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هر چند که ورود و  نقطه آغازین فعالیت هاي شرکت هایي که بعداً قدس نیرو 
از میان آنها س�ر برآورد در کش�ورمان به اوایل دهه 50 برمي گردد،  اما تاریخ 
تأسیس رس�مي و ثبت شرکت به س�ال 1362 و ماجراي خروج شرکت هاي 
خارجي و تعیین تكلیف آنها برمي گردد و با به پایان رسیدن سال 92،  قدس 
نیرو سي امین سالگرد تأسیس رسمي خود را پشت سر گذاشته و پا به دهه 
چهارم فعالیت خود مي گذارد؛ س�ه دهه فعالیت مستمر و مؤثر در حوزه هاي 
مختلف انرژي که همراه با فراز و فرودهاي مختلف بود. در این مسیر و تقریبًا 
در هر دهه کس�ب و کار جدیدي به سبد کاري قدس نیرو اضافه شد؛ ابتداي 
دهه هفتاد  س�ازه هاي آبي، اوایل دهه هشتاد  نفت و گاز و در سال هاي اخیر 
و در ابتداي دهه نود انرژي هاي نو که هر کدام در کوتاه مدت و در کنار کسب 
و کار اولی�ه تولید و انتقال، به یكي از کس�ب و کاره�اي اصلي و مورد توجه 
کارفرمایان بدل شدند. این همه و سایر وقایع این دوران سبب شد تا در این 
شماره به صورت ویژه به مرور داستان قدس نیرو پرداخته و قسمتی از آنچه 
که در این س�ی سال بر قدس نیرو گذش�ته را مرور کنیم. در همین ارتباط با 
برخی از مدیران عامل گذش�ته گفتگو شده و از پس حرف ها و خاطرات آنها 
تاریخچه تأس�یس و رش�د قدس نیرو ورق خورده که در همی�ن ابتدا از این 
عزیزان که در گذشته با تدبیر و تالش خود سكان هدایت شرکت را به دست 
گرفته و در این زمان نیز با بزرگواري هرچه تمامتر و اختصاص وقت خود، ما را 

یاري کردند سپاسگزاري مي کنیم.
خداوند یكتا را ش�اکریم که توانس�ته ایم در سایه الطاف بیكرانش و با همت 
و تالش�گري پرسنل و متخصصین ش�رکت به کسب جایگاه مطمئن بر فراز 
قله هاي افتخار و در س�طح اول شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مهندسي و 
مش�اوره نائل آم�ده و در طول این دوران با اخ�ذ پروژه هاي خارجي، ورود به 
عرص�ه EPC، دریافت گواهینامه هاي بین المللي کیفی�ت و انجام پروژه هاي 
بزرگ در س�طح ملي و توسعه مستمر کسب و کار مطابق نیاز کشور همواره 
تصویر مش�اوري امین و یاري همراه را از خود به جا گذاریم. امیدواریم که در 
ادامه نیز با افزایش دامنه خدمات به س�ایر حوزه هاي کسب و کار در داخل و 
خارج کش�ور بیش از گذشته شاهد رشد و تعالي شرکت و خدمت رسانی به 

کشور عزیزمان  باشیم.

سی سال افتخار

آرمین علیدوستی
سردبیر
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آینده از آن ماست
شرکت مهندسی قدس نیرو این روزها دهه چهارم زندگی خود 
را آغاز کرده است .شرکتی که در طول سی سال فعالیت خود نامی 
درخور و اعتباري قابل اعتناء در رأس ش��رکت هاي هم طراز خود 
کسب کرده است و با تحلیل جامع بازار و برنامه ریزي دقیق براي 
ادامه مسیر مطابق خواسته هاي مشتري و نیاز کارفرمایان، با اتكاء 
به سخت کوش��ي نیروي انساني ارزشمند و متخصص خود سعي 
در حفظ جایگاه ممتاز خود و توسعه سهم بازار در فضاي فشرده 

رقابت کنوني و ورود به عرصه هاي جدید دارد.
توجه به مسائل اقتصادي و رشد و توسعه شرکت هرگز ما را از 
تعهدات اجتماعي مان که یكي از مهمترین ماموریت هاي شرکت 
مهندسي قدس نیرو است، غافل نكرده و در این خصوص با تربیت 
متخصصین و مهندسین مجرب و کمك به باال بردن توان فني و 
مهندسي جامعه صنعتي کشور به ایفاي این نقش نایل شده ایم. در 
این راه ضمن حفظ مستمر کیفیت خدمات و با توسعه زمینه هاي 
کاري جدید به فراخور نیاز کشور، در مقاطع مختلف به نوبه خود 

به رفع کمبودهاي صنعت برق و انرژي اهتمام ورزیدیم.
در پای��ان ضمن قدرداني از همیاري س��هامداران و حمایت و 
اعتماد کارفرمایان که همواره موجب دلگرمي ما در گذر از این راه 
دشوار و پیشرفت مستمر و توسعه شرکت بوده است، از تالش بي 
وقفه کلیه پرسنل و متخصصین شرکت که با ارتقاي کمي و کیفي 
خدمات ارائه شده باعث ترفیع جایگاه شرکت و حفظ ارزش هاي 

بنیادي آن شده اند سپاسگزاري  مي نمایم.
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فرخ امیني
مدیر عامل
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قدس نیرو از دیروز تا امروز

ش�رکت مهندس�ي قدس نیرو، که تاریخچه پیش از تولد تا به 
امروز آن در ادامه این مطلب آورده خواهد ش�د، در طي مس�یر 
چهل س�اله حیات خود تغییرات متعددي را در ساختار شاهد 
بوده است. این تغییرات یا بر حس�ب نیازي فوري و یا بر اساس 
ضرورت هایي که برنامه ری�زي درازمدت و راهبردي ش�رکت 
ایجاب مي کرده به وقوع پیوسته اس�ت. در اینجا مروري کوتاه 

بر این سیر تحول و تطور خالي از لطف نیست.
 این شرکت در ابتداي تأس�یس، مجموعه اي پروژه محور بود و 

موجودیت خود را مدیون چند پروژه ریز و درشتي می دانست 
که توانس�ته بود قراردادهاي آنها را ب�ا کارفرمایان منعقد کند. 
این وضعیت که از سال 1352 آغاز ش�ده بود تا 1369 همچنان 
ادامه داشت و تعداد پروژه هاي در دست اجرا به اندازه اي بود که 
مدیرعامل شرکت توان رسیدگي به یكایك پروژه ها را داشت، 
لذا س�اختار مدیریتي شرکت س�اختاري س�اده و متشكل از 
مدیرعامل و تعدادي مدیر پروژه بود که همه آنان در برابر مدیر 

عامل پاسخگو     بودند.

دوسیه ای درباره 40 سال فعالیت؛ از آغاز تا امروز 
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از سال 1370 و با رشد چشمگیر فعالیت هاي 
عمراني کش��ور، که عمالً در دوران هشت ساله 
جنگ تحمیلي دچار رکود بود، دیگر امكان ادامه 
ساختار ساده قبلي وجود نداشت و تعدد پروژه ها 
نظم جدیدي را طلب مي کرد. بنابراین، مدیریت 
وقت شرکت با تشكیل کمیته اي از میان مدیران 
پروژه، خواستار بررسي ساختاري جدید و تعریف 
سازمان مناسب آن شد. کمیته مزبور با بررسي 
وضعیت ش��رکت، نیروي انس��اني آماده به کار، 
تعدد پروژه ها و سایر عوامل موجود، ساختاري 
گروهي را تدوین و پیشنهاد کرد. در این ساختار 
واحدهاي مختلف شرکت گروه هاي مهندسي 
مجزایي را تش��كیل دادند ک��ه در درون خود 
س��اختاري ماتریسي داشتند و بدون وابستگي 
به واحدهاي مهندسي دیگر فعالیت مي کردند. 
به این ترتیب واحد مهندسي نیروگاه ها، واحد 
مهندسي پس��ت ها، واحد مهندسي خطوط و 
واحد نوظهور مهندسي س��ازه هاي آبي پدیدار 

شدند. 
حدود یك دهه شرکت قدس نیرو با چنین 
س��اختاري به فعالیت هاي س��ازنده خود ادامه 
داد و در این فاصله واحد مهندس��ي نفت و گاز 
نیز به خانواده بزرگ قدس نیرو اضافه ش��د. اما 
افزایش درآمدها و به تبع آن افزایش چشمگیر 
هزینه هاي واحدهاي مهندسي شرکت، چالشي 
را براي چگونگي تنظیم درآمدها و هزینه هاي 
واحدهاي مس��تقل به وجود آورد که استقالل 
مالي این واحده��ا را از یكدیگر اجتناب ناپذیر 
مي ک��رد . پس به ناچار با تش��كیل کارگروهي 
متش��كل از مدیران ارش��د و میاني، طرح هاي 
دیگري براي ساختار شرکت مورد بررسي قرار 
گرفت و نهایتاً خودگرداني واحدهاي مهندسي 
ب��ه تصویب رس��ید و ای��ن واحده��ا به عنوان 
“واحدهاي راهبردي کسب و کار” متولد شدند. 
ای��ن واحدها که بعداً به اختص��ار SBU نامیده 
شدند، داراي اس��تقالل درآمدي و هزینه اي و 
خود متكفل تاًمین هزینه هاي واحد خود بودند. 
در ای��ن فاصل��ه واح��دي ک��ه متص��دي 
برنامه ریزي هاي راهبردي ش��رکت بود، پس از 
مطالعه س��اختارهاي متعدد موجود در کشور 
و س��ایر کش��ورهاي صنعتي و با توجه به رشد 
اندازه هاي ش��رکت، هم از نظر نیروي انساني و 
هم از نظر حجم کارهاي دردست اجرا، ساختار 
جدیدي را براي ارتقاي عملكرد شرکت پیشنهاد 

کرد. این پیش��نهاد ش��امل تأس��یس چندین 
شرکت زیرمجموعه بود که این بار شخصیت هاي 
حقوقي مس��تقلي را در زیر چتر شرکت مادر، 
یعني هولدینگ ش��رکت مهندسي قدس نیرو، 
ش��كل مي دادند. ایجاد چنین ساختاري در آن 
سال ها براي توسعه هرچه بیشتر فعالیت هاي 
شرکت اجتناب ناپذیر مي نمود؛ لذا شرکت هاي 
زیر مجموعه یك به یك تأسیس و براي نقل و 
انتقال کارکنان و پروژه ها آماده شدند، اما وقوع 
رک��ود ناگهاني و غیرقابل پیش بیني در اقتصاد 
کشور که ناشي از مجموعه اي از عوامل دروني 
و بیروني بود، مدیران شرکت را در استقرار این 
ساختار جدید دچار تردید جدي کرد؛ به طوریكه 
باوجود آماده بودن همه مقدمات، اس��تقرار آن 

تاکنون متوقف مانده است.
اما مدیران ق��دس نیرو مي دانند که اقتصاد 
کشور ایران اقتصادي درون زا و بزرگ است و اگر 
به درستي مدیریت شود اوج گیري مجدد آن در 
سال هاي پیش رو دور از ذهن نیست. بنابراین 
ساختار جدید شرکت مي تواند به عنوان ابزاري 
براي فعالیت هاي بزرگ آینده همچنان در انتظار 

استقرار بماند.      
پیش از تولد

ت��ا پی��ش از انق��الب اکث��ر ش��رکت هاي 
مهندس��ی مش��اور یا خارج��ي بودن��د و یا از 
پشتیباني شرکت هاي خارجي بهره  مي بردند 
تا جایی که بس��یاري از مطالعات در حوزه آب 
و برق ایران توسط شرکت هایي نظیر دي اند آر، 
الكساندرگیبس، هارزا و یا شرکت های بلژیكی 
انجام ش��ده بود. اما پس از انقالب و بازگش��ت 
کارشناسان و مدیران اروپایي و آمریكایي عماًل 
وضعیت این ش��رکت ها و پروژه هاي در دست 
اقدام آنها به حالت تعلیق درآمد؛ شرکت هایی از 
قبیل موننكو کانادا، مرتز کوانتا  و کاترم فرانسه. 
شرکت کاترم پروژه احداث نیروگاه رامین را در 
دست انجام داشت و مرتزکوانتا عهده دار پروژه 

نیروگاه 340 مگاواتي اصفهان بود. 
 در این دوره ش��رکت مهندس��ین مش��اور 
موننك��و ای��ران که قب��الً و در س��ال 1352 با 
مشارکت شرکت مهندسي مونترال )موننكو( از 
کشور کانادا و بخش خصوصي ایران تأسیس و 
فعالیت خود را ب��ا تمرکز در صنعت برق ایران 
آغاز کرده بود، پروژه هاي مهمي همچون نیروگاه 
بندرعباس و خطوط و پس��ت هاي خوزس��تان 

رو
 نی

س
قد

م 
 آر

ین
اول

دکتر محمود تارخ

استاد سابق دانشگاه 
صنعتی شریف که در 
حال حاضر استاد تمام 

در رشته علوم کامپیوتر 
و مدیر آزمایشگاه 

ماشین هاي هوشمند و 
سیستم ها در دانشگاه 

ایالتي سان دیه گو در 
ایاالت متحده آمریکا 

است و بیش از یک صد 
مقاله در زمینه رباتیک 

تألیف کرده است. 
همچنین ایشان 

پروژه هاي متعددی را با 
مؤسسات دولتي ایاالت 

متحده آمریکا مانند 
سازمان هوا و فضا 

)ناسا( به انجام رسانده 
است.



 Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine

پرونده قدس نیرو
Company Review

9

را در دس��ت اجرا داش��ت. در آغازین سال هاي 
انقالب و به دنبال خروج شرکت هاي خارجي از 
ایران، سهامداران ایراني این شرکت نیز مالكیت 
شرکت را به وزارت نیرو منتقل کردند. از این رو 
پس از خلع ید شرکت هاي خارجي، وزارت نیرو 
بر آن مي ش��ود تا بخشي از پروژه هاي خلع ید 
شده را به این شرکت محول کند. دکتر محمود 
تارخ به عن��وان اولین مدیر دولت��ي در دي ماه 
1359 عهده دار مدیریت شرکتي شد که متولي 
تع��دادي از پروژه هاي نیمه تمام ش��رکت هاي 
خارجي بود و با نام موننكو ایران فعالیت می کرد. 
ایش��ان که در آن زمان به عنوان اس��تادیار در 
دانش��گاه صنعتي ش��ریف به تدریس اشتغال 
داش��ت تا آذر ماه سال 1361 عهده دار مدیریت 
ش��رکت بود و پس از آن نی��ز مدتي با مدیران 

شرکت براي تغییر وضعیت آن همكاري کرد. 
از ابتدای دی ماه سال 
حس��ن  مهندس   61
صفری شبس��تری، از 
نی��رو  وزارت  س��وی 
مأموری��ت یافت تا به 
موننكو ایران برود و بر 
مسند مدیرعاملی آن تكیه زند. در این دوره با 
توجه به اهمیت اس��تقالل مش��اورین پروژه ها 
جهت نظارت دقیق بر طرح ها و پیمان هاي قبلي 
که عمدتاً  توسط پیمانكاران غربي در دست اجرا 
بود، رویكرد تأسیس شرکت هاي مشاور ایراني 
در حوزه آب و برق در دس��تور کار وزرات نیرو 
قرار داشت. بر اساس تصمیمات وزارت نیرو و در 
نخس��تین روز از تیرماه س��ال 1362 با تغییر 
وضعیت شرکت موننكو ایران،  شرکت مهندسین 
مشاور قدس نیرو رسماً به ثبت رسید. ترکیب 
اولیه سهامداران به این شكل بود که 49 درصد 
سهام در اختیار برق تهران قرار گرفت و به منظور 
اداي دین به انقالب و احقاق حق مستضعفین 
19 درص��د از س��هام به بنیاد مس��تضعفان و 
همچنین توسل به دامان امام رضا)ع( و متبرك 
ش��دن این اقدام 32 درصد از س��هام به آستان 
قدس رضوي تعلق گرفت و بدینسان قدس نیرو 

متولد شد.
فعالیت های مهم نخستین مدیرعامل

با ثبت رس��مي ش��رکت مهندسین مشاور 
ق��دس نی��رو، مهن��دس شبس��تري به عنوان 
نخس��تین مدیرعامل این ش��رکت سه شرط 

اصلي را براي ادامه مسیر به عنوان یك شرکت 
مهندسي مشاور س��رلوحه اهداف شرکت قرار 
مي دهد: اول امین بودن و رعایت اصل امانتداري 
در عین بي طرفي و در نظر گرفتن منافع ملی، 
دوم به��ره  بردن از افراد با توانایي باالي علمي و 
فني؛ چرا که به اعتقاد ایش��ان اگر افراد به این 
ابزارها مجهز نباشند ناگزیر از ابزار ناصداقتي بهره 

خواهند برد و سوم اشتهار مشاور در جامعه.
در طول مدیریت آقاي شبس��تري بر قدس 
نیرو تالش ایش��ان معطوف بر انس��جام افراد،  
تقویت روحیه جهادي و ایجاد حس خودباوري 
در بین مهندسان ایراني بوده و در همین دوره 
است که نخستین گروه از متخصصان ایرانی از 
سوی شرکت به خارج از کشور اعزام می شوند تا 
تجربیات نویي را در قالب مذاکره با شرکت هاي 
خارجي و آشنایي با تجهیزات روز دنیا بیاموزند؛ 
از جمله این افراد آقاي مهندس اهرابي است که 
به عنوان نخستین مأمور اعزام به خارج کشور، 
هنوز هم قدس نیرو از وجود ایشان بهره می برد. 
یكی دیگ��ر از اتفاقاتي که در این دوره افتاد 
طراحی اولین آرم ش��رکت بود. براي این کار به 
جاي استخدام طراح و گرافیست،  طراحي آرم به 
مسابقه گذاشته  شد و در نهایت طرح خود آقاي 
شبس��تري از میان طرح های مختلف به عنوان 
اولین آرم ش��رکت گزیده ش��د که البته بعداً و 
در دوره آقاي مس��تقل به شكل و طرح لوگوي 

کنوني تغییر مي یابد. 
یكي از موارد جالب دوران خدمت مهندس 
شبستري در قدس نیرو این است که ایشان در 
طول مدت فعالیت هیچگاه حقوقی از قدس نیرو 
دریافت نكرده و به همان حقوقي که از عضویت 
در هیئت مدیره برق هرمزگان دریافت مي کرده، 

بسنده کرده  است.
ماجرای استعفای اولین مدیرعامل 

مهندس شبستري در س��ال 45 در وزارت 
نیرو استخدام شده بود و به گفته ایشان پس از 
اس��تخدام در وزارت نیرو است که به فكر ادامه 
تحصیل می افتد و وارد دانش��گاه مي شود و در 
وزارتخانه پله هاي ترقي را طي مي کند. مهندس 
شبس��تری اعتقاد دارد بیش��تر از اینكه فردی 
نرم افزاری باشد دارای توانایی های سخت افزاری 
است و همین اعتقاد است که او را تنها چندین 
م��اه پس از ثبت ش��رکت ب��ر آن م��ی دارد تا 
اس��تعفانامه خود را برای وزیر وقت نیرو ارسال 

مهندس حسن صفری شبستری

در 1317 در شبستر 
به دنیا آمده است. 

ایشان در سال 
1375از وزارت نیرو 

بازنشسته شد و به 
شرکت مشانیر پیوست 

و به مدت 10 سال 
در آنجا به فعالیت 

مشغول بود. مهندس 
شبستری در حال حاضر 

در شرکتی مشغول 
به فعالیت نیست ولی 

گاهی در کاس هایی که 
در حوزه گاورنر از سوی 

مراکز مختلف برگزار 
می شود به عنوان 

مدرس شرکت می کند؛ 
ضمن اینکه ایشان در 
منزل خود کارگاهی را 

ایجاد کرده و در آن 
به ساخت ابزارهای 

کوچکی مشغول 
است که می تواند 

مسائل مختلف علم 
فیزیک از ساده ترین 

تا پیچیده ترین را 
به شکلی کاماً عملی 
به دانش آموزان  و 

دانشجویان نشان دهد.  
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فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  ویژه نامه سی امین سالگرد

کند و حتی در متن نامه اس��تعفای خود ذکر می کند که دیگر قادر به مدیریت 
قدس نیرو نیست و بهتر است فردي که توانایي مدیریتي باالتري دارد جایگزین 
شود. البته تنها مسائل مدیریتي باعث این مسئله نشده است؛ بلكه به گفته آقاي 
شبستري موارد خاصي هم در همان مدت کوتاه اتفاق افتاده که در مجموع ایشان 
را به این نتیجه مي رساند که وقت ترك قدس نیرو فرا رسیده است و بدین ترتیب 

ایشان در تاریخ 62/8/23 قدس نیرو را ترك می کند.
ادامه مسیر 

مهندس ایرج کاوه در تاریخ 26 آبان ماه سال 62 باتجربه 
22 سال خدمت در صنعت برق کشور به عنوان مدیرعامل 
قدس نی��رو و مدیر تصفیه ش��رکت موننكو ای��ران وارد 
قدس نیرو می ش��ود. مهن��دس کاوه کار خود را با همان 
پروژه هاي قبلي و تعدادي پروژه کوچك دیگر که توسط 
وزارت نیرو واگذار شده بود، آغاز مي کند. در ادامه، کارها 
گس��ترش مي یابد و پروژه هاي دیگري نظیر نیروگاه گازي نكاء، نیروگاه سیكل 
ترکیبي گیالن،  نیروگاه همدان،  نیروگاه بیستون کرمانشاه و توسعه نیروگاه رامین 
که در زمان جنگ و بمباران ها با مشكالتي مواجه شده بود و یك پروژه نیروگاهی 

دیگر در اصفهان، به مجموعه کارها افزوده می شود.
مهندس کاوه قبل از ورود به قدس نیرو از س��ال 58 تا 59 به مدت یك س��ال 
به عنوان معاون نوس��ازي توانیر فعالیت مي کرده و بعد به آب و برق خوزس��تان 
مي رود و به عنوان مدیر تصفیه چندین شرکت از جمله شرکت سازنده سد کارون 
2 و3 فعالیت می کند و پس از آن با توجه به استعفاي آقاي شبستري و بازگشت 
دکتر تارخ به دانش��گاه بعد از انقالب فرهنگي و گشایش دانشگاه ها، با 22 سال 
سابقه کار به قدس  نیرو وارد مي شود و تا زمان بازنشستگي یعني تا 26 مردادماه 

سال 1370در قدس نیرو مي مانَد.
بیش از نیمی از دوران فعالیت مهندس کاوه همزمان با جنگ تحمیلی بوده و از 
این رو گسترش فعالیت هاي شرکت با کندي همراه بوده  است. بخش هاي شرکت 
نی��ز در آن زمان واحدهاي چندان بزرگي نبوده و غی��ر از چندین پروژه بزرگ، 
پروژه هاي کوچكي نیز در قالب مطالعات نیروگاه و غیره از س��وي وزارت نیرو به 
قدس نیرو محول  شده  بود؛ پروژه هایي که به گفته مهندس کاوه فاز 1و2 هرکدام 
از آنها چیزی حدود 3 تا 4 س��ال طول مي کشید و هزینه چنداني هم نداشته و 

توانیر از پس هزینه هاي آنها بر مي آمده است.
دشواری های دوران دوم مدیریت

ش��رایط نامس��اعد دوران جنگ و پیامدهای پس از آن، پروژه هاي شرکت را 
با مش��كالتي مواجه کرده بوده؛ به طوریكه بیشتر مدت فعالیت مهندس کاوه به 
رتق و فتق امور جاری طی شده است. قدس نیرو از وزارت نیرو بودجه اي دریافت 
نمي کرده و موظف بوده تا همه هزینه ها را از محل درآمدهای خود تأمین کند. با 
این وجود کارها به خوبي پیش  مي رفته و پروژه هاي مختلفي نیز گرفته مي شده، 
اما توانیر به عنوان مهم ترین کارفرمای پروژه ها در برخي مواقع نمی توانسته به موقع 
به تعهدات خود عمل کند تا جایی که در زمان جدایی مهندس کاوه از ش��رکت، 
میزان مطالبات معوق قدس نیرو از توانیر بابت خدمات ارائه ش��ده  به رقمی در 
حدود 300 میلیون تومان )س��ال 70( رس��یده بود و همین مسائل باعث شد تا 
شرکت با وجود فعال و پویا بودن و در جریان بودن کار پروژه ها، در پرداخت حقوق 

کارکنان با مشكالتي دست به گریبان شود.
در آن زمان س��اختمان شرکت )بخشی از ساختمان مرکزی فعلی( در اجاره 

خـــاطــرات

همه چیز به خیر گذشت
اوایل اردیبهش��ت س��ال 1380 پ��روژه آبادان- اه��واز )خط 400 
کیلوولت( ش��روع شده بود و من به عنوان ناظر قطعه دوم خط فوق 
جهت بازدید رفته بودم. چند روزي از ش��روع کار نگذشته بود که 
از طرف دفتر اهواز به من اعالم ش��د براي نظارت پروژه همدان به 
آن اس��تان بروم. ابتدا قرار شد براي بازدید و بررسي شرایط کار به 
همدان سر بزنم تا براي چگونگي ادامه پروژه و در صورت لزوم اقامت 
برنامه ریزي ش��ود،  لذا براي مسافرت و بررسي پروژه به این نتیجه 

رسیدم که به علت مشكالت تردد باید گزینه اقامت را انتخاب کنم.
چند هفته اي از ساکن شدن در همدان نگذشته بود که چندین 
پروژه همزمان ش��روع ش��د و از قض��ا هرکدام هم در یك ش��هر؛ 
پروژه های: نصب و سیم کش��ي همدان 1 به 2، نصب و سیم کشي 
خط 63 کیلوولت نهاوند به نورآباد، نصب برج تویس��رکان 1 به 2،  
نصب برج هاي خط نیروگاه همدان به ازنا، فونداسیون هاي نیروگاه 
همدان به کبوترآهنگ که برحس��ب اولویت به همه آنها سرکشي 
مي ک��ردم. یكي از روزها براي سرکش��ي به خط نهاون��د- نورآباد  
مي رفتم و قرار بود با هماهنگي پیمانكار براي بررسي مشكالت خط 
جهت سیم کشي ساعت 9 صبح در محل تجهیز کارگاه ابتداي خط 
سمت نهاوند حاضر شویم. حدود ساعت 8 صبح با یك لندرور مدل 
67 در 10 کیلومت��ري نهاوند در جاده باریك آن ب��ودم که از دور 
میني بوسي را دیدم که توقف کرده است. سرعتم را کم کردم؛ حدود 
20 الي 30 متري میني بوس رس��یده بودم که درب میني بوس باز 
شد و پسر بچه اي که بعداً فهمیدم 4 سال داشت از پشت میني بوس 
دوید جلوي من و فاصله به حدي کم بود که نه ترمز کردن جواب 
مي داد، آن هم لندروري که داراي ترمز مناس��ب نیست و نه امكان 
انحراف بود به علت ش��انه ي جاده  که حدود 2 متر ارتفاع داشت. در 
یك لحظه فقط صداي برخورد سر بچه با سپر ماشین را شنیدم و 
پس��ربچه 3 الي 4 متر به سمت جلو پرتاب شده بود.  قبل از اینكه 
ماش��ین از روي بچه بگذرد متوقف ش��د و تمام مسافران به سمت 
بچه دویدند. در میان مسافران که همه فامیل بودند و براي چیدن 
صیفي جات به مزرعه آمده بودند مردي میانسال بود که با سرعت 
بچه را بغل کرد و به بقیه نهیب زد که آرام باشید و سوار ماشین شد. 
پدر و مادر بچه هم از درب عقب سوار ماشین شدند و راه افتادیم. در 
طول راه بچه شروع کرد به گریه، چقدر خوشحال شدیم که حداقل 
زنده اس��ت، هرکسي سعي مي کرد با او حرف بزند ولي از سؤاالتي 

حبیب ا... خواجوي
ناظر خطوط انتقال اهواز

ادامه در صفحه بعد
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ب��رق تهران بوده و قدس نی��رو آن را از برق تهران اجاره 
کرده  بود. شرکت س��اختمان هاي دیگري هم در اجاره 
داشته اس��ت؛ دو س��اختمان در خیابان اندیشه و یكي 
ه��م در خیابان ایرانش��هر؛ بخش مخاب��رات در یكی از 
س��اختمان های خیابان اندیش��ه فعالیت می کرده و در 
ساختمان دیگر این خیابان تعدادی از کارکنان شرکت 
و خانواده هایش��ان سكنی گزیده بودند که به مرور زمان 
کارکن��ان آنجا را تخلیه مي کنند و ب��ه مالك پس داده 
مي ش��ود؛ پروژه هاي انتقال و تولید نیز در س��اختمان 
خیابان مطهری انجام می شده اس��ت. به گفته مهندس 
کاوه آن زمان برق تهران زمیني واقع در منطقه امیرآباد 
)روبروي بیمارستان شریعتي( را در اختیار قدس نیرو قرار 

مي دهد تا ساختمان مرکزی خود را در  آن تأسیس کند و 
قرار بوده نصف آن ساختمان به برق تهران داده شود. کلیه 
کارهاي نقشه  برداري و طراحي  هم انجام مي شود و قرار 
بر آن بوده که هزینه س��اخت ساختمان از سود سالیانه 
ش��رکت که به زعم مهندس کاوه چندان هم کم نبوده 
پرداخت ش��ود. اما بعداً زمین پس گرفته مي شود و این 

پروژه به سرانجام نمي رسد.
زمان جدایی مهندس کاوه از قدس نیرو با رسیدن به 
زمان بازنشستگی در س��ال 70 فرا می رسد و ایشان در 

تاریخ 70/5/26 قدس نیرو را ترك می کند. 
ورود اولین مدیرعامل غیر دولتی به قدس نیرو

پس از بازنشستگی مهندس کاوه، دکتر قاسم مستقل 
که در آن مقطع مش��اور مدیرعامل توانیر بود، زمام امور 
را در قدس نیرو به دست می گیرد. دکتر مستقل تا پیش 
از ورود به قدس نیرو، سابقه کار چندین ساله در شرکت 
برق انتاریوهایدرو کانادا را داشته؛  تشكیالتی که هم در 
زمینه طراح��ی نیروگاه های هس��ته ای، حرارتی و آبی 
فعالیت داش��ت و هم در زمینه ساخت و بهره برداري از 
آن. وضعیت استثنایي پس از جنگ، شرایط کل کشور و 
شرکت را تحت تأثیر قرار داده بود تا جایی که به گفته دکتر 
مستقل اداره شرکتی همچون قدس نیرو نیاز به اقدامات 

مدیریتي استثنایي داشته است.
آغاز اصالحات

از زمان ورود دکتر مس��تقل به 
تاری��خ  از  یعن��ی  قدس نی��رو 
1370/5/26 اقدامات برای سر 
و سامان دادن به اوضاع شرکت 
آغاز می ش��ود. چارت سازمانی 
تعریف و ضوابطی مشخص برای 
پرداخت حقوق تعیین می شود. با دعوت و همكاری یكی 
از اساتید دانشگاه صنعتی شریف نقشه  راهی برای توسعه 
شرکت ترسیم می شود تا مجموعه مدیریتی براساس آن 
حرکت کند. یكي از اولین چالش هایي که دکتر مستقل 
در بدو ورود با آن روبرو شد بدهی کالن به پرسنل و نبود 
نقدینگی برای پرداخت حقوق و حكم تخلیه ای بود که 
برای ساختمان مطهري از سوی قوه قضائیه صادر شده و 
س��اختمان باید به مالك تحویل داده می شد. ایشان در 
ابتدا پس از مذاکره، از مالكان ساختمان مرکزی مهلت 
یك ماهه ای گرفته  و سپس از بانك صادرات، وامي به نام 
قدس نیرو اخذ و ساختمانی را که هم  اکنون هسته اولیه 
ساختمان دفتر مرکزي اس��ت، خریداري مي نماید که 
اقس��اط آن وام نیز طی س��ال ها از محل درآمد شرکت 
پرداخت می شود. دکتر مستقل درباره این اتفاق می گوید: 
تمرک��ز یك��ي از رازهاي ماندگاري اس��ت، مالكیت هم 

خـــاطــرات
که از او ش��د و جواب هایي که او 
مي داد فهمیدیم کامالً هوشیار 
اس��ت و این موضوع نگراني ما 
را کمتر ک��رد. در بیمارس��تان 
همزم��ان با انج��ام کار درمان و 
پانسمان س��ر و دست پسربچه 
پلیس هم آمد،  بعد از پرس و جو 
مدارك را گرفت و صورتجلسه اي 
تنظیم کرد. س��پس از پدر بچه 
سؤال کرد شكایت داري، بیچاره 
مان��ده بود چه بگوی��د لحظه اي 
مك��ث کرد ول��ي قب��ل از اینكه 
چیزي بگوید، هم��ان آقایي که 
بچ��ه را بغل کرده ب��ود گفت نه 
آقا ما شكایتي نداریم،  همین قدر 
که خدا یك ب��ار دیگر بچه را به 
ما برگرداند راضي هستیم، این آقا 
هم تقصیري نداشت. پلیس هم 
مدارك ما را پس داد و اثر انگشت 
پدر بچ��ه راگرفت و خداحافظي 
ک��رد و رف��ت،  یك س��اعت بعد 
او را مرخ��ص کردن��د و به اتفاق 
آنها به س��وی منزلش��ان در یكي 
از روس��تاهاي نهاوند راه افتادیم. 
خیلي دل��م مي خواس��ت کاري 
برایشان انجام دهم، اما نتوانستم، 
نام بچه عرف��ان بود،  و نام پدرش 
محمود کیاني، چند سالي تماس 
تلفني داشتیم ولي مدتي از آنها 
بي خبرم، فك��ر کنم عرفان حاال 
16 ساله باش��د. زماني که منزل 
عرفان را ترك کردم، تازه متوجه 
ش��دم من ب��راي مأموریت آمده 
بودم،  س��اعت حدود 2 بعدازظهر 
بود، مستقیم به محل قرار رفتم،  
فقط نگهبان بود،  تعجب کردم! از 
نگهبان پرسیدم و او گفت: ماشین 
پیمانكار در بین راه خراب شده و 
برگشته احتماالً پس فردا مي آید، 
از این موضوع نیز خوشحال شدم 

که همه چیز به خیر گذشت.

مهندس ایرج کاوه 

متولد سال 1313است 
و فوق لیسانس برق 
خود را از دانشکده  

فني دریافت 
کرده است. مهندس 

کاوه پس از ترك 
قدس نیرو به ... می رود 

و به مدت ... سال در 
آنجا فعالیت می کند. 

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 داده است.
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نخستین گام هاي انتش��اراتي قدس نیرو هم در 
همین زمان انج��ام و اطالعیه هایی از طرف کمیته 
ارتقاي روحیه کار منتش��ر مي شود تا افراد به سعي 
و تالش بیشتر ترغیب شوند و رخوت پس از جنگ 

مانع پیشرفت شرکت نشود. 
ادامه روند پیشرفت

پ��س از خریداری ملك، بازس��ازی س��اختمان 
مرکزي آغاز مي ش��ود؛ آن هم در حالیكه حتی یك 
 Open روز هم ش��رکت تعطیل نمی ش��ود. مفهوم
Work Space ک��ه در آن زمان مفهوم جدیدي در 

بین ش��رکت هاي ایراني بوده از س��وي ایشان پیاده 
مي شود. اما با دستور صریح مدیریت دیوارها برداشته 
و اتاق ها تبدیل به سالن هاي فراخ و دلبازي شد که 

کارکنان در کنار همدیگر مشغول به کار شدند.
این مسئله البته براي بسیاري از کارکنان نیز قابل 
پذیرش نبوده؛ از دست دادن اتاق ها به منزله تقلیل 
منزلت کاري کارکنان تلقي مي ش��ده و در مواردي 
هم مهندسان از اینكه باید پشت به هم بنشینند ابراز 

نارضایتي مي کردند.
 ایجاد مرکز کامپیوتر، کتابخانه و آرشیو مرکزي و 
ساماندهي و نگهداري اسناد همه پروژه ها یكي دیگر 

از اقداماتي است که در این زمان روي مي دهد.
یك��ی از مهمترین دغدغه ه��اي آغازین روزهای 
مدیریت جدید حل و فصل مش��كالت فراواني بود 
که گریبانگیر پروژه ها بود ولی به گفته دکتر مستقل 
در کمتر از دو س��ال با اتكا به تخصص مهندسان و 
جهت دهي مدیریتي ش��رکت از آن فضا خارج شده 
و تبدیل به شرکتی توسعه یافته در 4 زمینه توسعه 
نرم افزاري، سخت افزاري و ساختار سازمانی و حقوقي 

مي شود. 
گ��روه متمرکز کنت��رل پروژه نی��ز در این زمان 
براي اولین بار در س��اختار وزارت نیرو در قدس نیرو 
ش��كل می گیرد و برای آموزش نرم افزار آرتیمیس، 
متخصصین آلمانی از ش��رکت فیشنر به قدس نیرو 
می آیند و راه اندازی انجمن مدیریت پروژه در کشور 
به وزیر نیرو پیشنهاد مي شود و شرکت به عضویت 
ای��ن انجمن در مي آید و س��پس موضوع طراحی و 
نصب ش��بكه هاي توزیع در کشور مطرح می شود و 
بخش توزیع با پشتیباني مالي شرکت ودر مدیریت 

خطوط انتقال کار خود را آغاز می کند.
اقدامات پر منفعت

در کنار همه مواردی که ذکر ش��د در این دوران 
اقداماتی انجام می ش��ود که به تعبیر مدیرعامل آن 
دوران قدس نی��رو هن��وز که هنوز اس��ت کارکنان 

همینط��ور و قدس نی��رو پس از خرید س��اختمان 
ریش��ه دار شد. قدس نیرو تا قبل از آن چیزي به جز 
یك س��ري کاغذ و فایل و تعدادي پرسنل نبود که 
هرکس��ي در هر موقعي مي توانست آنها را با تهدید 
تخلیه مواجه کند. با حصول اطمینان خاطر از مستقر 
شدن و ثبات شرکت،  ساختمان ایرانشهر و اندیشه به 

مالكان پس داده مي شود.
اما دامنه تحوالت فراتر از ساختمان ها و سخت افزار 
شرکت به بدنه مدیریتي سازمان نیز سرایت مي کند. 
بسیاري از مهندسان ارشد شرکت مدیر می شوند و 
به گفته دکتر مس��تقل زنان براي اولین بار در کل 
وزارت نیرو در این دوره به مدیریت می رسند. توسعه 
و بهسازي نیروي انس��اني برای نخستین بار از آغاز 
فعالی��ت قدس نیرو، در ای��ن دوره مدیریتی صورت 
می پذیرد و نیروهایی که به هر دلیلی کارایي الزم را 
برای شرکت نداشته اند تسویه می شوند؛ چراکه اصل 
کار بر تعدیل کامل قراردادهای قدس نیرو و افزایش 
درآمد و حق الزحمه  بوده؛ به طوریكه حقوق پرسنل 
طی این دوره رش��د قابل مالحظه ای در مقایسه با 

شرکت های هم طراز داشته است.

شرکت از آن سود برده و می برند. یكی از این موارد، 
پیشنهاد ایجاد ش��رکت صانیر بوده که رأساً توسط 
دکتر مستقل به وزارتخانه داده می شود و با ارائه خود 
ایشان در شوراي معاونین و حمایت مهندس زنگنه- 
وزیر نیروی وقت - ایجاد آن به دکتر مس��تقل ابالغ 
می شود و تا امروز بزرگترین سهامدار صانیر، شرکت 
قدس نیرو است. شرکت بهینه سازي بهره برداري نیرو 
نیز در همان سال ها تأسیس می شود و 80 درصد آن 
را قدس نیرو با مبلغی ناچیز تعهد پرداخت می کند 
ک��ه البته مقداري از آن بعداً واگذار می ش��ود و کل 

سهام نیز در سال هاي بعد فروخته می شود. 
 یك��ی از مهم تری��ن اقدامات این  س��ال ها تالش 
ب��راي خرید س��هام قدس نیرو از ش��رکاء بیرونی و 
انتقال آن به داخل مجموعه وزارت نیرو بوده اس��ت 
تا بدین ترتیب تصمیمات مدیریتي کالن ش��رکت 
ب��ا سیاس��ت هاي وزارت نیرو یكپارچه تر ش��ود. در 
این راستا 19درصد سهام بنیاد مستضعفان توسط 
قدس نیرو ولی به نام توزیع شرکت برق تهران سند 
می خ��ورد و مبلغ 100 میلیون تومان قیمت خرید 
از مح��ل منابع قدس نیرو پرداخت می ش��ود. حتي 
مذاکراتي با آقای دکتر غفوری فرد براي خرید سهام 
آس��تان قدس نیز صورت مي گیرد که مذاکرات آن 
ناموفق مي ماند.  در رابطه با مس��ائل رفاهي و ایجاد 
انگی��زه ب��راي کارکنان نیز طرح ه��اي مختلفي در 
س��طح ش��رکت مورد توجه قرار مي گی��رد. یكي از 
این اقدامات تأس��یس تعاوني مسكن و احداث یك 
مجموعه 100 واحدي ویالیی در شهرك مهاجران 
اراك براي پرس��نل شرکت اس��ت و نكته جالب به 
گفته دکتر مستقل  این است که افراد با کمتر از 25 
ه��زار تومان در ماه در آن زمان صاحب خانه ویالیي 
شده ا ند. در همان سال ها مجموعه اي چند ده واحدی 
نیز در ده ونك با مشارکت پرسنل ساخته و به آنها 
واگذار می شود.  شرکت مشترکي نیز با روس ها ایجاد 
می شود که به گفته دکتر مستقل شروع پروژه هاي 
صنعتي قدس نیرو با تأسیس آن شرکت بوده است؛ 
 I&C مثل پروژه ای که در مس سرچشمه در بخش

گرفته شده و با موفقیت به انجام رسیده است.
سایر اقدامات

به غیر از همه آنچه که ذکر ش��د اقدامات مفید 
دیگری نیز در این س��ال ها اتفاق افتاده است که به 

اختصار می توان به این موارد اشاره کرد:
 تأسیس مدیریت س��ازه هاي آبي در قدس نیرو، 

گروه طراحی و تبلیغات، مهندسی محیط زیست 
 تنظیم و استقرار سیستم پاداش دهی در شرکت و 

 دکتر قاسم مستقل 

زاده اصفهان و بزرگ شده 
خوزستان است. ایشان  

تحصیات خود را در رشته 
فیزیک هسته ای به پایان 

رسانده و در حال حاضر 
به عنوان رئیس هیئت مدیره 

و مدیرعامل شرکت 
کن پارس به فعالیت 

مشغول است.
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پرداخت کارانه به پرسنل. 
 خرید س��اختمان چهارراه مبارزان و مطه��ری و در ادامه خرید چندین خانه 
مسكوني در اطراف ساختمان اصلی و تبدیل کردن آنها به سالن ورزشي و سالن 

غذاخوري و توسعه فضاي فیزیكي شرکت. 
 تعویض ماشین ها ي مستهلك شرکت با ماشین هاي نو.

 برگزاری جلسات مدیریتي و سخنراني با دعوت از اساتید مطرح کشور به منظور 
ایجاد تغییر و شكل دهي مناسب به ذهنیت موجود و توسعه مفاهیم مدیریتي در 

شرکت. 
 برگزاری جشن  به مناسبت هاي مختلف با حضور پرسنل و خانواده هایشان با 

هدف ایجاد فضایی صمیمانه بین همكاران. 
 بازخرید تعدادی از رانندگان شرکت و خرید ماشین برای آنها با پرداخت وام تا 

به عنوان پیمانكار با شرکت همكاري  کنند. 
 اج��رای اولین پ��روژه ط��رح و اجرای همزم��ان خط انتق��ال 230کیلوولت

 ایران- ارمنستان در قدس نیرو در مدت یك سال و...
یكی از مواردی که دکتر مستقل از آن به عنوان عدم موفقیت دوران کاری خود 
در قدس نیرو یاد می کند این است که در آن زمان فعالیت هایی برای ورود شرکت 
به حیطه نفت و گاز آغاز می ش��ود و حتی جلساتی نیز با آقاي آقازاده وزیر نفت 
آن موقع برای اخذ تایید در ساختارهاي نفتي برگزار می شود ولی  بدون نتیجه 

می  ماند.
چگونگی ترک قدس نیرو

با ایجاد تغییرات ساختاری در وزارت نیرو مقرر می شود سازمان جدیدي ایجاد 
شده و کل ساخت و ساز نیروگاه ها،  پست ها و خطوط فرا منطقه اي به آن واگذار 
شود. این شرکت جدید که در واقع در برگیرنده معاونت نوسازي توانیر آن موقع 
بوده،  به عنوان سازمان توسعه برق ایران تشكیل و از دکتر مستقل دعوت می شود 

تا مدیریت آن سازمان را بپذیرد.
پس از مطرح ش��دن قبول این مس��ئولیت توسط دکتر مستقل به وزیر 
نیرو، وزیر از ایشان می خواهد 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 1375/2/12 پس از حدود پنج س��ال 

فعالیت مؤثر در شرکت قدس نیرو آن را ترك می کند.
دوران پس از اصالحات

مهندس اسداهلل صبوري یكي دیگر از مدیران برجسته 
صنعت برق، از تاری��خ 75/2/12 و پس از عزیمت دکتر 
مستقل به عنوان مدیرعامل به قدس نیرو وارد می شود؛ 
مدیری که توانمندي هاي مدیریتي خود را در سال هاي 
بحراني اوایل انق��الب با خدمت در محروم ترین مناطق 
کشور به منصه ظهور رسانده بود. با حضور ایشان در این 
سمت، فعالیت هاي توسعه ای شرکت همچنان ادامه یافت و با شناخت مناسبي که 
مهندس صبوری از صنعت برق داشت، شرکت به پروژه هاي بزرگي در زمینه تولید 

و انتقال نیرو وارد شد.
به دلیل شایس��تگي هاي مدیریتي ایش��ان و حساس��یت طرح عظیم و ملي 
احداث نیروگاه اتمي بوش��هر، در آبان ماه سال 1376 مهندس صبوري به عنوان 
معاونت تولید نیرو در سازمان انرژي اتمي منصوب شد و ایشان قدس نیرو را بسیار 

خـــاطــرات

لطف خداوند و پایداری قاطر
اوایل سال 1373 بود که واحد سازه هاي آبي در شرکت تأسیس 
و با همت واحد نقشه برداري، بخش عمده پروژه ها به پیش برده 
شد. یكي از پروژه ها مربوط به سد رودبار لرستان بود؛ سدی که 

بر روي رودخانه زیباي بختیاري احداث شده است. 
در یك��ي از مأموریت های این واحد قرار بود تیم ژئوتكنیك در 
کوه هاي مرتفع ونیزان در ش��رق محور رودخانه مستقر شوند؛ 
از ای��ن رو طي برنامه ریزي به عمل آمده، یك روز صبح گروهی 
مش��تمل بر افراد ژئوتكنیك از جمله دکتر عظیمي، مهندس 
کرمي و مهندس معیني سرپرس��ت کارگاه و نقش��ه بردار این 
واحد آقاي محمد اسمعیل زاده با چند رأس قاطر  و با تجهیزات 

مربوطه، عازم ارتفاعات ونیزان شدند.
با توجه به غیرقابل دس��ترس بودن ارتفاعات بهتر بود گروه با 
هلي کوپتر به آنجا منتقل شوند ولي با توجه به فقدان تجهیزات، 
حرکت با چند رأس قاطر ش��روع شد. در میانه راه یعني حدود 
500 متری کف دره گروه در یك شیب حدوداً 60 درجه در حال 
حرکت بود که متأس��فانه قاطر آقاي مهندس معیني چپ کرد 
به طوریكه تمام افراد را وحشت فراگرفت ولي خداوند یاري کرد و 

قاطر در آن شیب تند بر روي زانوهایش نشست!
آقاي مهندس معیني پیاده شدند و با توجه به ناآرامي شدیدي 
که داشتند داد و بیداد زیادي کردند و گله از خدا که چرا روزي 
ما را در اینگونه جاها نهاده است. بعد از مدتي گروه حرکت خود 
را مجدداً آغاز کرد و نامبرده به هر طریقي بود تا باالي ارتفاعات 
را پیاده طی کرد. به هر صورت لحظه خطرناك و در عین حال 
شیرینی بود؛ چراکه جان دوست و همكارمان به یاري خداوند و 
پایداري قاطر حفظ شد وگرنه سقوط از یك ارتفاع 300-400 

متري با شیب حدود 60 درجه می توانست فاجعه ای بیافریند.
با تم��ام تالش، عملیات نقش��ه برداري و ایجاد ش��بكه هاي 
ژئوتكنی��ك در آن منطقه انجام و کاره��اي مطالعاتي به پیش 
برده ش��د ولي متأس��فانه نمي دانم چه شد که با وجود آن همه 
متخصص توانمند همچ��ون آقاي دکتر نصري و دکتر طالقاني 
و غیره پروژه اي که فاز اجرایي آن مي توانس��ت براي ش��رکت و 
سازه هاي آبي آبرویي باشد کنسل و شیریني قبلي را به تلخكامي 

مبدل کرد.

احمد رئیسي
سرپرست گروه مهندسي نقشه برداري
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خاطره اي از 
بمباران نیروگاه اسام آباد اصفهان

 احداث توس��عه نیروگاه  اس��الم  آباد اصفهان به ظرفیت 325×1 
مگاوات از س��ال 1363 شروع ش��د. پیمانكار کلید در دست پروژه 
ش��رکت ایتالیای��ي GIE- Ansaldo،که واحدهاي قبل��ي راهم اجرا 
کرده بود، انتخاب و  نظارت عالیه و نظارت کارگاهي نیز به ش��رکت 
قدس نیرو واگذار ش��ده بود. این نیروگاه  در س��احل راست رودخانه 
زاین��ده رود و در مج��اورت کوه دنبه واق��ع در جنوب غربي اصفهان 

قرار دارد.
در ای��ن نیروگاه  واحده��اي 120 مگاواتي قدیم��ي و یك واحد 
325 مگاوات��ي نی��ز در ح��ال کار و تولید برق بودن��د بدین لحاظ 
تع��داد زیادي پرس��نل بهره برداري و تعمیرات، ع��الوه بر کارگران، 
مهندس��ان و مدیران شاغل در توسعه نیروگاه  در ساختگاه مشغول 
ب��ه کار بودند. واحدهاي قدیم و جدید نی��روگاه  به ترتیب از جنوب 
به ش��مال و به موازات کوه دنبه قرار گرفته اند. در دوره اجراي کار، 
دفتر کارفرما و همكاران قدس نیرو در س��اختمان تازه سازي که در 
مجاورت واحدهاي 325 مگاواتي س��اخته ش��ده بود قرار داش��ت و 
پرس��نل ایتالیایي شرکت GIE در کمپ مس��كوني زیبایي که در 
ساحل راست رودخانه و در فاصله حدود 500 متري از محل سایت 

ساخته شده بود، اقامت داشتند.
در آن سال ها که جنگ در جبهه ها و حمله هاي هوایي و موشكي 
به ش��هرها و مراک��ز صنعتي و نظامي در جریان بود ش��هر اصفهان 
و مراک��ز صنعتي آن از اهداف اصل��ي بمباران هاي هوایي و حمالت 
موش��كي رژیم صدام محسوب مي ش��د و معموالً حمالت هوایي به 
صنایعی مانند ذوب آهن، پاالیشگاه و نیروگاه  شهید منتظر قائم که 
در شمال و غرب اصفهان واقع بودند، انجام مي شد. حمالت موشكي 
هم عمدتاً ساحل چپ رودخانه زاینده رود را در بر مي گرفت. در سال 
1366 با گذش��ت 7 س��ال از ش��روع جنگ و عدم حمله به نیروگاه  
اس��الم آباد تصور بر این بود که بمباران نیروگاه  اس��الم آباد به عللي 
ازجمله قرار گرفتن نیروگاه  در مجاورت کوه دنبه و یا حضور پرسنل 
ایتالیایي شاغل در نیروگاه و یا هر علت دیگری  مدنظر دشمن نیست.

از اوای��ل س��ال 1366 و در اوج جنگ تحمیلي و تش��دید جنگ 
ش��هرها، فعالیت هاي پیش  راه اندازي واحد توس��عه شروع شده بود. 
در اواسط تابستان همان س��ال جلسه اي با شرکت GIE و در اتاق 

مهندس اسداهلل صبوري

متولد سال 1333 
است و مدرك فوق 
لیسانس مهندسي 

برق خود را از کشور 
انگلستان دریافت 
کرده است. ایشان 

سال ها به عنوان 
مدیرعامل و عضو 

هیئت مدیره در 
سازمان هاي مختلف 
صنعت برق خدمت 

کرده و تا اردیبهشت ماه 
1375 ضمن عضویت 

در هیئت مدیره شرکت 
توانیر، معاونت طرح 

و توسعه این سازمان 
معتبر را نیز عهده دار 
بود. مهندس صبوری 

پس از ترك قدس نیرو 
تا سال 84 در سازمان 
انرژي اتمي مشغول به 

فعالیت بود و پس از آن 
به شرکت مادر تخصصی 

تولید و توسعه انرژی 
اتمی رفت و از سال 
85 حاضر به عنوان 

مدیرعامل شرکت آفاق 
انرژی پارس مشغول به 

فعالیت است. 

محمدعلي سیفي
معاون پروژه 5050 مگاوات حرارتي

ادامه در صفحه بعد
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زودهنگام ترك کرد.
آغاز دوره مدیریتی چهارم در قدس نیرو

پس از مهندس صبوری، مهندس احمد شكوری راد در 
تاریخ 76/8/13 جانش��ین ایش��ان می شود. مهندس 
ش��كوری راد شرکت را در حالی تحویل می گیرد که به 
گفته ایش��ان قدس نی��رو صرفاً در زمینه مش��اوره در 
پروژه هاي نیروگاهي، پست، خطوط و توزیع و مختصري 
هم در آب فعالیت داشت و عمده فعالیت آن بر بررسي 
نقشه ها و مدارك فني که توس��ط پیمانكاران پروژه ها ارائه مي شد و نظارت بر 
اجراي پروژه ها متمرکز بود و تنها در یك مورد خط انتقال نیرو که بین ایران و 
کش��ور همجوار اجرا ش��ده بود، کار طراحي در کنار پیمان��كار اجرایي صورت 
گرفته بود. در آن مقطع زمانی پروژه مكانیزاسیون توزیع نیروي برق به عنوان یكي 
از پروژه هاي واگذار شده از طرف توانیر جزو پروژه هاي با اهمیت تلقي مي شد؛ 
البته نه به جهت درآمد که فقط به دلیل تخصصي بودن آن. به گفته مهندس 
شكوری راد دارایي هاي شرکت در آن مقطع محدود بوده به ساختمان مرکزي به 
اضافه س��اختمان نمازخانه و یك طبقه از ساختمان فعلي مالي اداري و زمین 
مثلثي بین این ساختمان و در شهرستان ها نیز یك قطعه زمین در رامسر و دو 

ساختمان فرسوده در بندرعباس و اهواز.
 اقدامات توسعه ای

اقدامات اولیه براي ایجاد تحول و تغییر به عنوان قدم نخستین در اولویت 
قرار می گیرد و در کنار توسعه  وسیع دارایي هاي غیرمنقول یعني ساختمان ها 
و امالك که عمدتاً از محل سودهاي تقسیم نشده و حقوق انباشته سهامداران 
و یا از طریق اخذ وام هاي بانكي که آن هم از محل س��ودهاي سال هاي آتي 
صاحبان سهام پرداخت مي شد، تأمین هزینه می شد؛ به مسئله ارتقاء سطح 
درآمد پرسنل توجه جدي مي ش��ود تا جایی که به مرور زمان شاخص ها در 
مقایس��ه با وضعیت پرداختي سایر شرکت هاي مش��ابه یك پله باالتر قرار 
می گیرد تا نیروهاي تخصصي، قدس نیرو را به اکثر شرکت هاي رقیب ترجیح 
دهند و شرایط به نحوي تغییر می کند که جذب نیروهاي تخصصي از رقبا در 

مواردي موجب اعتراض مدیران آن شرکت ها مي شود.
یكي از اقداماتی که در جهت ارتقاي چس��بندگي افراد به ش��رکت و پایدار 
کردن ساختار مدیریتي و سازماني آن صورت می گیرد، تأسیس شرکت کارکنان 
به نام شرکت توسعه مهندسي و احداث مدبر )تمام( در زمان انتقال سهام دولتي 
شرکت به بخش خصوصي است که با مشارکت کارکنان عالقمند و فعال شرکت 
به منظور حضور در مزایده فروش س��هام شرکت و تصاحب حدود 45 درصد از 

سهام شرکت قدس نیرو، شكل می گیرد. 
از س��ایر اقدامات مهم مدیریتی ای��ن دوران می توان به اختصار به موارد زیر 

اشاره کرد: 
 خرید واحدهاي باقیمانده ساختمان مالي و اداري و افزودن آن به ساختمان 
اصلي با حذف فاصله کوچه بین دو ساختمان با خرید عرصه کوچه از شهرداري 

و بازسازي کامل آنها.
 خرید و بازسازي ساختمان دو طبقه شرقي جنب ساختمان اصلي و تجهیز 

کامل آن.
 خرید و بازسازي کامل ساختمان چهار طبقه شرقي دوم و احداث طبقه پنجم 

و تجهیز آن.

خـــاطــرات
جلسه کارفرما و استثنائاً در روز پنج شنبه برگزار و در جریان بود. 
همكاران دس��تگاه نظارت قدس نیرو نیز در جلسه شرکت کرده و 
همه دور یك میز جلسه مربع شكل بزرگ در حال بحث و مذاکره 
مس��ائل اجرای��ي کارگاه بودند. حدود س��اعت 11:30 صبح ابتدا 
صداي غرشي بلند شنیده شد و به دنبال آن صداي رگبار شلیك 
گلوله و نهایتاً انفجار چند راکت، فضاي پر از ترس و وحش��تي را 

ایجاد کرد.
داخل اتاق جلسه پرس��نل GIE در صدر جلسه و با دور ترین 
فاصله از درب اتاق بودند و من به همراه رئیس کارگاه کارفرما که 
مهندس میانسال و خوش بنیه اي بود خیلي نزدیك به در خروجي 
اتاق نشس��ته بودیم. به محض شنیده ش��دن غرش هواپیما همه 
تالش کردیم به سرعت اتاق جلسه را که در طبقه دوم ساختمان 
و داراي دو پنجره شیشه اي بزرگ و به فاصله نزدیك از واحدهاي 
325 مگاواتي قرار داشت ترك کرده و به جاي امن تري پناه ببریم.

در فاصله زماني چندثانیه اي که ما دو نفر، خواستیم از در اتاق 
خارج ش��ویم و با هم در چهارچوب در برخورد و گیر کرده بودیم! 
متوجه شدم که شخصي با س��رعت زیاد و به صورت سینه خیز از 
بین ما دونفر از اتاق خارج ش��د. این آقاي پرش��تاب کس��ي نبود 
ب��ه جز آق��اي جولیاني از مدیران کارگاه GIE که به س��رعت و از 
دورترین نقطه اتاق و از زیر میز کنفرانس اتاق جلسه خود را به در 
رسانده و قبل از ما و هرکس دیگري از اتاق خارج شد و فرار کرد.

باالخره ما هم از اتاق خارج ش��دیم و در نظر داشتیم از طریق 
پله ه��ا به طبقه همكف س��اختمان رفته و پن��اه بگیریم. با تداوم 
ص��داي غرش هواپیم��ا در پاگرد پله ها ک��ه مقابل درب خروجي 
قرار داش��ت، از ترس انفجار بمب در خیابان مقابل س��اختمان و 
خطرات ناش��ي از موج انفجار و ترکش ها، تعدادي از ما سراسیمه 
و با عجله به طبقه دوم برگشته و طبق دستورالعمل حفاظتي، در 
دستش��ویي ها که پنجره هاي کوچ��ك و دیوارهاي نزدیك به هم 
داشت پناه گرفتیم و خوش��بختانه بمب و گلوله اي به ساختمان 

اصابت نكرد.
حمله هوایي در ساعت 11:30 صبح و توسط دو هواپیما  انجام 
ش��د. به یاد دارم که حداقل سه راکت هم شلیك شد که یكي از 
آنه��ا به طبقات باالي بویلر واح��د 120 مگاواتي اصابت کرد و دو 
تاي دیگر در محوطه مخازن س��وخت م��ازوت و توربوژنراتورهاي 
گازي افتاد. خوش��بختانه عمده پرس��نل بهره برداري و تعمیرات 
نیروگاه  س��اعت 11 صبح محل نیروگاه  را ت��رك کرده بودند. این 
حمل��ه موج��ب از کار 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 شیفت شد که متأسفانه یكي از آنها چند روز 

بعد در بیمارستان درگذشت.
در آن روز بط��ور همزم��ان نی��روگاه  منتظر قائم، پاالیش��گاه 

ادامه در صفحه بعد
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 خرید و بازسازي کامل یك طبقه از ساختمان شرقي 
س��وم و تجهیز آن به منظور خرید سایر واحدهاي آن 

ساختمان که با عدم موافقت هیئت مدیره مواجه شد.
 بهبود فضاي محیط کار با توسعه محوطه شرکت، 
ایجاد فضاي سبز مناسب، گسترش فضاي ناهارخوري، 
ترمیم و بازسازي ساختمان نمازخانه، بازسازي و تجهیز 
آرش��یو اسناد و کتابخانه، بازسازي و تجهیز ساختمان 
اصلي و ایجاد یك البي مناس��ب، افزایش س��الن هاي 
جلس��ات، نصب آسانسورهاي الزم، ایجاد سیستم هاي 

تهویه و برودت و ... .
 احداث یك نماي بسیار جذاب یك دست براي 
ساختمان هاي حاشیه خیابان که هویت فیزیكي و 

نمود ظاهري آن  را در انظار متجلي  کرد.
 ایجاد تأسیسات تأمین برق اضطراري و بازسازي 
کامل شبكه هاي توزیع برق و احداث شبكه هاي اینترانت 

و تهیه تجهیزات مدرن و کامل سیستم هاي رایانه اي.
 خرید زمین به وس��عت کافي در یكي از بهترین 
مناطق اداري تهران براي احداث ساختمان اصلي براي 

شرکت.
 خری��د زمین دیگ��ری در رامس��ر و الحاق آن به 
زمین قبلي و احداث بیش از بیست دستگاه واحدهاي 
آپارتماني و تجهیز کامل آنها جهت استفاده پرسنل در 

برنامه هاي تفریحي و مسافرتي خانوادگي.
 خرید س��اختمان های جدید در بهترین مناطق 
شهري در اهواز، کرمانشاه، بندرعباس و تبریز و تجهیز 
مناسب و کامل آنها براي کار و استراحت همكاران ناظر 

و مأمور.
 اقدام به نوس��ازي دو فقره ساختمان هاي قدیمي 

متعلق به شرکت در شهرهاي اهواز و بندرعباس.
 اقدام��ات الزم ب��راي تغیی��ر کارب��ري اس��ناد 

ساختمان هاي شرکت در تهران از مسكوني به اداري.
ورود به عرصه های نو

یكی از مهمترین موفقیت های شرکت در این دوره 
وارد ش��دن به عرصه نفت و گاز ب��وده که به نوبه خود 
کاری بزرگ و ارزش��مند محس��وب می ش��ده است . 
متعاقب آن تالش هایی برای حضور در یكي از بزرگترین 
و بااهمیت تری��ن پروژه هاي آن وزارتخانه آغاز ش��د و 
 )MC( قدس نیرو موفق می ش��ود به عنوان مدیر قرارداد
وارد پروژه ای ش��ود که در نوع خ��ود براي اولین بار در 
کشور اجرا می شده است و در انتهاي کار مبلغ آن پروژه 
به حدود پنج میلیارد دالر رسیده است. موفقیت در انجام 
این پروژه س��ابقه بس��یار ذي قیمتي براي شرکت رقم 
می زند و نقطه عطفي در مسیر رشد و تعالي آن می شود 
و پس از آن پروژه هاي با ارزش دیگري از ش��رکت هاي 

نفت و گاز گرفته می شود و واحد نفت و گاز قدس نیرو 
به اعتقاد مهندس شكوری راد تبدیل می شود به یكي از 
بهترین و پر درآمدترین واحدهاي شرکت و در دوره اي 
که به علت کاه��ش پروژه هاي برقي درآمد آن واحدها 
کفاف هزینه ها را نمي داده است به کمك شرکت می آید.

از آنجاک��ه پیاده ک��ردن برنامه ه��ا در جهت نیل به 
اهداف بلند توس��عه اي ش��رکت نیازمن��د تأمین مالي 
بوده اس��ت؛ مدیریت وقت ش��رکت بر آن می ش��ود تا 
فعالیت هاي دیگری که ماهیتاً درآمد بیش��تري دارند 
را در برنام��ه خود قرار دهد؛ چراکه تنها از طریق انجام 
خدمات مهندس��ي و مش��اوره اي یا مدیری��ت قرارداد 
نمي توانستند به سود موردنظر دست یابند. بدین ترتیب 
ورود به عرصه پیمانكاري در دس��تور کار قرار می گیرد 
و ب��رای این کار ابتدا می بایس��ت زمینه هاي الزم براي 
آماده شدن و تجهیز مناسب به وجود آیند. با توجه به 
پتانسیل باالي موجود در شرکت و اعتماد کارفرمایان به 
 EPC کیفیت خدمات قدس نیرو خیلی زود اولین پروژه
با سهم 100درصد شرکت در بخش خط و پست به نام 
برق رساني به میدان نفتي دارخوین کلید می خورد که 
شامل توسعه پست 400 کیلوولت آبادان در بخش هاي 
400 و 132 کیلوول��ت،  اح��داث خط دوم��داره 132 

مهندس احمد شكوری راد

متولد سال 1330 در 
شهر قم و دارای مدرك 

کارشناسی الکترونیک 
و کارشناسی ارشد 

مدیریت صنایع است. 
ایشان در حال حاضر  

در بخش خصوصی 
مشغول  ارزش آفرینی 

است.

خـــاطــرات
اصفهان، ف��والد مبارکه )در 
ح��ال س��اخت( و ذوب آهن 
ه��م آم��اج حم��الت هوایي 
دش��من قرارگرفت. با توجه 
به حمالت مشابه قبل و بعد 
به اصفهان این ش��دیدترین 
حمل��ه به اصفه��ان در دوره 

جنگ محسوب شد.
 GIE تقریباً همه پرسنل 
همان روز اصفهان را ترك و 
به بندرعباس عزیمت کردند. 
در جلسه اي که روز یكشنبه 
هفته بعد با حضور چندتن از 
مدیران کارگاه GIE از جمله 
آقاي جولیاني م برگزار شد، 
ایش��ان با ارائ��ه ترکش هاي 
برن��ده و خنج��ر مانن��د که 
مطابق اظهارش��ان در کمپ 
مس��كوني خود و ب��ه فاصله 
بی��ش از 500 مت��ر از محل 
اصابت و انفج��ار راکت پیدا 
ش��ده بود، محل کار را ناامن 
اع��الم و کارگاه را ب��ه مدت 
چند ماه ت��رك کردند. پس 
از چند م��اه کار راه اندازي از 
سرگرفته شد و واحد توسعه 
در اواخر سال 1366 با شبكه 

سنكرون شد.
در اینج��ا ضروري اس��ت 
یادي کنیم از همه همكاران 
هم��ه  در  ک��ه  قدس نی��رو 
س��ال هاي دف��اع مقدس در 
نیروگاه  رامین اهواز و س��ایر 
مناطق جنگی مشغول به کار 
بوده و بارها و بارها در معرض 
بمباران هاي دشمن بوده اند و 
خاطرات فراوان و آموزنده اي 
را از حضور و کار پرمخاطره، 
طاقت فرسا و فداکارانه در آن 

کارگاه ها داشته اند. 
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کیلوول��ت به طول 65 کیلومتر و احداث پس��ت 132 
کیلوولتي دارخوین و ترانس هاي مربوطه بود. کارفرماي 
پروژه شرکت ایتالیایي ENI  و کارفرماي اصلي شرکت 
ملي نفت بود و این پروژه از بابت برق رساني به میدان 
نفتي جهت توس��عه ظرفیت آن از اهمیت بس��زایی 
برخوردار بود. پروژه با باالترین کیفیت ممكن و کسب 
رضایت کامل کارفرما به سرانجام رسید و افتخار آن در 

کارنامه قدس نیرو ثبت شد. 
 EPC یك��ي از اقدامات ضروري براي ورود به عرصه
این بود که نام ش��رکت و موض��وع آن که صرفاً براي 
مش��اور بودن تعیین و تعریف شده بود تغییر یابد و از 
این روی در اساس��نامه تغییراتی اعمال و نام شرکت 
از مهندسین مش��اور قدس نیرو به شرکت مهندسی 
قدس نیرو تبدیل شد. در ادامه واحد بازرگاني در چارت 

سازماني گنجانده شد و سیستم هاي مدیریتي، مالي و 
تدارکاتي الزم تدوین و طراحي شد. سپس نخستین 
پروژه پیمان��كاري یعنی پروژه یوتیلیتي و آفس��ایت 
پتروشیمي کرمانشاه مابین قدس نیرو به عنوان رهبر 

مشارکت و کارفرماي پتروشیمي باختر منعقد شد. 
ورود به عرصه های بین المللی

مهندس ش��كوری راد در مورد چگونگی حضور در 
عرصه های بین المللی می گوید: در مقطعي که فضاي 
کار به دالیل اقتصادي کشور ناشي از تحمیل شرایط 
ظالمانه کشورهاي ناخرسند، دچار مشكل و رکود شده 
بود، ضرورت مقابله با تهدید کاهش پروژه ها و اجتناب 
از تعدیل نیروهاي انساني که در واقع سرمایه شرکت 
بودند ما را بر آن داش��ت تا از طریق شرکت صانیر که 
قدس نیرو س��هامدار عمده آن بود به بازار کار فراتر از 
محدوده جغرافیایي ایران فكر کنیم و لذا ورود به این 
بازارها در دستور کار قرار گرفت. ابتدا موفق شدیم در 
یك مناقصه در کشور سوریه در رقابتي بسیار دشوار با 
مشاورهاي مطرح و بزرگ بین المللي برنده شویم و در 
پروژه بزرگي مربوط به احداث 25 پست در سراسر آن 
کشور، به عنوان مش��اور وارد شویم. سپس در سنگال 
وارد کار مهندس��ي در پ��روژه خطوط و پس��ت هاي 
انتقال شدیم و سپس در سریالنكا در یك پروژه توزیع 

سراسري آن کشور ایفاي نقش کردیم. 
درحالیك��ه دامنه کارهاي خ��ارج از ایران در حال 
توس��عه بوده، مدیران شرکت تصمیم می گیرند براي 
دور زدن مش��كالت و تحریم ها ش��رکتي را در مالزي 
تأسیس کنند و این کار انجام می شود ولیكن به دالیلي 
از جمله عدم تكافوي بودجه براي نگهداري و مدیریت 
آن شرکت، بخشي از سهام آن در شرایطي که قدس 
نیرو همچنان در آن سهیم بوده به شرکت هاي دیگر 

واگذار مي شود.
سیستم کیفیت

استفاده قدس نیرو از ابزار مدیریت سیستم کیفیت 
در همین دوران اتفاق می افتد و جدیت و یكپارچگي 
مجموعه ش��رکت، در این رابطه پیشرفت کم نظیری 
را فراهم م��ی آورد؛ به نحوي که از همان ابتدا همواره 
قدس نیرو جزو اولین ش��رکت ها در اخذ گواهي هاي 
معتبر ملي و بین المللي در کیفیت و تعالي قرار گرفت 

و به عنوان شرکت سرآمد شناخته شد.
عوامل موفقیت

به گفت��ه مهندس ش��كوری راد ایجاد کمیته هاي 
متعدد متشكل از نیروهاي عالقمند و فعال شرکت در 
زمینه هاي مختلف فرهنگي، ورزشي، آموزشي، رفاهي، 
کیفیتي، علمي و تحقیقات، وام صندوق تعاون، نشریه و 

خـــاطــرات

در یكي از پست هاي 230/132/33 
کیلوولت بهره بردار عنوان کرد که 
در مواق��ع بارندگي، ترانس قدرت 
دچار تریپ شده که پس از بررسي 
از س��وي بهره بردار مش��خص شد 
 Residual Voltage تریپ ناشي از رله

است. 
 الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ثالثیه 
ترانس ق��درت به ص��ورت مثلث 
بوده و از طریق سرکابل به ترانس 
کمكي متصل شده بود و شرکت 
تعمیرات ناحیه عنوان مي کرد این 
تریپ ه��ا کاذب بوده و با باالبردن 
س��تینگ رله و یا از م��دار خارج 
کردن رله س��عي در جلوگیري از 
تریپ متعدد ترانس داش��ته که 
نهایت��اً این ام��ر در چندین مورد 
موجب ترکیدن سرکابل شد. بعد 
از به نتیجه نرسیدن بررسي هاي 
شرکت تعمیرات نهایتاً جلسه اي 
تشكیل و به عنوان راه حل با ارائه 
محاسبات مربوطه پیشنهاد کردم 
ی��ك فاز از ثالثی��ه ترانس قدرت 

زمین شود.
این پیش��نهاد به ظاهر عجیب 
در ابتدا با مخالفت مواجه ش��د اما 
بعد از توضیح��ات، بهره بردار قانع 
ش��د که با زمین کردن یك فاز از 
ثالثیه ترانس قدرت مي توان یك 
نقط��ه صفر و پایدار ایجاد کرد که 
از ش��ناور ش��دن ولتاژ جلوگیري 
به عمل آورد این راه حل تا قبل از 
خرید ترانس زمین به عنوان راهكار 
جهت جلوگیري از تریپ در ثالثیه 

ترانس قدرت ارائه شده است. 

راه حل مبتکرانه

مهندس شباهنگ
مدیر کارگاه خوزستان

دکتر محمود مقدم 

متولد سال 1324 
در شهر تهران و 

دارای مدرك فوق 
لیسانس مکانیک و 

دکترای علوم دفاعی 
استراتژیک)مدیریت 

استراتژیک( از 
دانشگاه عالی دفاع 

ملی. است. ایشان در 
حال حاضر به عنوان 

مدیرعامل شرکت 
ساتکاپ مشغول به 

فعالیت است.
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مهندس فرخ امینی

متولد سال 1342 در 
تهران و دارای مدرك 

کارشناسي ارشد 
مهندسي برق ‘گرایش 

قدرت از دانشگاه 
صنعتي امیرکبیر. 

نخستین تجربه کاري 
ایشان در صنایع فوالد 

اهواز و به مدت 2 سال  
بوده و سپس به تهران 

نقل مکان و در مرکز 
تحقیقات نیرو مشغول 
به فعالیت  بوده اند. با 
شکلگیري پژوهشگاه 

نیرو به آنجا منتقل شده 
و سپس به شرکت 

مهندسین مشاور غرب 
نیرو رفته و از مهرماه 

89 تا پایان مهرماه 91 
به عنوان مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره به 

فعالیت پرداخته است. 
ایشان از آبان ماه 91 
و با بیش از 21 سال 
سابقه کاري قدم به 
قدس نیرو گذاشته  

است.

خـــاطــرات

حل مسئله به صورت خود به خودی
دوستان دست اندر کار نشریه از بنده خواستند تا خاطره اي از دوران کاري خود را به رشته 
تحریر درآورم. مروري در گوشه و کنار ذهن و حافظه ام کردم و به شك افتادم که کدامین خاطره 
را بازگو کنم؟ آیا خاطرات مربوط به کار در شرکت هاي چند ملیتي قبل از انقالب و برخوردهاي 
بعضاً متكبرانه مدیران فني و خارجي؟ و یا برخوردهاي عامرانه و تحكم آمیز حتي پیمانكاران 
آن زمان؟ و یا خاطرات بعد از انقالب و زمان جنگ تحمیلي؟ آن زمان سفرهاي متعددي به 
خوزستان داشتیم؛ روزهایي که مجبور بودیم با وسیله زمیني و یا قطار به اهواز سفر کنیم و در 
مسیر شاهد چه صحنه هایي که نبودیم و یا مجبور بودیم با هواپیماهاي ارتشي سي130 با آن 
وضعیت و شرایطي که داشتند سفر کنیم . نهایتاً تصمیم بر آن گرفتم که خاطره اي از زمان 
جنگ و بازس��ازي در زمان جنگ را بنویس��م. اواخر سال 63 و اوایل سال 64 بود که از طرف 
سازمان آب و برق خوزستان از ما خواسته شد وظیفه بازسازي پست 230 کیلوولت اصلي آبادان 
که در مدخل ش��هر از طرف جاده اهواز اس��ت و به  آبادان پرایمري معروف بود را انجام دهیم. 
برای همین یك روز به اتفاق چند نفر از همكاران جهت لیست برداري از تجهیزات صدمه دیده 
به محل پس��ت رفتیم. وارد پست شدیم و مستقیم به طرف ساختمان کنترل رفتیم. داخل 
ساختمان کنترل نه اثري از تابلو بود و نه بهره بردار و بیشتر به ویرانه اي مي نمود که مأمن ارواح 
است و نه محل کار انسان. هاج و واج بودیم که یكي از نگهبانان به طرف ما آمد و گفت مگر 
نمي خواهید داخل ساختمان کنترل شوید؟ و بعد ورودي سنگرواري را که به زیرزمین منتهي 
مي شد به ما نشان داد و در آنجا و در زیرزمین همكاران بهره بردار را مالقات کردیم که در شرایط 
خاص و سیستم کنترل خاص تري مسئولیت بهره برداري و کنترل پست را برعهده داشتند. 
پس از مذاکره با بهره برداران پست و چگونگي بازسازي به محوطه سوئیچگیر 230 کیلوولت 
رفتیم تا با همكاران خود نحوه بازسازي را مشخص و از تجهیزاتي که بایستي بازسازي شوند 
لیست برداري کنیم. بحث و جدل زیادي با هم داشتیم که آیا بازسازي و نصب تجهیزات کامل 
باشد به گونه اي که ضریب اطمینان باالیي براي بهره برداري داشته باشد و یا به صورت مختصر 
به گونه اي که جوابگوي شرایط جنگي باشد. خیلي جدي در این ارتباط مشغول صحبت بودیم 
و هرکس از نظر خود دفاع مي کرد که ناگاه صداي انفجار مهیبي رشته افكارمان را پاره کرد و با 
همه ترس و وحشتي که داشتیم سعي کردیم به کارمان ادامه دهیم و به گونه اي وانمود کنیم که 
ما هم با جنگ و بمباران بیگانه نیستیم ولي چیزي نگذشت که نگهبانان و یكي از بهره برداران با 
داد و فریاد از ما خواستند به داخل سنگر برویم و ما هم از خدا خواسته چون ورزشكاران دوي 
صد متر سرعت به طرف سنگر که همان اتاق کنترل بود دویدیم. داخل سنگر با رنگ و روي زرد 
ولي با سعي در حفظ روحیه هریك به گوشه اي خزیدیم و هر آن صداي گلوله و انفجار را به 
خود نزدیكتر حس مي کردیم به طوریكه بعضاً فكر مي کردیم انفجارها باالي سر ماست. خالصه 
پس از حدوداً س��ه ربع ساعت وقتي شرایط مساعد شد و به محل سوئیچگیر و جائیكه یك 
ساعت قبل در آنجا بودیم برگشتیم دیگر با همكاران بحث و جدلي نداشتیم زیرا صورت مسئله 
به طور کامل پاك شده و پست با خاك یكسان  شده بود. در آنجا بود که معني جنگ و خطر هاي 
آن و همینطور رشادت و دالوري جوانان وطن را بیشتر حس کردم. یاد و خاطره همه دالوران 

جانباخته در جنگ تحمیلي و به خصوص دالوران صنعت برق جاودانه باد.

حسین بختیاری زاده
مدیر SBU پست
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خبرنامه و ... در این دوران مدیریتی در به وجود آوردن فضاي همدلي و همكاري پرسنل و نزدیك تر کردن 
کارکنان و مدیران و ایجاد ارتباطات مفید و مؤثر بین پرسنل بسیار کارساز بوده است. 

کس��ب اقتدار در همه عرصه ها ش��رکت را قادر س��اخته بود تا کلیه حقوق خ��ود را از وزارت دارایي 
درخصوص مالیات سنواتي، از سازمان تأمین اجتماعي درخصوص بیمه قراردادها، از شهرداري درخصوص 

عوارض تغییر کاربري و ... به نحو مطلوب حل و فصل و تسویه کند.
مهندس ش��كوری راد دو عامل مهم را در کس��ب موفقیت های این دوره دخیل می داند و می گوید: 
یكي از این دوعامل وجود جو تفاهم بین مدیریت با مدیران و کارکنان بود که حاصل جلسات هماهنگي 
مرتب، متعدد و مستمر بود و همكاري هاي صمیمانه نیروهاي ارزشمند شرکت اعم از مدیران و کارکنان 
به ویژه مدیران ارش��د را در پي داش��ت. دلیل دومی که ایش��ان به آن اشاره می کند یكدستی و همدلي 
میان س��هامداران و اعضاي هیئت مدیره شرکت بوده است. به اعتقاد مهندس شكوری راد اینكه مجمع و 
هیئت مدیره تشخیص داده بودند تا مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره نیز باشد خود عامل مهمي در تمرکز 
مسئولیت در مدیرعامل شده بوده و به وي این امكان را مي داده تا با تعامالت سازنده و مفید با سهامداران 
همواره افرادي نماینده و عضو هیئت مدیره شوند که ضمن شاخص بودن، کامالً با شرکت و فعالیت هاي 

آن آشنا باشند.
سرانجام یك دوره طوالنی

س��رانجام پس از 7 دوره مدیریت یعني حدود 14 س��ال و به طور دقیق 5000 روز در تاریخ 90/5/1 
در شرایطي که به زعم مهندس شكوری راد، قدس نیرو در میان رقیبان در سكوي اول ایستاده بوده است، 
زمان جدایي ایشان از قدس نیرو فرا می رسد و مهندس احمد شكوری راد پس از انتشار نامه خداحافظي  در 
جلسه تودیع حضور می یابد و با شرکت و کارکنانی که سال های سال در کنارشان بود، خداحافظی می کند.

حضور مرد نام آشنای صنعت برق در قدس نیرو
کمتر کسي را در صنعت آب و برق ایران مي توان سراغ گرفت که دکتر محمود مقدم را نشناسد. این 
پیشكسوت صنعت آب و برق از چهل سال قبل تاکنون همواره بر منافع ملي در این صنایع استراتژیك 
پاي فشرده است. دکتر محمود مقدم در مردادماه 1390 در حالي به عنوان مدیر عامل شرکت قدس 
نیرو انتخاب شد که این شرکت درگیر بحراني غیر منتظره و ناروا بود و بیم هر نوع اتفاق ناخوشایندي 
مي رفت. کارکنان قدس نیرو تالش مجدانه ایشان را براي عبور از این بحران هرگز فراموش نخواهند 
کرد. هرچند ایش��ان در آذرماه 1391 بنابر مصلحتي دیگر با قدس نیرو خداحافظي کردند اما یاد و 
خاطره منش فروتنانه و سلوك بزرگوارانه ایشان همواره در شرکت باقي خواهد ماند. مهمترین اقدامات 
ایشان تالش و رفع برخي محدودیت هاي کاري ایجاد شده براي قدس نیرو و تسكین التهابات پیرامون 

شرکت و دریافت مطالبات معوق قبلي از برخي کارفرمایان عمده بود. 
و اینك ادامه راه : 

به  دنبال ترك مسند مدیریت عاملي از سوي دکتر مقدم، کرسي هفتم به آقاي مهندس فرخ 
امیني رس��ید. در این ایام رکود اقتصادی و مشكالت مالی وزارت نیرو موجب کاهش قابل توجه 
پروژه های عمرانی از یك س��و و توقف بس��یاری از طرح های در دست اجرا از سوی دیگر شده که 
هنور هم ادامه دارد. از این رو با هدف حفظ نیروهای متخصص که س��رمایه اصلی یك ش��رکت 
مهندسی همچون قدس نیرو است، ارائه خدمات به بخش های اقتصادی و صنایعی که وضعیت 
مالی مناسبتری داشتند مورد توجه خاص قرار گرفت که این امر موجبات تنوع بیش از پیش سبد 
پروژه های شرکت را به دنبال داشت. همچنین به پشتوانه طیف وسیع کارشناسی موجود و تجارب 
فراوان در اجرای پروژه های مختلف، برنامه ریزی برای شناسایی و ورود مستقیم به بازارهای خارج 
از کشور با استقرار گروه کارشناسی مربوطه انجام شد که بعد از گذشت یك سال به نتایج مناسبی 
رسیده است. توسعه فعالیت های شرکت در پروژه های EPC نیز از دیگر سرفصل های مهم این دوران 
است . اکنون شرکت با توجه به تغییرات بازار کسب و کار در داخل که ناشی از واگذاری تصدی گری 
از بخش دولتی به بخش خصوصی است در حال تنظیم متناسب ساختار و روش های اجرایی خود 

است به گونه ای که بتواند دوره گذار فعلی را با موفقیت طی کند.

خـــاطــرات

 در یكي از پست هاي 230 کیلوولت یك عدد 
CT 5 آمپر جهت فیدر ترانس مورد نیاز بود که 

پیدا کردن  این CT به علت خاص بودن و الزام 
مشابهت با CT 2 فاز دیگر در انبار هاي کارفرما 
امكان پذیر نبود. نهایتا” CT مشابه در یك پست 
دیگر پیدا شد ولي به علت طوالني بودن زمان 
نگهداري به صورت افقي و نشت روغن و نفوذ 
رطوبت به داخل آن قابل اس��تفاده نبود لیكن 
به علت منحصر به فرد بودن، به ناچار CT مذکور 

نصب و روغن آن نیز تعویض شد. 
در جلس��ه برق��دار کردن پس��ت با حضور 
گروه هاي اجرایي آقاي مهندس ش��باهنگ از 
س��وی مش��اور قدس نیرو اصرار بر جلوگیري 
از برقدارش��دن پست کرد و نهایتاً پیش بیني 
کرد که این CT دچار انفجار خواهد شد اما این 
صحبت ایشان مورد تایید تعمیرات قرارنگرفت 
و  فی��در در س��اعت 17 برق��دار گردید ولي 
متاسفانه در ساعت CT ، 21 دچار انفجار شد 

که خوشبختانه تلفات جاني نداشت.

 230/132/33 پس��ت هاي  از  یك��ي  در 
کیلوول��ت در روز برقدار ک��ردن خط ورودي 
گروه هاي شرکت تعمیرات مجوز برقدار کردن 
را ص��ادر کرده و فیدر آماده برقدار ش��دن بود 
به  اصرار آقاي مهندس شباهنگ محل اتصال 
لید HF )ترمینال زمین( CVT س��رخط چك 
 HF ش��ده و مشخص شد س��یم ارتباطي لید
به گراند باز اس��ت که در صورت برقدارش��دن 
CVT باعث شناور ش��دن ولتاژ در ثانویه شده 

و موجب انفجار CVT مي شد که خوشبختانه 
جلو این مشكل گرفته شد. این موارد که یكی 
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 پروژه ها است.

راه حل مبتکرانه
علي رضا توکلي

سرپرست واحد برق در کارگاه خوزستان

دوخاطره از برقدار کردن
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محمدتقی بانکی

انتقال پروژه های نیمه تمام 
چندین شرکت به موننکو 

ایران

135
9

136
2 انحالل شرکت موننکو ایران 

و ثبت شرکت قدس نیرو 
و انتقال همه پروژه های 

موننکو ایران به آن

137
تاسیس واحد آب 2

و ابنیه

136
2 تاسیس کتابخانه تخصصی 

قدس نیرو

بیژن نامدار زنگنه

حسن غفوری فرد حسن عباس پور وزیر نیرو:وزرای نیرو:

عباس تاج

13571368
محمدتقی بانکی

138
1

اولین پروژه خارجی  
سوریه، 30 پست

137
7

138
2

138
2

تاسیس مدیریت 
نیروگاه های گازی

شکل گیری مدیریت 
صنایع نیروگاهی

138
9 تاسیس اولین دفتر خارجی 

در مالزی

138
8 شکل گیری مدیریت ارشد 

بازرگانی

137
7 شکل گیری واحد توسعه و تعالی و 

استقرار سیستم مدیریت کیفیت 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست

138
4 تاسیس واحد انرژی

138
4

آغاز جریان خصوصی سازی

138
1

تاسیس مدیریت 
نیروگاه های گازی 2

پرویز فتاححبیب اهلل بیطرف حمید چیت چیانمجید نامجو

وزیر نیرو:وزرای نیرو:وزیر نیرو:

137613841392

138
4 برگزیده به عنوان یکی از

 15 شرکت برتر و اولین 
شرکت در گروه مهندسین 

مشاور در جشنواره 
تامین کنندگان آب، برق و آبفا

138
دریافت لوح تقدیر از 4

ششمین همایش کیفیت و 
بهره وری در صنعت برق

138
دریافت جایزه ملی 5

کیفیت در سطح 
اهتمام به سرآمدی

138
7 اخذ جایزه مدیریت کیفیت اروپا 

در سطح تقدیرنامه چهارستاره

138
6 دریافت گواهینامه شامل 

استانداردهای
ISO 9001:2000 

ISO 14001:2004
OHSAS 18001:1997

تاسیس واحد 
نفت و گاز

اولین پروژه
 EPC شرکت 
- برق رسانی 

به میدان نفتی 
دارخوین

اخذ گواهینامه تعهد 
به تعالی از جایزه 

ملی بهره وری و 
تعالی سازمان 138

4 -
85

138
5 دریافت جایزه ملی بهره وری و 

تعالی سازمانی براساس مدل
EFQM در سطح تقدیرنامه
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نیروگاه های حرارتی

زمانی که در س��ال 1360 به شرکت 
موننك��و ایران آمده و همكاری خود را در 
واحد نیروگاه ش��روع کردم، تعداد نفرات 
این واحد در دفتر تهران در خیابان اندیشه 
5 چیزی حدود بیست نفر بود. پروژه های 
بخش نیروگاه در آن موقع، پروژه نیروگاه 
گازی ری، نی��روگاه بندرعباس و تكمیل 
کارهای واحده��ای 1 و 2 نیروگاه رامین 
اهواز و واح��د 320 مگاواتی اول نیروگاه 
اسالم آباد اصفهان بود که در سال 1359 
از شرکت های مهندس��ین مشاوری که 
ایران را ترك کرده بودند به موننكو ایران 
منتقل شده بود و خدمات مهندسی همه 
این پروژه ها شامل مشاوره، نظارت عالی و 

نظارت کارگاهی بود.  
طی س��ال های بعد شرکت قدس نیرو 

در اختیار داشت.
در س��ال 1362 ش��رکت قدس نیرو 
تأس��یس ش��د و با انتقال کلیه تعهدات 
ش��رکت موننكو ایران به این ش��رکت، 

فعالیت خود را آغاز کرد.
تقریب��اً همزمان با پروژه اس��الم آباد، 
احداث واحدهای 3 و 4 نیروگاه رامین و 
واحدهای 3 و 4 نیروگاه بندرعباس آغاز 
و پس از پایان نیروگاه اسالم آباد، احداث 
نیروگاه بیس��تون ش��امل دو واحد 320 
مگاواتی در سال 1369 به همان پیمانكار 

محول شد.
در همان زمان ق��رارداد دیگری برای 
اح��داث پروژه نیروگاه س��یكل ترکیبی 
گازی  واح��د   6 از  متش��كل  گی��الن 
V94.2 و س��ه واح��د بخ��ار به ص��ورت 

کلید در دس��ت با شرکت زیمنس 
آلم��ان ب��ه امض��اء رس��ید. این 

پروژه که در نزدیكی ش��هر 
رشت احداث شده، اولین 

خدمات مهندسی شامل مشاوره، نظارت عالی و نظارت کارگاهی و 
طراحی تعداد زیادی از پروژه های نیروگاهی را به شكل های 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 موننكو ایران واگذار شد احداث واحد 320 مگاواتی دوم 
نیروگاه اس��الم آباد بود. مذاکرات مقدماتی این ق��رارداد در همان 
س��ال بین کارفرما )شرکت توانیر- معاونت نوس��ازی( و پیمانكار 
)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 1361 انجام و در همان سال اجرای پروژه 
آغاز شد. به دلیل عدم وجود شرایط عمومی و خصوصی مناسب از 
قراردادهای نیروگاه های قبلی، می بایست این مدارك به دقت تهیه 
شوند که تهیه آن بیش از سه ماه کار فشرده و جلسات مستمر بین 
کارفرما، پیمانكار و مشاور را به خود اختصاص داد. در همان سال، 
شرکت به محل فعلی نقل مكان کرد که در ابتدا فقط سه طبقه را 

 چهل سال نيروگاه بخار

همایون صحیحی
مدیرارشد نیروگاه های بخاری



 Ghods Niroo Quarterly Science & News Magazine

25

نیروگاه های حرارتی

پروژه در ن��وع خود در ایران محس��وب 
می ش��ود.  پس از اجرای پروژه هایی که 
به صورت کلید در دست توسط پیمانكاران 
خارجی اجرا می  شد، وزارت نیرو در صدد 
اج��رای پروژه ه��ای نیروگاهی به صورت 
غیر کلید در دس��ت و س��اخت برخی از 
تجهی��زات مهم در داخل کش��ور برآمد. 
در این راستا اواس��ط دهه 1360، پروژه 
نیروگاه شهید رجایی شامل چهار واحد 
250 مگاواتی مطرح شد. در این پروژه که 
طی آن انتقال دانش و تكنولوژی ساخت 
تجهی��زات به کش��ور نیز مد نظ��ر بود، 
تجهیزات اصلی به ط��ور جداگانه و طی 
قراردادهای متعدد از سازندگان خارجی 
به طور س��اخته شده، نیمه س��اخته و یا 
به صورت 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 
شرکت های مهندسین مش��اور دیگری 
محول شده بود، اما به دلیل عدم رضایت 
کارفرما از پیش��رفت کار، پ��س از مدت 
کوتاهی به طور کامل به ش��رکت قدس 

نیرو واگذار شد. 
در آن زمان کلیه پروژه ها در ش��رکت 
قدس نیرو به صورت کامالً مستقل و جدا 
از ه��م فعالیت می کردند و هر پروژه تیم 
مدیریت و کارشناس��ی خود را داش��ت. 
ع��الوه بر آن در پ��روژه ای مانند نیروگاه 
ش��هید رجایی، به دلیل تعدد پیمانكاران 

اع��م از خارج��ی ی��ا داخل��ی و 
پیچیدگی ه��ای خ��اص آن و 
نیاز به هماهنگی های مستمر 

با کارفرما،  دفتری خ��ارج از دفتر مرکزی و در جوار دفتر کارفرما 
تشكیل شده بود. 

پروژه بعدی پروژه نیروگاه غرب )بعداً ش��هید مفتح( بود که در 
منطقه فامنین در چهل کیلومتری همدان اجرا ش��د. این نیروگاه 
مانند نیروگاه شهید رجایی دارای چهار واحد 250 مگاواتی و از نظر 

اجرایی مشابه پروژه شهید رجایی است. 
آخرین پروژه ای که توسط پیمانكار خارجی و به صورت کلید در 
دست اجرا شد، واحد های 5 و 6 نیروگاه رامین بود که اواخر دهه 

1370 به بهره برداری رسید.
با تأسیس شرکت مپنا در اوایل دهه 1370 عمالً سكان احداث 
نیروگاه های حرارتی از دست پیمانكاران خارجی گرفته شد. اجرای 
دو پروژه نیروگاه ش��ازند و نیروگاه سهند به صورت کلید در دست 
و به عنوان اولین  فعالیت های بزرگ ش��رکت مپنا مطرح ش��د و از 
آنجا که در این پروژه ها، پیمانكاری که تجربه اجرای کار مش��ابهی 
را داش��ته باشد به طور مستقیم وجود نداشت، وظیفه و مسئولیت 

شرکت قدس نیرو به مراتب سنگین تر از پروژه های قبلی بود. 
از اواس��ط دهه 1370 و با تغییر سیاس��ت وزارت نیرو مبنی بر 
احداث نیروگاه های گازی و سیكل ترکیبی عمالً ساخت نیروگاه های 

بخاری جدید متوقف شد. 
در س��ال 1377 پروژه احداث 30 واحد گازی در ساختگاه های 
مختلف بین سازمان توسعه برق ایران و شرکت مپنا به امضا رسید تا 
ضمن احداث 30 واحد گازی V94.2 )که بعداً به بیش از 40 واحد 
افزایش یافت(، نسبت به انتقال دانش و تكنولوژی ساخت تجهیزات 

نیروگاه های گازی به کشور نیز اقدام شود.
در سال 1381 پروژه مشابه دیگری تحت عنوان “احداث 3000 
مگاوات نیروگاه گازی” برای احداث 20 واحد گازی V94.2 در پنج 
ساختگاه ابالغ شد که نظارت کارگاهی دو ساختگاه را نیز شرکت 
قدس نیرو برعهده گرفت و به دنبال آن فاز بعدی پروژه مذکور برای 
احداث 3000 مگاوات نیروگاه گازي دیگر در ده ساختگاه در سال 
1386 ابالغ شد که در حال حاضر ادامه دارد. پس از وقفه ای چند 
س��اله، وزارت نیرو مجدداً احداث پروژه های نیروگا ه های بخاری را 
در س��ال 1389 در دس��تور کار خود قرار داد. در این 
راس��تا پروژه ای ب��رای اح��داث 14 واحد بخاری با 
ظرفیت ه��ای 325 و 600 م��گاوات از جمل��ه دو 

واحد زغال سنگ سوز در هفت ساختگاه 
به صورت 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 
پیمانكاران دیگر انجام می شود و شرکت 
قدس نی��رو خدمات مهندس��ی نظارت 
عالیه و مش��اوره این پروژه بزرگ و مهم 
را برعه��ده دارد. در حال حاض��ر کارهای 
اجرایی در بخش های کمكی سه ساختگاه 
شروع شده که نظارت کارگاهی آنها را نیز 
قدس نیرو انجام می دهد. پروژه طراحی 
بخش ه��ای کمكی و نظ��ارت بر اجراي 
نیروگاه دبیس عراق نیز یكی از پروژه های 
مهم قدس نیرو در سال های اخیر به شمار 
م��ی رود.  واحد بخار از ابتدای تأس��یس 
شرکت تا امروز تغییرات سازماني زیادي 
را داش��ته اس��ت. چنانكه قبالً نیز اشاره 
شد، در ابتدا پروژه ها در بخش مهندسي 
به طور مس��تقل اداره مي شدند و هریك 
داراي نف��رات و تخصص ه��اي مورد نیاز 

خود بودند. 
در سال 1371 چارت سازماني واحد 
بخار از پروژه اي به ماتریسي تغییر یافت 
ک��ه در آن ماتریس واحدي متش��كل از 
تمامي تخصص ها تشكیل شد که نیازهاي 
مهندسي همه پروژه ها را تأمین مي کرد. 

در سال 1377 با شروع پروژه “احداث 
30 واح��د گازي”، واحدی تحت عنوان 
“مدیریت نیروگاه هاي گازي” تشكیل شد 
تا پاسخگوی کلیه مسائل مرتبط با انتقال 
دان��ش فنی س��اخت توربین های گازی 
و دیگ��ر تجهیزات و همچنی��ن احداث 
نیروگاه های ذیربط باش��د. به موازات آن 
“مدیری��ت صنایع نیروگاهي” تش��كیل 
شد. این مدیریت مسئولیت آن دسته از 
پروژه هایي را به عهده داش��ت که صنایع 
وابسته به نیروگاه ها بوده و تعداد آن به 
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تدریج  افزایش می یافت.
در سال 1381 “مدیریت نیروگاه هاي 
گازي 2” ب��راي اج��راي پ��روژه “احداث 
3000 مگاوات نیروگاه گازي” تش��كیل 

شد.
با افزایش پروژه هاي نیروگاه هاي گازي 
و توقف پروژه هاي بخاري و همچنین به 
اتمام رسیدن پروژه های بخاري در دست 
انجام، عمالً مدیری��ت نیروگاه هاي بخار 
بس��یار کوچك شد و طی سال های دهه 
1380 پروژه ه��اي اندک��ي را در اختیار 

داشت.
ش��ایان ذک��ر اس��ت که با تش��كیل 
مدیریت هاي مذکور، ماتریس مهندسي 
به تدریج منحل و نفرات به مدیریت هاي 

مذکور منتقل شدند.  
در سال 1391 با فعال شدن مجدد 
پروژه ه��اي بخار و به پایان رس��یدن 
پروژه ه��ا در مدیری��ت گازي 2، ای��ن 
مدیریت منحل و نف��رات به مدیریت 
جدید بخار منتقل ش��دند.   طی همه 
این س��ال ها عالوه ب��ر پروژه هایی که 
عنوان ش��د، پروژه های عمده دیگری 
نیز در مدیریت های مذکور انجام شده 
یا در دس��ت انجام است که به صورت 

فهرست وار بدین شرح است:
 نظارت عالی و نظارت بر اجرای 6 واحد 

توربین گازی عسلویه. 
 نظارت عالی و نظارت بر اجرای 6 واحد 
توربی��ن گازی مجتمع پارس جنوبی؛ در 
حال حاضر احداث بخش بخار )س��یكل 
ترکیبی( این نیروگاه در دست انجام است.

 تبدیل سیس��تم خنك کنن��ده واحد 
1 نیروگاه ش��هید مفتح از تر به سیستم 
هیبرید )تر و خش��ك( که برای اولین بار 

در ایران اجرا می شود.
 نیروگاه سیكل ترکیبي علی آباد )بخش 

گاز(
 نی��روگاه س��یكل ترکیبي خ��رم آباد 

)طراحي(
 نی��روگاه گازی بهبهان )نظارت عالي و 

کارگاهي(
 نیروگاه هاي س��یكل ترکیبي جهرم و 

سنندج )نظارت کارگاهي بخش بخار(

 طراحی بخش های کمكی نیروگاه دبیس عراق
 نیروگاه سیكل ترکیبی سیرجان با کارفرمایی شرکت کرمانیان

 نیروگاه سیكل ترکیبی سیرجان با کارفرمایی شرکت گوهر انرژي 
سیرجان

 طرح توسعه نیروگاه بیستون
 پروژه 12 واحد سیكل ترکیبي

 نیروگاه گازي مازندران
 نیروگاه سیكل ترکیبي یزد با کارفرمایي شرکت انرژي جم

 تعداد بیشماری پروژه های متوسط و کوچك
 نگاهي به کارنامه سه دهه گذشته مدیریت هاي مذکور که امروز

SBU  نیروگاه را تشكیل مي دهند، نشان از توانایي، جدیت، کوشش، 

خواست در پیشرفت و دستیابي به افق هاي جدیدکاري دارد. آنچه 
که SBU نیروگاه امروز به آن مفتخر است، فعالیت هایي بوده که به 

اختصار به شرح زیر است:
 ارائه خدمات مهندسی در احداث بیش از 10000 مگاوات نیروگاه 

بخاری اجرا شده
 ارائه خدمات مهندسی در بیش از 20000 مگاوات نیروگاه گازی 

اجرا شده
 ارائه خدمات مهندس��ی در پروژه 5650 مگاوات نیروگاه بخاری 

در دست اجرا

 ارائ��ه خدم��ات مهندس��ی در تعداد 
بیش��ماری پروژه های نی��روگاه گازی و 

سیكل ترکیبی در دست اجرا  
 ارائه خدمات نظارت کارگاهی احداث 

نیروگاه ها به میزان فوق
 SBU نی��روگاه در ش��رکت قدس نیرو 
بي تردید توانمندترین واحد مهندسی 
در زمین��ه ارائ��ه خدمات مهندس��ی 
نیروگاه های حرارتی در س��طح کشور 
اس��ت.  تجربه این واحد در زمینه های 
متع��دد نیروگاه��ی و توانای��ی فنی و 
قراردادی آن بدون ش��ك نقطه اتكایی 
اس��ت برای کارفرمایانی ک��ه نیازمند 
انجام مطالعات و بررسی های اولیه برای 
احداث نیروگاه و همچنین ارائه خدمات 

مهندسی حین ساخت هستند.
 توانایي امروز ش��رکت قدس نیرو با سي 
سال گذشته قابل مقایسه  نیست. به طور 
یقین توانایي شرکت در سي سال آینده 

نیز با امروز قابل مقایسه نخواهد بود.
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شبکه های انتقال

آن��ان که با مراحل طراحي خطوط 
انتقال نیرو آشنایي دارند مي دانند که 
در زمان طراحي خط نمي توان تنها با 
استناد به عكس و نقشه، مسیر مناسب 
عبور خط را تعیین کرد. بارها دیده ایم 
که حت��ي پ��س از خاتم��ه عملیات 
نقشه برداري یك خط، بخش هایي از 
مس��یر توسط افرادي اشغال شده و یا 
در آنها تصرف صورت گرفته؛ بنابراین 
پیمایش مسیر چه در زمان مسیریابي 
و چه در هنگام نقشه برداري و به دنبال 
آن در زمان نظارت کارگاهي برعملیات 
اجرایي، جزئي جدایي ناپذیر از خدمات 
مهندسین مشاور خطوط انتقال نیرو 

است.
اولین پروژه هاي خطوط انتقال نیرو 
در سال 1353 به قدس نیرو واگذار شد 
و تا به امروز بیش از بیست و پنج هزار 
کیلومتر خط انتقال در این ش��رکت، 
مهندسي، نظارت و در چند مورد نیز 
اجرا شده است. در چهل سال گذشته 

چند نسل از مهندسین خط انتقال در این مسیرهاي طوالني 
راه رفته اند و در نقش مس��یریاب، نقش��ه بردار و ناظر خدمت 

کرده اند. 
عملیات طراحي ی��ك خط انتقال نیرو از یافتن 
مسیر مناسب براي عبور خط آغاز مي شود و این 

سر آغاز چالشي است که تا پایان اجراي خط و برق دار 
شدن آن ادامه مي یابد. اگرچه خط انتقال نیرو راهي 

اس��ت که انرژي پاك و نسبتاً ارزان قیمت برق 
را به سرزمین هاي دورتر منتقل مي کند، اما 

بيست و پنج هزار كيلومتر راه رفته ايم

احمدفریدون درافشان
SBU مدیر ارشد
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مشكل اصلي مهندسین طراحي خط 
آن اس��ت که چگونه با ایجاد کمترین 
آلودگ��ي بص��ري و محیط��ي، خط 
انتق��ال را از میان اراضي ارزش��مندي 
عبوردهند ک��ه کمتری��ن اعتراض و 
درگی��ري را با صاحب��ان خصوصي و 
حتي دولتي اراضي سر راه خود، ایجاد 
کند. بنابراین گاهي راه چاره عبوردادن 
خط از ارتفاعات صعب العبور و یا اراضي 
نامطلوبي اس��ت که بر هزینه احداث 
خط بسیار خواهد افزود؛ لذا این بخش 
از کار همواره با دقت و وسواسي همراه 
است که تعادل مناسبي میان کمترین 
آسیب زیست محیطي و هزینه ایجاد 
کند و بیشترین ایمني را هم به همراه 

داشته باشد.
پ��س از پیمایش و تعیین مس��یر، 
گ��روه نقش��ه برداري ب��ه خ��ط اعزام 
مي ش��ود و پروفیل مسیر را به همراه 
پالن تفصیلي اراضي اطراف مسیر تهیه 
مي کند. این بخش از کار نیز همیشه 
از ی��ك طرف با چالش میان صاحبان 
امالك و گروه نقشه برداري و از طرف 
دیگر با مبارزه میان گروه نقشه برداري 
و عوامل طبیعي همراه است که گاهي 
داس��تان هاي تلخ و ش��یریني را رقم 

مي زند.
پ��س از تهی��ه نقش��ه ها نوبت به 
فعالیت هاي طراحي در دفتر مي رسد 
که تا جزئي ترین طراحي هاي تجهیزات 
و انجام محاس��بات دقی��ق الكتریكي 
و مكانیك��ي ادام��ه مي یاب��د. حاصل 
ای��ن بخش از کار، م��دارك طراحي و 

نقشه هاي اجرایي است که نهایتاً منجر به تهیه اسناد مناقصات 
خرید و اجراي خط خواهد شد.

تیم نظارت کارگاهي نیز در زم��ان اجراي کار ضمن دقت 
در پیاده س��ازي طراحي هاي انجام ش��ده وظیفه حل و فصل 
مش��كالت زمان اجراي کار را نیز بر عهده دارد. بارها ش��اهد 
بوده ایم که دستگاه نظارت، در زمان اجراي کار، ناچار از حضور 
در پاسگاه هاي نیروي انتظامي یا حتي دادگاه ها، به نمایندگي 
از طرف کارفرما بوده اس��ت تا پاسخگوي اعتراضات صاحبان 

امالك و مستحدثات موجود در کریدور عبور خط، باشد.
تأمین برق مطمئن براي یك ش��هر و مناطق اطراف آن و 
در انتها رضایت مردم، بهترین پاداش��ي است که پس از ماه ها 
فعالیت، در زمان برق دار شدن خط، موجب شادماني تیم هاي 

طراحي و اجراي خط انتقال نیرو مي شود.
مجموعه مدیریت شبكه هاي انتقال و توزیع نیرو در شرکت 
قدس نیرو از بخش هاي تخصصي و پروژه به شرح زیر تشكیل 

شده است:
  گروه تخصصي خطوط انتقال نیرو

 گروه تخصصي سازه و ساختمان
 گروه تخصصي نقشه برداري

 گروه تخصصي کنترل پروژه
 گروه تخصصي مهندسي توزیع

 گروه تخصصي مطالعات سیستم
 مدیریت ه��اي پ��روژه انتق��ال نیرو 

)هفت مدیریت(
 مدیریت ه��اي پروژه هاي توزیع )دو 

مدیریت(
خدماتي که این مدیریت ارش��د به 
کارفرمایان خ��ود ارائه مي کند، طیف 
وسیعي از پروژه ها را در زمینه هاي زیر 

پوشش مي دهد:
 طراحي کام��ل خطوط انتقال نیرو 
در همه س��طوح ولت��اژ، از مطالعات 
امكان س��نجي ت��ا مرحل��ه تس��ت و 

راه اندازي.
 طراح��ي کام��ل خط��وط کابل��ي 
زیرزمین��ي در هم��ه س��طوح ولتاژ، 
از مطالع��ات اولیه تا مرحله تس��ت و 

راه اندازي.
 طراحي شبكه هاي توزیع شهري و 
روستایي شامل انجام مطالعات طرح 
جامع، جایابي و تعیین ظرفیت بهینه 
پست ها، تعیین طول و مسیر فیدرها، 
محاسبات قابلیت اطمینان، هماهنگي 
حفاظتي و سایر طراحي هاي مورد نیاز 

شبكه هاي توزیع.
 طراح��ي و توس��عه سیس��تم هاي 
نرم اف��زاري ش��امل انواع بس��ته هاي 

محاسبات مهندسي و طراحي.
 انجام مطالعات طرح جامع در سطوح 
استاني و کشوري شامل طراحي بهینه 
شبكه انتقال، جایابي بهینه پست ها، 
جایاب��ي بهینه نیروگاه ه��ا، مطالعات 
پخش بار، محاس��بات اتص��ال کوتاه، 
مطالعات پایداري دینامیكي شبكه و 
برنامه ری��زي کوتاه مدت، میان مدت و 

بلندمدت به منظور توسعه شبكه.
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 مطالع��ات طراحي و بهینه س��ازي 
ش��بكه هاي توزیع صنعتي در صنایع 
بزرگ مانند صنایع فوالد، پاالیشگاه هاي 
نفت و گاز و پتروشیمي و صنایع فلزات 
غیرآهني همچ��ون مس و آلومینیوم. 
ای��ن مطالعات ش��امل طراحي بهینه 
شبكه باالدس��تي تأمین کننده برق و 
پائین دستي مصرف کننده هاي صنعتي 
و نی��ز ایجاد امكانات مختلف مانور در 
حالت ه��اي اضطراري و عادي اس��ت. 
طراحي سیستم هاي کنترل و حفاظت 

نیز از دیگر خدمات این بخش است.
 انج��ام خدم��ات نقش��ه برداري در 
پروژه هاي مختل��ف برق، آب و نفت و 
گاز با استفاده از مدرن ترین تجهیزات 
نقشه برداري و باالترین دقت مهندسي 
از دیگر خدمات این واحد مهندس��ي 

است.
الزم به ذکر اس��ت ک��ه گروه هاي 
تخصص��ي نقش��ه برداري و مطالعات 
سیس��تم، در ای��ن مدیریت ارش��د، 
خدمات خ��ود را به س��ایر واحدهاي 
مهندسي شرکت نیز ارائه و نیاز شرکت 
را به این خدمات به طور کامل مرتفع 

مي کنند.
فهرست بلندي از نزدیك به پانصد 
پروژه کوچك و بزرگ که در این حوزه 
مهندسي انجام شده است خود گویاي 
توانمندي کارکنان پرتالش این واحد 
است که از میان این فهرست طوالني 

مي توان به پروژه هاي زیر اشاره کرد:
- خط انتقال نیروی دو مداره 400 
کیلوولت باندل دو سیمه “گلپایگان” 
به “خط شهید عباسپور- گدارلندر”، 
از پست 400 کیلوولت گلپایگان آغاز 
شده و پس ازعبور از نواحی خوانسار, 
داران و عادگان وارد مناطق کوهستاني 
و صعب العبور زاگرس مي شود، سپس 

از گردنه هاي ش��هریاري و چري عبور کرده و به سمت چمن 
گلي متمایل ش��ده و از قسمت هاي کوهس��تاني موري، تاراز، 
دال و تنگه شیرکش گذش��ته و پس از پیمودن طول دریاچه 
سد شهید عباسپور به خط انتقال نیروی 400 کیلوولت شهید 

عباسپور به گدارلندر متصل می شود. 
صعوبت مسیر و ارتفاعات بلند و بكر مناطق کوهستاني سلسله 
جبال زاگرس به همراه شرایط اقلیمي سخت و زمستان هاي پر 
برف و یخبندان هاي شدید، کارهاي اجرایي را با محدودیت ها و 
مشكالت فراوانی در زمان اجرای عملیات ساختماني، برج بندي 
و سیم کش��ي مواجه می کرد. در قس��مت هاي کوهستاني که 
حدود هشتاد درصد از طول مسیرخط را شامل می شود، نیاز به 
احداث جاده هاي دسترسي در نقاط صعب العبور بود و در اغلب 
موارد فقط براي رفتن از محل برجي به محل برج مجاور باید 
کیلومترها جاده دسترسي احداث می شد، حتی براي تعدادي 
از برج ها در مناطق کوهس��تاني، به علت وضعیت صخره اي و 
شیب تند زمین، احداث جاده دسترسي ممكن نبود و به ناچار 
اجراي فونداسیون, نصب برج و سیم کشي با کمك هلیكوپتر و 

تمهیدات الزم دیگر انجام گرفته است.
این طرح که مشاوره و خدمات مهندسی آن برعهده شرکت 
مهندسي قدس نیرو نهاده شده بود یكي از مشكل ترین طرح هاي 
انتقال نیروي برق کشور از نظر مشكالت اجرایی و عملیاتی بود 
که خوشبختانه با استفاده مطلوب از توان مهندسي و توانمندی 
اجرایي پیمانكاران ایراني و مدیریت مستمر و حل و فصل سریع 
مسائل و مشكالت اجرایي توسط سازمان توسعه برق ایران، از 
نظر کوتاه بودن زمان اجراي آن متمایز و در نوع خود در تاریخ 

احداث خطوط انتقال نیروي برق کشور کم نظیر است.
 خط انتقال نیروي چهارمداره رش��ت به چابكس��ر نیز یكي 
از پروژه هاي دش��وار خط انتقال بود که در هر کیلومتر مسیر 
خط که از میان شالیزارهاي حاصلخیز و اراضي جنگلي عبور 

مي کرد صدها مسئله کوچك و بزرگ 
خودنمایي مي کرد. اما با درایت مدیران 
برق منطقه اي گیالن و همت و پشتكار 
پیمانكاران و خدمات مهندسي قدس 
نی��رو، این ط��رح بزرگ مل��ي نیز با 

موفقیت به سرانجام رسید.
 خط انتقال نیروي 220 کیلوولت در کشور 
آفریقایي سنگال نیز تجربه اي به یاد ماندني 
از اجراي یك عملیات مهندس��ي موفق در 
فاصله اي بسیار دور و با امكانات محدود آن 
کشور بود که با برنامه ریزي و کنترل دقیق 
زمان بندي و همراهي پیمانكاران ایراني در 
زمان قرارداد و با کیفیت مطلوب انجام شد 
و مورد تشویق ریاست جمهوري وقت کشور 

مزبور قرار گرفت.
 انجام مطالعات طرح جامع ش��بكه 
برق خوزس��تان با ارائه سه برنامه پنج 
ساله یكي از طرح هاي مطالعاتي براي 
برنامه ریزي دراز مدت شبكه برق بود 
که اجراي آن با موفقیت خاتمه یافت.

از این دس��ت طرح هاي ش��اخص 
مي توان به تعداد زیادي در کارنامه این 
مدیریت اشاره کرد اما در پایان سخن 
تنها به ذک��ر نام برخي از این پروژه ها 
اکتفا مي کنیم. پروژه خط انتقال نیروي 
دارخوین به صورت طرح، س��اخت و 
اجرا. پروژه مهندسي شبكه توزیع در 
کشور سریالنكا با یك هزار پست توزیع 
و حدود سه هزار کیلومتر خطوط 33 
کیلوولت و صدها پروژه دیگر که ذکر 
آنها از گنجایش این مقال بیرون است.

در پایان، کارکنان این واحد مهندسي 
در ش��رکت قدس نیرو، امیدوار هستند 
نسل هاي بعدي مهندسین که هم اینك 
آغاز به کار کرده اند این تجربیات گرانقدر 
را چ��راغ راه آین��ده خ��ود ق��رارداده و 
برگ ه��اي دیگري بر این دفتر پر افتخار 

بیفزایند.
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آن روزي ک��ه ب��راي اولین بار در 
دوم اس��فند س��ال 1359بنده قدم 
ب��ه موننكوي س��ابق »که بع��داً به 
قدس نیرو تغییر نام داد« نهادم تصور 
اینكه روزي این ش��رکت تا این حد 
توس��عه خواهد یافت دور از ذهن و 

محال مي نمود.
در بهمن م��اه 59 بود ک��ه بنا به 
از دوس��تان دوران  یك��ی  توصی��ه 
دانش��جویي که آن زمان در موننكو 
ایران اش��تغال داشت و به این دلیل 
که موننك��و به طور کامل به مالكیت 
وزارت نی��رو درآم��ده و متخصصان 
خارج��ي که عمدت��اً کانادایي بودند 

ایران را ترك کرده اند، از شرکت مشاوري که در آن مشغول 
کار بودم اس��تعفا داده و به موننكویي که با مدیریت دولتي 

اداره مي شد پیوستم.
آن زم��ان ش��رکت در خیابان اندیش��ه 5 قرار داش��ت و 
کل نفرات بخش انتقال از تعداد انگش��تان دو دست تجاوز 

نمي کرد.
پروژه هاي در دس��ت اقدام محدود بود به تعدادي خط و 
پست در خوزس��تان که به علت جنگ متوقف بودند و یك 
پ��روژه در منطقه کرمان که از مش��اور دیگ��ري به موننكو 

منتقل شده بود.
امكانات محدود بود و مشكالت بسیار ولي شور و اشتیاقي 
وجود داش��ت که به موانع اهمیت نمي داد و با انرژي باال به 

پیش مي تاخت.
زمان زیادي نگذشت که موفق به گرفتن پروژه هاي جدید 
از معاون��ت طرح و توس��عه آن زمان توانیر و برق منطقه اي 
خوزستان شدیم و با مدیریت و دلسوزي مدیریت هاي وقت 
ش��رکت، خیلي زود به روال طبیعي افتادیم و در اوایل سال 

62 شرکت به قدس نیرو تغییر نام داد.
و اما امروز واحد پست هاي انتقال در قدس نیرو مجموعه اي 

اس��ت با بیش از دویست نفر مدیر و 
کارشناس در دفتر تهران و کارگاه ها 
که بعضاً س��ابقه کار مشترکي بیش 
از رب��ع قرن را دارند. این مجموعه با 
برخورداري از یك تجربه 35 س��اله 
که مجموعه با ارزش��ي از س��وابق و 
مدارك فن��ي را به هم��راه دارد و با 
در اختیار داش��تن پیش��رفته ترین 
امكانات س��خت افزاري و نرم افزاري 
جهت انج��ام امور فني و قراردادي و 
همچنین ارتباط و عضویت در اکثر 
مراکز علمي داخلي و اروپایي توانسته 
از تلفیق تجربیات با ارزش گذش��ته 
و فناوري روز دنیا خود را به س��طح 
مطلوب��ي از کارای��ي و توانمندي در 
زمینه هاي مختلف طراحي، محاسبه 

و نظارت برساند.
واحد پس��ت ها در قدس نیرو که 
با عنوان مدیریت ارش��د پست هاي 

35 سال تجربه درخشان

حسین بختیاری زاده
SBU مدیر ارشد
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انتقال نیرو ش��ناخته مي شود و قرار 
اس��ت هرچه زودتر و به شكل عملي 
در قال��ب ی��ك SBU فعالیت کند از 
دو واح��د اصلي و تخصص��ي برق و 
س��اختمان تش��كیل شده است. در 
بخ��ش برق مدیران پ��روژه در قالب 
9 گروه پروژه فعالیت مي کنند که با 
وجود استقالل گروه تخصصي برق، 

جهت سهولت انجام امور پروژه متناسب با فعالیت و حجم 
کاري خود از نیروي متخصص برق به صورت اختصاص داده 
ش��ده به هر گروه پروژه برخوردار خواهد ش��د و در بخش 
س��اختمان نیز با دو قس��مت اجرایي و تخصصي در ارتباط 

مستقیم با مدیران پروژه فعالیت مي کنند.
طبیع��ي اس��ت که ع��الوه ب��ر گروه هاي اصل��ي برق و 
ساختمان بخش هاي کنترل پروژه، نقشه کشي، منشي گري 
و پش��تیباني در واح��د به صورت اختصاصي وج��ود دارد و 

در زمینه ه��اي مكانی��ك، ش��یمي، 
زمین شناسي، محیط زیست، پدافند 
قراردادي  نقش��ه برداري،  غیرعامل، 
و حقوقي امكان اس��تفاده از س��ایر 
واحدهاي شرکت که اکثراً به صورت 

عمومي اداره مي شوند، وجود دارد.
در ح��ال حاضر نیروي متخصص 
دفت��ر تهران در بخ��ش برق 53 نفر 
و در بخش س��اختمان 17 نفر و در 
بخش هاي کنترل پروژه، نقشه  کشي 

و منشي گري 12 نفر است.
ب��ا  ف��وق  نیروه��اي  مجموع��ه 
به کارگی��ري دان��ش روز، الت��زام به 
سیستم مدیریتي یكپارچه “IMS” و 
مهمت��ر از همه هماهنگي و همدلي 
بین پرسنل و دلبستگي به کاري که 
انج��ام مي دهند توان آن را دارند که 
خدمات زیر را به ط��ور مطلوب ارائه 

دهند:
 ارائه خدمات مهندس��ي ش��امل 
طراحي و نظارت در کلیه امور مربوط 
به احداث انواع پس��ت هاي مختلف 

 URBAN و GIS, AIS

زمین��ه  نظ��ارت در  و   طراح��ي 
مراکز  در  اتوماس��یون  سیستم هاي 
مختلف صنعتي از جمله پست هاي 

فشارقوي
 مش��اوره در امر انتقال تكنولوژي 

ساخت تجهیزات پست ها
 مش��اوره و طراح��ي در زمین��ه 
 PLC و  مخابرات��ي  سیس��تم هاي 

پست هاي فشار قوي
 مش��اوره در زمین��ه ساده س��ازي 
تهی��ه  و  موج��ود  پس��ت هاي 
اس��تانداردهاي فن��ي مرتب��ط ب��ا 

تجهیزات پست هاي فشار قوي
 اح��داث پس��ت هاي فش��ار قوي 
به ص��ورت EP، EPC و PC در کلی��ه 

سطوح ولتاژي
 مدیری��ت پیمان جه��ت احداث 

MC – پست هاي فشار قوي
ب��راي  ارزش  انج��ام مهندس��ي   
به خص��وص  مختل��ف  پروژه ه��اي 

پروژه هاي پست هاي فشار قوي
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پست های انتقال

واحد پس��ت ها در ح��ال حاضر 
افتخ��ار هم��كاري با بی��ش از 50 
کارفرماي ب��زرگ و کوچك را دارد. 
در وزارت نی��رو افتخ��ار هم��كاري 
طوالن��ي مدت ب��ا ش��رکت توانیر، 
سازمان توس��عه برق ایران، شرکت 
س��انا، سازمان آب و برق خوزستان، 
15 ش��رکت ب��رق منطق��ه اي و ... 
را داری��م و در بخ��ش صنعت نفت 
ب��ا ش��رکت هاي  هم��كاري  گاز  و 
پارس جنوبي، ش��رکت نف��ت  و گاز 
اروندان، پتروشیمي و پاالیشگاه هاي 
مختل��ف، ایران افق صنعت و بخش 
صنای��ع از جمل��ه م��س، ف��والد و 
س��یمان، همكاري با بی��ش از 14 
ش��رکت ف��والدي که در بی��ن آنها 
ب��زرگان فوالد کش��ور چ��ون فوالد 
خوزس��تان، فوالد هرمزگان جنوب، 
ف��والد کاوه جن��وب کی��ش، فوالد 
ارفع، ف��والد بافق و فوالد اکس��ین 
وجود دارن��د و همچنین در صنعت 
مس پروژه هاي س��ه استان عمده از 
پروژه هاي شرکت ملي صنایع مس 

ایران را در کارنامه خود داریم.
کش��ور  مرزه��اي  از  خ��ارج  در 
عزیزمان انجام خدمات مهندسي سه 
پست 220 کیلوولت در سنگال، یك 
پس��ت 220 کیلوولت در پاکس��تان 
و بی��ش از 50 دس��تگاه پس��ت 66 
کیلوولت در کشور سوریه را به صورت 
اجرایي و عملي داریم و در دو کشور 
س��نگال و س��وریه رضای��ت خاطر 
به گونه اي  را  مربوط��ه  کارفرمای��ان 
فراه��م آورده ایم که اگر مش��كالت 
سیاسي حادث ش��ده وجود نداشت 
مي رفت تا به عنوان تنها مش��اور این 
دو کش��ور در زمین��ه ف��وق توزیع و 
انتقال تبدیل شویم. باتوجه به اینكه 
این واحد در اقصي نقاط کشور بیش 
از 15 دفت��ر فع��ال دارد و در بعضي 
از مراکز استان چون خوزستان تعداد 
همكاران ش��اغل متج��اوز از 60 نفر 
اس��ت، این توان وج��ود دارد که در 
ارائه خدمات مهندسي و به خصوص 

در مورد پروژه هاي ضربتي به صورت بسیار فعال و با استفاده 
از امكان��ات دفاتر محلي وارد عمل ش��ده و در کوتاهترین 
زم��ان ممكن و با کیفی��ت مطلوب اینگون��ه پروژه ها را به 
سرانجام برساند و از این رو است که مي توانیم بگوییم باتوجه 
ب��ه امكانات و توانمندي هاي خود مش��تاقانه حاضر به ارائه 
خدمات در پروژه هاي پست هاي فشار قوي بوده و به عنوان 
نماین��ده و همراه کارفرمایان، مطمئناً رضایت خاطر آنها را 

فراهم خواهیم کرد.
و اما با ای��ن توانمندي ها و امكانات تا به حال چه از خود 

به جا گذاشته ایم؟ و چه سوابقي در کارنامه خود داریم؟ 
 انج��ام کلیه مراحل مهندس��ي و طراحي بی��ش از 450 
دس��تگاه پست فش��ار قوي در رده هاي ولتاژي 63 تا 400 
کیلوولت در کلیه مناطق کش��ور از سرخس تا اروندکنار و 
از شبلو در کناره رود ارس تا چابهار و در موقعیت هاي ویژه 
چون پس��ت هاي 400 کیلوولت عسلویه، سدهاي کارون4 
و گتوند و یا پس��ت هایي در دل شهرهاي شلوغ که به علت 

فضاي کم به طور خاص احداث شده اند.
 انجام پروژه هاي 400 و 132 کیلوولت به صورت کلید در 
دس��ت براي صنعت نفت  و گاز از جمله توسعه پست 400 
کیلوول��ت میالد آبادان در بخ��ش 400 و 132 کیلوولت و 
اضافه کردن یك دستگاه ترانسفورماتور 400/132 کیلوولت 
200 مگاولت آمپري و احداث پس��ت 132 کیلوولت داخل 
س��ایت دارخوین به صورت GIS. الزم به توضیح اس��ت که 
در این پروژه که ش��رکت ENI ایتالیا کارفرماي مس��تقیم 
ب��ود پروژه با کیفیت باال و در حداقل زمان ممكن و باتوجه 
خاص به مسائل زیست محیطي، HSE و کنترل پروژه که از 
ویژگي هاي ش��رکت هاي بزرگ نفتي دنیا چون ENI است 

اجرا  شد.
 تهیه استاندارد هاي متعدد مهندسي در زمینه هاي مختلف 
از جمله طراحي پس��ت هاي فش��ار قوي و نحوه انتخاب و 

محاسبات تجهیزات پست ها
 مهندس��ي و مشاوره انتقال دانش فني ساخت پست هاي 

GIS در سطح فوق توزیع به داخل کشور

 انجام کلیه مراحل مهندسي و طراحي بیش از 55 پست 
فشار قوي در خارج از کشور

 انجام طرح هاي ساده سازي و بهینه سازي پست هاي فشار 
قوي و انجام پروژه هاي مختلف در این زمینه

 بازسازي و بهینه س��ازي بیش از 20 دستگاه پست فشار 
قوي در مناطق خوزس��تان و غرب کش��ور که در اثر جنگ 

تحمیلي دچار آسیب هاي جدي شده بودند.
و آنچه گفته شد باتوجه به رضایتمندي نسبي کارفرمایان 
شاید کارنامه بدي نباشد ولي مطمئناً مي توانستیم بهتر از 
این باشیم و لذا از درگاه احدیت مسئلت داریم که ما را توان 
آن دهد که بتوانیم بیشتر و بهتر بكوشیم و بسازیم و در افق 

پیش  روي خود برآنیم که:
ادامه راه گذش��ته را بهتر از پیش 

طي کنیم.
آرزوي روزي را داریم که در بخش 
اتوماسیون پس��ت، نرم افزاري بومي 
تولید و توسعه یابد به گونه اي که این 
وابستگي نرم افزاري از خارج قطع و 
محدود ش��ود و در این رهگذر آماده 
همكاري با ش��رکت هاي تولیدي و 

پیشرو هستیم.
در زمینه مشاوره و نظارت بر امور 
بهره برداري و تعمیرات پیشگیرانه با 
به کارگیري دان��ش و تكنولوژي روز 

وارد شویم.
در زمینه احداث پست هاي فشار 
قوي به صورت کلید دردست مجدانه 

وارد عمل شویم.
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آب و ابنیه

مصارف  ب�راي  آب  تقاضاي  افزایش 
شرب و بهداش��ت، کشاورزي و صنعتي، 
محدود  منابع  تخصیص  سر  ب�ر  رقابت 
بین  و  مختلف  مناطق  بین  را  آب 

ان�واع مصرف کنندگان تشدید مي کند.کمبود منابع آب شیرین، 
بزرگترین بحراني است ک�ه جهان در حال توسعه و خصوصاً کشور 

عزیزمان ایران با آن مواجه است. 
از  نظر  هر کشوري صرف  در  قابل دسترسي  آب  منابع  کل 
تأثیر تغییرات متناوب آب و هوایي و پراکنشهاي زماني و مكاني، 
مقداري ثابت و مشخص است؛ در حالیك�ه تقاضا براي آب دست کم 
به دلیل افزایش مستمر جمعیت و نیز اف�زایش سرانه مص�رف آب 
ب�ا توسعه کشورها، مرتباً افزایش مي یابد. بنابراین بین توان ت�أمین 
آب و ش��دت تقاضا در جهان خالیي وجود دارد که بحران آفرین 

است و ضرورت دارد که این عدم تعادل 
با برنامههاي دقیق و راهبردي و مجموعه 
از  ش��ود.  مرتفع  مدیریتي  راهكارهاي 
س��وی دیگ��ر ماهیت فرابخشي و تأثیر 
متقابل م�دیریت منابع آب و بخش هاي 
زیست محیطي  و  اجتماعي  اقتصادي، 
اهمیت »بخ�ش من�ابع آب« را در نظ�ام 
مي کن��د؛  مضاعف  کشور  برنامه ریزي 
بنابراین تدوین برنامه هاي توسعه اي روند 
حرکت و اولویت هاي اجرای�ي م�دیریت 
من�ابع آب ب�ا حساسیت بیشتري دنبال 

مي شود.
از آنجایی که در دوران پس از جنگ 
تحمیلي توسعه در بخش هاي مختلف 
صنعتي و معدن��ي آب و خاك و انرژي 
نیازمن��د تأمین آب بودن��د، در همین 
راستا با درایت مدیران وقت وزارت نیرو، 
واحد مهندس��ی سازه هاي آبي شرکت 
مهندس��ي قدس نیرو در س��ال 1372 
با ه��دف افزای��ش توان ارائ��ه خدمات 
مهندسي و ایجاد فضاي رقابتي در این 
بخش تأسی��س شد.گرچ��ه این واحد 
حدود 10 سال بعد از شكلگیري شرکت 
قدس نیرو متولد شد اما با تكیه بر نیروي 
جوان و کارآمد و بر پایه تخصص، تعهد 
و مسئولیت پذی��ري پرسنل خیلي زود 
توانست خ��ود را در صنعت آب مطرح 
کرده و با پیشكسوتان فعال در این حوزه 

به رقابت بپردازد.
واح��د مهندسی سازه ه��اي آبي که 
بن��ده در س��ال 1377 افتخار همراهي 
ب��ا آن را یافتم در تحقق هدف مد نظر 
با باالب��ردن کارای��ي و توانمندي خود 
و با توسع��ه فعالیت ه��ا در زمینه هاي 
ساختم��ان، آب و فاضالب، راه و حمل 
و نقل ریلي امروز تحت عنوان مدیریت 
SBU آب و ابنیه با انجام خدمات متنوع 

مهندسي در مراحل مختلف مطالعاتي، 
طراحي و نظارتي در راه پیشرفت و ترقي 

کشور قدم بر  مي دارد.
ما با در اختیار داشتن زیرساخت هاي 
قوي سخت افزاري و نرم افزاري، در کنار 
کارشناس��ان مجرب و خب��ره و دلسوز 
ب��ا به کارگی��ري دانش روز ب��ا تعهد به 

برنامه های زیادی برای آینده داریم

جعفر عسگری
SBU مدیرارشد

جعفر عسگری
SBU مدیر ارشد
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آب و ابنیه

سیستم مدیریت یكپارچ��ه ) IMS ( و 
حرکت به سوي استقرار مدل هاي تعالي 
سازماني )EFQM( در راستاي مأموریت 
خود آمادگي کامل جهت ارائه خدمات 
مشاوره مهندس��ي، طراحي، مطالعاتي، 
تحقیقات��ي،  نظارت��ي، مدیریت پیمان 
)MC( و قرارداده��اي EPC در پروژه هاي 
صنعت آب و صنایع وابسته در داخل و 
خارج از کشور به منظور استفاده بهینه 
از منابع آب و سرمایه ه��اي ملي را دارا 
مي باشیم؛ به طوریكه در این  SBUبیش 
از 100 پ��روژه در زمین��ه هاي مذکور 

مطالعه، طراحي و نظارت شده است.
در حال حاضر واحد ما با بخش هاي 
تخصصي منابع آب و محیط زیست، سد 
و نیروگاه، آبیاري و زهكشي، ساختمان، 
راه، آب و فاض��الب و پیم��ان رسیدگي 
ب��ه همراه بخش ه��اي کنترل پ��روژه، 
نقشه کشي و پشتیباني در واحد با بیش 
از 150 مدیر و کارشناس متخصص در 
دفاتر تهران و شهرستان ها و کارگاه ها در 
حال فعالیت بوده و مفتخریم با شرکت 
توسعه منابع آب و نیروي ایران، سازمان 
آب و برق خوزست��ان، شرکت هاي آب 
منطقه اي استان هاي مختلف در سراسر 
کشور، شرکت مهندسي آب وفاضالب 
کش��ور و ته��ران، سازم��ان زندان ها و 
اقدام��ات تأمین��ي و تربیت��ي کش��ور، 
شه��رداري تهران، شهرك هاي صنعتي 
استان تهران، شهرك هاي صنعتي استان 
مازندران، دفتر استانداردها و معیارهای 

فني وزارت نیرو و ... همكاري داریم.
قسمت��ي از آنچه که ما ب��ا تكیه بر 
دانش، توانمن��دي و همدلي گروه هاي 
تخصصي و کارشناسان در کارنامه خود 
انج��ام داده و در دس��ت انجام داریم، به 

شرح زیر است:
 مطالعات مرحله اول تا سوم طرح هاي 
سدسازي آجي چاي آذربایجان شرقي، 
طرح س��د و نیروگاه رودب��ار لرستان و 
سد چشمه زنه و مطالعات توجیهي سد 

و نیروگاه بازفت چهار محال و بختیاري
 مطالعات مرحله دوم و سوم و نظارت 
عالی��ه و کارگاهي سد شیرین آب و سد 

سردشت خوزستان
 مطالعات پدافند غیرعامل سد مخزني سردشت و سد مخزني 

شیرین آب در خوزستان
 مطالعات مرحله اول نیروگاه تلمبه ذخیره ای و مرحله دوم سد و 

نیروگاه خرسان یك در استان چهارمحال و بختیاري
 مطالعات مرحله اول ط��رح سد و نیروگاه و سامانه انتقال آب 

شیوه در کردستان
 مطالعات مرحله اول سامانه انتقال آب نمرود و الران چهارمحال 

و بختیاري و غدیر ایرانیان یزد
 مطالع��ه تأمین و انتقال آب به باغات شهر تاکستان و استفاده 

بهینه از منابع آب موجود)قزوین(
 مطالع��ات مرحله اول شبكه آبی��اري و زهكشي اراضي پایاب 
سدهاي تالوگ)خوزستان(، آقبالغ)چهارمحال و بختیاري( وآجي 

سو)گلستان(، شبكه آبیاري سد مخزني برمانك)قزوین(
 مطالعات مرحله اول تا سوم شبكه آبیاري و مطالعات اقتصادي، 
اجتماع��ي و مشارکت هاي مردمي تاجی��ار آذربایجان شرقي و 

چشمه زنه و آقبالغ )چهار محال و بختیاري(
 مطالعات مرحل��ه اول و دوم بند انحراف��ي شهراب و بندهاي 

انحرافي استوه و گازران )مرکزي(
 بررس��ي انرژي محیط زیست جمهوري اسالمي ایران )EER( و 
مطالعات راهبردي انرژي با همكاري بانك جهاني. در این مطالعات 
بر روي کارایي انرژي، جایگزیني گاز طبیعي و فناوري هاي پاك 
ب��راي حمل و نقل و اجراي طرح هاي انرژي تجدیدپذیر در قالب 
طرح ه��اي بین المللي جهت اکتساب هزینه کاهش تولید کربن 
متمرکز بوده ایم به طوریكه مي توان از این مطالعات به عنوان آغازي 
براي توجه به اهمیت مطالعاتي از این دست در این صنعت نام برد.

 مطالعات مرحله اول استفاده از فاضالب تصفیه شده تصفیه خانه 
شهرهاي ایالم، دره شهر، دهلران و مهران در مصارف کشاورزي، 

صنعت و فضاي سبز
 مطالع��ات و مدل س��ازي کیفیت آب س��د مخزني سردشت 

خوزستان 
 آمارب��رداري از منابع آب محدوده ه��اي مطالعاتي استان هاي 

گیالن، مرکزي، مازندران،  قم، کرمانشاه
 مطالعات نیمه تفضیلي آب هاي زیرزمین��ي دشت مازندران، 

دش��ت اردبیل و 14 محدوده مطالعاتي 
کرمانشاه 

 به هنگام س��ازي اطل��س منابع آب و 
 GIS ایجاد سیستم اطالعات جغرافیایي

حوزه گرگانرود و قره سو 
 مطالعه و احداث 350 کیلومتر شبكه 
جم��ع آوری فاض��الب در جنوب غرب 

تهران
 طراح��ي و اح��داث مدول هاي 7و8 
تصفیه خانه فاضالب و شبكه جمع آوری 

DBF فاضالب جنوب تهران به روش
 مطالع��ات ارزیاب��ي زیست محیطي 
تعدادي از سده��ا و نیروگاه هاي کشور 
از جمله: س��د مخزني ونی��ار، نیروگاه 
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سیكل ترکیبي تبریز، سمنان، شاهرود 
و گل گهر، س��د و نیروگاه برقابي رودبار 
لرست��ان و بازف��ت، نیروگ��اه هریس، 

سازه هاي کنترل شوري آجي چاي
 مطالعات زیست محیط��ي و ارزیابي 
ت��وان اکولوژیك��ي مرحل��ه دوم سد و 
نیروگ��اه و مرحل��ه اول نیروگاه تلمبه 
ذخیره اي طرح خرسان یك)چهار محال 

و بختیاري(
 نظارت بر عملیات اجرایي پروژه هاي 
در  صنعت��ي  شهرك ه��اي  ساخ��ت 

استان هاي تهران، مرکزي و مازندران 
 خدمات مهندسی عام��ل چهارم در 

منطقه چهار شهرداری تهران

 مطالع��ات و طراح��ي مرحل��ه اول و دوم شه��رك اقامت��ی، 
شام��ل:750  ندامتگاه ه��ا  درمان��ی  و  ورزش��ی  فرهنگ��ی، 
نف��ره الیگودرز)لرست��ان(،750 نف��ره شوشت��ر و4500 نف��ره 
اهواز)خوزستان(،1000نف��ره مراغه)آذربایجان شرقي(، 10،000 

نفره مشهد)خراسان رضوي(،5000 نفره شیراز)فارس(
 خدم��ات مرحل��ه سوم ب��ر پروژه هاي شهرك ه��اي صنعتي

) مازندران(
  نظ��ارت ب��ر پروژه هاي ابنی��ه فني و عمران��ي شهرك سازي 

شهرك هاي صنعتي تابعه استان تهران)دوره سوم(
راه پیش رو:

در راستاي سیاست هاي کلي نظ�ام جمه�وري اس�المي ای�ران 
درم�ورد »من�ابع آب« در برنامه پنجم توسعه موارد زیر را به منظور 
دستیابي به اهداف تعیین شده سرلوحه خدمات مهندسي واحد 

آب و ابنیه قرار داده ایم:

 ایج��اد نظام جام��ع مدیریت در کل 
چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار.

 ارتق�اء به�ره وري و توج��ه ب��ه ارزش 
اقتصادي، امنیتي و سیاسي آب.

 استحصال، عرضه و نگهداري و مصرف 
آن.

در  آن  ضایع��ات  رساندن  حداقل   
پروژه ها.

 رعای��ت تناس�ب در اجراي طرح هاي 
س��د و آبخی��زداري و آبخ��وان داري و 
شبكه هاي آبی��اري و تجهیز و تسطیح 
اراضي و استفاده از آب هاي غیر متعارف.

 مدیری��ت و مهار آب ه��اي خروجي از 
کشور.

در ای��ن دپارتم��ان برآنی��م جهت 
تحقق موارد فوق ب��ا اولویت قرار دادن 
دغدغه های��ي ک��ه در ابت��داي مبحث 
به آنها اشاره ش��د با اندیشه خدمت به 
توسع��ه کشور در زمین��ه صنعت آب و 
با اتكا بر نیروهاي متخصص، باتجربه و 
حسن شهرت و اعتبار فني، ارائه و انجام 
خدمات مهندسي، مشاوره اي و طراحي، 
مدیریت اجرایي طرح ها و سرمایه گذاري 
در بازاره��اي هدف شرک��ت، را بهتر از 

پیش ارائه کنیم.
م��ا در مدیری��ت ارش��د آب و ابنیه 
هم��راه با فعالیت خود در زمینه صنایع 
زیربنای��ي آب با تأکید به برخورداري از 
دان��ش پیشرفته، اهمی��ت برنامه ریزي 
براي به کارگیري عل��وم و فناوری هاي 
نوی��ن ب��راي شناسایی، بهره ب��رداري، 
انتق��ال و مص��رف مناب��ع آب با توجه 
ب��ه محدودیت هاي شدی��د آن و با در 
نظر گرفت��ن چشم انداز توسعه کشور و 
به منظور گسترش فعالیت هاي خود در 
ای��ن زمینه، براي آین��ده در نظر داریم 
و امیدواری��م که به منظ��ور مشارکت و 
داشتن سهمي در سازندگي و پیشرفت 
کشور با ورود به بازارهاي جدید عالوه بر 
صنعت آب، کلیدها و ابزارهاي پویایي و 
پایداري سازماني را پیشاپیش در محیط 
فعالیت دروني، محلي، ملي و بین المللي 
شناخت��ه و توانایي تحق��ق آن را ایجاد 

کنیم.
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SBU صنای��ع نفت و گاز از سال 1382 

به منظور ارائه ان����واع خدمات  مهندسي 
و نظارت، تدارکات و اجرا، مدیریت طرح و 
نظیر آنها در زمینه نفت، گاز و پتروشیمي 
تأسیس و براي کسب و انتقال دانش روز، 
از همان ابتدا همك��اري خود را با شرکت 

Litwin فرانسه آغاز کرده است. 

زمینه هاي کاري
مهمترین زمینه هاي کاري حال حاضر 
نفت و گاز را مي توان در بخش هاي اصلي 

زیر دسته بندي کرد:
 مدیریت طرح

 خدمات نظارت عالي و کارگاهي
 انجام پروژه هاي EPC  نفت و گاز

 خدمات آموزش
HSE خدمات 

سازمان
سازم��ان نفت و گاز به صورت ماتریسي 
ب��ه اجرا درآم��ده است؛ بدی��ن معني که 
بخش ه��اي تخصصي نظی��ر برنامه ریزي 
و کنت��رل پ��روژه، قرارداده��ا، فاینان��س، 
 HSEQ مهندسي، تدارک��ات، بازرس��ي و
به صورت ماتریسي به تمامي پروژه ها ارائه 
خدمت مي کنن��د. از طرفي به عنوان یك 
سازمان پروژه محور،  براي هر پروژه مدیري 
به عنوان نماینده سازمان در کلیه ارتباطات 
وجود دارد. مدی��ر پروژه وظیفه کلیه امور 
هماهنگي با کارفرما و پیمانكاران را داشته و 
عموماً نفرات مستقر در کارگاه ها تحت نظر 

مدیران پروژه فعالیت مي کنند.
از دیگ��ر شاخصه ه��اي سازم��ان نفت 

و گ��از که متفاوت با سایر SBUه��ا است، وجود واحدهاي بازاریابي و 
برنامه ریزي و توسعه است که مدیران این واحدها به طور مستقیم زیر 

نظر مدیر SBU نفت و گاز انجام وظیفه مي کنند.
توزیع نیروي انساني

در ح��ال حاضر بالغ بر 130 نفر با تخصص هاي مختلف در دفتر 
ته��ران و کارگا ها مشغول به کار هستند ک��ه از این تعداد 62 درصد 
لیسانس، 16 درصد فوق لیسانس، 10 درصد فوق دیپلم و مابقي دیپلم 
ب��وده و نهایت��ا 49 نفر )حدود 37 درص��د( در دفتر تهران و بقیه در 

سایت ها مشغول به خدمت هستند.
معرفي پروژه هاي انجام شده و در دست اجرا

مهمترین کارفرمایان نفت و گاز از ابتدا تاکنون شرکت مهندسي 

و توسع��ه گاز ایران با بی��ش از 73 درصد 
مبل��غ قرارداده��اي في مابی��ن، مجتمع 
گ��از پارس جنوب��ي ح��دود 16 درصد و 
شرکت ه��اي گاز استاني 6,7 درصد است. 
شایان ذک��ر است در حال حاضر و با اتمام 
برخي از پروژه ه��اي در دست اجرا، بیش 
از 95 درصد قراردادهاي فعال و موجود با 
شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران منعقد 

شده است.
طرح خ�ط لوله پنجم سراس�ري گاز 

)پایان یافته(:
در راستاي طرح توسعه فازهاي 6، 7 و 
8 می��دان گازي پارس جنوبي، طرح خط 
لوله پنجم سراسري IGAT-V جهت انتقال 
گاز ترش حدود 3700 میلیون فوت مكعب 
در روز، از پاالیشگاه عسلویه جهت تزریق به 
میادین نفتي آغاجاري در نظر گرفته شده 
است.  با انتقال گاز ترش تولیدي فازهاي 
6، 7 و 8 ب��ه منطقه نفتي آغاجاري عالوه 
ب��ر دستیابي به برداشت روزانه 3/7 میلیارد 
فوت مكعب گاز و ح��دود 140 هزار بشكه 
میعانات گ��ازي از مخ��زن مشترك پارس 
جنوبي، افزایش قاب��ل توجهي در ظرفیت 
چاه هاي نفتي ای��ن منطقه به وجود خواهد 
آمد. با تزریق گاز انتقال داده شده به چاه هاي 
میدان نفتي آغاجاري، طي 25 سال آینده 
1/4 میلیارد بشكه نفت خام، بازیافت ثانوي 
)SECONDARY RECOVERY(  مي ش��ود 
که در نتیجه افزایش درآمد ملي کشور به 
میزان تقریبي 2/24 میلیارد دالر در سال 
)6/08 میلی��ون دالر در روز( را به وج��ود 

خواهد آورد. 
مدی��ری��ت ارشد صنایع نف��ت و گاز 
افتخ��ار مي کند توانسته اس��ت مدیریت 
پروژه )MC( خط لوله پنجم سراسري گاز 
ای��ران را با گستردگي جغرافیایي بیش از 
500 کیلومتر، اعتبار مالي بیش از 2000 
میلیون دالر انجام دهد. حجم خدمات ارائه 
شده این واحد براي این پروژه طي 6 سال 
و بال��غ بر 6000 نفرماه نیروي مدیریتي و 

کارشناسي بوده است. 

جوان و پویا 

منصور قزوینی
SBU مدیر ارشد
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پروژه مدیریت طرح خط لوله 42 اینچ 
عسلویه- پاالیشگاه فجر )پایان یافته(:

به منظ��ور هماهنگي ب��ا تحقق طرح 
زود هنگام توسعه فازه��اي6، 7و8 میدان 
گازي پارس جنوب��ي و به م��وازات اجراي 
طرح خط لوله پنج��م سراسري گاز ایران 
IGAT-V، اح��داث خط لول��ه 42 اینچ از 

پاالیشگاه فازهاي 6، 7 و 8 در شهر عسلویه 
به پاالیشگاه فجر واقع در شهرستان جم، 
70 کیلومتري شمال غرب عسلویه، جهت 
انتقال گاز ترش استحصال شده، با حجم 
تقریب��ي 850 میلیون فوت مكعب در روز 

در نظر گرفته شده ا   ست.
پ�روژه مدیریت طرح خ�ط لوله نهم 

سراس�ري گاز ای�ران از ده�گالن تا 
بازرگان)دردست اجرا(:

در پ��ي ادام��ه یافتن خ��ط لوله ششم 
سراس��ري ت��ا شه��ر دهگ��الن در استان 
کردست��ان در سال 89، ط��رح ادامه این 
خ��ط تا مرز بازرگان نی��ز به عنوان طرح با 
اولویت باال انتخاب شد. این خط داراي قطر 
56 این��چ و به طول تقریبي 600 کیلومتر 
است و به منظور تأمین گاز صادراتي ترکیه 
و کشور هاي اروپایي تعریف شده است و قرار 
بود تا پایان سال 91 به بهره  برداري برسد. 
این ط��رح همچنی��ن داراي 5 تأسیسات 
تقویت فش��ار در طول خ��ود خواهد بود. 

شایان ذکر است واحد نفت و گاز شرکت مهندسي قدس نیرو که در 
آن زمان تنها 4 سال از عمر خود را سپری کرده بود، با تكیه بر پشتوانه 
خدمات درخشان در مدیریت خط لوله پنجم سراسري گاز باالترین 
امتیاز فني را در بین کلیه شرکت هاي باتجربه در صنعت نفت و گاز 
کشور، اخذ کرد و موفق شد مسئولیت مدیریت پیمان این طرح مهم 

و استراتژیك را عهده دار شود.
پروژه نظ�ارت کارگاه�ي و عالیه خط لوله شش�م از اهواز تا 

دهگالن )در دست اجرا(:
 ادام��ه خط لوله ششم از اهواز تا دهگالن با قطر 56 اینچ و طول 
تقریبي 600 کیلومتر است؛ ضمن آنكه انشعابات متعدد در این خط 
جهت انتقال گاز به شهرهاي بین راه در طرح اصلي وجود داشته که 
نهایتاً طول خط اصلي و انشعابات آن بالغ بر 1100 کیلومتر مي شود. 
این طرح به عنوان اولویت ب��االي اجرایي طرح هاي شرکت ملي گاز  
ایران در سال 89 تعریف شده و به صورتEPC  به قرارگاه خاتم االنبیاء 
)ص( واگ��ذار شده است. در حال حاض��ر مدیریت صنایع نفت و گاز 
شرکت مهندسي قدس نیرو به عنوان دستگاه نظارت عالیه و کارگاهي 

در این طرح مهم و استراتژیك حضوري فعال دارد. 
 پروژه خط انتقال گاز 42 اینچ گاز ترش شهید مندني زاده به 

پاالیشگاه گاز بیدبلند 1 )در دست اجرا(:
این پروژه به عنوان اولین پروژه EPC در صنایع نفت و گاز از اهمیت 
ویژه اي برخوردار است؛ چراکه شرکت قدس نیرو به همراه شرکت ایران 
آروین به عنوان پیمانكار EPC این پروژه در خرداد ماه 1392 انتخاب 
شده اند. مسئولیت مهندسي کل کار و بخش��ي از تدارکات پروژه بر 
عهده این واحد بوده و در حال حاضر بخش مهندسي خط لوله در حال 

اتمام بوده و همچنین برخي از اقالم اصلي سفارش گذاري شده اند.
پروژه انجام خدمات مش�اوره، نظارت عالی�ه و کارگاهي پروژه 
احداث ایستگاه تقویت فش�ار پتاوه 4 به صورت PC )در دست 

اجرا(:
بنابر سیاست هاي کلي دولت جمهوري اسالمي ایران جهت تأمین 
گاز در اقصي نقاط مملكت، گازرساني به شهرهاي مختلف و همچنین 
تقویت فشار گاز خطوط لوله کشور و نیز به منظور تأمین فشار کافي در 
خط انتقال گاز دهم سراسري، احداث به موقع ایستگاه تقویت فشار 
گاز پت��اوه 4 در دستور کار شرکت مهندسي و توسعه گاز ایران قرار 
دارد. ظرفیت ایستگاه گاز پتاوه 4 برابر با 70 میلیون مترمكعب در روز 
و بر روي خط لوله دهم سراسري احداث مي شود. در این ایستگاه گاز 
با فش��ار Psia750 وارد شده و با فشار Psia1045 از آن خارج شده و 
ب��ه خط لوله دهم سراسري تزریق مي شود. پروژه مذکور با پیشرفت 
فیزیكي 61 درصد هم اکنون در دست اجرا است و SBU نفت و گاز 

قدس نیرو در آن حضوري فعال دارد.
 EPC پ�روژه نظارت بر طراحي، نظارت کارگاهي و عالیه پروژه
تأسیسات تقویت فشار گاز اردستان، کاشان، دهشیر و نائین:

ای��ن پ��روژه در اوایل زمست��ان 92 به 
شرک��ت ابالغ ش��د که به دلی��ل وسعت 
جغرافیایي و همچنی��ن وجود کارفرمایي 
جدید ک��ه به صورت تخصص��ي فقط در 
زمینه تأسیسات تقویت فشار متمرکز است 
در زم��ره پروژه هاي مهم در دست اجرا در 
آین��ده قرار خواهد گرفت. شرکت در حال 
حاضر در مرحله تجهی��ز کارگاه و تأمین 

نیرو است.
پ�روژه نظ�ارت ب�ر طراح�ي، نظارت 
کارگاهي و عالیه پروژه EPC تأسیسات 

تقویت فشار گاز خورموج و دیلم:
این پ��روژه نیز در اوای��ل زمستان 92 
ب��ه شرکت ابالغ شده ک��ه در حال حاضر 
فعالیت ه��اي مقدماتي انتخ��اب پیمانكار 

اجرایي آن در دستور کار قرار دارد.
برنامه هاي پیش رو: 

مطاب��ق استراتژي ه��اي شرک��ت و واحد 
مهمترین برنامه هاي پیش رو به شرح زیر است:

 تن��وع بخشي به کارفرمای��ان و ورود به 
مجموعه هاي پتروشیم��ي )اخذ رتبه هاي 
الزم(. شای��ان ذکر است پروژه گازرساني به 
مجتمع صنعتي گل گهر سیرجان به عنوان 
اولین پ��روژه در راستاي اهداف استراتژیك 
شرک��ت و تنوع بخشي ب��ه کارفرمایان به 
مجموعه اضافه شده و ه��دف از این پروژه 
گازرساني به مجتمع هاي صنعتي گل گهر 
سیرجان شام��ل کارخانجات جهان فوالد، 
توسعه آهن و فوالد، گندله سازي، گهرزمین، 
ف��والد ایرانی��ان و نیروگ��اه 500 مگاواتي 
است. خدمات دستگاه نظ��ارت این پروژه 
که هم اکن��ون با پیشرفت فیزیكي حدوداً 
36 درصدی در دس��ت اجرا است،  توسط 

مجموعه نفت و گاز در حال ارائه می باشد.
 تمدید رتبه بندي هاي موجود

 شناسایي و عقد ق��رارداد با کارفرمایان 
بخش حقوقي

 شرکت و حضور فعال در نمایشگاه هاي 
داخلي و خارجي

 ایج��اد مشارکت ها در جهت اخذ پروژه 
به صورت ترك تشریفات



پرونده قدس نیرو
Company Review

38
فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  ویژه نامه سی امین سالگرد

آن زمان که پس از چندین سال کار 
در زمین��ه نیروگاه، با توجه به شرایط  و 
زمینه مناسب براي شروع کارهاي انرژي 
در عرصه کشور، مقرر شد اقدام به حضور 
در مناقصات پروژه هاي این زمینه کاري 
و بنا نه��ادن “واحد انرژي” نمایم، خوب 
مي دانست��م که این شروع مساوي است 
با تالش بیشتر و بیشتر و سپس توسعه. 
فعالیت هاي انجام ش��ده در اواخر سال 
84 و در کن��ار واح��د نیروگاه هاي بخار 
ب��ا دو پ��روژه تحقیقاتي-مطالعاتي و با 
5-6 کارشناس، شروعي بود براي انجام 
کارهاي مربوط به ح��وزه انرژي در این 

شرکت مشاوره مهندسي.
پ��س از گذشت مدت زماني کوتاه، با 
حضور پروژه ه��اي متنوع نیروگاه بادي، 
امكان سنج��ي نیروگاه اتم��ي، ممیزي 
انرژي و بهینه سازي انرژي با کارفرمایان 

متفاوت در تهران و دیگر شهرها، موفق به انجام پروژه هایي شدیم 
و با همراهي و مساعدت همكاران مسئول و دلسوز و رهنمودهاي 
مؤثر مدیریت شرکت، توانستیم با آنچه در توان داریم، نام و اعتبار 
شرکت را حفظ کرده و عضو مفید و مؤثري در خانواده قدس نیرو 
باشیم که نهایتاً همه این تالش ها منجر به تشكیل واحد انرژي در 

سال 88 شد.
در حال حاضر واحد انرژي با تنوع تخصص ها و انجام پروژه هاي 
جدی��د، در کش��ور و در این شرکت، جایگاه خ��ود را در رابطه با 
موضوع انرژي کسب کرده و با انجام 30 پروژه افتخار ارائه خدمات 
به بیست کارفرم��اي سراسر کشور شام��ل وزارت نیرو، سازمان 
توسعه برق ایران، گروه مپنا، سانا، سابا، 3 شرکت برق منطقه اي، 
شرکت ه��اي فوالد زرند ایرانیان و فوالد هرمزگان، سازمان انرژي 
اتمي ایران، منطقه ده عملیات انتقال گاز، شرکت توسعه نیشكر و 
صنایع جانبي، شرکت رویان، شرکت تأسیسات دریایي و ... را دارد 
و در خ��ارج از مرزهاي کشور عزیزمان انجام خدمات مهندسي و 
نظارت کارگاهي نیروگاه 50 مگاواتي بادي در کشور پاکستان را 
عهده دار است و تاکنون ازسوی برخي از کارفرمایان تقدیرنامه هایي 

نیز دریافت کرده است.

ای��ن واحد شام��ل مدیری��ت ارشد 
مهندس��ي ان��رژي و همچنی��ن بخش 
بررسي هاي اقتص��ادي و بخش اجرایي 
است که مدیریت ارشد مهندسي انرژي 
خ��ود مشتمل بر دو بخ��ش انرژي هاي 

تجدید پذیر و بهینه سازي انرژي است.
در حال حاض��ر بخ��ش انرژي ه��اي 
تجدیدپذیر این واحد در 5 حوزه بادي، 
خورشی��دي، زیست توده، زمین گرمایي 
و هی��دروژن و پیل سوخت��ي، خدمات 
مهندسي و نظارت کارگاهي خود را ارائه 
می کند و در دو حوزه انرژي امواج و جزر 
و مد نیز آمادگي انج��ام پروژه هاي آتي 

وجود دارد.
در بخش بهینه سازي انرژي به منظور 
ارائه خدمات مشاوره و اجراي پروژه هاي 
مختل��ف جهت بهبود مدیری��ت انرژي 
در حوزه صنعت، ساختم��ان، نیروگاه، 

نوپا اما مصمم

فتانه دوستدار
مدیر ارشد واحد انرژی
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انرژی های نو

پاالیشگاه و سایر صنایع و رشد تكنولوژي 
و بهبود کیفیت محصوالت، تجهیزات و 
دستگاه هاي تأثیرگذار ب��ر انرژي ایجاد 
شده اس��ت و در حوزه هاي توربین هاي 
انبساطي، سیستم ه��اي تولید همزمان 
 ،)CHP&CCHP( برق، حرارت و ب��رودت
ممی��زي ان��رژي )صنع��ت، نیروگ��اه و 
ساختم��ان( و استق��رار سیستم ه��اي 
مدیریت انرژي خدمات ارائه مي کنیم و 
حتی می توان اذعان کرد که در بسیاري 
از این موارد در بین شرکت هاي مهندسي 

داخلي، از پیشروان محسوب مي شویم.
در انج��ام پروژه ه��اي واح��د انرژي، 
تخصص ه��اي مكانیك، ب��رق، کنترل-

ابزار دقیق، شیمي-پروسس، متالورژي، 
عمران-محیط زیست،  عمران-عم��ران، 
و  مدیری��ت  محی��ط،  بهداش��ت 
برنامه ریزي محیط زیست، هواشناسي-

پتانسیل سنج��ي ب��اد، کنترل پ��روژه، 
اقتصاد مهندسي، قرارداد، زمین شناسي 
 CDM ،نقشه ب��رداري ،GIS ،مهندس��ي
و پدافند غیر عامل م��ورد استفاده قرار 

مي گیرند.
مجموعه تخصص ها و نیروهاي فوق 
با عنایت به استقرار سیستم مدیریت 
یكپارچه بر پایه استانداردهاي مدیریت 
کیفی��ت، ایمني، بهداش��ت شغلي و 
زیست محیط��ي و کسب تقدیرنامه بر 
 ”EFQM“ اساس مدل سرآم��دي اروپا
و ب��ا اعتق��اد راسخ ب��ه ال��زام بیش از 
پیش استفاده بهینه از انرژي با بهبود 

مدیریت آن در بخش هاي مختلف و کاربردي کردن استفاده از 
انرژي هاي تجدیدپذیر در جهت کاهش میزان CO2 حاصله از 
مصرف سوخت هاي فسیلي و حفظ محیط زیست، قابلیت هاي 
الزم جهت دستیابي به اهداف درازمدت و کوتاه مدت سازمان ها 
و موجبات بهره وري باالتر از طریق کاهش سهم انرژي در قیمت 
تم��ام شده محصوالت و حفظ ذخایر و مناب��ع انرژي را فراهم 

خواهد ساخت.
و اما با وجود این توانمندي ها و امكانات، طي همین مدت زمان 

کوتاه چه سهمي از پروژه هاي ملي در زمینه انرژي داشته ایم؟
 ناظر اولین سایت بادي کشور با توربین هاي بادي مگاواتي )20 مگاوات(

 مشاور و ناظر بزرگترین پروژه نیروگاه بادي کشور با توربین هاي 
مگاواتي )250 مگاوات در سه سایت(

 مش��اور اولین و بزرگترین پ��روژه امكان سنجي و پتانسیل سنجي 
زیست توده در کشور و تهیه اطلس زیست توده از پسماندهاي جامد 

شهري با همكاري شرکت آلماني فیشنر
 مشاور اولی��ن پ��روژه بازیافت انرژي 

)تولید برق( در صنعت فوالد
 مش��اور ط��راح و ناظر اولی��ن و تنها 
پ��روژه اح��داث پایلوت ه��اي سازگار با 

محیط زیست در سایت طالقان
 مشاور و ناظر ایراني یك نیروگاه بادي 
50 مگاواتي در خارج از کشور )پاکستان(

 تاکنون به اتكا توان مهندسي مان آنچه 
در ت��وان داشته ایم به ک��ار گرفته ایم تا 
رضایت کارفرمایان فراهم شود و در این 
راستا همواره آماده شنیدن انتقادات براي 
اصالح عملكرد خودمان بوده ایم. از درگاه 
خداوند متع��ال مي خواهیم که همواره 
ت��وان و نیت خیرم��ان را حفظ کرده و 
وسعت دیدمان را بیشتر و بیشتر کند تا 

بتوانیم در آینده به این اهداف برسیم:
 انجام پروژه هاي EPC در داخل و خارج 

کشور
 حضور به عنوان MC )عامل چهارم( در 

پروژه هاي آتي انرژي
 شناسایي صنایع انرژي بر و جلوگیري 
از هدر رفت��ن انرژي با انج��ام خدمات 
مهندس��ي در زمینه استق��رار سیستم 

مدیریت انرژي و ممیزي انرژي
زمین��ه  در  تخص��ص  و  مه��ارت   
بهره ب��رداري و تعمی��رات نیروگاه هاي 

انرژي هاي تجدیدپذیر
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مركز اسناد فنی

مرکز اسناد فني )آرشیو( قدس  نیرو محلی است برای نگهداری از کلیه 
اسناد و مدارك شام��ل: قراردادها، گزارشات، مكاتبات، نقشه هاي وارده 
از سوي پیمانكاران، نقشه هاي جغرافیایي و نقشه هاي طراحي شرکت. 
 ای��ن واحد با متراژ تقریبي 600 مترمربع یك��ي از مهمترین واحدهاي 
پشتیبان شرکت مهندس��ي قدس نیرو و یكي از کامل ترین آرشیوهاي 

اسناد فني در سطح وزارت نیرو است.
ای��ن واحد مجهز به کارآمدترین دستگاه ه��اي اسكنر در اندازه A4 تا 
A0 اس��ت و از آغاز مكانیزاسیون واحد از سال 1384 تاکنون نزدیك به 

یكصدهزار عنوان نقشه شیت و مدرك در اندازه هاي مختلف اسكن شده 
ک��ه حجمي برابر با 280 گیگا بای��ت از فضاي شبكه شرکت را به خود 
اختصاص داده است. با اجرایی شدن طرح مكانیزاسیون اسناد و مدارك، 
فضاي کاف��ي در اختیار این واحد قرار گرفت تا با کالسه بندي منظم تر 
مدارك و نقشه ها نی��از کارشناسان شرکت را در سرویس دهي منظم و 

سریع مدارك برآورده کند.
 Hard همچنین بالغ بر دویست هزار عنوان نقشه و مدرك به صورت

Copy در این واحد نگهداری می شود.

آرشيو

کتابخانه به عنوان یك منبع اطالعاتي مهم در تهیه منابع مربوط و هماهنگ 
با اهداف و برنامه هاي شرک��ت در سال1362 تأسیس و در طول سال های 
فعالی��ت خود با گ��ردآوری و سازماندهی منابع نوشت��اری و غیرنوشتاری 
مجموعه مناسبی از مدارك فني و تخصصي را فراهم کرده و در حال حاضر 

یكي از کتابخانه هاي مطرح در سطح وزارت نیرو است.
کتابخانه داراي وب پیج مخصوص در سایت شرکت قدس نیرو است که از 
این طریق خدمات متنوع کتابداري از قبیل پایگاه هاي اطالعاتي، اخبار کتاب 
و کتابخانه، ارتباط با بانك هاي اطالعاتي، بریده جراید و تازه هاي کتابخانه را 
به همكاران ارائه مي کند. همچنین بانك تولیدات علمی همكاران شرکت نیز 

در صفحه اصلي اینترانت قابل رؤیت است.
معرفي پایگاه هاي اطالعاتي:

سیم��رغ: )نرم افزار جامع کتاب��داري شرکت نوسا(: یك��ي از کامل ترین 
برنامه های نرم افزاري مربوط به کتابخانه است و کتابخانه قدس نیرو حدوداً از 
20 سال پیش براي سازماندهي منابع چاپي )فهرست نوسي و نمایه سازي( از 
این نرم افزار استفاده مي کند. نرم افزار سیمرغ و امانت آن تحت وب بوده و 
همكاران مي توانند مدرك مورد نظر خود را جستجو، رزرو، تمدید و از سایر 

امكانات آن استفاده کنند. 
ساعي پویش: نرم اف��زار ساعي پویش بانك استانداردهاي معتبر جهاني 
است که همكاران از طریق ثبت نام و به میزان دسترسي داده شده مي توانند 
استانداردهاي مورد نیاز را جستجو و با امكان ذخیره و بدون چاپ، به صورت 

تمام متن مشاهده کنند. استانداردها بر اساس نیاز پروژه ها به روز مي شوند.
کتابخانه دیجیتال: نرم افزار کتابخانه دیجیتال تولید داخلي شرکت بوده 
که با همكاري مرکز رایانه و کتابخانه تهیه شده است. در این نرم افزار هر نوع 
منبع دیجیتال شامل فایل هاي صوتي و تصویري، Office,pdfو ... سازماندهي 

کتابخانه تخصصی 
قدس نیرو
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كتابخانه

و از طری��ق فهرست نویسي با قابلیت 
جستجوي  محت��واي مجموعه انجام 
مي گیرد و همكاران مي توانند پس از 
جستجو، مشخصات منبع و فایل مورد 

نظر را به صورت کامل مشاهده کنند.
دامنه موضوعي:

منابع ب��ا دامنه موضوع��ي فني و 
مهندسي شامل موضوعات آب، برق، 
نفت، گاز، انرژي، نیروگاه، الكترونیك، 
قدرت، مكانیك، عم��ران، سدسازي، 
محیط زیس��ت، حفاظ��ت و ایمن��ي 

صنعتي و ... است.
منابع اطالعاتي:

شامل کتب و مراجع، استانداردهاي 
معتب��ر جهان��ي، مناب��ع دیجیتالي، 
گزارش هاي فن��ي، نشریات و مقاالت 

تخصصي است.
عضویت ها:

عضویت کتابخانه در شوراي جهاني 

شبكه هاي فشار قوي )سیگره( و سایت اینترنتي مرکز خدمات فوالد ایران به ثبت رسیده است.
ارائه خدمات:

اطالع رسان��ي و ارائه خدمات کتابداري به همك��اران شرکت قدس نیرو و پژوهشگران و دانشجویان با ارائه 
معرفي نامه از سازمان مربوطه انجام می شود.

ارتباط با کتابخانه:
Library-Helpdesk@ghods-niroo.com :ایمیل کتابخانه

اطالع رساني به روز، سریع و دسترسي آسان به منابع، شعار کتابخانه قدس نیرو است.

خـــاطــرات

کتابداری با ظاهر نه چندان آراسته
از ابتدای ورود به قدس نیرو که به سال های گذشته برمی گردد در کتابخانه مشغول به کار شدم و در 
همان سال ها ازدواج کردم. اما هنوز مدت زیادی از ازدواج من نگذشته بود که مورد سوءظن همسرم 
ق��رار گرفت��م؛ چراکه به هیچ عنوان باور نمی کرد که شغل من کتابداری است و من در کتابخانه یك 
شرکت مهندسی مشغول به کار هستم! حتما می پرسید چرا؟ پاسخ ساده است؛ ظاهر آن روزهای من 

بیشتر شبیه مكانیك ها بود تا یك کتابدار.
علت هم این بود که آن روزها از سیستم هاي کامپیوتري و اینترنت خبري نبود و به دلیل محدودیت 
منابع مجبور بودم برای تهیه مدارك و استانداردها به نقاط مختلف تهران و کرج سر بزنم و پس از تهیه 
مدارك، آنها را برای سازماندهی به کتابخانه ملی برده و آنجا فهرست کنم و تازه بعد از تایپ مخصوص 
استنسیل، جهت تهیه کارت جستجو و چاپ آن که از الزامات ثبت مدارك کتابخانه بود به کتابخانه 
م��وزه ف��رش بروم. آنجا یك دستگاه قدیمی براي این ک��ار به نام وبر بود که مرتب هم حین کار گیر 
می کرد. این ماجرا تقریبا هر روز تكرار می شد تا جایی که من اغلب اوقات را بیرون از شرکت سپری 

می کردم و مدیر عامل وقت نام مرا ابوریحان بیرونی نهاده بود! 
خالصه جهت رفع سوءظن همسر محترم یك روز او را با خود به کتابخانه موزه فرش بردم و نحوه 
ک��ارم را شرح دادم تا ایشان باور کرد که من واقعاً یك کتابدار هستم و وضع ظاهری ام تنها به خاطر 

سفرهای درون شهری و کار با آن دستگاه ها بوده است.
ام��ا امروز کتابخانه قدس نیرو به یكی از بهترین و مجهزترین کتابخانه های تخصصی حوزه وزارت 
نیرو تبدیل شده و با فراهم کردن امكانات متنوع و برقراري ارتباط با سایر درگاه هاي علمي به سوی 
دیجیتالی شدن گام برمی دارد و دیگر نیازی به گشت و گذار در دل شهر براي تهیه مدارك و مستندات 

نیست.

سعید نافع
کتابدار کتابخانه تخصصی قدس نیرو
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فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  ویژه نامه سی امین سالگرد

براس��اس بازخورده��اي حاصل از 
پیاده سازي فرایند مدیریت استراتژیك 
در دوره ه��اي گذشت��ه و مطالع��ات 
انجام شده درخصوص مكاتب تجویزی 
و توصیف��ی مدیری��ت استراتژی��ك، 
طراحی ه��رم استراتژی��ك به شكلی 
که موجب��ات مشارکت طیف وسیعی 
از مدی��ران ارش��د و میان��ی سازمان 
را فراه��م آورد، در دست��ور ک��ار قرار 
گرفت. بی تردید مهم ترین ناحیه قابل 
بهبود فراین��د مدیریت استراتژیك در 
ادوار گذشت��ه سیستم اج��را و کنترل 
استراتژی ه��ا و برنامه های استراتژیك 

است که به منظ��ور مرتفع کردن آن، تمهیداتی خاص در نظر 
گرفته شده است.

بر اساس مفروضات فوق، خالصه فرایند مدیریت استراتژیك 
شرکت مهندسی قدس نیرو به شرح تصویر باال است.
زیر فرایند تعیین و کنترل اهداف استراتژیك:

اهداف استراتژی��ك در شرکت مهندسي قدس نیرو شامل 
شاخ��ص هاي کمي مالي و غیر مالي است که به تفكیك کل 
شرک��ت و هرکدام از مدیریت هاي ارشد مهندسي تعیین و در 
بازه هاي زماني تعریف شده کنترل مي شوند. شاخص هاي مالي 
)شامل سه دسته شاخص هاي سودآوري، عملیاتي و بهره وري( 
براساس سیاست هاي هزینه اي و سود مورد انتظار و شاخص هاي 
غیر مالي )شامل دو دست��ه شاخص هاي مشتري و کارکنان( 

براساس روند گذشته و اهداف پیش رو تعیین مي شوند. 

زیر فرایند ارزیابي عملكرد:
شایان ذکر است برخي شاخص هاي 
بسیاري کلیدي اه��داف استراتژیك، 
تح��ت سیستمي به عن��وان سیستم 
ارزیابي عملكرد طي بازه هاي زماني دو 
ماهه به تفكیك کل شرکت و هر کدام 
از مدیریت هاي ارشد مهندسي، مورد 
ارزیابي قرار گرفته و مبناي تخصیص 

پاداش قرار مي گیرد.
زیرفرایند جاري سازي برنامه هاي 

استراتژیك:
به منظ��ور ج��اري س��ازي ک��ارا و 
اثربخش برنامه هاي استراتژیك، براي 

 فرايند مديريت استراتژيك 
شركت مهندسی قدس نیرو
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نيیروو قدسسمهندسيی  شركکت ااسترااتژيیكک فراايیند مديیريیت  
خصوصص مكکاتب تجويیزيییي وو ددرر شدهه اانجامم مطالعاتت وو گذشته هايییي ددووررهه ددرر ااسترااتژيیكک مديیريیت فراايیند ساززيییي پيیاددهه اازز حاصل هايییيددباززخورر برااساسس

ااسترااتژيیكک، طرااحيی هرمم ااسترااتژيیكک به شكکليی كکه موجباتت مشارركکت طيیف ووسيیعيی اازز مديیراانن ااررشد وو ميیانيی ساززمانن رراا فرااهم توصيیفيی مديیريیت 
تريین ناحيیه قابل بهبودد فراايیند مديیريیت ااسترااتژيیكک ددرر ااددوواارر گذشته سيیستم ااجراا وو كکنترلل  تردديید مهم آآوورردد، ددرر ددستورر كکارر قراارر گرفت. بيی

آآنن، تمهيیدااتيی خاصص ددرر نظر گرفته شدهه ااست. كکرددننمنظورر مرتفع  كکه به ااسترااتژيیكک هايییي ااست ها وو برنامه ااسترااتژيییي  
.ااست ززيیربه شرحح تصويیر  نيیروو قدسسااسترااتژيیكک شركکت مهندسيی  بر ااساسس مفرووضاتت فوقق، خالصه فراايیند مديیريیت  

 
تعيیيین وو كکنترلل ااهداافف ااسترااتژيیكک: ززيیر فراايیند  

كکه به تفكکيیكک كکل شركکت وو هركکداامم اازز  ااستهايییي كکميی ماليی وو غيیر ماليی  شاخصنيیروو شامل  اافف ااسترااتژيیكک ددرر شركکت مهندسيی قدسسااهد
هايییي سوددآآوورريییي،  هايییي ماليی (شامل سه ددسته شاخص شاخص شوند. هايییي ززمانيی تعريیف شدهه كکنترلل ميی هايییي ااررشد مهندسيی تعيیيین وو ددرر باززهه مديیريیت

هايییي مشتريییي وو  (شامل ددوو ددسته شاخص هايییي غيیر ماليی شاخصوو اايییي وو سودد مورردد اانتظارر  هايییي هزيینه برااساسس سيیاست عمليیاتيی وو بهرهه وورريییي)
شوند.  برااساسس ررووند گذشته وو ااهداافف پيیش رروو تعيیيین ميی كکارركکنانن)  

ززيیر فراايیند ااررززيیابيی عملكکردد:  
هايییي ززمانيی ددوو  هايییي بسيیارريییي كکليیديییي ااهداافف ااسترااتژيیكک، تحت سيیستميی به عنواانن سيیستم ااررززيیابيی عملكکردد طيی باززهه شايیانن ذذكکر ااست برخيی شاخص

گيیردد. هايییي ااررشد مهندسيی، مورردد ااررززيیابيی قراارر گرفته وو مبنايییي تخصيیص پاددااشش قراارر ميی كکيیكک كکل شركکت وو هر كکداامم اازز مديیريیتتف ماهه به  
هايییي ااسترااتژيیكک: يییي برنامهززيیرفراايیند جارريییي سازز  

ساززيییي  جارريییي اايیشانن جهتها يیكک مسئولل تعيیيین شدهه وو  هايییي ااسترااتژيیكک، براايییي هر كکداامم اازز برنامه منظورر جارريییي ساززيییي كکارراا وو ااثربخش برنامه به
برااساسس  رراا وو با تعيیيین تيیم مورردد نظر وو منابع مورردد نيیازز، ااجراايییي برنامه كکرددهه مند برنامه مذكکورر، ااقداامم به تكکميیل فرميی به نامم شناسنامه پرووژژهه نظامم
كکنند. ميیررووشن وو ددقيیق شرووعع  WBSيیكک   

هايییي ااسترااتژيیكک: ززيیرفراايیند كکنترلل برنامه  
عامل ددرر شاوورر، مديیريیت عامل، نمايیندهه مديیرمتشكکل اازز م تحت عنواانن كکنترلل ااسترااتژيییي هايییي ااسترااتژيیكک، كکميیته عاليی منظورر كکنترلل ااجراايییي برنامه به

ااست. كکميیته مذكکورر به صوررتت مرتب هر هفته   شدههلل فراايیند مديیريیت ااسترااتژيیكک تشكکيیل ئومس مديیر اامورر توسعه وو تعاليی وو اامورر توسعه وو تعاليی،
ولل وو تركکيیب تيیم پرووژژهه، ئها، مس يییي برنامهااهايییي ااسترااتژيیكک رراا ررصد وو ددرر مواارردد الززمم با تغيیيیرااتيی ددرر محتو رنامهتشكکيیل جلسه ددااددهه وو پيیشرفت كکليیه ب

. شايیانن ذذكکر ااست ددرر هر يیكک اازز جلساتت كکند ها كکسب ميی ميین منابع، مديیريیت مواانع وو مشكکالتت ااطميینانن الززمم رراا اازز جارريییي شدنن ااثربخش برنامه◌ٴٔ تا
  پرددااززند. هايییي مذكکورر ميی ااقدااماتت اانجامم شدهه ددرر ررااستايییي برنامه ئهبرنامه با هماهنگيی قبليی به اارراا كکميیته، ددوو يیا سه نفر اازز مسئوليین

باززنگريییي وو به ررووززآآوورريییي سند مديیريیت ااسترااتژيیكک:  
الززمم  هايییي بيیروونيی وو ددرروونيی تغيیيیر ددرر هر مقطع اازز سالل، تغيیيیرااتت ررااستايیيی شركکت با محركککك هايییي ااسترااتژيیكک، جهت هم به غيیر اازز تغيیيیرااتت ددرر برنامه

گيیردد. شودد. همچنيین كکل فراايیند به صوررتت ساالنه مورردد باززنگريییي قراارر ميی ددرر هر يیكک اازز ااجزاايییي سند ااسترااتژيیكک ااعمالل ميی  
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هر کدام از برنامه ها یك مسئول تعیین 
ش��ده و ایش��ان جه��ت جاري سازي 
نظام مند برنامه مذکور، اقدام به تكمیل 
فرمي به نام شناسنام��ه پروژه کرده و 
با تعیین تیم م��ورد نظر و منابع مورد 
 WBS نیاز، اجراي برنامه را براساس یك

روشن و دقیق شروع مي کنند.
برنامه ه�اي  کنت�رل  زیرفراین�د 

استراتژیك:
به منظور کنترل اجراي برنامه هاي 
استراتژیك، کمیته عالي تحت عنوان 
کنترل استراتژي متشك��ل از مشاور، 
مدیریت عامل، نماینده مدیرعامل در 
امور توسعه و تعالي، مدیر امور توسعه 
و تعال��ي و مسئول فراین��د مدیریت 
استراتژیك تشكیل شده  است. کمیته 
مذکور به صورت مرتب هر هفته تشكیل 
جلسه داده و پیشرفت کلیه برنامه هاي 
استراتژیك را رص��د و در موارد الزم با 
تغییراتي در محتواي برنامه ها، مسئول 
و ترکیب تی��م پروژه، تأمی��ن منابع، 
مدیریت موان��ع و مشكالت اطمینان 
الزم را از جاري شدن اثربخش برنامه ها 
کسب مي کند. شایان ذکر است در هر 
یك از جلسات کمیت��ه، دو یا سه نفر 
از مسئولین برنامه با هماهنگي قبلي 
به ارائه اقدامات انجام شده در راستاي 

برنامه هاي مذکور مي پردازند. 
س�ند  روزآوري  ب�ه  و  بازنگ�ري 

مدیریت استراتژیك:
به غی��ر از تغیی��رات در برنامه هاي 
استراتژیك، جهت هم راستایي شرکت 
با محرك هاي بیروني و دروني تغییر در 
هر مقطع از سال، تغییرات الزم در هر 
ی��ك از اجزاي سند استراتژیك اعمال 
مي شود. همچنین کل فرایند به صورت 

ساالنه مورد بازنگري قرار مي گیرد.
سیس�تم  پیاده س�ازي  تاریخچه 
مدیری�ت یكپارچ�ه در ش�رکت 

مهندسي قدس نیرو
شرکت مهندس��ي قدس نیرو جزء  
اولی��ن شرکت ه��اي مهندس������ي 
اس��ت که توانسته ب��ا پشتوانه دانشي 
و  مشارکت جمع��ي کارکنان در تمام 

سیستم مدیری��ت کیفیت شرکت 
مهندسي قدس نیرو از مهر ماه 1374 
همزم��ان با تشكیل کمیت��ه راهبري 
کیفی��ت و آغ��از آموزش هاي ممیزي 
داخل��ي به نمایندگ��ان مدیریت هاي 
ارشد مهندسي فعالیت خ��ود را آغاز 
کرد و ب��ا برنامه ری��زي دقیق و سعي 
و کوشش ف��راوان هم��ه کارکنان در 
مسیر اخذ گواهینامه سیستم تضمین 
کیفیت ISO9001:94 گام برداشت و 
در آذرماه 1377 موفق به دریافت این 

گواهینامه از شرکت SGS شد.
در اسفندماه 1381 پس از منطبق 
ک��ردن سیستم ج��اري ب��ا سیستم 
مدیریت کیفی��ت بر اس��اس الزامات 
بازنگري سال 2000 طي یك ارزیابي 
دش��وار از طرف ممیزین شخص ثالث 
بدون هیچگونه عدم تطابق عمده اي، 
گواهینامه استقرار استاندارد سیستم 
مدیریت کیفیت ISO9001:2000 را 
از شرک��ت  گواهي دهنده BSI دریافت 
ک��رده و تاکنون به ص��ورت ساالنه بر 
اساس ممیزي هاي شخص ثالث آن را 

تمدید کرده است.
ع��الوه ب��ر ای��ن پ��روژه استق��رار 
و  ISO14001  استاندارده��اي 

 OHSAS18001 از نیمه اول سال 85 
آغاز و در سال 1386 شرکت موفق به 
اخذ گواهینامه هاي سیستم مدیریت 
محیط زیس��تISO14001:2004  و 
سیستم مدیریت ایمن��ي و بهداشت 
حرف��ه اي  OHSAS18001:2007  از 
شرک��ت DNV شد. ای��ن دو استاندارد 
همگام با استان��دارد مدیریت کیفیت 
ISO 9001 و با ایجاد ساختار متمرکز، 

بست��ر مناسبي براي توسع��ه و تعالي 
سازماني ایجاد کرده و موفقیت هایي در 

این راستا کسب شده است.
ساختار اجرای��ي سیستم مدیریت 
یكپارچه شرکت قدس نیرو که مبتني 
بر مشارک��ت و کارگروهي بوده است 
متشكل از کمیته هاي کیفي مختلف، 
شامل کمیت��ه راهبري بهبود کیفیت 
ی��ا IMS در سطح تحلی��ل و تصمیم 

کل نفرات HSE شرکت قدس نیرو
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نيیروو قدسسشركکت ددرر   HSEااقدااماتت اانجامم شدهه ددرر حوززهه   

 

HSEتم مديیريیت سطرحح رريیزيییي سيی   
� هايییي تخصصيی ددرر اايین حوززهه جهت ااجراا وو ااررتباطاتت ددرروونن ساززمانيی وو بروونن ساززمانيی ددرر  ها وو فرمم هايییي ااجراايیيی، ددستورراالعمل تهيیه ررووشش 

سه سطح.  
صوررتت  ااحدها بهاايییي، محيیط ززيیست ددرر كکليیه وو ها ددرر سه حوززهه اايیمنيی، بهدااشت حرفه شناسايیيی خطرااتت، ااررززيیابيی رريیسكک وو تعيیيین كکنترلل �

هايییي جديید شناسايیيی  تخصصيی وو براايییي كکليیه مشاغل صوررتت وو باززنگريییي ساليیانه وو ااضطراارريییي بر ااساسس حوااددثث، شبه حوااددثث وو رريیسكک
وو  http://sas.ghods-niroo.com/IMSDocumentsررسانيی به همكکارراانن با ااستفاددهه اازز شبكکه اايینتراانت، سايیت  ها وو ااطالعع شدهه ددرر پرووژژهه
هايیيی كکه ددسترسيی به اايینترنت ندااررند.   ههدديییي ددرر پرووژژ ااررسالل سيی  

� سوززيییي، ااتصاالتت برقق، آآبب  گيیريییي وو ااقداامم ددرر شراايیط بحراانيی مثل ززلزله، آآتش تشكکيیل كکميیته بحراانن. ووظيیفه كکميیته بحراانن تصميیم 
 كکه با توجه به ددستواالعمل ووااكکنش ددرر شراايیط ااضطراارريییي وو طرحح ووااكکنش ددرر شراايیط ااضطراارريییي ااقداامم ااستگرفتگيی، آآلوددگيی هواا وو .. 

ااست. SEHها اايین ووظيیفه بر عهدهه كکاررشناسس  . ددرر پرووژژههكکند ميی  
كکنترلل عمليیاتت   

) مختص كکسب كکاررهايییي مختلف ددرر شركکت جهت HSE Planهايییي مديیريیتيی اايیمنيی وو بهدااشت وو محيیط ززيیست ( ها وو طرحح تهيیه ددستورراالعمل
ختلف.ه ددرر هنگامم مناقصاتت وو قرااررددااددها به كکاررفرمايیانن، با توجه به ددررخوااست ووااحدهايییي مئاارراا  

ها وو ددفاتر ستادديییي. هايییي ددااخليی ساليیانه ددرر كکاررگاهه اانجامم مميیزيییي  
با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی. نيیروو قدسسااستاندااررددساززيییي، تهيیه وو توززيیع الززمم حفاظت فردديییي ددرر سطح شركکت   

برررسيی اايیمنيی خوددررووهايییي شركکت با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی به صوررتت ماهيیانه.  
رريیزيییي ووااحد آآموززشش. ااحدها طبق نيیازز سنجيی وو برنامهبه كکليیه وو HSEهايییي تخصصيی  ه آآموززششئاارراا  

برررسيی مصرفف منابع شامل آآبب وو برقق وو گازز وو كکاغذ با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی وو اارراايیه ررااهكکاررهايیيی جهت كکنترلل وو كکاهش مصرفف منابع 
ددرر طولل سالل.  

طب كکارر وو سالمت شغليی    
جهت  شودد. ددرر ددررمانگاهه شركکت بايیگانيی ميیوو هه شدسنل تشكکيیل هايییي طب كکارر براايییي پر پرووندهه 1386هايییي طب كکارر. اازز سالل  تشكکيیل پرووندهه

اايییي  آآززمايیشاتت ساليیانه طب كکارر ددرر كکليیه ووااحدهايییي شركکت ااعم اازز ستادديییي وو پرووژژهه ،هايییي ناشيی اازز شغل ددرر شركکت پيیشگيیريییي وو ددررمانن بيیمارريییي
شودد. ر مشاهدهه ميیهايییي ااسكکلتيی عضالنيی ددرر ززيی شودد. ررووند بهبودد بيیمارريییي توسط پزشكک طب كکارر مستقر ددرر شركکت اانجامم ميی  
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نيیروو قدسسشركکت ددرر   HSEااقدااماتت اانجامم شدهه ددرر حوززهه   

 

HSEتم مديیريیت سطرحح رريیزيییي سيی   
� هايییي تخصصيی ددرر اايین حوززهه جهت ااجراا وو ااررتباطاتت ددرروونن ساززمانيی وو بروونن ساززمانيی ددرر  ها وو فرمم هايییي ااجراايیيی، ددستورراالعمل تهيیه ررووشش 

سه سطح.  
صوررتت  ااحدها بهاايییي، محيیط ززيیست ددرر كکليیه وو ها ددرر سه حوززهه اايیمنيی، بهدااشت حرفه شناسايیيی خطرااتت، ااررززيیابيی رريیسكک وو تعيیيین كکنترلل �

هايییي جديید شناسايیيی  تخصصيی وو براايییي كکليیه مشاغل صوررتت وو باززنگريییي ساليیانه وو ااضطراارريییي بر ااساسس حوااددثث، شبه حوااددثث وو رريیسكک
وو  http://sas.ghods-niroo.com/IMSDocumentsررسانيی به همكکارراانن با ااستفاددهه اازز شبكکه اايینتراانت، سايیت  ها وو ااطالعع شدهه ددرر پرووژژهه
هايیيی كکه ددسترسيی به اايینترنت ندااررند.   ههدديییي ددرر پرووژژ ااررسالل سيی  

� سوززيییي، ااتصاالتت برقق، آآبب  گيیريییي وو ااقداامم ددرر شراايیط بحراانيی مثل ززلزله، آآتش تشكکيیل كکميیته بحراانن. ووظيیفه كکميیته بحراانن تصميیم 
 كکه با توجه به ددستواالعمل ووااكکنش ددرر شراايیط ااضطراارريییي وو طرحح ووااكکنش ددرر شراايیط ااضطراارريییي ااقداامم ااستگرفتگيی، آآلوددگيی هواا وو .. 

ااست. SEHها اايین ووظيیفه بر عهدهه كکاررشناسس  . ددرر پرووژژههكکند ميی  
كکنترلل عمليیاتت   

) مختص كکسب كکاررهايییي مختلف ددرر شركکت جهت HSE Planهايییي مديیريیتيی اايیمنيی وو بهدااشت وو محيیط ززيیست ( ها وو طرحح تهيیه ددستورراالعمل
ختلف.ه ددرر هنگامم مناقصاتت وو قرااررددااددها به كکاررفرمايیانن، با توجه به ددررخوااست ووااحدهايییي مئاارراا  

ها وو ددفاتر ستادديییي. هايییي ددااخليی ساليیانه ددرر كکاررگاهه اانجامم مميیزيییي  
با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی. نيیروو قدسسااستاندااررددساززيییي، تهيیه وو توززيیع الززمم حفاظت فردديییي ددرر سطح شركکت   

برررسيی اايیمنيی خوددررووهايییي شركکت با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی به صوررتت ماهيیانه.  
رريیزيییي ووااحد آآموززشش. ااحدها طبق نيیازز سنجيی وو برنامهبه كکليیه وو HSEهايییي تخصصيی  ه آآموززششئاارراا  

برررسيی مصرفف منابع شامل آآبب وو برقق وو گازز وو كکاغذ با همكکارريییي ووااحد پشتيیبانيی وو اارراايیه ررااهكکاررهايیيی جهت كکنترلل وو كکاهش مصرفف منابع 
ددرر طولل سالل.  

طب كکارر وو سالمت شغليی    
جهت  شودد. ددرر ددررمانگاهه شركکت بايیگانيی ميیوو هه شدسنل تشكکيیل هايییي طب كکارر براايییي پر پرووندهه 1386هايییي طب كکارر. اازز سالل  تشكکيیل پرووندهه

اايییي  آآززمايیشاتت ساليیانه طب كکارر ددرر كکليیه ووااحدهايییي شركکت ااعم اازز ستادديییي وو پرووژژهه ،هايییي ناشيی اازز شغل ددرر شركکت پيیشگيیريییي وو ددررمانن بيیمارريییي
شودد. ر مشاهدهه ميیهايییي ااسكکلتيی عضالنيی ددرر ززيی شودد. ررووند بهبودد بيیمارريییي توسط پزشكک طب كکارر مستقر ددرر شركکت اانجامم ميی  
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سطوح سازماني، سیستم مدیریت یكپارچه خود را مستقر و به 
اجرا در آورد. این مهم هیچگاه بدون اعتقاد، باور و تعهد کارکنان 
شرکت به سیستم مدیریت کیفیت به دستاوردهاي چشمگیر 

خود نمي رسید.

  HSEارتباطات و ساختار جاري 
در شرکت مهندسي قدس نیرو
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فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  ویژه نامه سی امین سالگرد

سازي ه��اي سازمان��ي و کمیته هاي 
درون بخش��ي یا QCT در سطح پایش 
و اندازه گی��ري عملك��رد فرآینده��ا و 
تحلیل ه��اي درون بخشي اس��ت. در 
می��ان ای��ن کمیته ها نق��ش کمیته 
راهبري کیفیت IMS از سایر کمیته ها 
برجسته تر است؛ زیرا وظیفه این کمیته 
بررسي مسائل و مشكالت کالن کیفي 
در سطح شرکت و ارائه راهكارها جهت 
ارتق��ا و بهبود کیفیت اس��ت و نتایج 
عملكرد آن پ��س از بحث در جلسات 
بازنگري مدیریت تبدیل به تصمیمات 

کالن کیفي مي شود.
بر اساس خط مشي سیستم مدیریت 
یكپارچه، شرکت مهندسي قدس نیرو  
قادر به ارائه خدمات مهندسي جامع و 
با کیفیت براي کلیه مراحل طرح هاي 
کارفرمای��ان طرف ق��رارداد است و در 
اج��راي مأموری��ت سازماني  راستاي 
خود بر این باور است که در برابر همه 
کارفرمایاني ک��ه از خدمات مهندسي 

ای��ن شرکت بهره مي برند، ف��ارغ از نام و ان��دازه سازمان آنان، 
مسئول است. 

سیستم مدیریت کیفی��ت قدس نیرو شامل فرایندهاي زیر 
است:

)CSM(1- سیستم نظرسنجي از مشتریان
2-مدیریت فرایندها )شناسایي فرایندها و مستندسازي(

3- سیستم ه��اي پایش و تحلیل عملك��رد )ممیزي داخلي و 
شخص ثالث، شاخص ها و اهداف کیفیت و بازنگري مدیریت(

 )ESM( 4- سیستم نظرسنجي از کارکنان
5-  رسیدگي به شكایات )اقدامات اصالحي/پیشگیرانه(

HSE در شرکت مهندسي قدس نیرو 

شرکت مهندسي قدس نیرو همگام با شرکت هاي مشابه در 
س��ال1386 اقدام به اجراي سیستم مدیری��ت ISO14001 و 
OHSAS 18001 کرد. نظام مدیریت HSE به عنوان یك الگوي 

کامل در مدیریت و کنترل نظام مند مخاطرات، در کلیه واحدها 
و پروژه هاي شرکت استقرار یافته است. 

با ایجاد فرهنگ، خالقیت و نوآوري در راستاي توسعه  پایدار 
و کرامت انسان، به طور یكپارچه و با همگرایي نیروهاي انساني 
و امكانات و تجهیزات، با استف��اده از سیستم آموزش کارآمد، 
سازماندهي مناسب، ممیزي دوره اي، ارزیابي با بهبود مستمر 
موج��ب به حداقل رساندن اثرات نامطلوب صنعت بر کارکنان 

و محیط زیس��ت و همچنی��ن ارتقاي 
سط��ح سالمت اف��راد از طریق اعمال 
راهكارهاي کنترلي مدیریتي، مهندسي 
و اجرای��ي در کلیه سط��وح سازمان و 
در نهای��ت صیان��ت از محیط زیست 

به  عنوان سرمایه بشریت مي شود.
 HSE اقدامات انجام شده در حوزه

در  شرکت قدس نیرو
HSE طرح ریزي سیستم مدیریت

اجرای��ي،  روش ه��اي  تهی��ه   
دستورالعمل ها و فرم هاي تخصصي در 
این حوزه جهت اجرا و ارتباطات درون 
سازماني و برون سازماني در سه سطح.

 شناسایي خطرات، ارزیابي ریسك و 
تعیی��ن کنترل ها در سه حوزه ایمني، 
بهداش��ت حرف��ه اي، محی��ط زیست 
در کلیه واحده��ا به صورت تخصصي 
و ب��راي کلی��ه مشاغ��ل ب��ه  صورت 
بازنگري سالیانه و اضطراري بر اساس 
حوادث، شبه ح��وادث و ریسك هاي 
جدی��د شناسایي ش��ده در پروژه ها و 
اطالع رساني به همكاران با استفاده از 
http://sas. شبكه اینترانت، سای��ت
ghods-niroo.com/IMSDocu-

ments و ارسال سي دي در پروژه هایي 

که دسترسي به اینترنت ندارند.  
 تشكی��ل کمیت��ه بح��ران. وظیفه 
کمیته بحران تصمیم گیري و اقدام در 
شرایط بحراني مثل زلزله، آتش سوزي، 
اتصاالت برق، آب گرفتگي، آلودگي هوا 
وغیره است که با توجه به دستورالعمل 
واکنش در شرای��ط اضطراري و طرح 
واکن��ش در شرایط اضط��راري اقدام 
مي کند. در پروژه ها این وظیفه بر عهده 

کارشناس HSE است.
کنترل عملیات

 تهی��ه دستورالعمل ه��ا و طرح هاي 
و  بهداش��ت  و  ایمن��ي  مدیریت��ي 
محیط زیس��ت )HSE Plan( مختص 
کسب وکاره��اي مختل��ف در شرکت 
جه��ت ارائ��ه در هنگ��ام مناقصات و 
قرارداده��ا به کارفرمای��ان، با توجه به 

درخواست واحدهاي مختلف.
 انجام ممیزي هاي داخلي سالیانه در 
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گيیريییي وو پايیش عملكکردد ااندااززهه   
هت پيیشگيیريییي اازز حوااددثث ناشيی اازز وو اارراايیه ررااهكکاررهايیيی ج نيیروو قدسسحوااددثث ااتفاقق اافتاددهه ددرر سطح شركکت  رررسيی وو ااررززيیابيی حوااددثث وو شبهب

ددهد)  ميی نشاننااخيیر سالل  6 رراا طيی . (نموددااررهايییي ززيیر ررووند بهبودد حاددثث شدنن شبه حوااددثث وو حوااددثثكکارر  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيیستم نظاررتت بر پيیمانكکارراانن   
هايییي  ) ااررسالل شدهه اازز طرفف پيیمانكکارراانن پرووژژههHSE Planاايییي وو محيیط( هايییي مديیريیتيی اايیمنيی وو بهدااشت حرفه برررسيی وو ااررززيیابيی وو باززنگريییي طرحح

اايیرااددااتت. ننهايیيی جهت برطرفف شد ه ررااهنمايیيیئمختلف وو اارراا  
ها وو برررسيی وو آآناليیز گزااررشاتت وو اانجامم ااقدااماتت ااصالحيی ددرر صوررتت نيیازز بر ااساسس گزااررشاتت ددرريیافت  ددرريیافت گزااررشاتت ماهيیانه اازز كکاررگاهه

شدهه.  
ددررخوااست ووااحدها وو هم چنيین بر حسب صالحديید اامورر توسعه وو تعاليی (ددررموااقع ضروورريییي) جهت  ها بنا به باززدديید تخصصيی اازز كکاررگاهه

. HSEبرررسيی ررووند ااجراايییي مقرررااتت   
وو شبه حوااددثث ااتفاقق اافتاددهه ددرر سطح پيیمانكکارراانن وو اارراايیه ررااهكکاررهايیيی جهت پيیشگيیريییي اازز حوااددثث ناشيی اازز كکارر . برررسيی وو ااررززيیابيی حوااددثث 

ددهد)  نشانن ميیااخيیر سالل  6(نموددااررهايییي ززيیر ررووند بهبودد حوااددثث رراا  ددرر طيی   
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گيیريییي وو پايیش عملكکردد ااندااززهه   
هت پيیشگيیريییي اازز حوااددثث ناشيی اازز وو اارراايیه ررااهكکاررهايیيی ج نيیروو قدسسحوااددثث ااتفاقق اافتاددهه ددرر سطح شركکت  رررسيی وو ااررززيیابيی حوااددثث وو شبهب

ددهد)  ميی نشاننااخيیر سالل  6 رراا طيی . (نموددااررهايییي ززيیر ررووند بهبودد حاددثث شدنن شبه حوااددثث وو حوااددثثكکارر  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سيیستم نظاررتت بر پيیمانكکارراانن   
هايییي  ) ااررسالل شدهه اازز طرفف پيیمانكکارراانن پرووژژههHSE Planاايییي وو محيیط( هايییي مديیريیتيی اايیمنيی وو بهدااشت حرفه برررسيی وو ااررززيیابيی وو باززنگريییي طرحح

اايیرااددااتت. ننهايیيی جهت برطرفف شد ه ررااهنمايیيیئمختلف وو اارراا  
ها وو برررسيی وو آآناليیز گزااررشاتت وو اانجامم ااقدااماتت ااصالحيی ددرر صوررتت نيیازز بر ااساسس گزااررشاتت ددرريیافت  ددرريیافت گزااررشاتت ماهيیانه اازز كکاررگاهه

شدهه.  
ددررخوااست ووااحدها وو هم چنيین بر حسب صالحديید اامورر توسعه وو تعاليی (ددررموااقع ضروورريییي) جهت  ها بنا به باززدديید تخصصيی اازز كکاررگاهه
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ددهد)  نشانن ميیااخيیر سالل  6(نموددااررهايییي ززيیر ررووند بهبودد حوااددثث رراا  ددرر طيی   
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کارگاه ها و دفاتر ستادي.
 استانداردس��ازي، تهیه و توزیع الزم 
حفاظ��ت ف��ردي در سط��ح شرکت 

قدس نیرو با همكاري واحد پشتیباني.
 بررسي ایمن��ي خودروهاي شرکت 
با همكاري واحد پشتیباني به صورت 

ماهیانه.
 HSE ارائ��ه آموزش ه��اي تخصصي 
ب��ه کلیه واحدها طب��ق نیاز سنجي و 

برنامه ریزي واحد آموزش.
 بررسي مصرف مناب��ع شامل آب و 
ب��رق و گاز و کاغذ با همك��اري واحد 
پشتیباني و ارائ��ه راهكارهایي جهت 
کنترل و کاهش مصرف منابع در طول 

سال.
طب کار و سالمت شغلي 

تشكیل پرونده هاي طب کار. از سال 
1386 پرونده هاي طب کار براي پرسنل 
تشكی��ل ش��ده و در درمانگاه شرکت 
بایگاني مي ش��ود. جهت پیشگیري و 
درمان بیماري ه��اي ناشي از شغل در 
شرکت، آزمایشات سالیانه طب کار در 
کلیه واحدهاي شرکت اعم از ستادي و 
پروژه اي توسط پزشك طب کار مستقر 
در شرک��ت انجام مي شود. روند بهبود 
بیماري هاي اسكلتي عضالني در نمودار 

شماره 1 مشاهده مي شود.
اندازه گیري و پایش عملكرد

و  ح��وادث  ارزیاب��ي  و  بررس��ي 
شبه ح��وادث اتفاق افت��اده در سطح 
شرکت قدس نی��رو و ارائه راهكارهایي 
جهت پیشگیري از حوادث ناشي از کار. 
)نموداره��اي 2 و3  روند بهبود حادث 
ش��دن شبه حوادث و حوادث را طي 6 

سال اخیر نشان مي دهد( 
سیستم نظارت بر پیمانكاران

 بررس��ي و ارزیاب��ي و بازنگ��ري 
طرح هاي مدیریتي ایمني و بهداشت 
حرفه اي و محی��ط)HSE Plan( ارسال 
ش��ده از طرف پیمانك��اران پروژه هاي 
مختلف و ارائ��ه راهنمایي هایي جهت 

برطرف شدن ایرادات.
 دریاف��ت گزارش��ات ماهیان��ه از 
کارگاه ها و بررس��ي و آنالیز گزارشات 

و انج��ام اقدامات اصالحي در صورت نی��از بر اساس گزارشات 
دریافت شده. 

 بازدی��د تخصصي از کارگاه ها بن��ا به درخواست واحدها و 
همچنین بر حسب صالحدید ام��ور توسعه و تعالي )درمواقع 

 . HSE ضروري( جهت بررسي روند اجراي مقررات
 بررسي و ارزیابي ح��وادث و شبه حوادث اتفاق افتاده در 
سطح پیمانكاران و ارائه راهكارهایي جهت پیشگیري از حوادث 
ناشي از کار.  )نمودارشماره 4 روند بهبود حوادث را  در طي 6 

EXSEC2\HSE-‐92\335\نشرريیهھ\متفررقهھ	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آآموززشش:   
رريیزيییي وو با ااستفاددهه اازز  وويیژهه كکليیه كکارركکنانن شركکت برنامه HSEهايییي تخصصيی  ووررههدد ،ها ددرر پرووژژهه نيیروو قدسسش نظاررتيی شركکت با توجه به نق

. شودد نن ددرروونن ساززمانيی وو بروونن ساززمانيی برگزاارر ميیامدررس  
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سال اخیر نشان مي دهد( 
آموزش:

ب��ا توجه به نق��ش نظارتي شرکت 
قدس نی��رو در پروژه ه��ا، دوره ه��اي 
تخصص��ي HSE ویژه کلی��ه کارکنان 
شرک��ت برنامه ری��زي و ب��ا استفاده 
از مدرس��ان درون سازمان��ي و ب��رون 

سازماني برگزار مي شود. 

نمودار شماره3

نمودار شماره4

نمودار شماره5
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فصلنامه علمی  - خبری  قدس نیرو  ویژه نامه سی امین سالگرد

دفتر اهواز
دفتر نمایندگی قدس نیرو درش�هر 
اهواز در منطقه کیانپارس قرار دارد؛ 
در زمینی به مس�احت 220مترمربع 
و ب�ا زیربن�ای 1098 مترمرب�ع، در 6 
طبقه. این ساختمان در تاریخ سی ام 
اردیبهشت ماه سال 1380 خریداری 
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�ر مش�تمل بر دو ساختمان 
اس�ت؛ یكي 3 طبقه روي پیلوت 
و دیگري 4 طبق�ه روي پیلوت که 
در مجم�وع 22 واحد را تش�كیل 
می دهن�د. ای�ن س�اختمان در 
زمینی به مساحت 1810مترمربع 
و با زیربن�ای 2590/7 مترمربع در 
سال 85 جهت استفاده کارکنان 

شرکت احداث شده است. 
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دفتر کرمانشاه:
دفتر نمایندگی قدس نیرو در ش�هر 
کرمانشاه س�اختمانی است 5 طبقه 
به ن�ام گلس�تان. این س�اختمان در 
زمینی به مس�احت 198مترمربع و 
با زیربنای 598 مترمرب�ع در تاریخ 
88/11/29 خریداری شده و در حال 
حاضر واحدهای خطوط و پس�ت در 

آن مستقر هستند.

دفتر تبریز
دفتر نمایندگی قدس نیرو در ش�هر تبریز 
س�اختمانی اس�ت 6 طبقه به نام ولیعصر. 
ای�ن س�اختمان در زمین�ی به مس�احت 
200مترمربع و ب�ا زیربنای 639/4 مترمربع 

در تاریخ 89/08/20 خریداری شده است.




