدﺭر ﺳﻪ ﺣﻮﺯزﻩه ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ،ﺑﻬﺪﺍاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍاﻱﯼیي ،ﻣﺤﻴﯿﻂ ﺯزﻳﯾﺴﺖ ﺩدﺭر ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﻭوﺍاﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭرﺕت
 OHSAS18001:2007از
حرف��ه
ﺟﺪﻳﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯾﻲﯽ
ﺍاﺩدﺙث،ايﺷﺒﻪ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺭرﻳﯾﺴﻚﮏﻫﺎﻱﯼیي
ﺗﺨﺼﺼﻲﯽ ﻭو ﺑﺮﺍاﻱﯼیي ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻮﺭرﺕت ﻭو ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﺳﺎﻟﻴﯿﺎﻧﻪ ﻭو ﺍاﺿﻄﺮﺍاﺭرﻱﯼیي ﺑﺮ ﺍاﺳﺎﺱس ﺣﻮ
ﺷﺪﻩه ﺩدﺭر ﭘﺮﻭوﮊژﻩهﻫﺎ ﻭو ﺍاﻃﻼﻉعﺭرﺳﺎﻧﻲﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﮑﺎﺭرﺍاﻥن ﺑﺎ ﺍاﺳﺘﻔﺎﺩدﻩه ﺍاﺯز ﺷﺒﻜﮑﻪ ﺍاﻳﯾﻨﺘﺮﺍاﻧﺖ ،ﺳﺎﻳﯾﺖشرك��ت  DNVشد .اي��ن دو استاندارد
 http://sas.ghods-niroo.com/IMSDocumentsﻭو
ﺍاﺭرﺳﺎﻝل ﺳﻲﯽﺩدﻱﯼیي ﺩدﺭر ﭘﺮﻭوﮊژﻩهﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﻛﮐﻪ ﺩدﺳﺘﺮﺳﻲﯽ ﺑﻪ ﺍاﻳﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺪﺍاﺭرﻧﺪ.
همگام با استان��دارد مديريت كيفيت
� ﺗﺸﻜﮑﻴﯿﻞ ﻛﮐﻤﻴﯿﺘﻪ ﺑﺤﺮﺍاﻥن .ﻭوﻇﻴﯿﻔﻪ ﻛﮐﻤﻴﯿﺘﻪ ﺑﺤﺮﺍاﻥن ﺗﺼﻤﻴﯿﻢﮔﻴﯿﺮﻱﯼیي ﻭو ﺍاﻗﺪﺍاﻡم ﺩدﺭر ﺷﺮﺍاﻳﯾﻂ ﺑﺤﺮﺍاﻧﻲﯽ ﻣﺜﻞ ﺯزﻟﺰﻟﻪ ،ﺁآﺗﺶﺳﻮﺯزﻱﯼیي ،ﺍاﺗﺼﺎﻻﺕت ﺑﺮﻕق ،ﺁآﺏب
ايجاد
 ISOو با
متمركز،ﺮﺍاﺭرﻱﯼیي ﺍاﻗﺪﺍاﻡم
ساختارﺮﺍاﻳﯾﻂ ﺍاﺿﻄ
ﺍاﻛﮐﻨﺶ ﺩدﺭر ﺷ
ﻃﺮﺡح ﻭو
9001ﺍاﺭرﻱﯼیي ﻭو
ﮔﺮﻓﺘﮕﻲﯽ ،ﺁآﻟﻮﺩدﮔﻲﯽ ﻫﻮﺍا ﻭو  ..ﺍاﺳﺖ ﻛﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩدﺳﺘﻮﺍاﻟﻌﻤﻞ ﻭوﺍاﻛﮐﻨﺶ ﺩدﺭر ﺷﺮﺍاﻳﯾﻂ ﺍاﺿﻄﺮ
ﻣﻲﯽﻛﮐﻨﺪ .ﺩدﺭر ﭘﺮﻭوﮊژﻩهﻫﺎ ﺍاﻳﯾﻦ ﻭوﻇﻴﯿﻔﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩه ﻛﮐﺎﺭرﺷﻨﺎﺱس  HSEﺍاﺳﺖ.
بست��ر مناسبي براي توسع��ه و تعالي
ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل ﻋﻤﻠﻴﯿﺎﺕت
هايي در
موفقيت
كرده و
ايجاد
سازماني
ﺷﺮﻛﮐﺖ ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩدﺭر
ﻛﮐﺎﺭرﻫﺎﻱﯼیي
ﻛﮐﺴﺐ
ﻣﺨﺘﺺ
ﺗﻬﻴﯿﻪ ﺩدﺳﺘﻮﺭرﺍاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻭو ﻃﺮﺡحﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺘﻲﯽ ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ﻭو ﺑﻬﺪﺍاﺷﺖ ﻭو ﻣﺤﻴﯿﻂ ﺯزﻳﯾﺴﺖ )(HSE Plan
ﺨﺘﻠﻒ.
ﺍاﺭرﺍاﺋﻪ ﺩدﺭر ﻫﻨﮕﺎﻡم ﻣﻨﺎﻗﺼﺎﺕت ﻭو ﻗﺮﺍاﺭرﺩدﺍاﺩدﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﮐﺎﺭرﻓﺮﻣﺎﻳﯾﺎﻥن ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
راستا كسب شده است.
ﺳﺘﺎﺩدﻱﯼیي.ﺑﻪ ﺩدﺭرﺧﻮﺍاﺳﺖ ﻭوﺍاﺣﺪﻫﺎﻱﯼیي ﻣاين
ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﻣﻤﻴﯿﺰﻱﯼیيﻫﺎﻱﯼیي ﺩدﺍاﺧﻠﻲﯽ ﺳﺎﻟﻴﯿﺎﻧﻪ ﺩدﺭر ﻛﮐﺎﺭرﮔﺎﻩهﻫﺎ ﻭو ﺩدﻓﺎﺗﺮ
	
  
اجراي��ي سيستم مديريت
ساختار ﭘﺸﺘﻴﯿﺒﺎﻧﻲﯽ.
ﺍاﺳﺘﺎﻧﺪﺍاﺭرﺩدﺳﺎﺯزﻱﯼیي ،ﺗﻬﻴﯿﻪ ﻭو ﺗﻮﺯزﻳﯾﻊ ﻻﺯزﻡم ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩدﻱﯼیي ﺩدﺭر ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو ﺑﺎ ﻫﻤﻜﮑﺎﺭرﻱﯼیي ﻭوﺍاﺣﺪ
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ﺧﻮﺩدﺭرﻭوﻫﺎﻱﯼیي ﺷﺮﻛﮐﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﮑﺎﺭرﻱﯼیي ﻭوﺍاﺣﺪ ﭘﺸﺘﻴﯿﺒﺎﻧﻲﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭرﺕت ﻣﺎﻫﻴﯿﺎﻧﻪ.
ﺁآﻣﻮﺯزﺵش.شركت قدسنیرو كه مبتني
يكپارچه
ﺍاﺭرﺍاﺋﻪ ﺁآﻣﻮﺯزﺵشﻫﺎﻱﯼیي ﺗﺨﺼﺼﻲﯽ  HSEﺑﻪ ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﻭوﺍاﺣﺪﻫﺎ ﻃﺒﻖ ﻧﻴﯿﺎﺯز ﺳﻨﺠﻲﯽ ﻭو ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭرﻳﯾﺰﻱﯼیي ﻭوﺍاﺣﺪ
ﻣﺼﺮﻑف ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺍاﻫﻜﮑﺎﺭرﻫﺎﻳﯾﻲﯽ وﺟﻬﺖ ﻛﮐﻨﺘﺮﻝل
برﺍاﻳﯾﻪ ﺭر
ﺍاﺣﺪبهﭘﺸﺘﻴﯿﺒﺎﻧﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭر
ﻫﻤﻜﮑﺎﺭرﻱﯼیي ﻭو
ﻛﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎ
مديريتﻭو ﮔﺎﺯز ﻭو
سيستمﺁآﺏب ﻭو ﺑﺮﻕق
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﻣﻞ
سطوحﻣﺼﺮﻑف
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ
ﻛﮐﺎﻫﺶاست
كارگروهي ﻭوبوده
مشارك��ت
مستقر و
خود را
يكپارچه
سازماني،
ﺩدﺭر ﻃﻮﻝل ﺳﺎﻝل.
متشكل از كميتههاي كيفي مختلف،
هيچگاه بدون اعتقاد ،باور و تعهد كاركنان
ﺳﻼﻣﺖمهم
آورد .اين
اجرا در
ﺷﻐﻠﻲﯽ
ﻛﮐﺎﺭر ﻭو
ﻃﺐ
كيفيتﺷﻮﺩد .ﺟﻬﺖ
ﺑﺎﻳﯾﮕﺎﻧﻲﯽ ﻣﻲﯽ
ﺷﺮﻛﮐﺖ
ﺩدﺭرﻣﺎﻧﮕﺎﻩه
ﺩدﺭر
ﻭو
ﻩه
ﺷﺪ
ﺗﺸﻜﮑﻴﯿﻞ
ﺳﻨﻞ
ﭘﺮ
ﺍاﻱﯼیي
ﺮ
ﺑ
ﻛﮐﺎﺭر
ﻃﺐ
ﻫﺎﻱﯼیي
ﭘﺮﻭوﻧﺪﻩه
1386
ﺳﺎﻝل
ﺍاﺯز
ﻛﮐﺎﺭر.
ﻃﺐ
ﻫﺎﻱﯼیي
ﭘﺮﻭوﻧﺪﻩه
ﺗﺸﻜﮑﻴﯿﻞ
شامل كميت��ه راهبري بهبود
شركت به سيستم مديريت كيفيت به دستاوردهاي چشمگير
ﭘﻴﯿﺸﮕﻴﯿﺮﻱﯼیي ﻭو ﺩدﺭرﻣﺎﻥن ﺑﻴﯿﻤﺎﺭرﻱﯼیيﻫﺎﻱﯼیي ﻧﺎﺷﻲﯽ ﺍاﺯز ﺷﻐﻞ ﺩدﺭر ﺷﺮﻛﮐﺖ ،ﺁآﺯزﻣﺎﻳﯾﺸﺎﺕت ﺳﺎﻟﻴﯿﺎﻧﻪ ﻃﺐ ﻛﮐﺎﺭر ﺩدﺭر ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﻭوﺍاﺣﺪﻫﺎﻱﯼیي ﺷﺮﻛﮐﺖ ﺍاﻋﻢ ﺍاﺯز ﺳﺘﺎﺩدﻱﯼیي ﻭو ﭘﺮﻭوﮊژﻩهﺍاﻱﯼیي
تصميم
ﺍاﺳﻜﮑﻠﺘﻲﯽ IMSدر
ﻃﺐ ﻛﮐﺎﺭر ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩدﺭر ﺷﺮﻛﮐﺖ ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﻣﻲﯽﺷﻮﺩد .ﺭرﻭوﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩد ﺑﻴﯿﻤﺎﺭرﻱﯼیيﻫﺎﻱﯼیي ي��ا
رسيد.
ﺗﻮﺳﻂنمي
خود
تحلي��لﻣﻲﯽوﺷﻮﺩد.
سطح ﻣﺸﺎﻫﺪﻩه
ﻋﻀﻼﻧﻲﯽ ﺩدﺭر ﺯزﻳﯾﺮ
ﭘﺰﺷﻚﮏ
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ﺳﺘﻮﺭرﺍاﻟﻌﻤﻞﻫﺎ ﻭو ﻓﺮﻡمﻫﺎﻱﯼیي ﺗﺨﺼﺼﻲﯽ ﺩدﺭر ﺍاﻳﯾﻦ ﺣﻮﺯزﻩه ﺟﻬﺖ ﺍاﺟﺮﺍا ﻭو ﺍاﺭرﺗﺒﺎﻃﺎﺕت ﺩدﺭرﻭوﻥن ﺳﺎﺯزﻣﺎﻧﻲﯽ ﻭو ﺑﺮﻭوﻥن ﺳﺎﺯزﻣﺎﻧﻲﯽ ﺩدﺭر
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ﻣﺤﻴﯿﻂ ﺯزﻳﯾﺴﺖ ﺩدﺭر ﻛﮐﻠﻴﯿﻪ ﻭوﺍاﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪﺻﻮﺭرﺕت
ﺭرﻳﯾﺴﻚﮏ ﻭو ﺗﻌﻴﯿﻴﯿﻦ ﻛﮐﻨﺘﺮﻝلﻫﺎ ﺩدﺭر ﺳﻪ ﺣﻮﺯزﻩه ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ،ﺑﻬﺪﺍاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍاﻱﯼیي،
ﻏﻞ ﺻﻮﺭرﺕت ﻭو ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﺳﺎﻟﻴﯿﺎﻧﻪ ﻭو ﺍاﺿﻄﺮﺍاﺭرﻱﯼیي ﺑﺮ ﺍاﺳﺎﺱس ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ،ﺷﺒﻪ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺭرﻳﯾﺴﻚﮏﻫﺎﻱﯼیي ﺟﺪﻳﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯾﻲﯽ
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20.00%
به عنوان سرمايه بشريت ميشود.
3.09%
10.00%
اقدامات انجام شده در حوزه HSE
44%
قدسنیرو
در شركت43%
0.00%
50.00%
5H !1388ل 5H !1387ل !1386
5Hل 5H !1391ل 5H !1389ل
طرح ريزي سيستم مديريت HSE
!2
!44%
!43%
!26%
!19.00%
!3.09%
تهي��ه روشه��اي اجراي��ي،
40.00%
 26%دستورالعملها و فرمهاي تخصصي در
اين حوزه جهت اجرا و ارتباطات درون
30.00%شركت بهره ميبرند ،ف��ارغ از نام و ان��دازه سازمان آنان،
اي��ن
سازيه��اي سازمان��ي و كميتههاي
19.00%
سازماني و برون سازماني در سه سطح.
مسئول است.
درون بخش��ي يا  QCTدر سطح پايش
شناسايي خطرات ،ارزيابي ريسك و
سيستم مديريت كيفي��ت قدسنیرو شامل فرايندهاي زير
گي��ري عملك��رد فرآينده��ا و 20.00%
و اندازه
ﺍاﻧﺪﺍاﺯزﻩهﮔﻴﯿﺮﻱﯼیي ﻭو ﭘﺎﻳﯾﺶ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد
تعيي��نﺍاﺯزكنترلها در سه حوزه ايمني،
است:
اس��ت .در
ﺍاﺩدﺙثبخشي
درون
3.09%ﺍاﻫﻜﮑﺎﺭرﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﯿﺸﮕﻴﯿﺮﻱﯼیي ﺍاﺯز ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻧﺎﺷﻲﯽ
ﺩدﺭر ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو ﻭو ﺍاﺭرﺍاﻳﯾﻪ ﺭر
ﺍاﺗﻔﺎﻕق ﺍاﻓﺘﺎﺩدﻩه
ه��ايﺣﻮ
تحليلﻭو ﺷﺒﻪ
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث
10.00%
بهداش��ت حرف��هاي ،محي��ط زيست
)
سيستم نظرسنجي از مشتريان(CSM
-1
كميته
نق��ش
ها
كميته
اي��ن ﺣﺎﺩدﺙث ﺷﺪﻥن ﺷﺒﻪ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﺭرﺍا ﻃﻲﯽ  6ﺳﺎﻝل ﺍاﺧﻴﯿﺮ ﻧﺸﺎﻥن ﻣﻲﯽﺩدﻫﺪ(
مي��انﺑﻬﺒﻮﺩد
ﻛﮐﺎﺭر) .ﻧﻤﻮﺩدﺍاﺭرﻫﺎﻱﯼیي ﺯزﻳﯾﺮ ﺭرﻭوﻧﺪ
در كليه واحده��ا بهصورت تخصصي
-2مديريت فرايندها (شناسايي فرايندها و مستندسازي)
راهبري كيفيت  IMSاز ساير كميتهها
0.00%
و ب��راي كلي��ه مشاغ��ل ب��ه صورت
سيستمه��اي پايش و تحليل عملك��رد (مميزي داخلي و
-3
برجستهتر است؛ زيرا وظيفه اين كميته
5Hل 5H !1387ل !1386
5Hل 5H !1391ل 5H !16389ل !1388
6
بازنگري ساليانه و اضطراري بر اساس
شخص ثالث ،شاخصها و اهداف كيفيت و بازنگري مديريت)
بررسي مسائل و مشكالت كالن كيفي
!5 26%
هاي !2
!44%
!19.00%
!43%ح��وادث و ريسك
حوادث ،شبه
5
!3.09%كاركنان ()ESM
 -4سيستم نظرسنجي از
در سطح شركت و ارائه راهكارها جهت
30
جدي��د شناسايي ش��ده در پروژهها و
اصالحي/پيشگيرانه)
(اقدامات
شكايات
به
رسيدگي
-5
 27كيفيت
 28و بهبود
ارتق��ا
4
 29اس��ت و نتايج 30
3
اطالع3رساني به همكاران با استفاده از
 HSEدر شركت مهندسي قدسنیرو
عملكرد آن پ��س از بحث در جلسات 25
همگام با شركتهاي 2 2
2
شركت 2مهندسي 2
بازنگري مديريت تبديل به تصميمات 20
شبكه اينترانت ،ساي��ت http://sas.
مشابه در
قدسنیرو
2
15
ghods-niroo . com/IMSDocuسيستم
مديري��ت  ISO14001و 1
1
اقدام به اجراي 1
 9كالن كيفي ميشود.
س��ال1 1386
1
10
7
 mentsو ارسال سيدي در پروژههايي
 OHSAS 18001کرد .نظام مديريت  HSEبهعنوان يك الگوي
بر اساس خطمشي سيستم مديريت
5
0
دسترسي به اينترنت ندارند.
كه
ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩددر مديريت و كنترل نظاممند مخاطرات ،در كليه واحدها
كامل
ﭘﺎﻳﯾﺶ
شركتﮔﻴﯿﺮﻱﯼیي
يكپارچه،ﺪﺍاﺯزﻩه
ﺍاﻧ
مهندسي ﻭوقدسنیرو 0
1389
1390
1391
است 1386 1387 1388 .تشكي��ل كميت��ه بح��ران .وظيفه
استقرار يافته
شركت
و پروژههاي
و
جامع
مهندسي
خدمات
ارائه
ﺍاﻫﻜﮑﺎﺭرﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﯿﺸﮕ
ﺷﺮﻛﮐﺖ!9ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو ﻭو ﺍاﺭرﺍاﻳﯾﻪ ﺭر
ﺍاﻓﺘﺎﺩدﻩهR-0ﺩدﺭر ﺳﻄﺢ
ﺍاﺗﻔﺎﻕق
قادر به ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺷﺒﻪﺣﻮﺍاﺩدﺙث
'NO
5Qد!P
-T56انو 233%ه
آU#H
كميته بحران تصميمگيري و اقدام در
پايدار
در=!راستاي توسعه
نوآوري
خالقيت
با ايجاد فرهنگ،
با كيفيت براي كليه مراحل طرحهاي
سوزي،ﺩدﻫﺪ(
آتشﻣﻲﯽ
ﻧﺸﺎﻥن
شرايطﺳﺎﻝل
انساني ﺭرﺍا ﻃﻲﯽ 6
نيروهايﻮﺍاﺩدﺙث
ﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺣ
ﺷﺒﻪبا ﺣﻮ
ﺷﺪﻥن
است وﺯزﻳﯾﺮدر ﺭرﻭوﻧﺪ وﺑﻬﺒﻮﺩد
ﺍاﺭرﻫﺎﻱﯼیي
)ﻧﻤﻮﺩد
ﻛﮐﺎﺭر
ﺍاﺧﻴﯿﺮزلزله،
بحراني مثل
همگرايي
يكپارچه و
ﺣﺎﺩدﺙثبهطور
كرامت انسان،
ق��رارداد
كارفرماي��ان .طرف
اتصاالت برق ،آب گرفتگي ،آلودگي هوا
و امكانات و تجهيزات ،با استف��اده از سيستم آموزش كارآمد،
راستاي اج��راي مأموري��ت سازماني
ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭرﺕت ﺑﺮ ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎﺭرﺍاﻥن
وغیره است كه با توجه به دستورالعمل
سازماندهي مناسب ،مميزي دورهاي ،ارزيابي با بهبود مستمر
خود بر اين باور است كه در برابر همه
ﻫﺎﻱﯼیي
ﭘﺮﻭوﮊژﻩه
ﺍاﻥن
ﺭر
ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎ
ﻃﺮﻑف
ﺍاﺯز
ﺷﺪﻩه
ﺍاﺭرﺳﺎﻝل
(
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﻭو ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﻃﺮﺡحﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺘﻲﯽ ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ﻭو ﺑﻬﺪﺍاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍاﻱﯼیي ﻭو ﻣﺤﻴﯿﻂ) HSE Plan
6
واكنش در شراي��ط اضطراري و طرح
موج��ب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر كاركنان
خدمات
ك��ه از
كارفرماياني
مهندسيﺍاﺕت.
ﺷﺪﻥن ﺍاﻳﯾﺮﺍاﺩد
ﺑﺮﻃﺮﻑف
ﺟﻬﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭو ﺍاﺭرﺍاﺋﻪ ﺭرﺍاﻫﻨﻤﺎﻳﯾﻲﯽﻫﺎﻳﯾﻲﯽ
واكن��ش در شرايط اضط��راري اقدام
ﺩدﺭرﻳﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍاﺭرﺷﺎﺕت ﻣﺎﻫﻴﯿﺎﻧﻪ ﺍاﺯز ﻛﮐﺎﺭرﮔﺎﻩهﻫﺎ ﻭو ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺁآﻧﺎﻟﻴﯿﺰ ﮔﺰﺍاﺭرﺷﺎﺕت ﻭو ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﺍاﻗﺪﺍاﻣﺎﺕت ﺍاﺻﻼﺣﻲﯽ ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﻧﻴﯿﺎﺯز ﺑﺮ ﺍاﺳﺎﺱس ﮔﺰﺍاﺭرﺷﺎﺕت ﺩدﺭرﻳﯾﺎﻓﺖ
ﺷﺪﻩه.
ميکند .در پروژهها اين وظيفه بر عهده
شماره2
ﺑﺎﺯزﺩدﻳﯾﺪ ﺗﺨﺼﺼﻲﯽ ﺍاﺯز ﻛﮐﺎﺭرﮔﺎﻩهﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪﺩدﺭرﺧﻮنمودار
 30ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭو ﺗﻌﺎﻟﻲﯽ )ﺩدﺭرﻣﻮﺍاﻗﻊ ﺿﺮﻭوﺭرﻱﯼیي( ﺟﻬﺖ
ﺻﻼﺣﺪﻳﯾﺪ ﺍاﻣﻮﺭر
ﺣﺴﺐ
ﺑﺮ
ﭼﻨﻴﯿﻦ
ﻫﻢ
ﻭو
ﺍاﺣﺪﻫﺎ
ﻭو
ﺍاﺳﺖ
كارشناس  HSEاست.
29
28
30
27
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﺭرﻭوﻧﺪ ﺍاﺟﺮﺍاﻱﯼیي ﻣﻘﺮﺭرﺍاﺕت . HSE
عمليات
كنترل
3
ﭘﻴﯿﺸﮕﻴﯿﺮﻱﯼیي ﺍاﺯز ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻧﺎﺷﻲﯽ ﺍاﺯز ﻛﮐﺎﺭر .
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺷﺒﻪ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﺍاﺗﻔﺎﻕق ﺍاﻓﺘﺎﺩدﻩه ﺩدﺭر ﺳﻄﺢ ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎﺭرﺍاﻥن ﻭو ﺍاﺭرﺍاﻳﯾﻪ ﺭرﺍاﻫﻜﮑﺎﺭرﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﺟﻬﺖ
25
تهي��ه دستورالعمله��ا و طرحهاي
)ﻧﻤﻮﺩدﺍاﺭرﻫﺎﻱﯼیي ﺯزﻳﯾﺮ ﺭرﻭوﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩد ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﺭرﺍا ﺩدﺭر ﻃﻲﯽ  6ﺳﺎﻝل ﺍاﺧﻴﯿﺮ ﻧﺸﺎﻥن ﻣﻲﯽﺩدﻫﺪ(
2
2مديريت��ي 2
20
بهداش��ت و
ايمن��ي و
15
محيط زيس��ت ( 1)HSE Planمختص 1
1
9
كسبوكاره��اي مختل��ف در شركت
10
7
جه��ت ارائ��ه در هنگ��ام مناقصات و
5
قرارداده��ا به كارفرماي��ان ،با توجه به
0
7
1388
1389
درخواست 1390
1391
واحدهاي مختلف.
انجام مميزيهاي داخلي ساليانه در
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ﺳﻴﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭرﺕت ﺑﺮ ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎﺭرﺍاﻥن
ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺍاﺭرﺯزﻳﯾﺎﺑﻲﯽ ﻭو ﺑﺎﺯزﻧﮕﺮﻱﯼیي ﻃﺮﺡحﻫﺎﻱﯼیي ﻣﺪﻳﯾﺮﻳﯾﺘﻲﯽ ﺍاﻳﯾﻤﻨﻲﯽ ﻭو ﺑﻬﺪﺍاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍاﻱﯼیي ﻭو ﻣﺤﻴﯿﻂ) (HSE Planﺍاﺭرﺳﺎﻝل ﺷﺪﻩه ﺍاﺯز ﻃﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭو ﺍاﺭرﺍاﺋﻪ ﺭرﺍاﻫﻨﻤﺎﻳﯾﻲﯽﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻃﺮﻑف ﺷﺪﻥن ﺍاﻳﯾﺮﺍاﺩدﺍاﺕت.
ﺩدﺭرﻳﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰﺍاﺭرﺷﺎﺕت ﻣﺎﻫﻴﯿﺎﻧﻪ ﺍاﺯز ﻛﮐﺎﺭرﮔﺎﻩهﻫﺎ ﻭو ﺑﺮﺭرﺳﻲﯽ ﻭو ﺁآﻧﺎﻟﻴﯿﺰ ﮔﺰﺍاﺭرﺷﺎﺕت ﻭو ﺍاﻧﺠﺎﻡم ﺍاﻗﺪﺍاﻣﺎﺕت ﺍاﺻﻼﺣﻲﯽ ﺩدﺭر ﺻﻮﺭرﺕت ﻧﻴﯿﺎﺯز ﺑﺮ ﺍا
44

ﻳﯾﺶ ﻋﻤﻠﻜﮑﺮﺩد
ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺷﺒﻪﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﺍاﺗﻔﺎﻕق ﺍاﻓﺘﺎﺩدﻩه ﺩدﺭر ﺳﻄﺢ ﺷﺮﻛﮐﺖ ﻗﺪﺱسﻧﻴﯿﺮﻭو ﻭو ﺍاﺭرﺍاﻳﯾﻪ ﺭرﺍاﻫﻜﮑﺎﺭرﻫﺎﻳﯾﻲﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﯿﺸﮕﻴﯿﺮﻱﯼیي ﺍاﺯز ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻧﺎﺷﻲﯽ ﺍاﺯز
ﻳﯾﺮ ﺭرﻭوﻧﺪ ﺑﻬﺒﻮﺩد ﺣﺎﺩدﺙث ﺷﺪﻥن ﺷﺒﻪ ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﻭو ﺣﻮﺍاﺩدﺙث ﺭرﺍا ﻃﻲﯽ  6ﺳﺎﻝل ﺍاﺧﻴﯿﺮ ﻧﺸﺎﻥن ﻣﻲﯽﺩدﻫﺪ(
نمودارشماره3

6

3127

1096

1773

1986

امور توسعه و تعالی  -شرکت قدسنیرو

3997

كارگاهها و دفاتر ستادي.
استانداردس��ازي ،تهيه و توزيع الزم
5
5
حفاظ��ت ف��ردي در سط��ح شركت
همكاري 30
واحد پشتيباني.
قدسنیرو با29
4
28
30
شركت
خودروهاي
ايمن��ي
27بررسي
3
25
3
با همكاري واحد پشتيباني به صورت
2
2
2
2 2
20
ماهيانه.
2
15
ارائ��ه آموزشه��اي تخصصي HSE
1
1
1
1
1
10
ب��ه كليه واحدها طب��ق نياز سنجي و
5
برنامهريزي واحد آموزش.
0
بررسي مصرف مناب��ع شامل آب 0و
1386
1387
1388
1389
1390
1391
ب��رق و گاز و كاغذ با همك��اري واحد
جهت
پشتيباني و ارائ��ه راهكارهايي
5Qد!9'NO !P
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كنترل و كاهش مصرف منابع در طول
سال.
طب كار و سالمت شغلي
سال اخير نشان ميدهد)
و انج��ام اقدامات اصالحي در صورت ني��از بر اساس گزارشات
سال
از
كار.
ﺮ ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎﺭرﺍاﻥن تشكيل پروندههاي طب
آموزش:
دريافت شده.
ﻫﺎﻱﯼیي
ﭘﺮﻭوﮊژﻩه
ﭘﻴﯿﻤﺎﻧﻜﮑﺎﺭربهﺍاﻥن
پرسنلﺪﺍاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪﺍاﻱﯼیي
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دفتراهواز
دفتر نمایندگی قدسنیرو درش�هر
اهواز در منطقه كيانپارس قرار دارد؛
در زمینی به مس�احت 220مترمربع
و ب�ا زیربن�ای 1098مترمرب�ع ،در6
طبقه .این ساختمان در تاریخ سیام
اردیبهشتماه سال 1380خریداری
ش�ده و در ح�ال حاض�ر واحدهای
خط�وط و پس�ت در آن مس�تقر
هستند.

رامسر
س�اختمان ق�دس نیرو در ش�هر
رامس�رمش�تملبردوساختمان
اس�ت؛ يكي  3طبقه روي پيلوت
و ديگري  4طبق�ه روي پيلوت که
در مجم�وع  22واحد را تش�کیل
میدهن�د .ای�ن س�اختمان در
زمینی به مساحت 1810مترمربع
وبازیربن�ای 2590/7مترمربعدر
سال  85جهت استفاده کارکنان
شرکتاحداثشدهاست.
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دفترکرمانشاه:
دفتر نمایندگی قدسنیرو در ش�هر
کرمانشاه س�اختمانی است  5طبقه
بهن�امگلس�تان.اینس�اختماندر
زمینی به مس�احت 198مترمربع و
با زیربنای  598مترمرب�ع در تاریخ
 88/11/29خریداری شده و در حال
حاضر واحدهای خطوط و پس�ت در
آنمستقرهستند.

دفترتبریز
دفتر نمایندگی قدسنیرو در ش�هر تبریز
س�اختمانی اس�ت  6طبقه به نام ولیعصر.
ای�ن س�اختمان در زمین�ی به مس�احت
200مترمربعوب�ازیربنای 639/4مترمربع
درتاریخ89/08/20خریداریشدهاست.
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