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سخن مدیـــــرعامل

چشم انداز شرکت 142

استراتژی کاهش هزینه

PMI مکانیسم مدیریت دعاوی پروژه براساس استاندارد های

مدیریت ریسک در پروژه های طراحی، تدارکات و ساخت بیمارستان ها در ایران

دی اریتور و لزوم حذف گازهای مضر درآب تغذیه دیگ های بخار

بررسی حوادث در پروژه های عمرانی

شهر بابک، اولین پروژه   بیمارستانی شرکت 142، سال 1361
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در ایــن ایــام پایانــی ســال97، بــا مــروری بــر چالش هــا و فرصت هــای ســال، تردیــدی نیســت کــه 
ــم. اصلی تریــن بحران هــای  ــی را از لحــاظ اقتصــادی ســپری کردی ــر التهاب روزهــای ســخت و پ
ــود  ــورم و رک ــرمایه، ت ــت س ــد، اف ــادث ش ــرخ ارز ح ــدید ن ــش ش ــی افزای ــه در پ ــال 97 ک س
ــا دشــواری های بســیاری همــراه کــرد.  اقتصــادی بــود کــه معیشــت مــردم عزیــز کشــورمان را ب
ــای  ــی پروژه ه ــد اجرای ــی را در رون ــیار نامطلوب ــرات بس ــت تأثی ــه دول ــری بودج ــن کس همچنی
نگرانــی و باتکلیفــی  قیمت هــا در کنــار  افزایــش لحظــه ای  برجــای گذاشــت.  عمرانــی 
ــد و تأمیــن  ــا عــدم فــروش کاالهــا، ســبب شــد خری ــن قیمــت و فــروش ی فروشــندگان در تعیی

ــا مشــکات بســیاری همــراه شــود. ــح ب مصال
امــا بــا وجــود تمــام ایــن بحران هــا، مــن و مدیــران شــرکت تمــام تــاش خــود را بــه کار بســتیم 
ــان  ــه کارکن ــت و ارج نهــادن ب ــر حمای ــی ب ــاد همیشــگی مان مبن ــه اصــول و اعتق ــا ایمــان ب ــا ب ت
و پرســنل 142، هیــچ گونــه لطمــه ای از شــرایط اقتصــادی موجــود درکشــور متوجــه کارکنــان 

گرانقــدر شــرکت نشــود.
بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه بــا وجــود تمــام مشــکات موجــود کارکنــان 142 راســخ تر 
از همیشــه، هــر آنچــه در تــوان داشــتند بــه کار بردنــد تــا خللــی در پیشــرفت پروژه هــا و تعهــدات 
شــرکت ایجــاد نشــود. در ایــن میــان تــاش جوانــان چشــمگیرتر بــود، چــرا کــه نــه تنهــا وظایــف 
ــد  ــعی کردن ــده س ــه آین ــد ب ــور و امی ــا ش ــه ب ــد بلک ــام دادن ــی انج ــو خوب ــه نح ــود را ب کاری خ
زیرســاخت های شــرکت را در راســتای بــرآورده شــدن چشــم انداز آن تحکیــم بخشــند و نشــان 
دادنــد کــه در هــر شــرایطی بایــد ایســتادگی کــرد و بــا عشــق و ایمانــی اســتوار آینــده ای روشــن 

را ســاخت.
اینــک کــه روزهــای پایانــی ســال 97 را ســپری می کنیــم، بــا وجــود تمــام دغدغه هــا، نگرانی هــا 
ــی  ــوز عزیزان ــان 142 دارم، خوشــحالم کــه هن ــال پروژه هــا و کارکن و مســولیت هایی کــه در قب
ــه  ــرای مــن منشــأ انگیــزه و امیــد هســتند و در جهــت رســیدن ب ــد کــه ب در کنــارم حضــور دارن

آرمــان همیشــگی شــرکت 142 کــه آبادانــی میهــن عزیزمــان بــوده اســت همراهیــم می کننــد.

با آرزوی سالی پر از آرامش، سامتی و شادابی برای خانواده بزرگ 142 

هوشنگ رسته 

روزهــا کــه بگذرنــد آخریــن صفحــه زمســتان را ورق می زننــد و ایــن شــب های بــاران خــورده 
دلتنگــی بــه ســر می آیــد.

ــرای همــکاران  ــرای ایــران عزیزمــان، و ب جانمــان رهــا می شــود از تیرگی هــای ســالی ســخت ب
عزیزتــر از جانمــان.

آری؛  
ــود و زمســتانی  ــان ب ــن شــب های زندگی م ســالی کــه گذشــت اگرچــه شــب هایش طوالنی تری

داشــت ســیاه و خــزان زده؛
ولیکــن رویــش گل هــای پــاک ســرزمینمان در بیمارســتان کــودکان اهــواز، تمــام دلتنگی هایمان 

ــاران کرد؛ را ب
صدای نفس های معصومانه شان از دل آسمان غبارآلوده شهر، بغضمان را شکست؛

و خنده هایشان برایمان شدآواز باران...
اما در آستانه سال جدید؛

ــر از  ــت پ ــالی اس ــان س ــن عزیزم ــط میه ــای بی خ ــر روی کاغذه ــا ب ــش بینی ه ــکاس پی ــه انع ک
هیاهــو و غوغــا؛

با خود می اندیشم: 
مگر بهار بی زمستان معنایی دارد؛

پس با رویایی بی انتها و دلی سرشار، پس از باران بهاری آوازی نو خواهیم خواند؛
از صمیــم قلبــم می خواهــم روی کاغذهــای بــی خــط ســال نــو، بهتریــن نامــه زندگیــم را بــرای 

مدیــران و همــکاران عزیــزم و همــه مــردم ایــران زمیــن بنویســم.
سام بهار زیبای من؛

وجودمان را لبریز کن از عشق و امید و زیبایی...

محمدرضا پوری

سخن
مدیـــــــر عامــــــل سرمقـــاله



5. توســعه برند
مطالعــه، ارزیابــی، شناســایی منابــع و عملیاتــی نمــودن فرصت هــای کســب وکار موجــود بــا 
 )Promotional Activities( توجــه به رونــد بازار و اجرای اثربخش فعالیت های ترفیعــی
بــه نحــوی کــه موجــب تعالــی و ترفیــع برنــد گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 شــود.

کالن راهبــــردهای 

     مـأمــوریت
ــش روی ــرایط پی ــه ش ــه ب ــا توج  ب
 صنعــت عمرانــی کشــور و نیــاز
معتبــر شــرکت های  وجــود  بــه 
 GC (General Contractor)

ــای  ــرح ه ــرای ط ــور اج ــه منظ  ب
خلــق  و  کارآفرینــی  زیربنایــی، 
مهندســین  گــروه  ملــی،  ثــروت 
مســیر  در   142 ســاختمان  و  راه 
یــک  تحقــق  خــود،  تکامــل 
 )GC( پیمانــکار معتبــر عمومــی
بــا هــدف اجــرای طــرح هــای ملــی 
و منطقــه ای در ســطح قراردادهــای 
مأموریــت  را   EPC+F و   EPC
از  تــا  و رســالت خــود می دانــد 
ــت  ــش کیفی ــا افزای ــق ب ــن طری ای
منابــع  در  صرفه جویــی  و  کار 
ــت  ــطح رضای ــای س ــور، ارتق کش
ذینفعــان خــود را تأمیــن نمایــد.

     چشـــــم انداز
 142 ســاختمان  و  راه  مهندســین  گــروه 
تجربیــات  بــه  اتــکا  بــا  اســت  مصمــم 
خــود  درخشــان  ســوابق  و  ارزشــمند 
ملــی،  پروژه هــای  اجــرای  زمینــه  در 
بهره گیــری از ســازمانی کارآمــد و اتــکا بــه 
ــا ســال  ــد، ت ــروی انســانی متعهــد و توانمن نی
بــه معتبرتریــن و برتریــن شــرکت   1405
ــتان  ــاخت بیمارس ــوزه س ــکاری در ح پیمان
در ســطح کشــور و منطقــه تبدیــل شــود.

1. توسعه منابع
   توســعه منابع انســانی 

حفــظ نیروهــای کلیــدی و نشــر دانــش آن هــا، تقویــت واحــد فنــی و مهندســی بــا جــذب 
کارکنانــی متخصــص، کارآمــد و پایبنــد بــه خــط  مشــی شــرکت و ارتقــای مســتمر دانــش 
ــرکت. ــای ش ــه فعالیت ه ــازمان در زمین ــای س ــی نیروه ــای عموم ــعه آگاهی ه ــی و توس فن

3. توسعه فعالیت ها
   توســعه سـبد پروژه ها

.EPC حضــور در مناقصــات و پروژه هــای جدیــد و ایجــاد شــرایط حضــور در پروژه هــای
   توســعه جغرافیایی پروژه ها

ورود به بازار فنی و مهندسی منطقه.
   تنوع در بازار کار و ســرمایه گذاری

ایجــاد تنــوع در تأمیــن منابــع مالی از طریق توســعه همکاری بــا صاحبان ســرمایه، بهینه کردن 
ســبد ســرمایه گذاری شــرکت با هــدف افزایش ســهم در بازارهــای تجاری داخلــی و منطقه.

4. توسعه مالی
   توســعه دارایی ها و افزایش ســرمایه شرکت

صنعــت  نظیــر  ســودآور  فعالیت هــای  در  مشــارکت  و  ســرمایه گذاری 
اقتصــادی. ارزش  افــزوده  ایجــاد  منظــور  بــه  بــورس  بــازار  و  ساختمان ســازی 

2. توســعه ساختاری
   توســعه  ســازمانی

توانمندی هــا،  بــه منظــور گســترش  توســعه و تکمیــل کلیــه دپارتمان هــای شــرکت 
انعطاف پذیــر کــردن ســازمان. بهبــود سیســتم ها، به کارگیــری رویکردهــای نویــن و 

   توســعه فیــزیکی
توسعه فضای اداری و زیرساخت های دفتر مرکزی.

   توســعه مشــارکتی
از  )اعــم  بین المللــی  و  داخلــی  برتــر  شــرکت های  بــا  کنسرســیوم  و  شناســایی 
اجــرای  قابلیــت  افزایــش  جهــت  ســرمایه گذاران(  و  مشــاوران  پیمانــکاران، 
کســب وکار. فضــای  تنوع بخشــی  و  منطقــه ای  و  ملــی  کان  طرح هــای 



استراتژی کاهش هزیــــنه
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مدیریت ریسک در پروژه های طراحی، تدارکات و ساخت بیمارستان ها در ایران

بررسی حوادث در پروژه های عمرانی

دی اریتور و لزوم حذف گازهای مضر در آب تغذیه دیگ های بخار



مقدمه
هزینــه در تمامــی فعالیت هــای ســازمان وجــود دارد، بنابرایــن مدیریــت آن امــری ضــروری اســت. منظــور از مدیریــت هزینــه ایجــاد 
ــه  ــدن ب ــز ش ــا مجه ــای بنگاه ه ــه بق ــروز، الزم ــرایط ام ــد در ش ــت. بی تردی ــه اس ــذف هزین ــش و ح ــرل، کاه ــرای کنت ــتمی ب سیس
سیســتم های مدیریــت اســتراتژیک هزینــه و تولیــد محصــوالت بــا قیمت هــای قابل رقابــت و پاســخ گویی ســریع بــه فرصت هــا اســت.

در هــر ســازمانی تصمیمــات مربــوط بــه کاهــش هزینه هــا بایــد بــر اســاس شــناخت و درک عمیــق از تمــام مراحــل تولیــد محصــول از 
طراحــی تــا فــروش و خدمــات پــس از فــروش باشــد. مدیــران بایــد هزینه هایــی کــه خلــق ارزش می کننــد و همچنیــن هزینه هایــی کــه 
ــر اصــل ارتبــاط  ــا تکیــه ب هیــچ ارزشــی نمی آفریننــد را شناســایی کننــد. رویکــرد کاهــش اســتراتژیک هزینه هــا و بهبــود عملکــرد ب
میــان بهبــود عملکــرد ســازمان بــا کاهــش هزینه هــا توســعه یافتــه اســت. کاهــش هزینــه اغلــب از طریــق حــذف ضایعــات و در نتیجــه 
کاهــش هزینــه شکســت صــورت می گیــرد. شــرکت هایی کــه ایــن اســتراتژی را دنبــال می کننــد ســعی دارنــد بــدون متضــرر شــدن، 

قیمت هــای خــود را در جریــان رقابــت پاییــن بیاورنــد.  

استراتژی های کاهش هزینه
1. استقرار سیستم های هزینه یابی بر فعالیت 

برخــاف رویکــرد ســنتی کــه معتقــد اســت تولیــد به طــور مســتقیم هزینــه را جهت دهــی می کنــد، هزینــه  تولیــد برحســب فعالیت هــای 
ــود. ــری می ش ــده اندازه گی انجام ش

2. توجه به هزینه های طول چرخه عمر محصوالت
شــرکت های موفــق هزینه هــا را در تمامــی مراحــل چرخــه عمــر محصــوالت شــامل هزینه هــای مراحــل قبــل از ســاخت، طــی ســاخت 
ــه،  ــت هزین ــد. در مدیری ــاد می کن ــرکت ها ایج ــی در ش ــول بزرگ ــا تح ــن هزینه ه ــه ای ــه ب ــد. توج ــور می کنن ــاخت منظ ــد از س و بع
 هزینه هــای تمــام مراحــل و نقــش آن هــا در مجمــوع هزینه هــا اهمیــت دارد. مزیــت ایــن نگــرش و فلســفه فراتــر از افزایــش ســود اســت.

3. مدیریت بر مبنای فعالیت 
بــرآورد هزینــه، مقدمــه  مدیریــت بــر مبنــای فعالیــت اســت. در ایــن روش فــرض بــر ایــن اســت کــه در محیــط بســیار رقابتــی عــدم 
کارایــی یکــی، فرصتــی بــرای دیگــری می شــود. بیشــترین عــدم کارایــی از فعالیت هــای فاقــد ارزش افــزوده ناشــی می شــود؛ بنابرایــن 
ــی  ــه فعالیت های ــد ب ــا بای ــن رو تنه ــت. ازای ــروری اس ــری ض ــب ام ــی مناس ــدم کارای ــای دارای ع ــری فعالیت ه ــایی و اندازه گی شناس

پرداخــت کــه ارزش  افــزوده بــه بــار آورد.

4. الگوبرداری از بهترین ها 
بررســی شــرکت های موفــق و ارزیابــی آن هــا می توانــد بــه کاهــش هزینه هــا کمــک کنــد. الگوبــرداری رفتــاری متواضعانــه به منظــور 
ــا در  ــه آن ه ــتن ب ــری جس ــت وبرت ــور رقاب ــه به منظ ــاری عاقان ــاص و رفت ــوع خ ــک موض ــر در ی ــازمان های دیگ ــری س ــرش برت پذی

همــان موضــوع اســت.

5. استقرار سیستم های هزینه یابی استاندارد و تجزیه وتحلیل انحرافات 
سیســتم هزینه یابــی اســتاندارد بــا تعییــن هزینه هــای اســتاندارد بــه مدیــران اجــازه می دهــد کــه برنامه ریــزی دقیق تــر و کنتــرل 

ــند. ــته باش ــا داش ــر هزینه ه ــری ب مؤثرت

6. هزینه انرژی و جلوگیری از اتاف آن 
یکــی از منابــع مهــم مورداســتفاده در هــر ســازمانی انــرژی اســت؛ بنابرایــن یکــی از هزینه هــای عمــده در هــر ســازمان هزینــه انــرژی 

اســت و بــا مدیریــت هزینــه انــرژی می تــوان کمــک زیـــادی بــه کاهـــش هزینه هــا نمــود.

مقاالت1397گاهنامه شورای جوانان 142

7. مدیریت مواد اولیه 
از منابــع مهــم ورودی هــر ســازمانی مــواد اولیــه اســت کــه هزینــه تأمیــن آن از هزینه هــای عمــده هــر ســازمان اســت. در ایــن راســتا 
بهبــود روابــط تأمین کننــده و ســازمان کمــک مؤثــری خواهــد نمــود؛ بنابرایــن رویکــرد مدیریــت زنجیــره تأمیــن بایــد در ســازمان ها 

اســتفاده شــود. 

8. بهبود مستمر فرایندها
واحدهــای تجــاری بــرای اینکــه به عنــوان رقیــب درصحنــه باقــی بماننــد، بایــد به طــور مســتمر فرایندهــا و محصــوالت خــود را بهبــود 
ــد  ــازمان می بای ــن س ــت؛ بنابرای ــا اس ــام کار و دوباره کاری ه ــای انج ــتباه روش ه ــی اش ــی، در طراح ــه تحمیل ــترین هزین ــند. بیش بخش
ــد اســت.  ــه کار مفی ــای مطالع ــژه تکنیک ه ــع به وی ــه تخصــص مهندســی صنای ــن زمین به طــور مســتمر مهندســی مجــدد شــود. در ای

9. مدیریت موجودی ها 
ــه ارزش  ــت ک ــده  اس ــاخته  ش ــاخت و کاالی س ــان س ــی، کاالی در جری ــات یدک ــه، قطع ــواد اولی ــامل م ــازمانی ش ــای س موجودی ه
ریالــی زیــادی دارنــد. افزایــش ایــن موجــودی، هزینــه فرصــت ازدســت رفته مالــی، هزینه هــای نگهــداری و هزینه هــای خرابــی را در 
ــد بهنــگام )Just-in-time manufacturing( کاهــش موجودی هــا و ضایعــات را مــورد توجــه  پــی خواهــد داشــت. فلســفه تولی
قرارمی دهــد، ازایــن رو در ایــن زمینــه مفیــد خواهــد بــود. تولیــد بایــد زمانــی انجــام شــود کــه نیــاز بــرای محصــول وجــود دارد. تولیــد 

نکــردن بهتــر از ســاختن محصولــی غیرقابــل فــروش، غیرضــروری و غیــر ســودمند اســت.

10. صرفه جویی در مقیاس بزرگ 
هزینه هــای ثابــت یکــی از عمده تریــن هزینه هــا اســت. هرقــدر ایــن هزینــه فرصــت جــذب بیشــتری پیــدا کنــد، بــه همــان انــدازه ســهم 
ــدا  ــش پی ــا افزایــش عملکــرد به طــور یکنواخــت افزای ــز ب ــر نی ــر می شــود. هزینه هــای متغی ــت کمت ــه ثاب هــر واحــد محصــول از هزین
نمی کنــد، بلکــه غالبــاً بــا نــرخ کاهنــده افزایــش می یابــد؛ بنابرایــن تولیــد در مقیــاس بــزرگ باعــث صرفه جویــی در هزینه هــا خواهــد 

شــد، ســرانه تولیــد بــه ازای نیــروی انســانی و یــا ماشــین آالت بایــد افزایــش یابــد.

11. کاهش ضایعات 
ــواع ضایعــات شــامل ضایعــات مــواد، ضایعــات  ــع ســبب افزایــش هزینــه می شــود کــه فقــط شــامل مــواد نمی شــود. ان ضایعــات مناب
ناشــی از به کارگیــری منابــع انســانی و ماشــین آالت، ضایعــات ناشــی از تصمیم گیری هــای نادرســت و ... هســت. ضایعــات هزینــه را 
جــذب می کنــد بــدون آنکــه ارزشــی اضافــه کنــد. مدیریــت بایــد ضایعــات و علــل آن هــا را شناســایی و راهکارهــای مناســب حــذف 

آن هــا را بــه کار ببــرد.

12. آموزش کارکنان
آمــوزش کارکنــان باعــث توســعه توانمندی هــا و درنهایــت افزایــش بازدهــی آن هــا می شــود. هزینــه آمــوزش کارکنــان در مقایســه 
ــا هزینــه کــردن  ــرای همــه شــرکت ها به صرفه تــر اســت کــه ب ــان ناچیــز اســت، پــس ب ــا ســود حاصــل از افزایــش توانمندی هــای آن ب
ــرای  ــاد و بلندمــدت ب ــزوده زی ــه ارزش اف ــر منجــر ب ــن ام ــد کــه ای ــان خــود، بهــره وری آن هــا را افزایــش دهن ــرای آمــوزش کارکن ب

ــود. ــازمان می ش س

13. استفاده از فناوری های نوین متناسب با ظرفیت 
فنــاوری زمانــی مناســب اســت کــه متناســب بــا ظرفیــت تولیــد باشــد. بــرای ظرفیت هــای پاییــن، فناوری هــای کاربــر ســرمایه انــدوز 
ــاال فناوری هــای ســرمایه بر کارانــدوز مناســب اســت. برقــراری ایــن تناســب و ترکیــب مناســب نیــروی کار و  و بــرای ظرفیت هــای ب

ماشــین آالت باعــث کاهــش هزینــه کل می شــود.

14. استقرار درست وظایف ماشین آالت و ساختمان ها 
ــا  ــین آالت ب ــاختمان ها و ماش ــر س ــت. اگ ــی اس ــک دوره زمان ــده در ی ــی ش ــافت ط ــزان مس ــه، می ــده هزین ــوارد جذب کنن ــی از م یک
ــه پنهــان  ــه حداقــل خواهــد رســید. حرکــت، هزین مکان یابــی درســت اســتقرار یابنــد، تعــداد حرکــت و میــزان مســافت طــی شــده ب

ــید. ــود بخش ــتقرار را بهب ــرح اس ــوان ط ــات می ت ــد و عملی ــت تولی ــای مدیری ــا تکنیک ه ــد. ب ــاد می کن ایج

15. کمیته راهبری کاهش هزینه ها در سازمان ها به صورت میان وظیفه ای 
ــرای کاهــش هزینــه، تشــکیل کمیتــه راهبــری هزینــه کــه شــامل همــه حوزه هــای ســازمان  به منظــور اتخــاذ اســتراتژی های مناســب ب

ــد. ــده ای دارن ــدی تجربه هــای ارزن ــه شــرکت های تولی ــن زمین ــود. در ای ــد خواهــد ب می شــود، مفی
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16. استفاده از رویکرد شش سیگما 
شــش ســیگما تکنیکــی بــرای شناســایی هزینه هــای زائــد و اجــرای پروژه هــای عملیاتــی بهبــود اســت کــه اهدافــی چــون افزایــش ســهم 
بــازار، کاهــش اســتراتژیک هزینه هــا، افزایــش رضایــت مشــتری، رشــد ســود نهایــی و بهبــود مســائل مالــی را بــه دنبــال دارد. شــش ســیگما 
یــک اســتراتژی تحــول ســازمانی اســت کــه موجــب توســعه متدهــای مدیریتــی، آمــاری و درنهایــت حــل مشــکات شــده و بــه ســازمان 

امــکان جهــش و تحــول می دهــد. 

17. اصاح نگرش  مدیران و کارکنان
به منظــور اجــرای مؤثرتــر اســتراتژی های کاهــش هزینــه، ایــن موضــوع بایــد بــه یــک بــاور عمومــی در کارکنــان و مدیــران تبدیــل شــود. 
در ایــن زمینــه ســازمان ها بایــد بــا برنامه هــای درســت آگاهی هــای الزم را ارائــه دهنــد تــا زمانــی کــه ایــن آگاهــی و تعهــد ایجــاد نشــده 
ــه  ــی در کلی ــازی نگرش ــد زمینه س ــت بای ــه و مدیری ــش هزین ــای کاه ــش برنامه ه ــرای اثربخ ــرای اج ــوند. ب ــرا نمی ش ــا اج ــد، برنامه ه باش

مدیــران و کارکنــان ســازمان صــورت گیــرد. نمونــه ای از تحــوالت نگرشــی الزم بــه شــرح زیــر می باشــد:

18. ارتقای کیفیت تطابق محصول
ــق  ــت تطاب ــش کیفی ــه ازای افزای ــت. ب ــی آن اس ــگیری و ارزیاب ــی از پیش ــای ناش ــا، هزینه ه ــای خط ــامل هزینه ه ــت ش ــای کیفی هزینه ه

ــند: ــر می باش ــرح زی ــه ش ــه ب ــش هزین ــتراتژی های کاه ــایر اس ــد. س ــش می یاب ــت کاه ــای کیفی ــول، هزینه ه محص
19. استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود

20. آموزش و توسعه فرهنگ رشد و بهره وری
21. اصاح ساختار سازمانی )مهندسی مجدد در سازمان(

22. توجه به سیستم اطاعاتی )سرعت و دقت بخشیدن به سازمان(
23. کاهش سهم نیروی انسانی
24. فعال کردن نظام پیشنهادها

25. ترویج کار گروهی
26. تشکیل حلقه کنترل کیفیت 
27. ایجاد نظام ارزیابی اثربخش

28. ایجاد سیستم انگیزشی مناسب در سازمان
29. توسعه خاقیت، نوآوری و کارآفرینی در سازمان

30. تقویت دیدگاه های مدیریت مالی در بین همه مدیران سازمان

سازمان ها متناسب با شرایط خود می توانند برای کاهش هزینه های خود از هر یک از استراتژی های گفته شده استفاده کنند.
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موانع بر سر راه کاهش استراتژیک هزینه ها
برخــی از موانــع اجــرای اســتراتژی های کاهــش هزینــه در ســازمان بــه شــرح زیــر اســت کــه درک موانــع و رفــع آنــان در ســازمان بــه 

مدیریــت هزینــه کمــک مفیــدی خواهــد نمــود:
1. پایبند نبودن مدیران به استراتژی کاهش هزینه و عدم وجود یک عزم همگانی

2. عدم شناخت عوامل واقعی کاهش هزینه
3. نبود معیاری مناسب برای اندازه گیری میزان موفقیت اجرای استراتژی کاهش هزینه

4. عدم مقبولیت استراتژی کاهش هزینه در بین کارکنان و عدم مشارکت آنان
5. فرایند طوالنی و کند تبدیل ایده به محصول

6. سرمایه گذاری در بخش های فاقد مزیت نسبی 
7. مشکات فرهنگی و نگرش ها

8. بازدهی پایین سرمایه و گران بودن سرمایه گذاری
9. عدم استفاده کافی از ظرفیت ها

10. فقدان سیستم های جامع اطاعاتی حسابداری
11. حاکمیت برخی از قوانین و مقررات نامناسب

12. عدم استفاده از تجارب مفید دیگران
13. عدم استفاده از تکنولوژی های مناسب

14. به کارگیری نامناسب منابع شامل نیروی کار، مواد خام، انرژی و سرمایه
15. عدم ریسک پذیری سازمان، مدیران و کارکنان

جمع بندی
ــل کاهــش  ــل قاب ــز شناســایی عوام ــر چی ــل از ه ــی پیشــنهاد شــده اســت کــه قب ــای گوناگون ــا و روش ه ــه، راه ه ــرای کاهــش هزین ب
ضــروری اســت. بــر همیــن اســاس یکــی از عوامــل بــزرگ اختــاالت هزینــه ای در ســازمان وجــود گســل های اساســی ماننــد گســل 
ــرکت های  ــی ش ــرفته صنعت ــورهای پیش ــر در کش ــال حاض ــت. در ح ــی اس ــی و فن ــتم مال ــن سیس ــل بی ــازمان و گس ــتری و س ــن مش بی
بســیاری در حــال تغییــر و تحــول سیســتم های اطاعاتــی خــود و دوری از سیســتم حســابداری صنعتــی بــا دیــدگاه ســنتی و حرکــت 

ــا دیدگاهــی چالشــی هســتند. ــه ب ــت هزین به ســوی مدیری
ــه هنــگام فراهــم کــردن اطاعــات تأکیــد  ــر ســاختار هزینه هــا ب ــار آن هــا ب ــر شــناخت ایــن تغییــرات و آث مفهــوم مدیریــت هزینــه، ب
دارد. در سیســتم مدیریــت هزینــه به جــای معطــوف داشــتن توجــه بــه آنچــه رخ داده اســت، کوشــش می شــود بــر آثــار آتــی شــرایط 
اقتصــادی تأکیــد شــود. بــرای کشــورهایی کــه از دانــش فــوق مــدرن برخــوردار نیســتند، تــوان ســرمایه گذاری بســیار محــدودی دارنــد 
و در عمــل بــرای آن هــا امکان پذیــر نیســت کــه در جهــان رقابتــی امــروز، اســتراتژی توســعه بــر اســاس دانــش و نوآوری هــای پیشــرفته 

را انتخــاب کننــد، شــاید انتخــاب اســتراتژی کاهــش هزینه هــا تنهــا راه حــل عاقانــه باشــد.  
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تمرکز به تولید و محدودیت های تولید
نظام تولید سنتی پر از اتاف 

اطاعات بسته و ناواضح
رئیس / واحد / وضعیت

این مشکل من است و آن مشکل توست
روابط مشتری و تامین کننده 

نگرش برنده - بازنده
نگرش یا این یا آن

کار کردن از سر اجبار
 Cost Plus نگرش

تمرکز مشتری و خواسته ها و محدودیت های مشتری
نظام تولید نوین بدون اتاف 

نظام اطاعات گشوده و شفاف
مشتری / فرآیند / نتیجه
این و آن مشکل ماست

شرکا و کسب وکار 
نگرش برنده - برنده

نگرش هم این هم آن
کار کردن متعهدانه و با شور و عاقه

 Target Costing نگرش هزینه هدف

بهاز

سیده ساقی مدنی متولد 1369
آزاد  دانشــگاه  از  نظــری  اقتصــاد  کارشناســی 

تهــران جنــوب واحــد 
ــگاه  ــادی از دانش ــوم اقتص ــد عل ــی ارش کارشناس

آزاد واحــد فیروزکــوه
از ســال 1396 همــکاری خــود را بــا شــرکت 142 

بــه عنــوان کارشــناس امــور مالــی آغــاز کــرد.



3. بررسی روزانه مکاتبات طرف قرارداد و ارائه عکس العمل و پاسخ مناسب
4. شناســایی به موقــع تغییــرات و مســائل مربــوط بــه عــدم اجــرای دقیــق مفــاد پیمــان، ثبــت و مستندســازی کلیــه حــوادث و تغییــرات 

یــا مــوارد خــاص در پــروژه
5. تهیه چک لیست فعالیت های اجرایی، تغییرات مربوطه و چگونگی تأثیر تغییرات در پروژه

6. آنالیز عکس العمل های طرف قرارداد در خصوص موارد احتمالی دعاوی پروژه
7. برگزاری جلسات منظم کاری در خصوص دعاوی احتمالی پروژه

استاندارد  PMBOK  مراحل شناسایی ادعا را به شرح زیر بیان کرده است:

ورودی های شناسایی ادعا
1. محدوده قرارداد: محدوده کار تنظیم شده در قرارداد که شامل همه نقشه ها و مشخصات است.

ــه تغییــرات( و  2. الزامــات قــراردادی: شــرایط و ضوابطــی کــه بــر کارهــای اجرایــی اعمــال می شــود )مخصوصــاً الزامــات مربــوط ب
ــا ــه و اطاعیه ه ــه برنام ــازی و ارائ ــه و آماده س ــرایط تغییریافت ش

3. شــرح کار اضافــه ادعاشــده: شــرح مکتــوب کارهایــی کــه خــارج از قــرارداد هســتند، این کــه چــه زمانــی و کجــا اتفــاق می افتنــد. 
تشــریح دلیــل عــدم پوشــش آن هــا توســط محــدوده پــروژه و ارجــاع بــه بند هایــی از قــرارداد کــه از ایــن بحــث حمایــت می کننــد.

4. شــرح زمــان مــورد درخواســت: زمــان شــروع و پایــان کار یــا پیش بینــی اتمــام کار ادعاشــده به عنــوان اضافــه بــر قــرارداد. تمدیــد 
زمــان ادعــا می کنــد کــه نتایــج تأخیــرات ناشــی از اتفاقاتــی ماننــد شــرایط جــوی نامناســب، اعتصابــات و ســایر مــوارد فــورس مــاژور 

شــاید معتبــر باشــند امــا قابــل جبــران نیســتند.

تکنیک و ابزارهای شناسایی ادعا
1. الزامــات قــرارداد: مقــررات قــرارداد مربــوط بــه تغییــرات پــروژه و نحــوه اطاع رســانی آن هــا. بســیاری از ادعاهــا بــه دلیــل آن کــه 

ــتند. ــر هس ــوند، نامعتب ــه نمی ش ــع ارائ به موق
2. رأی صاحب نظــر: بایــد ایــن مســئله را بررســی کنیــم کــه اصــًا فعالیــت موردنظــر، صاحیــت و ارزش ادعــا کــردن دارد یــا نــه. در 

مــوارد خیلــی مهــم مطلــوب اســت کــه بــا مشــاوران حقوقــی مشــورت کنیــم تــا کمــک بیشــتری بــه تائیــد اعتبــار ادعــا بشــود.
3. مستندســازی: یکــی از مهم تریــن فاکتورهــای فرآینــد ادعــا، نیــاز بــه مســتنداتی اســت کــه به خوبــی از ادعــای مــا حمایــت کننــد. 
ــه کار ادعاشــده.  ــوط ب ــا مرب ــر ی ــراد درگی ــرارداد و نقشــه ها، اظهــارات اف ــط از ق ــم کار مربوطــه، بخش هــای مرتب ــل عکــس و فیل مث
عــاوه بــر ایــن، بایــد زمــان و روزهــای انجــام آن کار نیــز ذکــر شــود. همچنیــن حســاب مالــی جدیــدی بــرای کار ادعاشــده بــاز شــود 

تــا به طــور واضــح از بقیــه کارهــای قــراردادی تفکیــک شــود.

خروجی های شناسایی ادعا
ــا جمــع آوری اطاعــات کامــل از مراحــل قبلــی می تــوان ادعــا و دلیــل خــارج از قــرارداد بــودن آن را آمــاده و در  1. طــرح ادعــا: ب

قالبــی بــه نــام »طــرح ادعــا« مطــرح کــرد. 
2. مستندات: که شامل کلیه مستنداتی است که در مرحله مستندسازی شناسایی ادعا جمع آوری شده. 

PMI مکانیسم مدیریت دعاوی پروژه براساس استاندارد های
شقایق مه پور

محمدرضا پوری

مقدمه
ــی از  ــای یک ــا ادع ــف و ب ــل مختل ــه دالی ــوالً ب ــه معم ــت ک ــا اس ــا در پروژه ه ــث و چالش ه ــن مباح ــه مهم تری ــا ازجمل ــت ادع مدیری
طرفیــن قــرارداد نســبت بــه دیگــری بــروز و ظهــور می یابــد. مدیریــت ادعــا از دیــدگاه هریــک از ارکان پــروژه متفــاوت خواهــد بــود 
ولــی الگوریتــم یکســانی بــرای روش اجرایــی آن قابــل بهره بــرداری اســت کــه بــا الگوبــرداری از توســعه اســتاندارد جهانــی مدیریــت 

پــروژه )Extension to PMBOK( محقــق خواهــد شــد.
ــروژه  ــت پ ــی مدیری ــت ادعــا در اســتاندارد جهان ــرداری از تعاریــف و فرآیندهــای مدیری ــا الگوب ــه ســعی شــده اســت ب ــن مقال در ای

ــود. ــه ش ــور پرداخت ــای کش ــر پروژه ه ــم ب ــرایط حاک ــا ش ــازی آن ب ــق و بومی س ــه تطبی ــبت ب )PMBOK( نس

)Claim( تعریف ادعا
در فرهنــگ مهندســی اجرایــی مــا، از کلمــه Claim تعبیــر نادرســتی شــده اســت و همــواره به عنــوان خواســته ناحــق پیمانــکار تلقــی 
می شــود. در بســیاری مــوارد وقتــی کارفرمایــان کلمــات Claim و پیمانــکار را در کنــار هــم بــه کار می برنــد کــه احتمــاالً پیمانــکار 
ــی  ــه بررس ــه ب ــه در ادام ــری دارد ک ــف دیگ ــی تعاری ــی و مدیریت ــتانداردهای فن ــا در واژگان و اس ــی ادع ــد ول ــواه می دانن را زیاده خ

ــم: ــا می پردازی آن ه

ادعا در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور
مطالبــه پیمانــکار بــرای پرداخــت اضافــی، مطالبــه خســارت در مقابــل نقــض پیمــان، تمدیــد زمــان اجــرای کار یــا هــر خواســته دیگــر کــه بــه 

اعتقــاد وی بــر اســاس پیمــان اســتحقاق آن را دارد.

)Project Management Institute) PMI ادعا در استانداردهای
ــح کــه  ــه گمــان متقاضــی صحی ــا ب ــح و ی ــی اصــوالً صحی ــرارداد در ازای وجــود دالیل ــی اســت کــه از ســوی یک طــرف ق  تقاضای
معمــوالً بــه خاطــر اقدامــات، دســتورات و یــا تغییــرات اعمالــی نامنطبــق بــا مفــاد قــرارداد از ســوی طــرف دیگــر قــرارداد بــه وجــود 

آمــده اســت.
وجــود ارکان مختلــف در پروژه هــا بــا روش هــای مدیریتــی مختلــف بــرای انجــام وظایــف محولــه از زمــان اجــرا تــا اتمــام پروژه هــای 
ــکار( از وظایــف، تعهــدات، شــرایط و قوانیــن حاکــم  ــا، مشــاور، پیمان ــروژه )کارفرم ــد هــر یــک از ارکان پ مذکــور ایجــاب می کن
ــدات و  ــرایط، تعه ــه ش ــبت ب ــروژه نس ــه ارکان پ ــل آن ک ــه دلی ــاً ب ــد. عموم ــدام نماین ــوب آن اق ــوده و در چهارچ ــرارداد آگاه ب ــر ق ب
ــر قــرارداد به طــور کامــل آگاه نیســتند یــا مطابــق آن اقــدام نمی کننــد مشــکاتی در حیــن اجــرا و عمومــاً در پایــان  قوانیــن حاکــم ب
پروژه هــا اتفــاق می افتــد کــه توافــق در راه حــل قطعــی آن هــا پیچیــده و گاهــی غیرممکــن می شــود. در پروژه هــای ســاخت، معمــوالً 
جبــران خســارت از جنــس پرداخــت هزینــه و ادعــای مالــی یــا تمدیــد زمــان اجــرا و ادعــای زمانــی یــا ترکیبــی از هردوســت. اگــر 
در خصــوص ادعــا طرفیــن بــه اجمــاع برســند ادعــا بــه تغییــر تبدیــل می شــود و در فرآینــد مدیریــت تغییــرات پیگیــری می شــود. در 
غیــر ایــن صــورت موضــوع ادعــا در فرآینــد مدیریــت ادعــا و در چهارچــوب مذاکــره، میانجی گــری، حکمیــت و درنهایــت دعــوی 

ــی حل وفصــل خواهــد شــد. قضای

بر اساس استاندارد جهانی مدیریت پروژه )PMBOK( مدیریت ادعاها مشتمل بر چهار فرآیند است:
)Claim Identification( شناسایی ادعا

)Claim Quantification( کمی سازی ادعا
)Claim Prevention( پیشگیری از ادعا

)Claim Resolution( حل وفصل ادعا

1. شناسایی ادعا
ــد مدنظــر  ــر بای ــات زی ــا اقدام ــری ادع ــا شناســایی و مستندســازی می گــردد. به منظــور شناســایی و پیگی ــدی کــه طــی آن، ادع فرآین

قــرار بگیــرد:
1. شناخت صحیح از مفاد پیمان

2.کنترل فعال پروژه و بررسی دائم و اطمینان از اجرای صحیح مفاد پیمان
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(Claim Quantificationادعا ) سازی کمی

(Claim Preventionادعا )از  پیشگیری

(Claim Resolutionادعا ) وفصلحل

شناسایی ادعا .1

:بگیرد قرار مدنظر بایدامات زیر دشناسایی و پیگیری ادعا اق منظوربه .گرددمی یمستندسازفرآیندی که طی آن ادعا شناسایی و 

 شناخت صحیح از مفاد پیمان .1

 و اطمینان از اجرای صحیح مفاد پیمان دائمبررسی و  پروژه فعال کنترل.2

 و پاسخ مناسب العملعکس ارائهبررسی روزانه مکاتبات طرف قرارداد و .3

در  یا موارد خاص کلیه حوادث، تغییراتو مستندسازی ثبت  ،مربوط به عدم اجرای دقیق مفاد پیمان مسائلتغییرات و  موقعبهشناسایی .4
 پروژه

در پروژه تغییرات یرتأثو چگونگی  تغییرات مربوطه اجرایی، هایفعالیت لیستچکتهیه .5

 طرف قرارداد در خصوص موارد احتمالی دعاوی پروژه هایالعملعکسآنالیز .6

برگزاری جلسات منظم کاری در خصوص دعاوی احتمالی پروژه.7

کرده است:به شرح زیر بیان  را شناسایی ادعا مراحل PMBOKاستاندارد 

خروجیابزارها و تکنیک هاورودي

• محدوده پروژه
• الزامات قرارداد

• شرح کار اضافه ادعا شده
• شرح زمان درخواستی

• الزامات قرارداد
• رأی صاحب نظر

• مستندسازی

• طرح ادعا
• مستندسازی



2.کمی سازی ادعا
ــای  ــن هزینه ه ــرای تعیی ــود. ب ــی ش ــی بررس ــی و فن ــی، مدیریت ــای حقوق ــراردادی در حوزه ه ــاد ق ــا مف ــد ب ــدا بای ــا ابت ــازی ادع ــی س کم
ــای مجــزای هرکــدام  ــروژه مشــخص و هزینه ه ــای تشــکیل دهنده قیمــت کل پیشــنهادی پ ــه الزم اســت کــه بخش ه ــل توجی ــی قاب اضاف
ــه  ــد. این گون ــه هرکــدام از فعالیت هــا تخصیــص یاب ــن و ب ــا تعیین شــده و هزینه هــای کارگاه، باالســری، ریســک و ســود تعیی از فعالیت ه

ــات باشــند. ــه و اثب ــل توجی ــه کمــک مستندســازی فعالیت هــا قاب ــد ب اقدامــات بای

                               

بایــد توجــه داشــت کــه هنــگام درخواســت پرداخــت اضافــی، مــوارد زیــر هــم بایــد لحــاظ شــوند: 1. بخشــی از هزینه هــای کارگاهــی کــه 
تابعــی از شــاخص زمــان می باشــند )تجهیــز کارگاه مســتمر( 2. هزینه هــای اضافــی ناشــی از کاهــش فعالیت هــا 3. افزایــش قیمــت مصالــح 

پــس از پایــان زمــان قــراردادی اجــرا 4. هزینــه اضافه شــده بــر هزینه هــای عمومــی باالســری
در استاندارد  PMBOK  کمی سازی ادعا طبق مراحل زیر تشریح شده است:

ورودی های کمی سازی
1. طرح ادعا: که در بخش قبل شرح داده شده است.

2. کاری کــه فعالیــت ادعاشــده بــر آن تأثیــر گذاشــته: وقتی کــه کار ادعــا شــده بــر فعالیــت دیگــری اثــر گذاشــته باشــد، بایــد آن اثــرات 
را هــم ماننــد مراحــل قبــل بررســی کــرد.

هافعالیتاجرایی و تغییر  یراتتأخاضافی ناشی از  هایهزینهتعیین و ارزیابی 

که تابعی از  یکارگاه هایهزینهبخشی از . 1:لحاظ شوندباید زیر هم موارد  ،هنگام درخواست پرداخت اضافی که باید توجه داشت
قیمت مصالح پس از پایان زمان  یشافزا. 3 هافعالیتاضافی ناشی از کاهش  هایهزینه .2 )تجهیز کارگاه مستمر( باشندمیشاخص زمان 

 عمومی باالسری هایهزینه بر شدهاضافه. هزینه 4قراردادی اجرا 

زیر تشریح شده است: طبق مراحلکمی سازی ادعا  PMBOKدر استاندارد 

:سازی کمیهای ورودی  1.2

موارد اصلی 
مرتبط با ادعا

هزینه های مستقبم 
اجرای کار

مصالح نیروی انسانی ترانسپورت ماشین آالت و 
تجهیزات

نیروی انسانی 
التتعمیرگاه ماشین آ

ماشین آالت

تاثیر بر زمانبندی
پروژه

ات تاثیربر شرح خدم
پروژه

هزینه هاى غیرمستقیم و 
باالسری اجرای کار

هزینه باالسری

یهزینه باالسری عموم

هزینه باالسری کار

ریسک

سود

هزینه کارگاه

تجهیزکارگاه

اهتجهیزاولیه کارگ

اهتجهیزمستمرکارگ

برچیدن کارگاه

یه هزینه مربوط  به ته
الیحه ادعا

ورودی

طرح ادعا
فعالیت کار تاثیر گرفته از
ادعا شده

ابزارها و تکنیک ها

اندازه گیری های کمی
برآورد هزینه

روندهای قانونی قرارداد

آنالیز برنامه زمان بندی

خروجی

یر هزینه های مستقیم و غ
مستقیم 

تمدید زمان
مستندسازی
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مقاالت

ابزارها و تکنیک ها
1. اندازه گیری مقدار: هرگاه عوامل پروژه به توافق نرسیدند، اولین مرحله این است که بر سر مقادیر توافق کنند.

ــر  ــت. اگ ــده اس ــرای کار ادعاش ــرای اج ــده ب ــزارآالت استفاده ش ــه و اب ــواد اولی ــانی، م ــروی انس ــه نی ــامل هزین ــه: ش ــبه هزین 2. محاس
تاریخچــه ای از هزینه هــا ثبت شــده باشــد، می توانیــم آن  را مبنــای محاســبه هزینه هــا قــرار دهیــم اگرنــه بایــد از شــاخص های 
ــزان  ــش می ــت افزای ــده اس ــر مطرح ش ــک تغیی ــوان ی ــش به عن ــن بخ ــا در ای ــه ادع ــرد. ازآنجایی ک ــتفاده ک ــود اس ــال موج قابل اعم
باالســری و ســود متــداول و مناســب اســت. زمانــی کــه کار ادعاشــده بــر کار دیگــری اثــر گذاشــته باشــد باعــث هزینه هــای اضافــی 
می گــردد چــون ایــن رابطــه علــت و معلولــی معمــوالً آشــکار نیســت، بایــد ایــن هزینه هــا موردمحاســبه قــرار بگیرنــد کــه اغلــب توجیــه 

ایــن اثــر غیرمســتقیم بــرای جلــب رضایــت طــرف مقابــل بســیار دشــوار اســت.
ــه پرونده هــای قبلــی  3. ســوابق قانونــی قــرارداد: بهتــر اســت در مــوارد پیچیــده ای کــه قــرارداد راه حلــی ارائــه نــداده اســت، از تجرب

بهــره ببریــم. ایــن تجربیــات می تواننــد راهنمــای تشــخیص مــوارد مشــمول ادعــا یــا نحــوه ارزیابــی ادعــا قــرار بگیرنــد.
ــان  ــروع و پای ــت ش ــا، ثب ــرات و ادعاه ــر تغیی ــدی ب ــه  زمان بن ــر برنام ــن اث ــرای یافت ــن روش ب ــدی: رایج تری ــه  زمان بن ــز برنام 4. آنالی
واقعــی فعالیت هــا اســت کــه راهــی بــرای اثبــات مــدت تمدیــد درخواســتی بــرای کار ادعاشــده اســت. توجــه شــود کــه معیــار اصلــی 

ــی اســت. ــر روی مســیر بحران ــرات ب ــن روش تأثی ــری در ای تصمیم گی

خروجی های کمی سازی
ــه در  ــی ک ــام عوامل ــده و تم ــرای کار ادعاش ــی از اج ــای ناش ــه و ضرره ــح هزین ــامل توضی ــتقیم: ش ــتقیم و غیرمس ــای مس 1. هزینه ه

ــروژه. ــای پ ــر جنبه ه ــر دیگ ــده ب ــر کار ادعاش ــی از تأثی ــه ناش ــن هزین ــده و هم چنی ــر گرفته ش ــا در نظ ــن هزینه ه ــبه ای محاس
2. تمدید مدت پروژه: شامل نتایج آنالیز برنامه زمان بندی می شود.

ــرخ  ــین آالت، ن ــانی، ماش ــروی انس ــی نی ــیفت های اضاف ــده ش ــداول مشخص ش ــبات، ج ــل محاس ــه کام ــامل تاریخچ ــتندات: ش 3. مس
ــد. ــتمزد می باش دس

پیشگیری دعاوی
فرآینــدی کــه طــی آن ســعی می شــود زمینــه  ایجــاد دعــاوی در پــروژه کاهــش یابــد و هــر یــک از عوامــل ســه گانه پــروژه در ایــن 

خصــوص می تواننــد بــه ســهم خــود تأثیرگــذار باشــند.

                      1. تعریف طرح با توجه به وضعیت اعتبار دستگاه های اجرایی
                      2. بررسی دقیق و اطمینان کامل از صحت و تکمیل عملیات طراحی

                      3. انجام فرآیند مناقصه و ارزیابی و انتخاب پیمانکار به طور دقیق و مطابق با ضوابط اباغی
                      4. نگارش صحیح متن قرارداد و استفاده از مشاوران حقوقی و تنظیم قرارداد

                      5. اطاع رسانی به موقع تغییرات و اتفاقات خارج از چهارچوب توافقات قراردادی
                      6. ریشه یابی تاخیرات به وجود آمده در پروژه به منظور جلوگیری از تکرار آن

                      7. اعمال سیستم توزیع ریسک بین طرفین قرارداد

                      1. انجام کامل و صحیح مطالعات اولیه معماری و شناخت نسبت به اقلیم و شرایط معماری و اجتماعی منطقه و
                            آگاهی از وضعیت فنی و اقتصادی طرح

                      2. طراحی نقشه و جزییات طرح طبق ضوابط و نیاز های کارفرما و تطابق نقشه های سازه، معماری و تأسیسات
                      3. برآورد صحیح و دقیق کار به منظور اسناد مناقصه 

                      4. اطاع رسانی و ارائه به موقع تغییرات و نقشه های مربوطه
                      5. هماهنگی و انجام جلسات مستمر بین طرفین قرارداد قبل و حین اجرای پروژه     

                      
                      1. بررسی دقیق سایت پروژه و شرایط منطقه به منظور شرکت در مناقصه

                      2. انجام ارزیابی فنی و اقتصادی و تحلیل ریسک انجام پروژه به منظور شرکت در مناقصه
                      3. بررسی و تحلیل کامل پیمان قبل از شروع پروژه

                      4. ایجاد هماهنگی بین برنامه زمان بندی و جریان نقدینگی پروژه
                      5. تعیین روش بهینه اجرای پروژه

                      6. مستندسازی صحیح و کامل پروژه
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کارفــرما:

مشـــاور:

پیمانکار:

هافعالیتاجرایی و تغییر  یراتتأخاضافی ناشی از  هایهزینهتعیین و ارزیابی   ســاختار تعییــن و ارزیابــی هزینه هــای اضافــی ناشــی از تأخیــرات اجرایــی و تغییــر 

که تابعی از  یکارگاه هایهزینهبخشی از . 1:لحاظ شوندباید زیر هم موارد  ،هنگام درخواست پرداخت اضافی که باید توجه داشت
قیمت مصالح پس از پایان زمان  یشافزا. 3 هافعالیتاضافی ناشی از کاهش  هایهزینه .2 )تجهیز کارگاه مستمر( باشندمیشاخص زمان 

 عمومی باالسری هایهزینه بر شدهاضافه. هزینه 4قراردادی اجرا 

زیر تشریح شده است: طبق مراحلکمی سازی ادعا  PMBOKدر استاندارد 

:سازی کمیهای ورودی  1.2

موارد اصلی 
مرتبط با ادعا

هزینه های مستقبم 
اجرای کار

مصالح نیروی انسانی ترانسپورت ماشین آالت و 
تجهیزات

نیروی انسانی 
التتعمیرگاه ماشین آ

ماشین آالت

تاثیر بر زمانبندی
پروژه

ات تاثیربر شرح خدم
پروژه

یم و هزینه ای غیرمستق
باالسری اجرای کار

هزینه باالسری

یهزینه باالسری عموم

هزینه باالسری کار

ریسک

سود

هزینه کارگاه

تجهیزکارگاه

اهتجهیزاولیه کارگ

اهتجهیزمستمرکارگ

برچیدن کارگاه

یه هزینه مربوط  به ته
الیحه ادعا

خروجیابزارها و تکنیک هاورودي

• طرح ادعا
• کار تاثیرگرفته از فعالیت

   ادعا شده

• اندازه گیری های کمی
• برآورد هزینه روندهای

  قانونی قرارداد
• آنالیز برنامه زمان بندی
• سوابق قانونی قرارداد

• هزینه های مستقیم و    
غیرمستقیم

• تمدید زمان
• مستندسازی



حل وفصل دعاوی
پذیرفتــه نشــدن ادعــا از ســوی طــرف مقابــل منجــر به بــروز اختاف خواهد شــد کــه از روش هــای زیــر قابل پیگیــری و حل وفصل می باشــد.

1. مذاکــره  
ــرای حــل ســریع آن از طریــق مذاکــره مغایرت هــا را  ــا تفســیر مفــاد پیمــان دو طــرف می تواننــد ب ــروز اختــاف در اجــرا ی در صــورت ب
حل وفصــل کننــد. در مــورد مســئله ناشــی از برداشــت متفــاوت دو طــرف از متــون بخشــنامه های اباغــی ســازمان مدیریــت هــر یــک از 
دو طــرف از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی چگونگــی اجــرای بخشــنامه مربوطــه را اســتعام می نماینــد و طبــق نظــر ســازمان پیش گفتــه 

ــد. ــل می کنن عم
2. کارشناســی  

در صــورت عــدم توافــق طرفیــن در مذاکــره، رســیدگی و اعــام نظــر دربــاره مــورد اختــاف بــه کارشــناس یــا هیــأت کارشناســی منتخــب 
دو طــرف واگــذار می شــود. درصورتی کــه دو طــرف در انتخــاب کارشــناس بــه توافــق نرســند یــا نظــر اعام شــده موردقبــول هریــک از 

دو طــرف نباشــد بــرای حــل اختــاف بــه داوری رجــوع می شــود.
3. حکمیت )داوری(  

ــن دو طــرف اختاف نظــر  ــا تفســیر مفــاد پیمــان بی ــاده 53 شــرایط عمومــی پیمــان ســه عاملــی )نشــریه 4311( هــرگاه در اجــرا ی ــق م طب
ــه رئیــس ســازمان  ــه داوری را ب ــا موضوعــات مــورد اختــاف ب ــد درخواســت ارجــاع موضــوع ی ــن می توان ــد، هریــک از طرفی پیــش آی
برنامه وبودجــه ارائــه نمایــد. چنانچــه رئیــس ســازمان یادشــده بــا تقاضــای مورداشــاره موافقــت نمــود، مرجــع حــل اختــاف، شــورای عالــی 
فنــی خواهــد بــود. رســیدگی و اعــام نظــر شــورای عالــی فنــی در چهارچــوب پیمــان و قوانیــن و مقــررات مربــوط انجــام می شــود. پــس 

از اعــام نظــر شــورای یادشــده طرفیــن بــر طبــق آن عمــل می نماینــد.
4. دعاوی قضــایی

ــررات  ــن و مق ــن نقــش عــرف، قوانی ــون اساســی، مرجــع رســمی تظلمــات و شــکایات، دادگســتری اســت. دراین بی ــاده 159 قان ــق م طب
ــور  ــتی کش ــن باالدس ــن قوانی ــود. از مهم تری ــد ب ــده خواه ــند تعیین کنن ــتناد می باش ــورد اس ــی م ــع قضای ــه در مراج ــیار ک ــتی بس باالدس

ــرد: ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب می ت
ــون مدیریــت خدمــات  ــون محاســبات عمومــی 5. قان ــن اجتماعــی 4. قان ــاه و تأمی ــون تجــارت 3. قوانیــن کار و رف ــی 2. قان ــون مدن 1. قان

ــی کشــور ــی و اجرای ــون برگــزاری مناقصــات 9. نظــام فن ــون برنامه وبودجــه 8. قان ــن توســعه ای نظــام 7. قان کشــوری 6. قوانی

شــایان ذکر اســت بــر اســاس مــاده 220 قانــون مدنــی، عقــود نــه  فقــط متعاملیــن را بــه اجــرای چیــزی کــه در آن تصریــح  شــده اســت ملــزم 
می کنــد بلکــه متعاملیــن بــه همــه نتایجــی نیــز کــه به موجــب عــرف و عــادت یــا به موجــب قانــون از عقــد حاصــل می شــود، ملــزم هســتند.
بــا توجــه بــه مــوارد فــوق، طوالنــی بــودن فرآینــد دادرســی و تشــریفات قضایــی، هزینــه بــاال و عــدم حضــور عوامــل پــروژه ای در مســیر 

ــه محاکــم قضایــی توســط هــر یــک از طرفیــن ادعــا برشــمرد. حــل اختــاف را می تــوان از مهم تریــن ایــرادات رجــوع ب

مقاالت1397گاهنامه شورای جوانان 142

جمع بندی
عــدم مطالعــات کافــی و دقیــق اولیــه و در نظــر نگرفتــن شــرایط بودجــه ای دســتگاه های اجرایــی در تعریــف یــک طــرح، تخصیــص 
ــح  ــرآورد صحی ــدم ب ــف، ع ــم و ضعی ــای مبه ــع قرارداده ــات، وض ــزاری مناقص ــف برگ ــد ضعی ــروژه، فرآین ــک در پ ــب ریس نامناس
پــروژه، ارتباطــات ضعیــف عوامــل پــروژه، ناتوانــی در فرآینــد مدیریــت و برنامه ریــزی پــروژه، عــدم آگاهــی و التــزام بــه مفــاد پیمــان 
ــا 12  ــه ای 4 ت ــا هزین ــل آن ه ــه حل وفص ــد ک ــمار می آی ــه ش ــا ب ــاف در پروژه ه ــت اخت ــا و درنهای ــود ادع ــل وج ــن دالی از عمده تری
بیلیــون دالری را بــرای عوامــل پــروژه در سراســر جهــان در پــی داشــته اســت. امیــد آنکــه ارکان مختلــف پــروژه بــا آگاهــی کامــل 
و اقــدام صحیــح و الزم در چهارچــوب شــرایط، تعهــدات و قوانیــن حاکــم بــر پیمــان موجــب پیشــگیری و تســهیل در حــل ادعاهــا و 

اختافــات پیمــان شــوند.

منابع
طرح مدیریت ادعاها در پروژه های عمرانی - محمد جبل عاملی، سیامک نوری، علی بایسته

مدیریت قراردادهای بین المللی عمرانی با توجه خاص به مدیریت دعاوی - گاگیک بدلیانس قلی کندی، احمد اثنی عشری
PMI (2000) Construction Extension to “A Guide to the Project Management Body of  Knowledge” 
(PMBOK® Guide) 2000 Edition.
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ــرده شــده  درصــد تخصیــص روش هــای به کارب
به منظــور حل وفصــل ادعــا در پروژه  های ســاخت

محمدرضا پوری متولد 1359 
کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه آزاد کاشان

دارای ســابقه کاری در پــروژه نوســازی بزرگــراه نــواب تهــران و 
کارشــناس پیمــان و رســیدگی مشــاور در پروژه هــای شــهرداری.

همــکاری  فنــی  دفتــر  کارشــناس  ســمت  در  ســال 1394  از 
ــرد  ــاز ک ــاختمان 142 آغ ــین راه و س ــروه مهندس ــا گ ــود را ب خ
ــوان کارشــناس واحــد مدیریــت  ــه عن ــدای ســال 1397 ب و از ابت
ــد. ــوب ش ــرکت 142 منص ــروژه ش ــت پ ــر مدیری ــا در دفت ادع

شقایق مه پور متولد 1369  
ــل  ــزی و تحلی ــش برنامه ری ــع گرای ــی صنای ــی مهندس کارشناس

ــمال ــران ش ــد ته ــگاه آزاد واح ــتم ها از دانش سیس
دارای گواهینامــه MBA بــا گرایــش مدیریــت پــروژه از مؤسســه 

نا آریا
 از تیرمــاه 1393 در ســمت کارشــناس برنامه ریــزی و کنتــرل 
کــرد. آغــاز   142 شــرکت  بــا  را  خــود  همــکاری  پــروژه، 



ــذف  ــق ح ــیار دقی ــزی بس ــا برنامه ری ــروژه را ب ــت پ ــدم قطعی ــوان کل ع ــت و می ت ــک نیس ــت ریس ــه مدیری ــازی ب ــد نی ــی معتقدن برخ
ــاد، همــه احتمال هــا و اتفاق هــا را پوشــش داد و آینــده را پیش بینــی کــرد.  ــا تدویــن یــک برنامــه حــاوی جزئیــات زی کــرد، یعنــی ب
دو مشــکل در رابطــه بــا ایــن نگــرش وجــود دارد: اول اینکــه تجربــه نشــان داده اســت کــه بــرای افزایــش دقــت یــک برنامــه احتیــاج 
بــه تــاش بســیار زیــادی اســت. به عنــوان مثــال بــرای دو برابــر کــردن دقــت یــک برنامــه، شــاید نیــاز بــه تاشــی به انــدازه چهــار برابــر 
تــاش اولیــه وجــود داشــته باشــد. مشــکل ایــن اســت کــه برنامه ریــزی بیشــتر، نتیجــه و اطاعاتــی را می دهــد کــه در مقایســه بــا تــاش 
و نیــروی صــرف شــده دارای ارزش کمتــری اســت. از ایــن رو، در آخــر مجبوریــم کــه برنامه ریــزی را در نقطــه ای متوقــف کنیــم و 
بــه مدیریــت ریســک پــروژه بپردازیــم. مشــکل دوم ایــن اســت کــه بــه هیچ وجــه نمی تــوان ریســک را در پــروژه حــذف و آینــده را 

به دقــت پیش بینــی کــرد. از ایــن رو، مدیریــت ریســک امــری الزم و ضــروری در مدیریــت پــروژه اســت.
ــر  ــری واژه خط ــرد، از به کارگی ــرار می گی ــث ق ــورد بح ــد( م ــت و تهدی ــی )فرص ــت و منف ــدگاه مثب ــک از دو دی ــه ریس ــا ک از آنج
ــادل و  ــت و ریســک به صــورت مع ــوارد دو واژه عــدم قطعی ــر م ــاب می شــود. در اکث ــادل ریســک اجتن ــوان مع ــری به عن ــا خطرپذی ی
ــا ریســک دارد، معــادل ریســک نیســت و  ــد. درصورتی کــه عــدم قطعیــت باوجــود رابطــه تنگاتنگــی کــه ب ــه کار می رون هم معنــی ب

ــی: ــرده می شــوند. به صــورت کل ــه کار ب ــًا مجــزا ب ــن دو اصطــاح به صــورت کام ــز ای ــت ریســک نی ــات مدیری در ادبی

ریسک، عدم قطعیتی است که امکان اندازه گیری آن وجود دارد.
عدم قطعیت، مقوله ای غیرقابل اندازه گیری است.

گســتره عــدم قطعیــت در پروژه هــا قابل ماحظــه اســت و بســیاری از فعالیت هــای مدیریــت پــروژه از همــان مراحــل اولیــه دوره عمــر 
پــروژه، بــه تبییــن و تصمیم گیــری در مــورد مجموعــه اقدامــات ممکــن در برابــر عــدم قطعیت هــای پــروژه می پردازنــد؛ کــه بخشــی از 
آن هــا بــه امــکان تغییــر در معیارهــای عملکــرد پــروژه ماننــد هزینــه، زمــان یــا کیفیــت برمی گــردد. هم چنیــن می تــوان عــدم قطعیــت 
ــه مســائلی ماننــد ابهــام در شــناخت رفتــار عوامــل و نهادهــای حاضــر در پــروژه، نبــود اطاعــات، نبــود ســاختار مشــخص بــرای  را ب
ــیاری  ــروژه و بس ــراف در پ ــناخته انح ــده و ناش ــع شناخته ش ــده، مناب ــور ش ــای منظ ــروژه، فرضیه ه ــه پ ــوط ب ــائل مرب ــن مس در نظر گرفت

مــوارد دیگــر ارتبــاط داد. ایــن مــوارد را می تــوان در چهــار ناحیــه زیــر طبقه بنــدی کــرد:
عدم قطعیت در مبانی و برآوردهای پروژه
عدم قطعیت در طراحی و تدارکات پروژه

عدم قطعیت در اهداف و اولویت های پروژه
عدم قطعیت در روابط بین نهادهای حاضر در پروژه

تجربــه نشــان می دهــد زندگــی، کســب وکار و پروژه هــا در معــرض عــدم قطعیــت هســتند. در مــورد پروژه هــا ایــن عــدم قطعیت هــا در 
طبیعتشــان نهادینــه  شــده کــه در مــواردی مطلــوب نیــز هســت، چــرا کــه عــدم قطعیــت به صــورت مســتقیم بــه ســود مربــوط می شــود. 
ــی  ــل می شــود. ریســک به صــورت عــدم قطعیت ــه ریســک تبدی ــروژه ب ــا اهــداف پ ــل آن ب ــق تعام ــا از طری ــت در پروژه ه عــدم قطعی
تعریــف می شــود کــه در صــورت وقــوع، یــک یــا چنــد هــدف را تحــت تأثیــر قــرار  خواهــد داد. ایــن تأثیــر می توانــد مثبــت یــا منفــی 
باشــد. از ایــن رو، اصطــاح ریســک فرصت هــا )عــدم قطعیت هایــی بــا اثــر مثبــت بــر اهــداف( و تهدیــد )عــدم قطعیت هایــی بــا اثــر 
ــکاری  ــع آش ــرده مناف ــای نامب ــدم قطعیت ه ــت ع ــور مدیری ــترک به منظ ــدی مش ــرای فرآین ــرد. اج ــداف( را دربر می گی ــر اه ــی ب منف
ــت،  ــروژه اس ــت پ ــام مدیری ــه ن ــر ب ــد بزرگ ت ــک فرآین ــمتی از ی ــوالً قس ــه معم ــاختارمند ک ــد س ــن فرآین ــه ای ــروژه دارد. ب ــرای پ ب

ــه می شــود. ــت ریســک گفت مدیری

جایگاه مدیریت ریسک در مدیریت پروژه
ــیم  ــا تقس ــروژه و ب ــت پ ــای الزم در مدیری ــدوده تصمیم گیری ه ــت و مح ــی از طبیع ــه درک کامل ــر پای ــروژه ب ــک پ ــت ریس مدیری
پــروژه بــه مراحــل مختلــف صورت می گیــرد و امــکان کنتــرل بهتــر پــروژه را فراهــم می کنــد. دوره عمــر پــروژه چهارچــوب مناســبی 
ــد.  ــاد می کن ــان را ایج ــول زم ــروژه در ط ــام پ ــاختار انج ــد س ــاعد از رون ــری مس ــا و تصوی ــی تصمیم گیری ه ــه و بررس ــرای مطالع ب
مراحــل مختلــف دوره عمــر پــروژه از نظــر میــزان و ســطح تعریــف پــروژه و مشــخصات آن، مقــدار منابــع بــه کار گرفته شــده، میــزان 
ــه  ــا هــم متفــاوت هســتند. بدیــن معنــی کــه ســطح توجــه مدیریــت نســبت ب تغییــرات، ســطح تناقض هــا، مبلــغ هزینــه کــرد و غیــره ب
موضوعــات مختلــف پــروژه در طــول حیــات آن نیــز بایــد متفــاوت باشــد. ایــن موضــوع در رابطــه بــا منشــأ عــدم قطعیــت در پــروژه 
ــرات قابل ماحظــه  ــن تغیی ــد بنابرای ــز صــدق می کن ــروژه نی ــه آن در طــول دوره عمــر پ ــر رویکــرد نســبت ب ــزوم تغیی ــت و ل و مدیری
ریســک های پــروژه در دوره هــای مختلــف عمــر آن غیرمنطقــی نیســت و نیــاز بــه رویکردهــای مختلفــی در مدیریــت آن هــا اســت.

عدم قطعیت )غیرقابل اندازه گیری و پیش بینی(               ریسک )قابل اندازه گیری و غیرقابل پیش بینی(                قطعیت )قابل اندازه گیری و قابل پیش بینی(

مدیریت ریسک در پروژه های طراحی، تدارکات و ساخت بیمارستان ها در ایران
مریم نجاتی
سینا یارجو

مقدمه
ــه  ــه  ســرعت در حــال گســترش و رشــد اســت و در مباحــث دیگــر از جمل ــوان شــاخه ای از علــم مدیریــت ب مدیریــت ریســک به عن
امــور ســرمایه گذاری، تجــارت، بیمــه، ایمنــی، بهداشــت و درمــان، پروژه هــای صنعتــی، عمرانــی و حتــی مســائل سیاســی، اجتماعــی 

و نظامــی مــورد اســتقبال متخصصــان و مدیــران قرارگرفتــه اســت.
در ایــن خصــوص، مدیریــت ریســک جایــگاه ویــژه ای در مباحــث مدیریــت پــروژه دارد و دارای ریشــه های مشــترکی بــا آن اســت. 
ــات و در نتیجــه عوامــل محیطــی  ــات، اهــداف و الزام ــت در فرضی ــروژه و عــدم قطعی ــودن پ ــرد ب ــه  ف ــی چــون منحصــر ب ویژگی های
ــروز ریســک در پروژه هــا اســت. گســتره عــدم قطعیــت در پروژه هــا بســیار وســیع  ــرآن، ریشــه های عــدم قطعیــت و منشــأ ب حاکــم ب
ــاب  ــت ریســک را غیرقابل اجتن ــروژه را ریســک زا و مدیری ــه، پ ــی و برآوردهــای اولی ــت در مبان ــد عــدم قطعی ــواردی مانن اســت و م

می کنــد.

یکــی از بزرگ تریــن موانــع محقــق نشــدن اهــداف پروژه هــا، دیدگاه هــای تیــم مدیریــت پــروژه نســبت بــه ریســک اســت. برخــی از 
مدیــران پــروژه دانــش کمــی از مفاهیــم ریســک دارنــد و برخــی دیگــر نیــز اطمینــان کافــی بــه روش هــای ریاضــی تحلیــل ریســک و 

نتایــج حاصــل از آن ندارنــد و ترجیــح می دهنــد ریســک را بپذیرنــد یــا بیــش  از انــدازه احتیــاط کننــد.

در دنیــای مدیریــت اخیــر و بــه  ویــژه پــس از دهــه 90 میــادی، مطالعــه و تحقیقــات فراوانــی در عرصــه مدیریــت ریســک در حــوزه 
 )PMBOK( پروژه هــا انجــام  شــده کــه در ایــن خصــوص می تــوان بــه انتشــار فصــل یازدهــم راهنمــای پیکــره دانــش مدیریــت پــروژه
توســط مؤسســه مدیریــت پــروژه آمریــکا )PMI(، تحــت عنــوان مدیریــت ریســک پــروژه )Project Risk Management( اشــاره 

کــرد کــه در ایــن مقالــه از روش هــا و متدولــوژی ایــن راهنمــا اســتفاده خواهــد شــد.

دوره عمر پروژه
ــروژه   ــا نیازهــای پ ــد متناســب ب ــن فازهــا، بای ــروژه تشــکیل می شــود. ای ــروژه از مجموعــه  فازهــای پ ــات پ ــا چرخــه حی دوره عمــر ی
ــه  ــازنده ی چرخ ــل س ــد در عوام ــر بای ــواالت زی ــروژه، س ــت پ ــش مدیری ــای دان ــق آموزه ه ــوند. طب ــامان دهی ش ــام س ــت انج در دس

ــوند: ــخ داده  ش ــنی پاس ــروژه به روش ــت پ مدیری
کاری که باید به انجام برسد چیست؟

درنتیجه  پروژه چه خروجی هایی باید تولید و بررسی شوند؟
چه کسانی باید در پیشبرد پروژه همکاری کنند؟
هریک از فازها چگونه باید کنترل و تأیید شوند؟

تعییــن ایــن عوامــل نشــان دهنده  نقطــه  آغــاز تــا پایــان یــک پــروژه اســت. ایــن رونــد باعــث ایجــاد فرآینــدی سیســتماتیک، زمان منــد و 
کنترل شــده می شــود کــه بــه ســود ذی نفعــان پــروژه خواهــد بــود و بــه مدیــران پــروژه نیــز در تشــخیص بهنــگام پیش نیازهــای ورود 

بــه هــر فــاز کمــک می کنــد.
ــا پیچیدگــی دارای ســاختار عمومــی چرخــه حیــات پــروژه هســتند  تمامــی پروژه هــا صرف نظــر از بزرگــی، کوچکــی، ســادگی و ی
ــی  ــرا( و پایان ــه اج ــی )مرحل ــزی(، میان ــی و برنامه ری ــنجی، طراح ــه، امکان س ــات اولی ــایی، مطالع ــن )شناس ــل آغازی ــامل مراح ــه ش ک

ــند. ــل( می باش ــدازی و تحوی )راه ان
بیشــترین مقــدار ریســک و عــدم قطعیــت در ابتــدای پــروژه وجــود دارد کــه در طــول چرخــه حیــات آن بــا پذیــرش تحویــل شــدنی ها، 
کاهــش می یابــد. هم چنیــن قابلیــت تأثیرگــذاری ذی نفعــان بــر مشــخصات نهایــی محصــول پــروژه در ابتــدا بیشــترین مقــدار اســت کــه 

بــا پیشــرفت پــروژه، کاهــش می یابــد ولــی هزینــه تغییــرات و تصحیــح اشــتباه ها بــا تکمیــل آن افزایــش می یابــد.

مدیریت ریسک چیست؟
ــه دوره خاصــی از آن نیســت.  مدیریــت ریســک فرآینــدی مســتمر و یکپارچــه در کل دوره عمــر پــروژه اســت کــه تنهــا محــدود ب
وضعیــت و اهمیــت ریســک های پــروژه در مراحــل مختلــف از دوره عمــر آن بســیار متغیــر اســت. هماننــد ســایر کارکردهــای دفتــر 
مدیریــت پــروژه )PMO( کــه در شــماره قبلــی ایــن گاهنامــه مطــرح شــد، مؤثرتریــن زمــان بــرای دســتیابی بــه بیشــترین تأثیــر روی 
نتایــج پــروژه، مراحــل اولیــه دوره عمــر پــروژه اســت. ضمــن این کــه مدیریــت ریســک را می تــوان بــرای هریــک از مراحــل مختلــف 

پــروژه به عنــوان یــک بخــش مســتقل بــه کار بــرد.
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• پیگیري ریسک های خاص
• نظارت بر شرایط و وضعیت کلي پروژه به منظور به کارگیری منابع احتیاطي

• نظارت بر سایر ریسک های غیر مهم
• بازنگري نحوه اجراي فرآیند نظارت، کنترل و بازنگري

• ارزیابي میزان موفقیت پاسخ های برنامه ریزی شده

جمع بندی
مدیریــت ریســک به عنــوان یکــی از ارکان اصلــی مدیریــت پــروژه در اســتاندارد دانــش مدیریــت پــروژه در نظــر گرفتــه  شــده اســت. 
ــروژه« کــه یکــی از مــدارک و مســتندات بســیار مهــم  ــه »منشــور پ ــن مدارکــی از جمل فرآیندهــای مدیریــت ریســک پــس از تدوی
مدیریــت پــروژه اســت، »بیانیــه محــدوده پــروژه« و »ســاختار شکســت کار« آغــاز می شــوند. زمــان ایــن فرآیندهــا به صــورت کامــل 
بســتگی بــه ماهیــت و ویژگی هــای پــروژه دارد. البتــه بخش هایــی از مدیریــت ریســک کــه شــامل گروه هــای فرآینــدی برنامه ریــزی 
ــرل  ــش و کنت ــد پای ــرد و فرآین ــورت می گی ــروژه ص ــر پ ــه عم ــزی« از چرخ ــی« و »برنامه ری ــایی«، »طراح ــل »شناس ــتند در مراح هس

ریســک کــه جــزو فرآیندهــای کنترلــی اســت، در مراحــل اجــرا و تحویــل انجــام می شــود.
 بایــد توجــه داشــت در هــر مرحلــه از دوره عمــر پــروژه، هــر یــک از فرآیندهــای مدیریــت ریســک معرفی شــده را می تــوان به عنــوان 

یــک پــروژه کوچک تــر )Subproject( بــه کار بــرد.
نتایج و خروجی های اصلی که از فرآیندهای مدیریت ریسک حاصل می شود عبارت اند از:

1. برنامه مدیریت ریسک
2. دفتر ثبت ریسک

3. توافق های قراردادی مربوط به ریسک
ایــن خروجی هــا به صــورت عمومــی در بــرآورد زمــان و هزینــه فعالیت هــا، تدویــن زمان بنــدی پــروژه و مــوارد مربــوط بــه تــدارک 

و قراردادهــای پــروژه کاربــرد خواهنــد داشــت.
بــا توجــه بــه مطالــب مطرح شــده در ایــن مقالــه و اهمیــت و ضــرورت مطالعــات و مدیریــت ریســک در پروژه هــا و همچنیــن ماهیــت 
ــر آن اســت کــه در شــماره بعــدی  فعالیــت شــرکت گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 در پروژه هــای بیمارستان ســازی، ســعی ب
گاهنامــه شــورای جوانــان 142، بخــش دوم ایــن مقالــه به صــورت تخصصــی بــه مطالعــه و بررســی مدیریــت ریســک در پروژه هــای 

طراحــی، تــدارکات و ســاخت بیمارســتان ها در ایــران بپــردازد.

منابع
مدیریت ریسک در پروژه ها - نشریه شماره 659 - انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 1387

)PMI( ویرایش ششم موسسه مدیریت پروژه آمریکا - )PMBOK( راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه

 

به طــور کلــی، همبســتگی کاملــی بیــن میــزان ریســک و دوره عمــر پــروژه وجــود دارد. بــدان معنــی کــه هرچــه رویــدادی در پــروژه از 
نظــر زمانــی دورتــر باشــد، اطمینــان کمتــری از وضعیــت و ترکیــب آن در اختیــار خواهــد بــود و احتمــال اینکــه اتفــاق پیش بینــی نشــده ای 
آن را متأثــر ســازد باالتــر اســت. در زندگــی روزمــره خــود نیــز بــا ایــن واقعیــت مواجهیــم. مــا از کاری کــه در یــک ســاعت آینــده انجــام 
می دهیــم نســبت بــه آنچــه در یــک هفتــه بعــد انجــام خواهیــم داد حــس و درک دقیق تــری داریــم و در مــورد یــک ســال بعــد، اطمینــان 

بــه  مراتــب کمتــر خواهــد بــود.
ــی و غیرقطعــی مواجــه هســتیم وجــود دارد.  ــا مســیری طوالن ــروژه کــه ب ــزان ریســک در مراحــل ابتدایــی پ ــز بیشــترین می در پروژه هــا نی
ــر را روی محــدوده،  ــد، بیشــترین تأثی ــران در پیــش می گیرن ــان مالــی پروژه هــا و مدی در ایــن مقطــع سیاســت ها و راهکارهایــی کــه حامی
کیفیــت، زمــان و هزینــه نهایــی پــروژه خواهــد داشــت. بــا پیشــرفت پــروژه و دســتیابی بــه اطاعــات کافــی در مــورد بخش هــای مختلــف 
ــل  ــد. در مراح ــش می یاب ــروژه کاه ــل پ ــه تکمی ــوط ب ــک های مرب ــود و ریس ــته می ش ــا کاس ــدم قطعیت ه ــزان ع ــج از می ــروژه، به تدری پ

ــود. ــی پــروژه، پــس از آنکــه اقــام تحویلــی آن ســاخته و آزمایــش می شــوند، ریســک های کار بســیار ناچیــز خواهنــد ب پایان

روش ها و متدولوژی های مدیریت ریسک پروژه
در این بخش به معرفي مراحل اساسي مـدیریت ریـسک از دیـدگاه PMBOK می پردازیم.

1. برنامه ریزی مدیریت ریسک
برنامه ریــزی مدیریــت ریســک اولیــن مرحلــه از فرآینــد مدیریــت ریســک و قـــدم آغـــازین پـــیش از ورود بـــه ســـایر مراحــل اســت کــه 
به صــورت چرخشــي تکــرار می شــوند. برنامه ریــزی مدیریــت ریســک، فرآینـــد تصمیم گیــری در رابطـــه بـــا رویکــرد و نحــوه هدایــت 
فعالیت هــای مدیریــت ریســک در یــک پــروژه اســت. در ایــن مرحلــه ســطح و نــوع مـــدیریت ریـــسک، متناســب بــا ریســک پــروژه و 
اهمیــت پــروژه بــراي ســازمان، منابــع مــورد نیــاز بــراي فعالیت هــای مـــدیریت ریـــسک و مبـــاني مواجهــه بــا ریســک ها مشــخص می شــوند.

2. شناسایي ریسک
ــدم اول در  ــروژه وارد قـ ــد، پ ــام ش ــل انج ــورت کام ــک به ص ــت ریس ــد مدیری ــروع فرآین ــراي ش ــي ب ــات مقدمات ــه اقدام ــس از آن ک پ
چرخــه فرآینــد مدیریــت ریســک، یعنــي شناســایي ریســک می شــود. در ایــن مرحلــه، ریســک های پــروژه )اهــم از تهدیـــد و فرصــت( بــا 

ــوند. ــتند می ش ــریح و مس ــایي، تش ــاص شناس ــي خ ــا و ابزارهای ــری روش ه به کارگی

3. ارزیابي کیفي ریسک
ــراي  ــن رو، ب ــت، از ایـ ــه اسـ ــر و پرهزین ــا زمان ب ــدد و بررســي تمــام آن ه ــروژه متع ــداد ریســک های شناسایی شــده در پ از آنجــا کــه تع
مدیریــت منطقــي، ابتــدا بایــد آن هــا را اولویت بنــدی کــرد. در مرحلــه ارزیـــابي کیفـــي، اولویـــت ریســک ها بـــر اســـاس احتمــال وقــوع و 
ــرار دهــد و درنتیجــه، نواحــي و  ــد مدیریــت ق ــر را در معــرض دی ــا ریســک های مهم ت ــن می شــود ت ــروژه تعیی ــر اهــداف پ ــر آن هــا ب تأثی

ــد. ــرار گیرن ــراي اقدام هــای بعــدي ق ــي ب ــروژه مــورد توجــه و دقــت کاف ابعــاد پرمخاطــره و حســاس تر پ

4. ارزیابي کمي ریسک
پــس از اولویت بنــدی ریســک ها، در مرحلــه ارزیابــي کیفــي می تــوان در خصــوص ریســک هایی بــا اولویــت بــاال ارزیابــي کمــي انجــام 

داد. ارزیابــي کمــي ریســک بــه معنــاي تحلیــل عــددي تأثیــر دســته جمعی مجموعــه ریســک های مهــم پـــروژه بـــر اهـــداف آن اســت.

5. برنامه ریزی پاسخ گویي به ریسک
بدیهــي اســت فرآینــد مدیریــت ریســک نمی توانــد پــس از ارزیابــي ریســک های شناسایی شــده متوقـــف شـــود. بـــه همـــین دلیــل، مرحلــه 
ــده  ــدی ش ــده و اولویت بن ــک های شناسایی ش ــه ریس ــخگویي ب ــوه پاس ــاره نح ــری درب ــک، تصمیم گی ــت ریس ــد مدیری ــدي در فرآین بع

اســت.

6. پایش و کنترل ریسک
مراحــل پنج گانــه پیش گفتــه در هنــگام مرحلــه برنامه ریــزی پــروژه کاربــرد دارنــد. آخریــن مرحلــه از فرآینــد مـــدیریت ریـــسک کــه در 
دوره اجــراي کار اســتفاده می شــود، زمانــي اســت کــه پاســخ های اتخاذشــده در برنامـــه مـــدیریت پـــروژه گنجانــده  شــده اســت و پــروژه 
به منظــور یافتــن ریســک های جدیــد یــا تغییــر در آن هــا و پاســخ های مربوطــه، تحــت مراقبــت و پایــش مــداوم و مســتمر قــرار می گیــرد.

ــر  ــات زی ــای گردآوری شــده در مراحــل پیشــین، اقدام ــات و داده ه ــه اطاعـ ــا توجــه بـ ــت ریســک، ب ــد مدیری ــه از فرآین ــن مرحل در ای
صــورت می گیــرد:

• فرآیند شناسایي، تحلیل و برنامه ریزی براي ریسک های جدید
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سینا یارجو متولد 1363
کارشناســی ارشــد رشــته عمــران، گرایــش مهندســی و مدیریــت 

ســاخت از دانشــگاه امیرکبیــر
گاز  و  نفــت  صنعــت  عمرانــی،  پروژه هــای  در  ســابقه  ســال   13
پــروژه. کنتــرل  و  برنامه ریــزی  مدیریــت،  حــوزه  در  فعالیــت  و 

عنــوان  بــه   142 شــرکت  بــا  را  خــود  همــکاری   1395 ســال  از 
کــرد. آغــاز  پــروژه  کنتــرل  و  برنامه ریــزی  ارشــد  کارشــناس 

مریم نجاتی متولد 1363
کارشناسی فیزیک حالت جامد از دانشگاه علم و صنعت ایران

ــاف  ــی و اکتش ــش لرزه شناس ــا گرای ــک ب ــد ژئوفیزی ــی ارش کارشناس
نفــت از دانشــگاه تهــران

ــی EMBA از ســازمان  ــت اجرای ــه تخصصــی مدیری دارای گواهینام
مدیریــت صنعتــی ایــران

10 سال سابقه کاری در شرکت های حوزه ژئوفیزیک و مهندسی نفت
ــوان  ــرکت 142 به عن ــا ش ــود را ب ــکاری خ ــال 1395 هم ــدای س از ابت

ــروژه آغــاز کــرد. ــر مدیریــت پ ــر دفت مشــاور مدیرعامــل و مدی



علل کاربرد دی اریتور
وجــود گازهــای اکســیژن و دی اکســید کربــن در آب هــای تصفیــه شــده مصرفــی دیگ هــای بخــار واحدهــای صنعتــی و مســکونی 

ــر می شــود: ســبب ایجــاد ضایعــات زی
ــی  ــای موضع ــاد حفره ه ــث ایج ــار، باع ــع و بخ ــاز مای ــل ف ــد فاص ــار، در ح ــای بخ ــی دیگ ه ــود در آب مصرف ــیژن موج 1. اکس

)Pitting( می شــود کــه  انفجــار حفره هــا یکــی از عوامــل آســیب دیدگــی دیگ هــای بخــار اســت.
2. وجــود گازهــای اکســیژن و دی اکســیدکربن عــاوه بــر ایجــاد خوردگــی در لوله هــای برگشــت )کندانــس(، عامــل ایجــاد پدیــده 

ــا می شــود. ــا در پمپ ه ــده باعــث ایجــاد خوردگــی پره ه ــن پدی ــا اســت کــه ای کاویتاســیون در پمپ ه
3. در فرآیندهایــی کــه از بخــار آب بــه منظــور بوزدایــی )Stripping( اســتفاده می شــود، وجــود اکســیژن نــه تنهــا عامــل بوزدایــی را 

مختــل می کنــد، بلکــه در اثــر اکسیداســیون، در محصــول بــو ایجــاد می شــود )نظیــر فرآینــد تولیــد روغــن نباتــی(.
ــا محــدوده نقطــه  ــری از ایجــاد شــوک حرارتــی در دیگ هــای بخــار، افزایــش درجــه حــرارت آب ورودی ت ــه منظــور جلوگی 4. ب
جــوش بســیار مهــم اســت. در دســتگاه دی اریتــور عــاوه بــر حــذف گازهــای اکســیژن و دی اکســیدکربن از آب، درجــه حــرارت بــه 

ــد. ــوب افزایــش می یاب نحــو  مطل
مهمترین مزایای استفاده از دی اریتور

1. جلوگیری از خوردگی در سیستم
2. عدم ایجاد رسوبات ناشی از انجام واکنش های شیمیایی

3. باال بردن کیفیت آب مورد نیاز سیستم
محاسبه ظرفیت دی اریتور

جهــت تعییــن ظرفیــت دی اریتــور الزم اســت بدانیــد ظرفیــت بویلــر چــه مقــدار اســت. یعنــی اگــر در پــروژه ای ظرفیــت بویلــر بخــار 
شــما برابــر بــا 7 تــن در ســاعت باشــد، آنــگاه بایــد ظرفیــت دی اریتــور خــود را نیــز بــه میــزان 7 تــن در ســاعت انتخــاب کنیــد. امــا بــا 

ایــن تفــاوت کــه ظرفیــت دی اریتورهــا بــر مبنــای پونــد در ســاعت شناســایی و دســته بنــدی می شــود.
کیلوگرم در ساعت * 2/2 = پوند در ساعت
7 تن در ساعت = 7000 کیلوگرم در ساعت

7000 * 2/2=15400 پوند در ساعت
پس ظرفیت دی اریتور باید برابر با 15400 پوند در ساعت باشد. 

بخشــی از بخــار خروجــی دیــگ بــه منظــور اکســیژن زدایی و افزایــش دمــا بایــد در دی اریتــور مصــرف شــود. هرچــه قــدر دمــای آب 
ورودی بــه دی اریتــور پایین تــر باشــد بخــار بیشــتری بایــد در آن مصــرف شــود. هرچــه میــزان کندانــس برگشــتی یــک پــروژه بیشــتر 
باشــد بــه همــان نســبت میــزان بخــار مصرفــی دی اریتــور کاهــش خواهــد یافــت. میــزان بخــار مصرفــی بــر ســایز شــیرهای بخــار ورودی 

دی اریتــور )شــیرهای ســوزنی، شــیرهای تقلیــل فشــار و شــیرهای برقــی( تأثیرگــذار اســت.

حجم مخزن دی اریتور و بهترین محل نصب دی اریتور
ــه انــدازه 20 دقیقــه،  یــک دیــگ یــک تــن حــدود یــک متــر مکعــب آب در ســاعت مصــرف می کنــد. حجــم مخــزن دی اریتــور ب
ــی مخــزن طراحــی می شــود. بنابرایــن جهــت دیــگ یــک تــن حجــم  ــره آب و 10 دقیقــه جهــت فضــای خال 10 دقیقــه جهــت ذخی
مخــزن دی اریتــور 0/33 متــر مکعــب اســت. محــل ایــده آل قــرار گرفتــن دی اریتــور در یــک ســایت باالتریــن نقطــه ارتفاعــی اســت 

تــا بیشــترین نیــروی مکــش را بــرای پمــپ تغذیــه ایجــاد کنــد.

انواع دي اریتور براساس ساختار و نحوه عملکرد
1. دي اریتورهاي افشانکي

2. دي اریتورهاي آبشاري )برجک دار(
ــاي  ــت. در دي اریتوره ــي آنهاس ــزن اصل ــه مخ ــگ ب ــه دی ــوه ورود آب تغذی ــوق در نح ــای ف ــان دي اریتوره ــارز می ــاوت ب ــا تف تنه

ــود. ــپري مي ش ــزن اس ــل مخ ــاي داخ ــه فض ــده، ب ــه ش ــانک هاي تعبی ــط افش ــزن توس ــاالي مخ ــانکي، آب ورودي از ب افش
امــا در دي اریتورهــاي آبشــاري جریــان آب بــه آهســتگي بــه داخــل برجــک پاشــیده و پــس از عبــور از روي ســیني هاي ســوراخ دار 

طبقاتــي برجــک، بصــورت آبشــاري بــه فضــاي داخلــي مخــزن جریــان پیــدا مي کنــد.
دی اریتورهــا اغلــب بــرای پاییــن آوردن میــزان اکســیژن تــا ppb 7 یــا کمتــر مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد. شــایان توجــه اســت میــزان 
حضورگازهــای نا محلــول در آب بــا دمــا رابطــه معکــوس دارد یعنــی هــر چه دمــای آب باالتــر رود میزان اکســیژن کمتر می شــود. منابع 
تأمیــن آب بویلــر در درجــه حــرارت 85 تــا 90 درجــه عمــل می کنند تا میزان اکســیژن موجــود در آب را به mg 2 در لیتــر کاهش دهد.

مازیار پدرامدی اریتور و لزوم حذف گازهای مضر درآب تغذیه دیگ های بخار

مقدمه
یکــي از اساســي ترین نکته هــا جهــت تأمیــن مطلــوب آب تغذیــه دیگ هــای بخــار، هوازدایــي )تخلیــه گازهــاي محلــول( 
ــده و  ــختي گیري ش ــي از آب س ــار مخلوط ــاي بخ ــه دیگ ه ــول آب تغذی ــور معم ــه ط ــت. ب ــگ اس ــه دی ــش از ورود ب در آب پی
کندانس هــاي قابــل بازگشــت از سیســتم اســت.کندانس هاي بازگشــتي، حــاوي حجــم باالیــي از گازهــاي محلــول از قبیــل اکســیژن و 
ــاد  ــث ایج ــیمیایي باع ــاي ش ــام واکنش ه ــا انج ــگ ب ــه دی ــس از ورود ب ــس، پ ــول در کندان ــیژن محل ــتند. اکس ــیدکربن هس دي اکس
ــت  ــش خاصی ــه افزای ــر ب ــز منج ــیدکربن نی ــزان دي اکس ــش می ــود. افزای ــگ مي ش ــاي دی ــدد در لوله ه ــاي متع ــي و حفره ه خوردگ
ــود. در  ــس مي ش ــت کندان ــاي بازگش ــگ و لوله ه ــل دی ــدید در داخ ــي ش ــس( و خوردگ ــدن کندان ــیدي ش ــس )اس ــیدي کندان اس
یــک سیســتم کوچــک تولیــد بخــار، جداســازي گازهــاي محلــول بــا اضافــه کــردن ترکیبــات شــیمیایي بــه داخــل آب تغذیــه انجــام 

مي پذیــرد.
بــا ایــن حــال اســتفاده از ایــن روش در سیســتم هاي بــزرگ بــا ظرفیــت تولیــد بخــار بــاال هزینه هــاي زیــادی دارد. بنابرایــن اســتفاده از 
دي اریتــور(Deaerator) یــا هــوازدا جهــت هوازدایــي و تخلیــه گازهــاي محلــول ایــن سیســتم ها الزامــي و مقــرون بــه صرفــه اســت.

نحوه عملکرد دي اریتور
اســاس کار دي اریتورهــا، افزایــش دمــاي آب تغذیــه دیــگ بــه میــزان c° 105 تــا c° 110 در فشــار bar 1 - 1/5 اســت. در ایــن دمــا 
خاصیــت انحال پذیــري هــوا )گازهــاي اکســیژن و هیــدروژن( در آب، بــه میــزان قابــل توجهــي کــم می شــود. افزایــش دمــاي آب 
ــا ــی ت ــیژن حت ــزان اکس ــن آوردن می ــرای پایی ــا ب ــتر دی اریتوره ــرد. بیش ــام مي پذی ــباع انج ــار اش ــطه بخ ــه واس ــور ب ــه در دي اریت تغذی

ppb 7 یــا کمتــر اســتفاده می شــوند. گفتنــی اســت میــزان حضــور گازهــای نامحلــول در آب بــا دمــا رابطــه معکــوس دارد )هــر چــه 
دمــای آب باالتــر رود میــزان اکســیژن کمتــر می شــود( تــا میــزان اکســیژن موجــود در آب را بــه mg 2 در یــک لیتــر کاهــش دهــد.

ــا دمــاي c° 105 در حــدود  فشــار بخــار تزریقــي جهــت گــرم کــردن مخلــوط آب ســختي گیري شــده و کندانس هــاي بازگشــتي ت
bar 1/2 توصیــه مي شــود. در ایــن دمــا، براســاس قانــون هنــري دالتــون بــا کاهــش خاصیــت انحــال پذیــري آب گازهــاي محلــول بــا 

فشــار جزئــي باالتــر نســبت بــه بخــار از مخلــوط جــدا شــده و بــه ســمت فضــاي خروجــي از دي اریتــور جریــان مي یابنــد.
ــول(،  ــد مذکــور )جداســازي گازهــاي محل شــایان توجــه اســت شــرط الزم در فراهــم ســازي بســتري مناســب جهــت انجــام فرآین
ــه در  ــر آب تغذی ــا پاشــش متمرکــز و مؤث ــن ب ــور اســت. بنابرای ــه داخــل دي اریت ــه دیــگ ب ــر آب تغذی اســپري و پاشــش هرچــه بهت

ــه کــرد.  ــول در آب را جداســازي و تخلی ــاي محل ــوان درحــدود 90 درصــد از گازه ــي ت مجــاورت بخــار اشــباع، م
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گردش آب در دی اریتور
ــا هــوا، نســبت بــه جــرم  آب ورودی در دی اریتــور بایــد بــه کوچکتریــن قطــرات ممکــن تقســیم شــود تــا میــزان ســطح در تمــاس ب
آب، بــاال بــرده شــود.  ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه دمــای آب افزایــش پیــدا کنــد تــا در کنــار ایــن افزایــش ســطح، خــروج گاز از 
مایــع بــا ســرعت باالیــی در دی اریتــور انجــام شــود. پودرکــردن آب در دی اریتــور دارای روش هــای متفاوتــی اســت کــه در زیــر بــه 

ــود:  ــاره می ش ــا اش آن ه
1. برخورد آب با تعدادی سینی سوراخ دار

ــور دادن آن از  ــیال و عب ــروی ورودی س ــل نی ــاال در مقاب ــمت ب ــه س ــی ب ــردن نیروی ــا وارد ک ــه ب ــری، ک ــای فن ــتفاده از نازل ه 2. اس
دریچه هــای نــازک، ســیال را اســپری می کننــد.

البتــه در انتخــاب ایــن روش هــا دالیلــی بــر درســتی یــا رد آنهــا وجــود دارد. در جایــی کــه هزینــه الزم بایــد در نظرگرفتــه شــود ایــن 
ــا  ــد باشــد ام ــا 40 ســال هــم می توان ــن دســتگاه ت ــور آبشــاری عمــر ای ــال در دی اریت ــرای مث ــد. ب ــدا می کن ــری پی موضــوع نمــود بهت
در حالــت اســپری کــردن تــا 20 ســال کاهــش می یابــد، درحالــی کــه قیمــت آبشــاری تــا 25 درصــد گران تــر و کارایــی آن بســیار 

بیشــتر اســت.
از دی اریتور آبشاری معموالً در نیروگاه ها و در سایر مصارف از افشانکی استفاده می شود.

دی اریتور آبشاری
دی اریتــور آبشــاری، دارای بخــش هوازدایــی بــه صــورت گنبــدی شــکل در بــاالی مخــزن ذخیــره کننــده آب بویلــر اســت. آب بویلــر 
وارد بخــش عمــودی هوازدایــی می شــود و از روی ســینی های منفــذ دار بــه پاییــن جریــان پیــدا می کنــد. بخــار فشــار کــه عمــل هوازدایــی 
را انجــام می دهــد از پاییــن ســینی های منفــذ دار وارد و از طریــق منافــذ بــه ســمت بــاال جریــان می یابــد. در بعضــی مــوارد بــه جــای ســینی 

از پرکن هــا اســتفاده می شــود تــا تمــاس و ترکیــب شــدن آب بویلــر و بخــار موثرتــر باشــد. 
بخــار، گازهــای حــل شــده در آب بویلــر را جــدا می کنــد و از طریــق شــیر خروجــی کــه در بــاالی قســمت گنبــدی شــکل قــرار دارد بــه 
اتمســفر می دهــد. اگــر ایــن شــیر بــه انــدازه کافــی بــاز نشــود دی اریتــور بــه صــورت ناقــص کار می کنــد و باعــث می شــود بخــش زیــادی 
ــر باعــث  ــر در بویل ــزان بیــش از حــد کل ــزان اکســیژن نداشــته باشــد، می ــزر می ــر، آناالی ــر شــود. اگــر بویل اکســیژن همــراه آب وارد بویل
ــع  ــا مای ــده در خروجــی اســتفاده می شــود ت ــا از کندانس کنن ــاز نشــود. در بعضــی از طراحی ه ــل ب ــه اتمســفر کام ــه ب می شــود شــیر تخلی
مانــده شــده در گاز را بازیابــی کنــد. لولــه خروجــی گاز بــه ســمت اتمســفر معمــوالً دارای یــک شــیر اســت بــه طــوری کــه تنهــا اجــازه 

عبــور مقــدار اندکــی بخــار را بــرای آشــکار بــودن مســیر دود می دهــد. 
ــار  ــود. بخ ــپ می ش ــار پم ــد بخ ــای تولی ــمت بویلره ــه س ــا ب ــد و از آنج ــان می یاب ــن جری ــی در پایی ــزن افق ــه مخ ــده ب ــی ش آب هوازدای
کم فشــاری کــه از تــه مخــزن افقــی وارد شــده و درون آن اســپری می شــود بــرای گــرم نگــه داشــتن آب بویلــر ذخیــره شــده در مخــزن 

اســت. عایــق کــردن ســطح بیرونــی مخــزن نیــز بــرای کاهــش هــدر رفــت گرماســت.

دی اریتور افشانکی
ــن دو  ــود. ای ــامل می ش ــی را ش ــش هوازدای ــک بخ ــن )E( و ی ــش پیش  گرم ک ــی دارای بخ ــزن افق ــک مخ ــونده، ی ــور اسپری ش دی اریت
ــد وارد  ــرار دارن ــه مخــزن ق ــه وســیله یــک صفحــه )C( از هــم جــدا شــده اند. بخــار کــم فشــار از طریــق اســپری هایی کــه در ت بخــش ب

می شــوند. آن 
ــرم  ــش گ ــد پی ــاال می آی ــه ب ــده ب ــق پخش کنن ــه از طری ــاری ک ــا بخ ــود و ب ــیده می ش ــش)E( پاش ــه بخ ــپری ب ــورت اس ــه ص ــر ب آب بویل
ــرای  ــر را ب ــه آب بویل ــت ک ــن اس ــده ای ــش پیش گرم کنن ــر)A( و بخ ــپری کننده آب بویل ــازل اس ــردن ن ــه کار ب ــدف از ب ــود. ه می ش

ــد. ــی کن ــای اشــباع گــرم و راهــی بخــش بعــدی هوازدای ــا دم ــر گازهــای حــل شــده در آن ت جداســازی راحــت ت
ــل  ــورت کام ــه ص ــنده ها ب ــده از پاش ــارج ش ــار خ ــا بخ ــا ب ــود و در آنج ــی )F( می ش ــش هوازدای ــده وارد بخ ــد از آن آب پیش گرم ش بع
هوازدایــی می شــود. گازهــای جــدا شــده از آب از طریــق خروجــی در بــاالی مخــزن بــه اتمســفر فرســتاده می شــوند. هماننــد حالــت قبــل 
ممکــن اســت در بعضــی از مــوارد از کندانس کننــده بــرای بازیافــت آب خروجــی بــه همــراه گاز اســتفاده شــود. لولــه خروجــی گاز بــه 
ســمت اتمســفر معمــوالً دارای یــک شــیر اســت بــه گونــه ای کــه تنهــا اجــازه عبــور مقــدار اندکــی بخــار را بــرای آشــکار بــودن مســیر دود 

می دهــد. آب هوازدایــی شــده از تــه مخــزن بــه ســمت بویلرهــای تولیدکننــده بخــار پمــپ می شــود. 
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جمع بندی
ــای  ــی مداره ــزات داخل ــن تجهی ــن رفت ــی و از بی ــه خوردگ ــراد از جمل ــص و ای ــه نق ــروز هرگون ــری از ب ــزوم جلوگی ــه ل ــه ب ــا توج ب
ــا اســتفاده از تجهیــزات جانبــی ماننــد  ــاال در ســیکل های گرمایشــی )بخــار- آب( ماننــد دیگ هــای بخــار ب تحــت فشــار و گرمــای ب
ــا حــد زیــادی کاهــش داد و راندمــان سیســتم  دی اریتــور می تــوان عمــر تجهیــزات را افزایــش و هزینه هــای تعمیــر و نگهــداری را ت
ــری از  ــه دیگ هــای بخــار، باعــث جلوگی ــول در آب تغذی ــردن گازهــای محل ــن ب ــا از بی ــور ب ــن حــد برســانیم. دی اریت ــه باالتری را ب

ــود. ــی می ش ــزات داخل ــن تجهی ــن رفت ــی و از بی خوردگ
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کارشناســی مکانیــک طراحــی جامــدات و ســیاالت
انــرژی تبدیــل  گرایــش  ارشــد  کارشناســی 

از ســال 1391 همــکاری خــود را بــا شــرکت 142 بــه 
عنــوان کارشــناس تاسیســات مکانیکــی و الکتریکــی 
آغــاز کــرد و در حــال حاضــر بــه عنــوان سرپرســت 
تاسیســات در پــروژه بیمارســتان 400 تختخوابــی 
می باشــد. فعالیــت  حــال  در  دزفــول  یازهــرا 

دی اریتور افشانکی در پروژه بیمارستان ابوذر اهواز



     

       

                                    
توزیع، تعداد و درصد حادثه دیدگان برحسب عامل وقوع حادثه

حــوادث در کارگاه هــای ســاختمانی در اثــر عوامــل مختلفــی به وقــوع می پیونــدد. در اینجــا بــه عواملــي از جملــه شــرایط ناایمــن کار 
ــا ماشــین آالت، ریــزش آوار، گــودی و خطــرات مربــوط بــه حمــل  ــا اشــیا، ســقوط مصالــح، مشــکات کار ب در ارتفــاع، برخــورد ب

مصالــح بــا باالبــر پرداختــه شــده اســت.
بــر اســاس نمــودار، 33 درصــد از حــوادث پیش آمــده در کارگاه هــای ســاختمانی مربــوط بــه کار بــا ماشــین آالت اســت کــه حــدود 
15 درصــد ایــن حادثه دیــدگان، اپراتــور دســتگاه های باالبــر می باشــند. ایــن مطلــب اهتمــام بیشــتر جهــت آمــوزش کارگــران اپراتــور 
ــارت  ــا نظ ــرداری ب ــرای گودب ــن در اج ــد. همچنی ــرار می ده ــه ق ــرده را موردتوج ــتگاه نامب ــی دس ــص فن ــردن نق ــرف ک ــر و برط باالب
ــا ارتفــاع بیــش از 120 ســانتی متر  کافــی مهندســین ناظــر ســاختمان در عملیــات مربوطــه و برپایــی ســازه های نگهبــان در گودهــای ب
تــا حــد زیــادی می تــوان از بــروز این گونــه حــوادث جلوگیــری کــرد. گفتنــی اســت حــدود 44 درصــد از حــوادث را ســقوط اشــیا 
و ســقوط از ارتفــاع شــامل می شــوند. بــا توجــه بــه تحقیقــات انجام شــده اســتفاده از کمربندهــای ایمنــی، انجــام کارهــا بــه روش هــای 
صحیــح و اصولــی، نظــارت بیشــتر مهندســین ناظــر و برقــراری نظــم در کارگاه هــای ســاختمانی تــا حــد زیــادی می تواننــد از حــوادث 

پیشــگیری نماینــد.
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درگیری با ماشین آالت ریزش آوار و گود سقوط از ارتفاع سقوط اشیا انفجار
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مقدمه
هرســاله وقــوع حــوادث در صنعــت ســاختمان موجــب خســارت های مالــی، جانــی و زیســت محیطی فراوانــی بــه ســازمان ها و 
ــل  ــا و پیامدهــای ناگــوار دیگــری از قبی ــر خســارت های مســتقیم و مشــهود، هزینه ه ــده می شــود. عــاوه ب ــه دی ــراد حادث ــواده اف خان
بی سرپرســت شــدن خانواده هــا، مســائل روحــی و روانــی فــرد حادثه دیــده، خانــواده وی و مشــکات مربــوط بــه نگهــداری شــخص 
ســانحه دیــده قابل تأمــل اســت. پــس ضــروری اســت پــس از بررســی و تجزیــه  و  تحلیــل علــل بــروز ایــن حــوادث، نتایــج حاصــل را 

ــم. ــتفاده نمایی ــط کار اس ــازی محی ــرات و ایمن س ــک ها و خط ــایی ریس ــور شناس ــه  منظ ب

صنعــت ســاختمان از اشــتغال زاترین صنایــع کشــور اســت بنابرایــن توجــه بــه مســائل مربــوط بــه ایمنــی محیــط کار و ســامت کارگــران 
ــوع  ــای ســاختمانی بســیار متن ــای خطــر در کارگاه ه ــی برخــوردار اســت. ریســک ها و کانون ه ــت باالی ــن صنعــت از درجــه اهمی ای
ــراي گروه هــای  ــری را ب ــار و تبعــات جبران ناپذی ــد آث ــن موضــوع می توان ــه ای ــق ب ــده اســت و عــدم توجــه کارشناســانه و دقی و پیچی
مختلــف کاري دربرداشــته باشــد بنابرایــن بررســی دقیــق علــل بــروز هــر حادثــه در کارگاه هــای ســاختمانی بایــد مــورد توجــه خــاص 
ــا  ــوان ت ــی می ت ــر ایمن ــاذ تدابی ــا اتخ ــی ب ــرد ول ــری ک ــوادث جلوگی ــروز ح ــق از ب ــور مطل ــوان به ط ــد نمی ت ــد. هرچن ــؤوالن باش مس

حــدود زیــادی میــزان و شــدت ســوانح را کاهــش داد.

نتایــج بررســی دربــاره حــوادث ناشــی از کار در یــک شهرســتان در ســال 1387 نشــان می دهــد کــه 45 درصــد ایــن حــوادث مربــوط 
بــه کارگاه هــای ســاختمانی اســت. در ایــن تحقیــق رابطــه تعــداد حــوادث ســاختمانی بــا نــوع کارفرمــا، مراحــل انجــام کار، عامــل و 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــده می ت ــی های انجام ش ــا بررس ــت. ب ــده اس ــیم ش ــب ترس ــای مناس ــا نموداره ــه آن ب ــه و نتیج ــوع حادث ــت وق عل
علــت وقــوع بیشــتر حــوادث ســاختمانی در ایــن شهرســتان نداشــتن اطاعــات الزم کارفرمایــان و پیمانــکاران در خصــوص حفاظــت 
فنــی و ایمنــی کارگاه هــای ســاختمانی، عــدم نظــارت کافــی ناظــران و نبــود الــزام قانونــی دریافــت مهارت هــای فنی و حرفــه ای اســت. 
ــه  ــن زمین ــای الزم در ای ــا آموزش ه ــه ب ــت ک ــح اس ــل مصال ــقف و حم ــرای س ــه اج ــوط ب ــاختمانی مرب ــوانح س ــتر س ــن بیش هم چنی

ــا حــد زیــادی جلوگیــری کــرد. ــروز حــوادث ت می تــوان از ب

شــایان توجــه اســت ایــن آمــار تنهــا بخشــی از حــوادث به وقــوع پیوســته در بخــش ســاختمان را پوشــش داده اســت و آمــار واقعــی 
بیــش از ایــن مقــدار اســت بنابرایــن ایجــاد یــک سیســتم مدیریــت ایمنــی یکپارچــه و مؤثــر در صنعــت ســاختمان ضــروری بــه نظــر 

می رســد.

نقش مالکان و پیمانکاران در حوادث ساختمانی
یکــی از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در اجــرای سیاســت ها و قوانیــن ایمنــی در کارگاه هــا، نحــوه مدیریــت کارگاه اســت. بــر این اســاس 
در آنالیــز حــوادث ایــن شهرســتان در ســال 87 در بخــش ســاختمان، کارفرمایــان بــه ســه گــروه مالــک ســاختمان در دســت احــداث، 

پیمانــکار حقیقــی و پیمانــکار حقوقــی تقســیم بندی شــدند.
ــه ساخت وســاز  ــه ســاختمان هایی اســت کــه مالــک آن هــا شــخصاً اقــدام ب ــوط ب حــدود 56 درصــد از حــوادث به وقــوع پیوســته مرب
ــی کارگاه هــای  ــا مســائل و مقــررات حفاظت ــه علــت عــدم آشــنایی ب ــکان ســاختمان ب ــن مطلــب نشــان می دهــد مال نمــوده اســت. ای
ســاختمانی باعــث بــروز حــوادث زیــادی شــده اند. 45 درصــد از حادثه دیــدگان در کارگاه هایــی دچــار حادثــه شــده اند کــه فعالیــت 
اجرایــی بــه پیمانــکاران واگذارشــده اســت. بــا توجــه بــه تنــوع فعالیت هــای ســاختمانی، مشــکات و  مســئولیت های حقوقــی، تمایــل 
بــه ســپردن کارهــا در بخــش ســاختمان بــه پیمانــکاران در حــال افزایــش اســت ولــی ســؤال ایــن اســت کــه »آیــا ایــن پیمانــکاران قــادر 
ــه برخــوردار  ــکاران از صاحیــت فنــی و اجرایــی الزم در ایــن زمین ــر پیمان ــه مهیاکــردن محیــط ایمــن کار هســتند؟«. متأســفانه اکث ب
ــن  ــار حــوادث ناشــی از کار در بخــش ســاختمان می شــوند بنابرای ــن آم ــاال رفت ــه ب ــادی ازجمل ــروز مشــکات زی نیســتند و باعــث ب
ســاماندهی و نظــارت بیشــتر پیمانــکاران می توانــد تــا حــد زیــادی موجــب کاهــش حــوادث شــود امــا از طرفــی پیمانــکاران بــا افزایــش 
اعتمــاد بــه بیمــه، مســئولیت خــود را در پرداخــت غرامــت بــه شــرکت های بیمه گــذار واگــذار می کننــد و توجــه کمتــری بــه رعایــت 
مســائل ایمنــی می کننــد و از فراهــم کــردن شــرایط و وســایل ایمــن و اجــرای صحیــح مقــررات حفاظتــی و نظــارت بــر پرســنل تحــت 

ــد. ــر خــودداری می کنن ام

محمد سامانی پوربـررسی حوادث در پروژه های عمرانی
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تعداد و درصد توزیع حادثه دیدگان برحسب نوع کارفرما

توزیع و تعداد و درصد حادثه دیدگان برحسب عامل وقوع حادثه 



توزیع، تعداد و درصد حادثه دیدگان برحسب مراحل ساخت وساز
ــه  منظــور شناســایي مراحــل پرخطــر ساخت وســاز، تعــداد حــوادث برحســب مراحــل مختلــف ازجملــه تخریــب، گودبــرداری، برپایــی  ب

اســکلت، حمل ونقــل مصالــح، دیوارچینــی، اجــرای ســقف و تأسیســات و ... بررســی شــده اســت.
طبــق بررســی ها حــدود 30 درصــد از حــوادث بــه  وقــوع پیوســته مربــوط بــه اجــرای ســقف اســت. بــا توجــه بــه صنعتــی شــدن و اســتفاده 
ــه  ــاز ب ــي، نی ــت فن ــدون صاحی ــکاران جــزء ب ــه پیمان ــه ب ــن مرحل ــوک در اجــراي ســقف و واگــذاری ای ــد تیرچــه و بل از مصالحــی مانن
ــکاران دارای مهــارت فنــی و حرفــه ای ضــروري اســت. بررســی ها نشــان می دهــد بیشــتر  ــزام قانونــی در به کارگیــری کارگــران و پیمان ال
حادثه دیــدگان در مرحلــه برپایــي اســکلت، پیمانــکار جوشــکار هســتند کــه اکثــراً دچــار جراحــت شــدید، شکســتگی یــا فــوت شــده اند.

ــل  ــوادث در مراح ــدن ح ــث به وجود آم ــات، باع ــاب نج ــی و طن ــش ایمن ــه کاه و کف ــردی ازجمل ــت ف ــایل حفاظ ــتفاده از وس ــدم اس ع
مختلــف کار شده اســت. کنتــرل بیشــتر و برنامه ریــزی جهــت اســتقرار سیســتم مدیریــت ایمنــی در ایــن بخــش و لــزوم آمــوزش پرســنل 
به منظــور حــذف عــادات پرخطــر، در کاهــش شــدت حــوادث مؤثــر اســت. از آنجــا کــه 29 درصــد حادثه دیــدگان در حیــن حمل ونقــل 
مصالــح دچــار آســیب شــده اند واضــح اســت کــه اپراتورهــای دســتگاه ها از آگاهــی الزم در ایــن زمینــه برخــوردار  نبــوده انــد و ابزارهــا 

و روش هــای حمــل مصالــح نیازمنــد کنتــرل و نظــارت بیشــتری می باشــند.

         

                     

توزیع، تعداد و درصد حادثه دیدگان برحسب علل وقوع
در بــروز حــوادث ســاختمانی علــل فراوانــی دخیــل هســتند 26/5 درصــد از ســوانح بــه دلیــل نقــص فنــی تجهیــزات و ماشــین آالت به ویــژه 
باالبــر بــه  وقــوع  پیوســته اند. عــدم نظــارت بــر وضعیــت فنــی و ایمنــی باالبرهــای اجــاره داده شــده از طــرف افــراد غیرمتخصــص و عــدم 
ــه شــده اســت بنابرایــن ضــرورت نظــارت  ــروز ایــن تعــداد حادث ــاژ، نصــب و اســتفاده از آن باعــث ب ــا نحــوه مونت ــان ب آشــنایی کارفرمای

بیشــتر بــر واحدهــای اجــاره دهنــده ماشــین آالت ســاختمانی و ســاماندهی آنــان در قالــب یــک اتحادیــه ضــروری اســت.
32 درصــد از حــوادث در اثــر عــدم نظــارت کارفرمــا در حیــن کار و انجــام کار بــه روش ناایمــن پیــش  آمــده اســت. دادن اختیــار عملیــات 
اجرایــی بــه افــراد غیرمتخصــص و اطمینــان بیش ازحــد کارفرمــا بــه آن هــا باعــث می شــود کارگــران بــه روش هــای غیراصولــی و ناایمــن 
ــردی  ــت ف ــوازم حفاظ ــایل و ل ــه وس ــدم تهی ــل ع ــه دلی ــوادث ب ــد ح ــدد. 25 درص ــوع پیون ــری به وق ــوادث جبران ناپذی ــد و ح روی آورن
مناســب از قبیــل کاه، کفــش، کمربنــد ایمنــی و همچنیــن ابــزار کار ایمــن اتفــاق افتــاده اســت. عــدم وجــود امنیــت شــغلي، مشــکات 
فــراوان معیشــتي کارگــران، عــدم تمرکــز کافــي بــر انجــام کار و عــدم توجــه بــه توصیه هــای مقامــات مســئول باعــث شــده بی احتیاطــی 

کارگــران ســهم 15 درصــدي از علــل بــروز حــوادث را بــه خــود اختصــاص دهــد.                        

                                         

    

   
                                           

تعداد و توزیع درصد حادثه دیدگان برحسب نتیجه حادثه
ــر حســن اجــراي مقــررات، رعایــت نکــردن  ــکاران داراي صاحیــت و نظــارت ب رعایــت نکــردن نظام هــای اداري در انتخــاب پیمان
اصــول فنــي و ایمنــي در اجــراي عملیــات ســاختماني در مراحــل مختلــف ساخت وســاز، توجــه نداشــتن بــه مســائل حفاظــت فنــي و 
ــر و اســتفاده از کارگــران  ــل باالب ــح مث ــي دســتگاه ها و ماشــین آالت مختلــف ســاختماني به خصــوص ماشــین آالت حمــل مصال ایمن

بــدون مهــارت باعــث بــروز حوادثــی بــا نتایــج دل خــراش شــده اســت.

     

                             
بــر اســاس اســتانداردهاي بین المللــی، هــر حادثــه منجــر بــه فــوت موجــب تلــف شــدن 7500 روز کاري می شــود. بــر اســاس نمــودار 
ــا حــدود 72  ــر ب ــه فــوت 22500 روز کاري تلــف شــده اســت. ایــن میــزان روز تلف شــده کاري براب فــوق، در اثــر 3 حادثــه منجــر ب
ــوان نتیجــه  ــن موضــوع مي ت ــه ای ــق ب ــا نگاهــي دقی ــه مــورد بررســی اســت. ب ــر 34 مــورد حادث درصــد کل روزهــاي تلف شــده در اث
گرفــت کــه بایــد بــا بررســي دقیــق محیــط کار و شناســایي کانون هــای خطــر کارگاه تــا حــد امــکان نســبت بــه حــذف، ایمن ســازی 

و یــا نظــارت بیشــتر جهــت انجــام کار بــه روش ایمــن و اســتفاده صحیــح از لــوازم حفاظــت فــردي اقــدام نمــود.

علت وقوع حادثه
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34

ارزیابی خسارات ناشی از حوادث در سال 1387
در ســال 1387 تعــداد 34 مــورد حادثــه در شهرســتان مــورد تحقیــق بــه وقــوع پیوســته اســت. براســاس اســتانداردهای موجــود در زمینــه 
ایمنــی و بهداشــت کار و بــر اســاس گــزارش ســازمان تأمیــن اجتماعــی در خصــوص تعــداد روزهــای مرخصــی  اســتعاجی کارگــران 
در اثــر حــوادث، تعــداد کل روزهــای از دســت رفتــه کاری )تلــف شــده( در ســال 1387 در اثــر 34 مورد حادثــه 31131 روز می باشــد. 
اگــر بــه طــور میانگیــن دســتمزد روزانــه کارگــر ســاختمانی را 120.000 ریــال در نظــر بگیریــم، بــا احتســاب هزینه هــای درمانــی و ســایر 
هزینه هــای جانبــی میــزان خســارت ناشــی از حــوادث بخــش ســاختمان در ســال 87 رقمــی در حــدود 4.400.000.000 ریــال می باشــد.

 
جمع بندی

توجــه و اهمیــت بیشــتر بــه مســائل ایمنــی و بهداشــت محیــط کار در کارگاه هــای ســاختمانی می توانــد بــه پیشــگیری از بــروز حــوادث 
ــک کارگاه  ــد ی ــد همانن ــاختمانی می بای ــر کارگاه س ــم در ه ــد بپذیری ــد. بای ــته باش ــایانی داش ــک ش ــدگان کم ــش حادثه دی و کاه
تولیــدی، مســائل و مقــررات ایمنــی و حفاظــت فــردي رعایــت شــود. نیــروی انســانی شــاغل در کارگاه ســاختمانی بــا توجــه بــه ماهیــت 
کار و خطــرات موجــود بــه مراتــب بیشــتر از کارگاه هــای تولیــدی نیــاز بــه حمایــت و نظــارت دارد. بنابرایــن توجــه بــه نــکات زیــر 

می توانــد کمــک قابــل توجهــي بــه بهبــود وضعیــت ایمنــی در کارگاه هــای ســاختمانی و در نتیجــه کاهــش حــوادث نمایــد:
 

1.  به کارگیری روش های نوین اجرایی برای ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت
2. کنترل و نظارت بیشتر بر صاحیت پیمانکاران بخش ساختمان

3. اجباری شدن ساخت و ساز توسط مجریان دارای صاحیت
4. برگزاری دوره های آموزشی و صدور گواهینامه و منوط شدن اشتغال به داشتن مدرک مهارت

5. ساماندهی کارگران ساختمانی و آموزش آنان جهت حذف عادت های پرخطر در کارگاه ها
6. ساماندهی و نظارت بر مسائل فنی و ایمنی اجاره دهندگان ماشین آالت ساختمانی

ــه منظــور اجــرای ســقف های  ــی از طــرف ســازمان نظــام مهندســی ســاختمان ب ــه رعایــت ایمن ــوط ب 7. اعمــال دســتورالعمل های مرب
ــه گســترش ســریع آن در شهرســتان ها ــا توجــه ب تیرچــه و بلــوک ب

ــل نظــام مهندســی ســاختمان، وزارت کار و امــور اجتماعــی،  ــی از قبی 8. یکپارچــه و هماهنگ ســازی فعالیت هــای ارگان هــای نظارت
ســازمان مســکن و شهرســازی و ســازمان آمــوزش فنــی و حرفــه ای و اعمــال قوانیــن ســختگیرانه در خصــوص وقــوع و تکــرار حــوادث 

در کارگاه هــا
9. شناسایي و توجه بیشتر به کانون هاي خطر )جوشکاري اسکلت و پوشش سقف( جهت جلوگیري از بروز حوادث شدید

منابع
گزارش حوادث ناشی از کار سال 1387 سازمان تامین اجتماعی

مبحث 12 مقررات ملی ساختمان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 

محمد سامانی پور متولد 1364
ــی و  ــی صنعت ــوژی  ایمن ــی تکنول ــته مهندس ــی رش کارشناس

ــن ــگاه قزوی ــط کار از دانش محی
10 ســال ســابقه کار در شــرکت های صنعتی، موادشــیمیایی، 
و  ســاختمانی  بهداشــتی،  و  آرایشــی  غذایــی،  مــواد 
خدماتــی بــا ســمت کارشــناس HSE  و مدیــر تولیــد.

ســال  در  ســاوجباغ  شهرســتان  ممتــاز  کارشــناس 
اجتماعــی. رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره  ســوی  از   1395

 142 شــرکت  بــا  را  خــود  همــکاری   1396 ســال  از 
کــرد. آغــاز   HSE امــور  در  مشــاور  عنــوان  بــه 

کاله ایمنی 

گوشی صداگیر ایمنی

شلوار ایمنی

کفــش کار جهــت حفاظــت از پــا درمقابــل
ضربــه، لغــزش، برق گرفتگی و ســطوح داغ

کمربند مهار ایمنی

دستکش الستیکی

لبــاس کار بــا نــوار شــبرنگ جهت 
شــب در  شــدن  دیــده  بهتــر 

عینک محافظ چشم

قربانیان بی احتیاطی 
ــانحه  ــار س ــران دچ ــر در ای ــه 7 نف ــار، درهردقیق ــاس آم براس
می شــوند. بــا توجــه بــه ایــن موضــوع، اهمیــت آمــوزش 
عــوارض  کاهــش  و  پیشــگیری  در  حرفــه ای  بهداشــت 
بیماری هــا  از  ناشــی  اقتصــادی  و  اجتماعــی  فــردی، 
می رســد. نظــر  بــه  مهــم  بســیار  کار  محیــط  ســوانح  و 

براساس ماده 93 قانون کار
بــرای  راهنمایــی  ایمنــی،  مســئول  وظیفــه  مهمتریــن 
وقــوع  از  پیشــگیری  بــرای  مؤثــر  فنــون  کاربــرد 
اســت. کارگاه  در  حادثــه  مجــدد  وقــوع  یــا  حادثــه 

حــوادث  تلفــات  کل 
ــال  ــور در س کار در کش

 1394
1479 نفر مرد

 15 نفر زن

حــوادث  تلفــات  کل 
ــال  ــور در س کار در کش

 1393
1878 نفر مرد

 13 نفر زن

براســاس گــزارش پزشــکی قانونــی در 
ســال 1394

مرگ 658 نفر در اثر ســقوط از بلندی

مــرگ 322 نفربــر اثــر اصابــت جســم 
ســخت در ســال 1394

مــرگ 247 نفربــه دلیــل برق گرفتگــی 
در ســال 1394

مقاالت





مشخصات کلی پروژه
• مساحت زمین: 56000 مترمربع

• زیربنای ساختمان اصلی: 10000 مترمربع
• زیربنای ساختمان جنبی: 1500 مترمربع

•  تعداد طبقات ساختمان: یک طبقه و قسمتی دو طبقه
• اسکلت: فلزی با سقف تیرچه بلوک و دیوارهای جداکننده آجر سفال

• نما: آجری و در و پنجره های آلومینیومی
• سیستم سرمایشی و گرمایشی: موتورخانه مرکزی با دو دستگاه دیگ بخار 4500 پوندی و دو دستگاه چیلر ضربه ای 160 تن

•  سیســتم تهویــه مطبــوع شــامل یــک دســتگاه هواســاز و 23 عــدد کولرآبــی و 62 عــدد هواکش ســقفی مســتقر در بــام ســاختمان و رادیاتورهای 
فوالدی 

• نصب تجهیزات چهارگانه توسط پیمانکار پروژه

بخش های بیمارستان
 ،)CCU( مراقبت هــای ویــژه قلبــی ،)ICU( ــان و زایمــان، داخلــی، جراحــی وکــودکان، مراقبــت هــای ویــژه مغــزی بخش هــای بســتری، زن

نــوزادان، اعمــال جراحــی )4 اتــاق عمــل(، اعمــال زایمــان )1 اتــاق عمــل(، درمانــگاه
خدمات تشخیصی شامل آزمایشگاه تشخیص طبی، رادیولوژی، آندوسکوپی، فیزیوتراپی

خدمــات پشــتیبانی شــامل مرکــز اســتریل، داروخانــه، رختشــویخانه، انبارهــای عمومــی و مــواد غذایــی، ســردخانه جســد و تشــریح، فضاهــای 
تاسیســاتی، آشــپزخانه 

خدمات اداری کارکنان، مدیریت بیمارستان، حسابداری و مالی، پذیرش، سالن سخنرانی و اجتماعات،کتابخانه 
ــدگان، ــیک رانن ــرات و کش ــرم(، تعمی ــوز 100 کیلوگ ــه س ــتگاه زبال ــوز )2 دس ــه س ــی، زبال ــامل نگهبان ــتیبانی ش ــی و پش ــاختمان های جنب س

تصفیــه خانــه فاضــاب، منبــع آب و ایســتگاه پمپــاژ آب، اتــاق ژنراتــور )2 دســتگاه دیــزل ژنراتــور 100 کیلــووات(،  پســت بــرق اختصاصــی 
)630 KVA 20 کیلــو وات، اتــاق ترانــس )2 دســتگاه ترانســفورماتور

ــران شــنیدنی اســت. ــروژه بیمارســتانی بعــد از انقــاب در ای ــن پ ــاره احــداث اولی ــرم شــرکت  درب ــران محت ــدون شــک صحبــت هــای مدی ب

 بــه همیــن منظــور نــزد ایشــان رفتیــم تــا از جزییــات اولیــن تجربــه گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 در زمینه بیمارســتان ســازی مطلع شــویم.
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بیمارستان 80 تختخوابی شهر بابک
اولین بیمارستان احداث شده پس از انقالب اسالمی ایران

اولین تجربه گروه مهندسین راه و ساختمان 142 در زمینه بیمارستان سازی، سال 1361



سید محسن تفرشی، رئیس هیأت مدیره و معاون مالی
ســرمای زمســتان ســال 1361 بــا خبــر گــرم برنــده شــدن در مناقصــه 
ــگ  ــود جن ــا وج ــان ب ــاید در آن زم ــود. ش ــوأم ب ــهربابک ت ــتان ش بیمارس
باعــث  بــه معنــی داشــتن کار و  برنــده شــدن در مناقصــه  و بحــران، 
دلگرمــی بــود، امــا بــرای شــرکت 142 شــروع یــک فصــل جدیــد 
ــه امــروز هــم ادامــه یافــت. کاری )بیمارســتان  ســازی( رقــم خــورد و تــا ب

بهمــن ســال 1361 پــس از عقــد قــرارداد به اتفــاق آقــای رســته بــرای 
تحویــل زمیــن بــه شــهربابک رفتیــم و بــا یــک شــهر خشــک و دورافتــاده 
و بــدون هیچ گونــه امکاناتــی روبــه رو شــدیم. بــه بهــداری شــهر کــه یــک 
ــی و  ــس از معرف ــم پ ــه کردی ــود مراجع ــهر ب ــز ش ــی در مرک ــه  قدیم خان
ــرار اســت در  ــد: باورشــان نمی شــود ق ــا گفتن ــا مســؤولین، آن ه آشــنایی ب
آن شــهر بیمارســتانی ســاخته شــود و بــه مــا هــم کــه خیلــی جــوان بودیــم 
ــا  ــهر تبعیدی ه ــهربابک، ش ــم ش ــدا فهمیدی ــد. بع ــگاه می کردن ــد ن ــا تردی ب

ــوده اســت. ب
ــهر در  ــن ش ــت، ای ــع اس ــان واق ــتان کرم ــرب اس ــمال غ ــک در ش ــهر باب ش
ــل  ــی از قبی ــه امکانات ــدون هیچ گون ــروم و ب ــه مح ــک منطق ــال 1361 ی س
ــی  ــود. حت ــهری و ...  ب ــهری و برون ش ــوس ش ــرا، اتوب ــتوران، مهمانس رس
تلفــن هــم نداشــتیم و همــه کارهــا در تهــران و شــهربابک بایــد حضــوری 

انجــام می شــد.
پــس از تحویــل زمیــن و اعــزام نیــرو از تهــران بــا کمــک نیروهــای محلــی 

کار را شــروع کردیــم.

پیگیری هــای روزمــره کارفرمــا )وزارت بهــداری( و مشــاور )شــرکت 
خانه ســازی ایــران( موجــب شــد علی رغــم ســختی های کار در یــک 
منطقــه محــروم، بــا شــور جوانــی به صــورت شــبانه روز کار را دنبــال کنیــم 

ــیم. ــا باش ــرای آن کوش و در اج
تأمیــن مصالــح )آهــن آالت، ســیمان و ...( و ابــزارآالت بــا مشــکات 
ــد بعــد از  ــه آهــن آالت و ســیمان بای ــرای تهی ــًا ب ــود. مث ــی همــراه ب فراوان
اخــذ تأییــدات الزم، حوالــه  وزارت بازرگانــی صــادر می شــد و ســپس در 

ــد. ــن می گردی ــودن تأمی ــود ب ــورت موج ص
ــا  ــح، کار ب ــن مصال ــای تأمی ــختی ها و گرفتاری ه ــکات، س ــه  مش ــا هم ب
ــه  ــا ب ــت کارفرم ــه خواس ــه ب ــا توج ــال و ب ــد متع ــف خداون ــت و لط عنای
ــت  ــا مدیری ــاور ب ــای مش ــان و پیگیری ه ــدس بنائی ــای مهن ــی آق نمایندگ
ــبانه روزی  ــاش ش ــر و ت ــدس بافک ــای مهن ــط آق ــان توس ــی آن زم اجرای
ــاختمانی،  ــرارداد س ــا ق ــتان را ب ــد بیمارس ــق گردی ــرکت موف ــنل، ش پرس
تأسیســاتی و تجهیــزات، زودتــر از موعــد مقــرر بــه اتمــام رســانده و تحویــل 

بهره بــردار دهــد.

در روز تحویــل پــروژه مــن بــه همــراه آقــای رســته و دیگــر عزیــزان 
ــم کــه  شــرکت 142 در یــک ردیــف در محوطــه بیمارســتان نشســته بودی
آقــای دکتــر شهرســتانی در حیــن ســخنرانی بــا اشــاره بــه مــا اعــام کردنــد 
ایــن بیمارســتان بــه دســت ایــن چنــد نفــر جــوان ایرانــی ســاخته شــده اســت.
شــاید آن روز از کلمــه ایــن چنــد نفــر جــوان آن چنــان خوشــحال نشــدیم 
ــروع  ــا ش ــرای م ــدا ب ــت خ ــاور و خواس ــا، مش ــاد کارفرم ــب اعتم ــا جل ام
ــوان  ــا به عن ــروز م ــه ام ــه ک ــاز آنچ ــه و آغ ــود. ریش ــد ب ــک دوره  جدی ی
ــتان  ــان بیمارس ــتیم، هم ــک هس ــه ی ــا رتب ــاز ب ــرکت بیمارستان س ــک ش ی

ــت. ــوده اس ــهربابک ب ش
 والسام

هوشنگ رسته، مدیرعامل
ــد از  ــم بع ــال و نی ــاوری 2س ــه خودب ــیدن ب ــرکت 142 و رس ــد ش ــر جدی ــروع عص ــهربابک ش ش

ــود. ــیس آن ب تأس
 دوســتی آگهــی  روزنامه کیهــان را آورد و گفــت: »مناقصــه مربــوط بــه بیمارســتانی در شــهربابک 
اســت«. تصمیــم گرفتــم در ایــن مناقصــه شــرکت کنــم امــا بــا مشــورتی کــه بــا جمعــی از شــرکا، 
ــد تــا مــن را از ایــن کار منصــرف کننــد.  مهندســین زبــده و مجــرب داشــتم همگــی ســعی کردن
ــازیم؟«. الزم  ــتان بس ــتیم بیمارس ــادر هس ــازی ق ــد از مدرسه س ــه بع ــود: »چگون ــن ب ــا ای ــر آن ه نظ
اســت یــادآوری کنــم قبــل از انقــاب پروژه هــای بــزرگ معمــوالً بــه دســت شــرکت های 

خارجــی انجام می شــد. 
هــر چــه افــراد ســعی می کردنــد مــن را منصــرف کننــد، تمایلــم بــه انجــام ایــن کار بیشــتر می شــد. 
ســرانجام در مناقصــه شــرکت کردیــم. اول بــه لطــف خــدای بــزرگ و بعــد بــا تــاش و انگیــزه 
خودمــان و در نهایــت دلگرمــی و حمایتــی کــه شــادروان مهنــدس فرهــاد میرصفــوی از ابتــدای 
پــروژه نســبت بــه مــن روا داشــتند، توانســتیم در مناقصــه بــا ضریــب مینــوس  4/21 برنــده شــویم که 
هماننــد نــام شــرکت مجمــوع ارقــام آن همــان عــدد مقــدس 7 اســت. پــس از آن، بازهــم دوســتان 
ســعی می کردنــد کــه مــا را از ایــن کار منصــرف کننــد امــا موفــق نشــدند. قــرارداد بــه مــا ابــاغ 
ــرارداد  ــد ق ــرای عق ــه ای ب ــد ضمانت نام ــدا بای ــا ســختی های کار مواجــه شــدیم. ابت ــازه ب شــد و ت
ــگاه  ــل دانش ــعبه 2226 مقاب ــادرات ش ــرکت 142، ص ــک ش ــان، بان ــم. در آن زم ــه می کردی تهی
ــد از منطقــه  ــود و رقــم ضمانت نامــه  ایــن پــروژه در محــدوده اختیاراتــش نبــود پــس بای تهــران ب
تصمیم گیــری مــی  شــد. روزهــای متوالــی بــرای پیگیــری بــه بانــک صــادرات منطقــه 11 می رفتــم 
ــا  ــودم ت ــاق جلســه منتظــر ب ــا  باالخــره کمیســیون تصمیم گیــری تشــکیل شــد. مــن پشــت در ات ت
ــا صــدور ضمانت نامــه 142  ــه منشــی گفــت: »ب جلســه تمــام شــد. رئیــس جلســه بیــرون آمــد و ب
مخالفــت شــده اســت«. آن لحظــه انــگار دنیــا بــرای مــن تمــام شــد. هراســان نــزد آقــای ایران نــژاد، 
رئیــس جلســه رفتــم و گفتــم: مــن بــرای ایــن کار خیلــی زحمت کشــیده ام و خواهــش کــردم تــا 
اعتمــاد کــرده و موافقــت کننــد. ظاهــراً حرفــم روی ایشــان تاثیرگــذار بــود. مــرا بــه داخــل جلســه 
بردنــد و بــه بقیــه اعضــا گفتنــد: »مــن موافقــت می کنــم کــه یــک فرصــت بــه ایــن جــوان بدهیــم.« 
ــرارداد احــداث  ــد و ضمانت نامــه صــادر شــد. به این ترتیــب اولیــن ق دیگــران هــم موافقــت کردن

بیمارســتان بعــد از انقــاب بــه دســت شــرکت جــوان 142 بســته شــد.
زمیــن پــروژه در بهمن مــاه 1361 تحویــل گردیــد. مــن و جمعــی از همــکاران در محــل پــروژه در 

یــک چــادر در زمیــن خالــی اســکان پیــدا کردیــم.
ــی آن از مســیر تهران-قم-کاشــان- ــرار دارد و راه زمین ــان ق ــری کرم شــهربابک در 240 کیلومت
ــمه  ــق کرمان-سرچش ــی از طری ــهربابک و راه هوائ ــه ش ــتان-اردکان-نائین-یزد-انار ب نطنز-اردس
ــا مهمانســرا،  ــود. در آن زمــان ایــن شــهر هیــچ امکاناتــی نداشــت و فاقــد هتــل ی ــه شــهربابک ب ب

ــود. ــتوران ب ــادی و رس ــویی، قن خشک ش
ــی و  ــه قبل ــدون تجرب ــه را ب ــردن نقش ــاده ک ــز کارگاه و پی ــی تجهی ــروژه یعن ــدای پ ــای ابت کاره
ــه انگیــزه و تــاش خودمــان شــروع کردیــم. از همــان آغــاز هــم ســعی کردیــم  ــا اتــکا ب فقــط ب
ــم به طوری کــه در طــول  ــرار کنی ــی برق ــاط خوب ــی ارتب ــات محل ــان و مقام ــاف، کارفرمای ــا اصن ب
ــروژه آشــنا  ــرادی در طــول پ ــا اف ــم و ب ــروژه همیشــه از پشــتوانه معنــوی آن هــا برخــوردار بودی پ
ــار  ــه افتخ ــد ک ــی بودن ــان خوب ــی و معلم ــی- فنی-مدیریت ــطوره های علم ــی اس ــه همگ ــدیم ک ش

ــم. ــوز داری ــزان را هن ــی از آن عزی ــا برخ ــکاری ب ــینی و هم هم نش
ابتــدای کار بــا مشــکات فــراوان فنــی و اجرایــی روبــرو بودیــم ولــی بــا گــذر زمــان طــوری بــر 
آن هــا مســلط شــدیم کــه کارفرمــا از عملکــرد شــرکت بســیار رضایــت داشــت، بنابرایــن توافــق 
ــا ســپرده شــود کــه ایــن  ــه م ــا تــرک تشــریفات ب ــی ب کــرد کار هــای تأسیســات مکانیکــی و برق
خــود موفقیــت عظیمــی بــود. تقریبــاً ســه ســال بعــد از شــروع پــروژه در ســطح وزارتخانــه و کشــور 

مطــرح شــده بودیــم و دیگــر از هیــچ پــروژه بزرگــی هــراس نداشــتیم.
ــده  ــا تداعی کنن ــرور آن ه ــت و م ــنگ اس ــز و قش ــروژه خاطره انگی ــات پ ــام لحظ ــن تم ــرای م ب
تــاش، بردبــاری، فــداکاری، داشــتن انگیــزه و هــدف و همدلــی اســت. خاطراتــم از ایــن پــروژه 
ــان بســنده کنــم کــه در ایــن راه از همراهــی دوســتانم شــادروان  ــاد اســت. فقــط در پای بســیار زی
فرهــاد میرصفــوی، شــادروان ســید مهــدی ضیابخــش، ســید محســن تفرشــی، محمدرضــا نجاتــی 

ــودم. ــوردار ب ــبحانی برخ ــهاب الدین س ــید ش و س



سید شهاب الدین سبحانی، عضو هیأت مدیره و سرپرست اجرایی تأسیسات
زمیــن بیمارســتان 80 تختخوابــی شــهربابک کرمــان در اوج جنــگ تحمیلــی و در شــرایط 
خــاص آن زمــان، ســال 1361 بــرای شــروع پــروژه تحویــل شــرکت 142 گردیــد. مشــاور 
ــرکت های  ــی از ش ــه یک ــود ک ــران ب ــازی ای ــرکت خانه س ــات ش ــه و تأسیس ــراح ابنی و ط
وابســته بــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســت و کارفرمــا وزارت بهداشــت و درمــان کــه در 
ــیار  ــهر بس ــهربابک ش ــد. ش ــناخته می ش ــتی ش ــداری و بهزیس ــام وزارت به ــان به  ن آن زم
کوچکــی در اســتان کرمــان و در نزدیکــی معــدن مــس سرچشــمه و شــهر ســیرجان بــود 
ــزوم  ــات مــورد ل ــارت دیگــر از مجمــوع امکان ــه عب ــات شــهری. ب ــه امکان ــد هرگون و فاق
جهــت اجــرای پــروژه اعــم از آب لوله کشــی، بــرق، مخابــرات، گاز شــهری، صرفــاً 
ــر  ــن شــهر از ســایر تســهیات و اســتانداردهای الزم نظی ــود. همچنی ــن ب ــرق کارگاه تأمی ب
راهنمایــی رانندگــی، کانتــری و بیمارســتان محــروم بــود. در آن ســال ها هنــوز شــهربانی و 
کمیته هــای انقــاب و ژاندارمــری ادغــام نشــده بودنــد کــه نیــروی انتظامــی شــکل بگیــرد 
و شــهربابک مثــل روســتاها تحــت نظــر ژاندارمــری بــود. وضعیــت آب وهــوای شــهربابک 
مثــل بقیــه شــهرهای کویــری ایــران، دارای تابســتان های داغ بــا رطوبــت فوق العــاده 
ــا طوفان هــای خــاک و شــن و زمســتان ســرد و خشــک بــود. به طــور  کــم، پائیــز همــراه ب
خاصــه همــه شــرایط بــد و نامناســب در کنــار هــم جمــع شــده بودنــد. زمیــن بیمارســتان 
در حومــه شــهر قــرار داشــت و بــرای انشــعاب آب و بــرق موقــت خیلــی مشــکل داشــتیم، 
ــتفاده  ــتیجاری اس ــای آب اس ــاز از تانکره ــن آب ساخت وس ــرای تأمی ــه ب ــه ای ک ــه گون ب

می کردیــم.
ــح  ــکان از مصال ــان، در طراحــی بیمارســتان حتی االم ــات محــدود آن زم ــا وجــود امکان ب
در دســترس و داخلــی اســتفاده شــده بــود. چنانچــه بــرای ســرمایش از کولرآبــی و بــرای 
گرمایــش از رادیاتــور استفاده شــده و تنهــا بــرای اتاق هــای عمــل و بخــش جراحــی چیلــر، 
هواســاز در نظــر گرفتــه شــده بــود. بیمارســتان شــهربابک جــز اولیــن بیمارســتان هایی بــود 
ــه  ــت ک ــی اس ــد و بدیه ــاخته ش ــی س ــان ایران ــی مهندس ــا طراح ــاب و ب ــد از انق ــه بع ک
ــی  ــود. چیزهای ــگ ب ــرایط جن ــی از ش ــا ناش ــتر آن ه ــه بیش ــه البت ــت ک ــتی های داش کاس
ــک  ــال بری ــداره ترم ــای دوج ــقفی، پنجره ه ــتون های س ــت، س ــاالی تخ ــول ب ــل کنس مث
ــی  ــداره، حت ــه دوج ــان شیش ــره می ــرده کرک ــت، پ ــتیل پاس ــای اس ــا UPVC، درب ه و ی
ــی،  ــه کاف ــودن بودج ــطه نب ــود به واس ــم ب ــر ه ــود و اگ ــان نب ــان آن زم ــور طراح در تص
ــون به صــورت معمــول در همــه بیمارســتان ها  ــی کــه اکن ــن اقام ــی نمی شــد بنابرای اجرائ
ــر،  ــق، آدرس پذی ــام حری ــتم اع ــاز، سیس ــل، هواس ــر، فن کوئ ــل چیل ــود، مث ــده می ش دی
ــه  ــا هم ــود. ب ــرا نب ــان قابل اج ــره، در آن زم ــاز و غی ــیژن س ــال، اکس ــن دیجیت ــز تلف مراک
ــدازه  ــش ان ــه بی ــق و عاق ــت عش ــود داش ــور وج ــروژه به وف ــن پ ــه در ای ــزی ک ــا چی این ه
کلیــه دســت اندرکاران بــرای بــه ثمــر رســاندن ایــن پــروژه  بــود. چنانچــه معاونــت اجرایــی 
ــروژه  ــا پ ــران ت ــه ته ــر فاصل ــودرو، 1100 کیلومت ــا خ ــا ب ــان باره ــداری آن زم وزارت به
ــه  ــائل را ک ــی مس ــد و بعض ــی کن ــا سرکش ــی کاره ــد اجرائ ــه رون ــا ب ــرد ت ــی می ک را ط
ــا مشــاور بــرای بهبــود  ــه بــود حــل کنــد، یــا ب عمدتــاً تأمیــن مصالــح از طریــق دادن حوال
ــرواز  ــا وجــود پ ــروزه ب ــواردی کــه ام ــد. م ــری کن ــی و تصمیم گی ــی رایزن مشــخصات فن
ــروژه بیشــتر  ــا انتهــای پ ــدا ت ــاال از ابت ــزرگ مســئوالن رده ب ــر شــهرهای ب ــه اکث مســتقیم ب
از یــک یــا دو بــار بــه پــروژه سرکشــی نمی کننــد و اگــر هــم بیاینــد وارد ریــز مشــکات 

نمی شــوند.
پــروژه بیمارســتان شــهربابک طــی 40 مــاه یعنــی از ســه ماهه چهــارم ســال 61 تــا ســه ماهه 
ــاختمان  ــه س ــای ابنی ــی تمام کاره ــد، یعن ــز ش ــاخته و تجهی ــل س ــور کام ــال 65 به ط دوم س
اصلــی، محوطــه و تأسیســات برقــی و مکانیکــی و تجهیــزات چهارگانــه آشــپزخانه 
 آزمایشــگاه اســتریل و قفســه بندی ها به طورکامــل بــه اتمــام رســید و مــورد بهــره بــرداری 
قــرار گرفــت. چیــزی کــه در آن زمــان خیلــی باعــث خوشــحالی مــی شــد، ذوق و شــوق 
ــک  ــز ی ــل از آن  به ج ــفانه قب ــون متأس ــود، چ ــتان ب ــتفاده از بیمارس ــرای اس ــردار ب ــره ب به
ــان بیمــاران نداشــتند. اینکــه نتیجــه زحمــت  ــرای درم ــی ب ــچ امکان اورژانــس فرســوده هی
ــه قــول  ــود و ب ــر ب ــرار گرفــت خیلــی دلپذی ــا بدیــن شــکل مــورد توجــه ق شــبانه روزی م

معــروف خســتگی همگــی در رفــت.

محمدرضا نجاتی، نایب رییس هیأت مدیره و معاون مهندسی
در پــروژه شــهربابک بــا توجــه بــه مشــکات جنــگ در کشــور و بــه منظــور تأمیــن نیــروی 
متخصــص اجرایــی در پــروژه تصمیــم گرفتیــم بــا برگــزاری کاس هــای آموزشــی بــرای 
ــش  ــران زحمتک ــم. کارگ ــش ببری ــروژه را  پی ــای کاری پ ــر آیتم ه ــه، اکث ــران منطق کارگ
شــهربابک بــه خاطــر عاقه منــدی بــه اجــرای کار و یادگیــری، زمــان زیــادی را درکارگاه 
می گذراندنــد. ثمــره ایــن آموزش هــا چندیــن بنــای ســفت کار و نما چیــن بــود کــه 
بــا عاقــه و ظرافــت خاصــی در کارگاه مشــغول بودنــد. هم چنیــن پــس از آمــوزش 
کارگــران بومــی توانســتیم اکثــر کارهــای تأسیســاتی مثــل چــدن کاری، لوله کشــی 
ــانیم. ــان برس ــه پای ــاه ب ــی کوت ــان خیل ــا در زم ــن نیروه ــط همی ــی و...را توس و کانال کش

بــا توجــه بــه کمبــود مصالــح و ســختی تهیــه آن هــا، بــه گونــه ای برنامه ریــزی کردیــم کــه 
پــروژه بــا حداقــل پــرت مصالــح بــه اتمــام برســد. به طوری کــه در پایــان اجــرای اســکلت 
فلــزی )حــدوداً 1500 تــن( کل پــرت کار فقــط 2 شــاخه یــک متــری تیرآهــن بــال پهــن 

نمــره 30 و یــک شــاخه 6/4 متــری تیرآهــن نمــره 26 بــود. 
بتونیــر750، یــک دســتگاه  کل تجهیــزات کارگاه شــهربابک شــامل یــک دســتگاه 
بتونیــر150 و یــک دامپــر بــود و کلیــه عملیــات بتنی بــا همیــن ماشــین آالت در کارگاه انجام 
می شــد. بتن ریــزی بــا اســتفاده از باالبــر بــه  جــای جرثقیــل و تاورکریــن انجــام می شــد. بــه 
علــت نبــود جرثقیــل در منطقــه بــا ســاخت چهارپایــه و ســرد کل اکثــر ســتون های پــروژه را 

به صــورت قرقــره مرکــب و تیرهــای اصلــی را نیــز بــا همیــن سیســتم اجــرا کردیــم.

ــد.  ــذار ش ــا واگ ــه م ــز ب ــروژه نی ــاتی پ ــای تأسیس ــا، کاره ــت کارفرم ــه رضای ــه ب ــا توج ب
ــه  ــم. برنام ــام می دادی ــان انج ــت را خودم ــتن صورت وضعی ــا نوش ــرا ت ــا از اج ــه کاره هم
زمان بنــدی را هــم ماننــد نقشــه ها به صــورت دســتی بــا شــابلون و تیــغ روی کاغــذ کالــک 
ــدم  ــت ع ــه عل ــا، ب ــدگان کارفرم ــد نماین ــای بازدی ــی از روزه ــم. در یک ــاده می کردی پی
حضــور پیمانــکار لولــه کشــی چدنــی در کارگاه، مــن بــه همــراه آقــای مهنــدس ســبحانی 
مقــداری از لولــه کشــی ها را خودمــان انجــام دادیــم تــا بــه کارفرمــا نشــان دهیــم کــه کار 

تأسیســاتی آغــاز شــده اســت.
ــود  ــل نب ــه دلی ــدو ب ــام می ش ــیرجان انج ــاک س ــک خ ــگاه مکانی ــا در آزمایش آزمایش ه

ــد. ــه می ش ــیرجان تهی ــچ و ...از س ــه، گ ــن، ماس ــهربابک ش ــح در ش مصال
در شــهربابک، امکانــات اقامتــی وجــود نداشــت، بــه همیــن خاطــر زمینــی خریــداری شــد 
و 3 واحــد ویایــی بــه عنــوان اقامتــگاه رئیــس کارگاه و پرســنل در آن ســاختیم. بــه خاطــر 
ــرای تهیــه ســاده ترین چیزهــا از جملــه  شــرایط کشــور بعــد از انقــاب و اوایــل جنــگ، ب
ماشین حســاب، خــودکار و حتــی پاک کــن و ... ابتــدا بایــد نامــه حوالــه از وزارت بهــداری 
گرفتــه می شــد و بعــد بــه مراکــز تهیــه و توزیــع وزارت بازرگانــی مراجعــه می کردیــم کــه 

بــا وجــود مســافت زیــاد و ســختی های رفــت و آمــد و ...، کار راحتــی نبــود.
از شــهربابک، خــط اتوبــوس بــرای تهــران وجــود نداشــت و بایــد از ســیرجان یــا بندرعباس 
ــدازی شــد از کــرج  ــن خــط اتوبوســی هــم کــه راه ان ــم. اولی ــه شــهرهای دیگــر می رفتی ب
ــی  ــن داخل ــط تلف ــهر فق ــود. در ش ــه ب ــار در هفت ــی دو ب ــط یک ــم فق ــهربابک، آن ه ــه ش ب
ــتفاده  ــرام اس ــروری از تلفن گ ــع ض ــود. در مواق ــا 50 ب ــماره کارگاه م ــت و ش ــود داش وج
ــتورانی در  ــون رس ــد چ ــی آم ــه کارگاه م ــده ای ب ــد کنن ــه بازدی ــی ک ــم. هنگام می کردی

شــهر نبــود، بــرای صــرف ناهــار بایــد حداقــل 10 کیلومتــر از شــهر خــارج مــی شــدند.
ــت  ــام وق ــم مق ــتانی، قائ ــدس شهرس ــای مهن ــروژه آق ــای پ ــا، کارفرم ــام این ه ــم تم علیرغ
ــی  ــد و همراه ــل بودن ــادی قائ ــت زی ــروژه اهمی ــریع پ ــرفت س ــرای پیش ــداری ب وزارت به
زیــادی بــا مــا در جهــت تســریع رونــد کار داشــتند در حــدی کــه دســتور انتقــال مصالــح 
از دیگــر پروژه هــا بــه شــهربابک داده شــد. بــه همیــن علــت بــا وجــود تمــام ســختی هــا و 

ــه اتمــام رســید. کمبودهــای آن زمــان، ایــن پــروژه زودتــر از موعــد ب
در ســال آخــر پــروژه شــهربابک، پــروژه کارخانــه کارتــن کار قــم گرفتــه شــد کــه همزمان 
بــا موشــک بــاران در آن مناطــق بود و در اواخر آن، پروژه بیمارســتان ســیرجان شــروع شــد.



بهار 59 ...

 بــا  عشــق و امیــد، بــرای تاســیس شــرکتی قــدم برداشــتم کــه 
ــوده  ــان ب ــن عزیزم ــازندگی میه ــدا، س ــالتش از ابت ــت و رس مأموری
اســت. در ایــن ســال های متمــادی هیــچ یــک از مــا از هیــچ تــاش 
ــیدیم. ــت نکش ــورمان دس ــکوفایی کش ــی و ش ــی در آبادان و تکاپوئ

 اکنــون پــس از چهــار دهــه ســازندگی و پویایــی  بــر خــود می بالــم 
کــه بــا اجــرای پروژه هــای شــاخص ملــی قطــره ای از دریــای 

ــوده ام. ــزم ب ــور عزی ــی در کش ــازندگی و کارآفرین س

ــتوار،  ــاور اس ــق و  ب ــا عش ــان 142، ب ــه جوان ــت ک ــن اس ــم ای آرزوی
ــاختمان 142 را  ــین راه و س ــروه مهندس ــد و گ ــه دهن ــن راه را ادام ای
بــه جایگاهــی برســانند کــه زیبنــده اش اســت و آینــده ای را شــالوده 

ــی شــرکت باشــد. ــران کنون ــد کــه ســزاوار اعتمــاد مدی بریزن

از پــروردگار یکتــا می خواهــم خانــواده 142 را  در رســیدن بــه 
آرمان هایــش در ســاختن آینــده ای باشــکوه بــرای ایــن مــرز و بــوم 

ــد. ــاری نمای ی

هوشنگ رســـته 

امـــــروز 
        شهـــر بابکـــ
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گفت و گو با مدیران1397گاهنامه شورای جوانان 142

ــر  ــه و منتش ــرکت 142 تهی ــان ش ــط جوان ــه توس ــت ک ــریه ای داخلیس ــان 142، نش ــورای جوان ــه ش گاهنام
می شــود. یکــی از بخش هــای گاهنامــه بــه معرفــی افــراد موفــق در زمینه هــای مختلــف حرفــه ای 

اختصــاص دارد.

ــه عنــوان یــک مدیــر موفــق  جنــاب آقــای دکتــر جاویــد علیــزاده از نظــر تیــم مهندســی ایــن شــرکت ب
شــناخته می شــوند کــه توانســته اند در مســوولیت های مهــم دولتــی و خصوصــی گام هــای موثــری بردارنــد. 

از ایــن رو بســیار خرســندیم بــا ایشــان گفتگــوی کوتاهــی داشــته باشــیم.

جنــاب آقــای دکتــر از اینکــه موافقــت نمودیــد بــا گاهنامــه شــواری جوانــان شــرکت 142 گفتگــو نماییــد 
کمــال تشــکر را داریــم.

ابتدا خواهشمندیم خود را به صورت کامل معرفی نمائید.

اینجانــب جاویــد علیــزاده درســال 1347 در ارومیــه بــه دنیــا آمــدم. دارای مــدرک مهندســی عمــران – عمــران، کارشناســی 
ارشــد مدیریــت عالــی اجرایــی هســتم و در حــال حاضــر دانشــجوی دکتــرای کســب و کار می باشــم. درســال 1376 بــه 
اســتخدام وزارت راه و ترابــری درآمــده و درســال 1385 بــه ســازمان مجــری وزارت مســکن و شهرســازی منتقل شــدم و از 
ابتــدای ســال 1396 بــه عنــوان مدیرعامل شــرکت اســکان ایران وابســته بــه بنیاد علــوی، منصوب و مشــغول به کار می باشــم.

شما پس از فارغ التحصیلی در چه سمت هایی مشغول به کار بوده اید؟

به مدت 2 سال رئیس اداره راه و ترابری جزیره قشم، 
به مدت 6 سال به عنوان مشاور مدیرکل و رئیس حراست راه و ترابری استان آذربایجان غربی، 

به مدت 11 سال مدیرکل طرح های ملی مناطق 1 و 2 سازمان مجری،
و اکنون 2 سال است که مدیرعامل شرکت اسکان ایران می باشم.

لطفًا درخصوص نقاط قوت خود که شما را متمایز از سایر مدیران می نماید بفرمایید.

ــری  ــود تصمیم گی ــای خ ــد در کاره ــش الزم، بای ــتن دان ــر داش ــاوه ب ــر ع ــک مدی ــدا ی ــده ابت ــام ش ــات انج ــر تحقیق براب
خــوب و مناســبی داشــته باشــد. بــه عبارتــی در سیاســت کاری خــود تصمیــم درســتی را اتخــاذ کنــد و درمرحلــه بعــدی 
پیگیــری و پشــتکار در جهــت انجــام کار داشــته باشــد و از نتیجــه کارهــای بدســت آمــده بــه عنــوان یــک تجربــه و الگــو 
اســتفاده کنــد و هــر زمــان در سیســتم ضعفــی بــروز کنــد بافاصلــه در فکــر اصــاح برآیــد. در مراحــل بعــدی همیشــه و 
در همــه حــال خــدا را ناظــر بــر کلیــه کارهــای خــود بدانــد، بــه عبارتــی فکــر جــاه طلبــی و ظلــم کــردن بــه زیرمجموعــه 
ــرداران  ــای بهره ب ــر، دع ــه آخ ــد. و در مرحل ــال باش ــت الم ــن بی ــکار و همچنی ــوق پیمان ــظ حق ــواره حاف ــته و هم را نداش
ــان اجــر اخــروی به همــراه دارد، را  ــدی آن ــت من ــی هســتند و ســطح رضای ــروژه اجرای کــه اســتفاده کنندگان واقعــی از پ

ســرلوحه کار خــود قــرار دهــد.

باتوجــه بــه ویژگی هــای جمعیتــی جامعــه و انتقــال ســاختار ســنی جمعیــت از جوانــی بــه ســالخوردگی، 
وضعیــت بودجــه بنــدی کشــور در زمینــه طرح هــای درمانــی را بــه چــه صــورت ارزیابــی می فرماییــد و 

ــت؟ ــده اس ــام ش ــوص انج ــی دراین خص ــه برنامه ریزی های چ

در ایــران نقــش امیــد بــه زندگــی بــرای مــردان حــدود 73 ســال و بــرای زنــان حــدود 76 ســال و بــرای کل کشــور 74 ســال 
ــر در  ــواع ســرطان، بیشــترین علــت مــرگ و می ــی، دســتگاه تنفســی و ان ــی و عروق ــه ترتیــب بیماری هــای قلب می باشــد. ب
بیــن ایرانیــان اســت. طبــق آمــار ســال 89  بــرای کــودکان تعــداد 22 مــورد مــرگ و میــر در هــر هــزار تولــد بــوده کــه در 

ســال 95 بــه 15 مــورد در هــزار تولــد رســیده اســت. 
ــال 95  ــار س ــق آم ــر طب ــد. ب ــی می باش ــهیات درمان ــاد تس ــی، ایج ــه زندگ ــد ب ــاخص امی ــل ش ــن عوام ــی از مهمتری یک
ســرانه تخــت بیمارســتان، بــرای هــر 508 ایرانــی یــک تخــت بیمارســتان و بــه ازای حــدود هــر87000  نفــر ایرانــی، یــک 
ــان و در  ــارد توم ــال 96، 11052 میلی ــان، در س ــارد توم ــال 95، 9780 میلی ــور در س ــه کش ــود دارد. بودج ــتان وج بیمارس
ســال 97، 12017 میلیــارد تومــان بــوده کــه از ایــن مبلــغ بطــور میانگیــن 5/5 درصــد آن بــه وزارت بهداشــت تخصیــص 
پیــدا کــرده اســت. بنابرایــن تنهــا راهــی کــه بــرای  بــرون رفــت از بحــران کمبــود تخــت بیمارســتانی وجــود دارد، خریــد 
از بخــش خصوصــی و گســترش مراکــز موجــود اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه محدودیــت زمیــن و کمبــود بودجــه، کار 

ســاده ای نیســت.
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بــا توجــه بــه اینکــه توســعه صنعــت گردشــگری در کشــور، مهمتریــن راهــکار در زمینــه ایجــاد اشــتغال 
ارزان و بــرون رفــت از اقتصــاد متکــی بــه نفــت شــناخته شــده اســت، چــه برنامه ریــزی در ایــن زمینــه 

ــه اســت؟ ــی انجــام پذیرفت ــاب عال در حیطــه فعالیت هــای جن

طبــق اظهــارات معــاون گردشــگری، تعــداد گردشــگران ورودی در ســال 96، 5200000  نفــر، درســال 95، 4942000  نفــر 
و طبــق آمــار ســازمان جهانــی گردشــگری تعــداد گردشــگران ورودی بــه ایــران در ســال 96، 4867000  نفــر اعــام شــده 
اســت. درآمــد ایــران در ســال 95 از ورود گردشــگر، 3/7 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت. ســهم ایــران از گردشــگری 
جهانــی 1/5 درصــد می باشــد کــه باتوجــه بــه پتانســیل ایــن کشــور کــه رتبــه هفتــم جاذبه هــای گردشــگری در دنیــا را دارد 
بســیار ناچیــز می باشــد و می تــوان بــا توســعه صنعــت گردشــگری بــه اقتصــاد کشــور کمک شــایانی نمــود. همان طــوری که 
کشــورهای همســایه مثــل ترکیــه از ایــن صنعــت در توســعه اقتصاد کشــور اســتفاده شــایانی برده اســت. به طور کلــی درآمد 
از محــل جــذب توریســت را درآمــد ســبز می نامنــد کــه بــا کمتریــن هزینــه بیشــترین درآمــد و اشــتغال را ایجــاد می نمایــد. 
دراین خصــوص شــرکت اســکان ایــران بــا ســاخت هتــل چهــار ســتاره پارســیان قلعــه گنــج، بازســازی هتل هــای بنیــاد از 
قبیــل هتــل آریــن، کوثــر، آزادی کرمانشــاه و غیــره ... در ایــن زمینــه گام هایــی برداشــته اســت و هلدینــگ ســیاحتی بنیــاد 

در ایــن زمینــه فعــال می باشــد.

ــی  ــه ارزیاب ــکار را چگون ــاور و پیمان ــا، مش ــل کارفرم ــوه تعام ــی، نح ــه عامل ــی س ــای عمران در پروژه ه
ــت؟ ــه چیس ــن زمین ــود در ای ــکالت موج ــما مش ــر ش ــه نظ ــد و ب می کنی

اگــر هــر دســتگاه اجرایــی توانســته باشــد سیســتمی طراحــی و اجــرا نمایــد کــه کارفرمــا، مشــاور و پیمانــکار در چهارچوب 
وظایــف خــود و برابــر ضوابــط فنــی اجرایــی کارکننــد و باهــم تعامــل خوبــی داشــته باشــند موفــق بــوده و ایــن در شــرایطی 
میســر اســت کــه هریــک از ســه طــرف بــه دانــش کار و حــق و حقــوق خــود آگاهــی کامــل داشــته باشــند. چنانچــه بــه هــر 
ــا مشــکل مواجــه بــوده و کارایــی خوبــی از خــود نشــان نمی دهــد و  دلیلــی ایــن آگاهــی وجــود نداشــته باشــد سیســتم ب

نهایتــاً کار خــوب انجــام نمی شــود و بعــد از ســپری شــدن زمــان طوالنــی هزینــه تمــام شــده نیــز توجیه پذیــر نمی باشــد. 
بــه طــور کلــی پیمانــکار بــازوی اجرایــی کارفرمــا و مشــاور بــه عنــوان طــراح و امیــن کارفرمــا بــوده و بــرای انجــام کار 
ــکار و  ــل پیمان ــتمزد عوام ــودن دس ــن ب ــه پایی ــوان ب ــه می ت ــن زمین ــود در ای ــکات موج ــی از مش ــتند ول ــم هس ــل ه مکم
ــه نقشــه های  ــش مشــاوران و در نتیجــه وجــود نواقــص در کلی ــه روز شــدن دان مشــاور اشــاره کــرد. مشــکل دوم عــدم ب

ــد.  ــا می باش ــرف کارفرم ــدی از ط ــه زمان بن ــر برنام ــاز براب ــورد نی ــار م ــص اعتب ــدم تخصی ــدی ع ــکل بع ــی و مش اجرای

ــان  ــود دارد را بی ــور وج ــتانی در کش ــی و بیمارس ــای عمران ــرای طرح ه ــه در اج ــی ک ــن موانع مهمتری
ــد. بفرمائی

در دنیــای امــروز توســعه زیرســاخت های عمرانــی یکــی از مهمتریــن مؤلفه هــای توســعه یافتگــی در هــر کشــوری محســوب 
می شــود. چــرا کــه اصــوالً بخش هــای عمرانــی بســتری اولیــه بــرای شــکل گیری پیشــرفت در بخش هــای دیگــر هســتند. 
ــن بخــش دارد. در ســال های  ــه ای ــت بودجــه ب ــص و مدیری ــا چگونگــی تخصی ــاط مســتقیمی ب ــی ارتب ــا توســعه عمران ام
اخیــر بســیاری از طرح هــای عمرانــی کشــور بــه دلیــل اختصــاص نیافتــن اعتبــارات الزم در رکــودی چنــد ســاله مانده انــد 
ــه  ــا توجــه ب ــه نظــر کارشناســان ب ــا ب ــی رخ می دهــد. از ســوی دیگــر بن ــی طوالن ــازه زمان ــل آن هــا در ب ــد تکمی ــا رون و ی
رشــد جمعیتــی کشــور و نیــاز روز افــزون بــه توســعه زیربناهــا و زیرســاخت هــا از جملــه رونــد ســاخت بیمارســتان هــا، نــوع 
عملکــرد فعلــی پاســخگوی نیــاز جامعــه نیســت. در حــوزه درمانــی و بیمارســتانی می بایســت اولویــت تخصیــص اعتبــارات 

لحــاظ و منابعــی پایــدار جهــت ایــن حــوزه پیش بینــی گــردد.
ــت  ــتاری جه ــکی و پرس ــود کادر پزش ــن کمب ــب و همچنی ــزات مناس ــود تجهی ــی کمب ــوزه درمان ــر در ح ــع دیگ از موان
بهره بــرداری از طرح هــای بیمارســتانی اســت و مشــکل بعــدی عــدم آمــوزش کادر بهره بــردار از نحــوه بهــره داری 

ــد. ــق می نمای ــتم تزری ــه سیس ــی ب ــیار باالی ــای بس ــد و هزینه ه ــی می باش ــتم های احداث ــب از سیس مناس
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بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور، پیشــنهاد شــما بــه منظــور گشــایش و تســریع در رونــد احــداث 

ــت؟ ــی چیس ــز درمان ــتان ها و مراک بیمارس

باتوجــه بــه اینکــه هنــوز ظرفیــت زیــادی بــرای رفــع کمبــود تخت هــای بیمارســتانی در کشــور وجــود دارد، می تــوان از 
ــه ســمت  ــه اســتفاده کــرد و ب ــن زمین ــن و فرانســه در ای ــی، چی ــن، کــره جنوب ــه ژاپ ظرفیــت کشــورهای خارجــی از جمل
ــتان و  ــاخت بیمارس ــرای س ــرمایه دار ب ــذب س ــی، ج ــش خصوص ــد از بخ ــم. خری ــزرگ بروی ــتان های ب ــاخت بیمارس س
ــه ســاخت، واگــذاری  ــن هزین ــت تامی ــن باب ــه شــود. جــذب خیری ــد در دســتور کار قرارگرفت ــی، می توان ــات درمان خدم
ــت وام،  ــا دریاف ــه ب ــده ک ــل ش ــارغ التحصی ــازه ف ــکان ت ــه پزش ــتان ب ــاز بیمارس ــذاری امتی ــکان، واگ ــه پزش ــتان ب بیمارس

ــر اســت. ــد، از دیگــر راهکارهــای موث ــه نماین ــات پزشــکی ارائ ــرای خــود بســازند و خدم بیمارســتان ب

ــه  ــردم، در زمین ــی م ــی و اجتماع ــطح رفاه ــای س ــور و ارتق ــی در کش ــت زدای ــور محرومی ــه منظ ب
پروژه هــای عمرانــی چــه پیشــنهاداتی داریــد و ســازمان تحــت مدیریــت جنــاب عالــی دراین خصــوص 

ــت؟ ــام داده اس ــی را انج ــه اقدامات چ

ــبات  ــاس محاس ــد. براس ــی می کنن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــران زی ــر در ای ــون نف ــداد، 11 میلی ــه ام ــس کمیت ــار رئی ــق آم طب
صورت گرفتــه در ســال هــای اخیــر 33 درصــد جمعیــت کشــور دچــار »فقــر« می باشــند، بــه ایــن معنــی کــه افــراد از منابــع 
ضــروری بــرای ادامــه زندگــی محــروم هســتند و از تامیــن نیازهــای اساســی از قبیــل خــوراک، پوشــاک، ســرپناه و درمــان 

مناســب ناتواننــد.
با گسترش پروژه های عمرانی می توان به موارد زیر کمک شایانی نمود:

• کمک به رفع فقر

• مهیا نمودن زمینه های کار و اشتغال در مناطق محروم
 

• توسعه و رونق و تولید در مناطق محروم

• ارتقا سطح بهداشت و سامت

• اثبات کارآموزی نظام و ایجاد امید و نشاط در مردم

• رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت و ...

در شرکت اسکان ایران، در این راستا پروژه های زیر تعریف شده اند:

• بازسازی طبقه 2 بیمارستان ساسان

• بیمارستان محب حضرت فاطمه

• احداث 38 مرکز جامع سامت که بیش از 29 مرکز تحویل گردیده و الباقی تا پایان سال 97 تحویل می گردند.

• بیمارستان 237 تختخوابی فوق تخصصی کودکان ابوذر اهواز

• بیمارستان 242 تختخوابی طالقانی آبادان

• بیمارستان 64 تختخوابی مراوه تپه

• تعریــف مناطــق محــروم از طــرف بنیــاد مســتضعفان و بنیــاد علوی،کــه ایــن شــرکت کلیــه امــورات فنــی و اجرایــی مناطــق 
محــروم ماننــد قلعــه گنــج، چالــدران، لنــده، زهــک، قصــر قنــد، ســروآباد، گرمــی، مانــه، ســملقان، الرک، احمــدی و ... را 
از قبیــل کمــک بــه تجهیــز مــدارس و مســاجد، ســاخت اســتخر، پاســگاه، هتــل، پــل در قلعــه گنــج و مســائلی از ایــن قبیــل 

را بــر عهــده گرفتــه و انجــام وظیفــه می نمایــد.
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نظــر بــه تحویــل موقــت پــروژه بیمارســتان فــوق تخصصــی اطفــال اهــواز و بهره بــرداری از آن، نظــر 
جنــاب عالــی در رابطــه بــا طــرح و اجــرای ایــن پــروژه چیســت؟

ایــن بیمارســتان بــه عنــوان بیمارســتان فــوق تخصصــی کــودکان، بیمارســتانی بی نظیــر در کشــور ایــران اســت کــه بــا 237 
تخــت از امکانــات خوبــی برخــوردار بــوده و کلیــه کــودکان از بــدو تولــد تــا ســن حــدود 14 ســال را پوشــش می دهــد. 
بنیــاد علــوی بــرای ایــن پــروژه بیــش از 1200 میلیــارد ریــال هزینــه نمــوده و بیمارســتان مذکــور بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی 

اهــواز تحویــل داده شــده اســت.
ــت  ــا ظرفی ــه ب ــع در 9 طبق ــاي 21000 مترمرب ــا زیربن ــع ب ــعت 11880 مترمرب ــه وس ــي ب ــواز در زمین ــوذر اه ــتان اب بیمارس
 ICU،ــتریل ــز اس ــه، مرک ــوي خان ــت ش ــگاه، رخ ــپزخانه، آزمایش ــس، آش ــگاه، اورژان ــامل درمان ــواب و ش 237 تختخ
PSICU ،NICU ،PMICU و بســتري هــاي قلــب، ریــه، گــوارش، نفرولــوژي، غــدد و اعصــاب، روانپزشــکي، خــون، 

ــد. ــودکان مي باش ــي ک ــي و جراح ــي، داخل ــوژي، عفون ایمونول

بــا عنایــت بــه ســوابق مدیریتــی شــما در زمینــه احــداث بیمارســتان و ســاختمان های درمانــی، شــرکت 
مهندســین راه و ســاختمان 142 را نســبت بــه شــرکت های بیمارســتان ســاز فعــال در ایــن زمینــه در چــه 

ــد؟ ــی می نمایی ــطحی ارزیاب س

گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 دارای مدیــران باتجربــه، پرســنل جــوان، کوشــا و بــا تجربــه کاری مناســب 
بیمارســتان  اراک،  بیمارســتان  )ماننــد  اینجانــب  بــا  کــه  کارهایــی  تمامــی  و  بــوده  اجرایــی  و  فنــی  امــورات  در 
تالــش، ندامتــگاه تهــران بــزرگ، بیمارســتان اهــواز( انجــام داده بــا کیفیــت بســیار خــوب و بــاال و در زمان بنــدی 
می باشــد. ســاختمانی  شــرکت های  بهتریــن  جــزو  اینجانــب  نظــر  بــه  و  اســت  رســانده  اتمــام  بــه  مناســب 

نظر شما در خصوص استفاده از نیروهای جوان در پست های مدیریتی چیست؟

نیــروی جــوان سرشــار از نشــاط و پتانســیل خــوب بــا قدرت ریســک پذیری بــاال بوده و ســه آیتــم مذکور بــاالی 70 درصد 
یــک مدیریــت خــوب را تشــکیل می دهــد و اگر تجربه را بتوانند از مدیران و مشــاوران با تجربه کســب نماینــد، به کارگیری 
آنــان می توانــد یــک راهــکار مناســب و بــرون رفــت از خیلــی از مشــکات کشــور باشــد و نتیجــه خیلــی خوبــی گرفــت.

و در پایان چنانچه پیشنهادی درخصوص گاهنامه شورای جوانان 142 دارید، بیان بفرمائید.

ــورد اســتفاده  ــوان یــک خبررســان و مســتند ســاز در آرشــیو شــرکت م ــه عن ــد ب ــان 142 می توان ــه شــورای جوان گاهنام
قرارگیــرد و بــه عنــوان یــک بانــک اطاعاتــی از ســوابق علمــی کارشناســان و دانــش روز باشــد. ضمنــا موجــب می شــود 
تــا نیروهــای شــرکت جهــت ثبــت و ارائــه مطالــب و چــاپ آن در گاهنامــه انگیــزه بیشــتری بــرای بروزکــردن اطاعــات 
خــود داشــته باشــند و در نتیجــه ســطح علمــی پرســنل را افزایــش می دهــد. اگــر شــرکت بــرای چــاپ هــر مقالــه امتیــازی 
بــه پرســنل بدهــد بــه نتایــج خیلــی خوبــی می رســد. ضمنــا چــاپ گاهنامــه بــرای خــود شــرکت در محافــل علمــی و فنــی 

در ســطح کشــور امتیــاز باالیــی را در بــردارد.
ــاش ــعی وت ــتا س ــن راس ــتند و در ای ــور هس ــی کش ــعه و آبادان ــر توس ــه فک ــه ب ــدوم ک ــای خ ــه نیروه ــر از هم  در آخ
ــردد. ــر نمی گ ــراد میس ــن اف ــش ای ــاش و کوش ــز ت ــه ج ــور ب ــعه کش ــه توس ــرا ک ــکر را دارم زی ــت تش ــد، نهای می نماین
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بیمارســتان ســازی در ایران را نســبت به ســایر کشــورها در زمینه کمــی و کیفی چگونه بــرآورد می فرمائید.

ــه  ــا ســال 95 ب تعــداد بیمارســتان ها در دوران حکومــت پهلــوی 547 واحــد امــا در دوران انقــاب اســامی ایــن تعــداد ت
ــد  ــه 2632 واح ــال 56 ب ــد در س ــتایی از 1500 واح ــان روس ــت و درم ــز بهداش ــداد مراک ــه و تع ــش یافت ــد افزای 954 واح
ــه 127146 تخــت در کشــور  در ســال 95 ارتقــا یافتــه اســت. برایــن اســاس تعــداد تخــت بیمارســتانی از 56000 تخــت ب

افزایــش یافتــه اســت.
ــایر  ــا س ــه ب ــی در مقایس ــای درمان ــود تخت ه ــم کمب ــز، بازه ــامی نی ــاب اس ــم در دوران انق ــن مه ــد ای ــه رش ــه ب باتوج
ــت  ــر جمعی ــر1000 نف ــه ازای ه ــتانی ب ــت بیمارس ــرانه تخ ــال س ــور مث ــورد. بط ــم می خ ــه چش ــش ب ــش از پی ــورها بی کش
در کشــور آلمــان در ســال 2011، 2/8، درکشــور ســوئد در ســال 2014، 2/54 و درکشــور آمریــکا در ســال 2011، 2/9 
می باشــد. حــال آنکــه ایــن ســرانه در ایــران از ســال 2006  تــا 2012 از 1/38 بــه 0/8 کاهــش یافتــه کــه جــای نگرانیســت.

بنــا بــه گفتــه رئیــس اداره گردشــگری ســامت وزارت بهداشــت، چهارمیــن صنعــت درآمــدزای دنیا گردشــگری ســامت 
ــچ  ــی در هی ــه عبارت ــدارد و ب ــالیانه وجــود ن ــن رشــد س ــی همچــون گردشــگری ســامت باالتری ــچ صنعت اســت و در هی
صنعتــی بــه جــز گردشــگری ســامت 20  تــا 25 درصــد رشــد وجــود نــدارد. درحــال حاضــر میــزان پذیــرش از کشــورهای 
دیگــر 300.000 نفــر اســت و درآمــد حاصــل از گردشــگری ســامت در ســال 96، 1/2 میلیــارد دالر می باشــد. بنابرایــن  بــا 
توجــه بــه امکانــات پزشــکی و درمانــی و وجــود پزشــکان متخصــص در کشــور، بــا احــداث مراکــز بیمارســتانی و درمانــی 

مجهــز و بــه روز می تــوان در بحــث گردشــگری ســامت، درآمدزایــی چشــمگیری بــرای کشــور ایجــاد کــرد.

بــا توجــه بــه ســابقه حضــور جنــاب عالــی در ســازمان مجــری ســاختمان ها و تاسیســات دولتــی و عمومــی 
وزارت راه و شهرســازی، دالیــل تشــکیل ایــن ســازمان را بیــان فرمــوده و نحــوه عملکــرد آن را چگونــه 

ــد؟  ــی می کنی ارزیاب

ــاختمان های  ــداث س ــی در اح ــازمان متول ــن س ــی، بزرگتری ــی و عموم ــات دولت ــاختمان ها و تاسیس ــری س ــازمان مج س
دولتــی و عمومــی درکشــور اســت کــه بــه منظــور تمرکــز سیاســت گذاری، مدیریــت و هماهنگــی توســعه و بهینه ســازی،  
افزایــش کیفیت،کاهــش زمــان اجــرا و قیمــت تمــام شــده جهــت تهیــه و اجــرای طرح هــای ســاختمانی و تاسیســاتی دولتــی 
و عمومــی و عمــران شــهری در سراســر کشــور، بــه عنــوان یکــی از ســازمان های وابســته بــه وزارت مســکن و شهرســازی 

ایجــاد و مشــغول فعالیــت گردیــد.
ســازمان مجــری در ســال 1372 پــس از تصویــب اصــاح ســاختار و منطقــی نمــودن تشــکیات وزارت مســکن و 
شهرســازی و حــذف تشــکیات غیــر ضــروری بــه عنــوان یکــی از ســازمان های وابســته بــه وزارت مســکن و شهرســازی 

ــه کار نمــود. شــروع ب
اهداف این سازمان:

ــاختمانی و  ــای س ــرای طرح ه ــه و اج ــه تهی ــوط ب ــای مرب ــترش فعالیت ه ــعه و گس ــی، توس ــاختن، هماهنگ ــز س • متمرک
تأسیســات دولتــی و عمومــی طرح هــای عمــران شــهری در چارچــوب سیاســت ها و برنامه هــای عمرانــی دولــت

• تدوین معیارها و ضوابط طراحی ساختمان های دولتی و عمومی 
• سرمایه گذاری یا مشارکت و انجام فعالیت های فنی و اقتصادی وتولیدی مرتبط با وظایف سازمان

ــل  ــن قبی ــه نقشــه های ســاختمانی و شهرســازی و اعمــال نظــارت در اجــرای ای ــات مهندســی مشــاور و تهی ــول خدم • قب
ــه ــق الزحم ــت ح ــل دریاف ــا در مقاب طرح ه

• تهیه استاندارد اجرای ساختمان های مهم
• تهیه و تدوین روش های کنترل پروژه شامل کنترل زمان و هزینه

ــح  ــرای صحی ــت و اج ــگ مدیری ــی، فرهن ــی و عموم ــاختمان های دولت ــاخت س ــی س ــوان متول ــه عن ــری ب ــازمان مج س
ــود. ــا نم ــم الق ــای مه ــاخت پروژه ه ــا س ــی ب ــه مهندس ــه جامع ــی را ب ــی و اجرای ــط فن ــت ضواب ــاز و رعای ــاخت و س س

ــای  ــی، مص ــه مل ــامی، کتابخان ــورای اس ــس ش ــران، مجل ــاس س ــون اج ــاختمان هایی چ ــداث س ــا اح ــازمان ب ــن س ای
تهــران، توســعه حــرم حضــرت معصومــه )ص( و ســاخت بیــش از 120 بیمارســتان و غیره،کارنامــه و عملکــرد قابــل قبولــی 

را از خــود نشــان داده اســت.
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بیمارستان 400 تختخوابی یازهرا دزفول

عنوان قرارداد اول: پروژه عملیات خاکی و احداث سازه بیمارستان آموزشی درمانی یازهرا دزفول و پست برق و موتورخانه
عنوان قرارداد دوم: پروژه باقی مانده عملیات تکمیل کارهای ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیک ساختمان اصلی، جنبی و محوطه بیمارستان

آموزشی و درمانی یازهرا دزفول
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول

مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران
مساحت زیربنا : 45000 مترمربع
مساحت زمین: 26000 مترمربع

تاریخ شروع : 96/3/17
مدت پیمان : 36 ماه

بیمارستان 350 تختخوابی بقیه اهلل  اعظم کاشان

عنوان قرارداد: اجرای عملیات سازه ساختمان اصلی و ساختمان های جنبی پروژه بیمارستان 350 تختخوابی آموزشی بقیه اهلل اعظم کاشان 
کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان

مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور همگون
مساحت زیربنا : 40000 مترمربع
مساحت زمین : 42000 مترمربع

تاریخ شروع : 97/2/31
مدت پیمان : 6 ماه

بیمارستان 64 تختخوابی لنگرود

عنوان قرارداد: انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه بیمارستان 64 تختخوابی تأمین اجتماعی لنگرود 
کارفرما : شرکت مدیریت طرح و اجراي خانه سازي ایران

مشاور و دستگاه نظارت : شرکت مدیریت طرح و اجراي خانه سازي ایران
مساحت زیربنا : 12000 متر مربع
مساحت زمین : 20000 متر مربع

تاریخ شروع : 96/10/11
مدت پیمان : 32 ماه

بیمارستان 231 تختخوابی تالش

عنوان قرارداد اول: اجرای اسکلت بیمارستان 231 تختخوابی تالش
عنوان قرارداد دوم: عملیات تکمیلی بیمارستان 231 تختخوابی تالش

کارفرما : سازمان مجری وزارت مسکن و شهرسازی
مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور جودت و همکاران

مساحت زیربنا : 16000 متر مربع
مساحت زمین : 35000 متر مربع

تاریخ شروع : 90/10/14
مدت پیمان : 46 ماه

بیمارستان 216 تختخوابی نجف آباد

عنوان قرارداد: تکمیل عملیات ابنیه و تأسیسات بیمارستان 160 تختخوابی نجف آباد 
کارفرما : سازمان مجری وزارت مسکن و شهرسازی

مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور همگون
مساحت زیربنا : 16000 متر مربع
مساحت زمین : 50000 متر مربع

تاریخ شروع : 90/3/22
مدت پیمان : 24 ماه

100%

100%

100%

100%

100%

27%

25%

18%

95%

70%

میزان پیشرفت پروژه 

میزان پیشرفت پروژه 

میزان پیشرفت پروژه 

میزان پیشرفت پروژه 

میزان پیشرفت پروژه 





کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول
مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور ماهر و همکاران 

در مردادمــاه امســال، قــرارداد پــروژه تکمیــل باقی مانــده بیمارســتان 400 تختخوابــی دزفــول بیــن دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی دزفــول و گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 بســته شــد تــا باقی مانــده 

عملیــات ابنیــه و تأسیســات برقــی و مکانیــک ســاختمان اصلــی، جنبــی و محوطــه ایــن بیمارســتان اجــرا شــود.
ایــن بیمارســتان کــه عملیــات اســکلت بتنــی آن از خردادمــاه 1396 توســط همیــن پیمانــکار در حــال اجــرا اســت، 
در 7 طبقــه طراحی شــده و شــامل  اورژانــس، بســتری، بســتری کــودکان، مراقبت هــای ویــژه قلــب، مراقبت هــای 
متوســط قلــب، اعمــال زایمــان، مراقبــت ویــژه نــوزادان و کــودکان، اســتریل، آزمایشــگاه، اســکوپی ها، 

ــه اســت. ــه، پارکینــگ و موتورخان ــار، آشــپزخانه و رســتوران، امحــا زبال فیزیوتراپــی، مــورگ، انب

انعقاد قرارداد تکمیل
بیمارستان 400 تختخوابی 

یازهرا دزفول



کارفرما : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان
مشاور و دستگاه نظارت : مهندسین مشاور همگون

در اردیبهشــت ماه 1397، مناقصــه اجــرای عملیــات ســازه ســاختمان اصلــی و جنبــی بیمارســتان 
ــوان  ــاختمان 142« به عن ــین راه و س ــروه مهندس ــزار و »گ ــان برگ ــه اهلل کاش ــی بقی 350 تختخواب

پیمانــکار ایــن پــروژه انتخــاب شــد.
موقعیــت ایــن پــروژه بــه دلیــل قــرار گرفتــن در محــور ترانزیــت شــمال- جنــوب کشــور بســیار 

مهــم اســت و مقررشــده در مــدت شــش مــاه اجــرای عملیــات ســازه آن بــه پایــان برســد.
بــا همــراه  طبقــه   8 دارای  مترمربــع   40000 حــدودی  زیربنــای  بــا  پــروژه  ایــن 

هلی پد اســت و ســازه آن به گونه ای اســت که اســکلت طبقه زیرزمین آن بتنی و اســکلت طبقات 
باالیــی آن فلــزی و ســقف ها از نــوع عرشــه فــوالدی هســتند. همچنیــن در طراحــی ســازه آن از 
سیســتم جداگــر لــرزه ای اســتفاده  شــده تــا مقاومت لــرزه ای آن به طور چشــمگیری افزایــش یابد.

کارفرما : سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت
مشاور طراح اولیه: فراز سهند

مشاور طراحی و مهندسی مجدد: هفت بنا
مشاور دوره ساخت و تحویل: شرکت مهندسی دیالتن

 پــروژه بیمارســتان 64 تختخوابــی آغاجــاری واقــع در شهرســتان امیدیــه، اســتان خوزســتان در تیرمــاه 97 تحویــل قطعــی 
داده شــد.

در ســال 1386 ســازمان بهداشــت و درمان صنعت نفت به نمایندگی از طرف شــرکت ملی نفت ایران برای ایجاد امکانات 
بهداشــتی و درمانی در شــهر امیدیه که اکثراً از کارکنان صنعت نفت هســتند، اقدام به احداث بیمارســتان آغاجاری نمود.
ــال 1391  ــود، در س ــده ب ــان ش ــخ پیم ــال 88 فس ــاز و در س ــال 86 آغ ــه در س ــکار اولی ــط پیمان ــه توس ــروژه ک ــن پ ای
بــا پیشــرفت کل 15 درصــد )70 درصــد پیشــرفت اســکلت ســاختمان اصلــی بیمارســتان و حــدود 50 درصــد 
جدیــد،  پیمانــکار  بــه  بــرق(  پســت  و  موتورخانــه  آب،  منبــع  و  تلمبه خانــه  ســاختمان های  اســکلت  پیشــرفت 
ــازه  ــداث س ــامل اح ــده آن ش ــی باقیمان ــات اجرای ــا عملی ــد ت ــل داده ش ــاختمان 142 تحوی ــین راه و س ــروه مهندس گ
ــد. ــه یاب ــی ادام ــه و تأسیســات ســاختمان اصلــی و ســاختمان های جنب ــده ابنی ــات باقیمان بخش هــای الحاقــی و کل عملی

این پروژه در آذر ماه سال 95 تحویل موقت شد و به بهره برداری رسید.
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انعقاد قرارداد احداث
بیمارستان 350 تختخوابی 

بقیه اهلل کاشان

تحویل قطعی
بیمارستان 64 تختخوابی 

آغاجاری



ــر بهداشــت، درمــان و آمــوزش  ــا حضــور وزی مرکــز جامــع ســامت چاالنچــوالن عصــر چهارشــنبه 20 تیرمــاه ب
پزشــکی و رئیــس بنیــاد مســتضعفان کشــور و مدیرعامــل بنیــاد علــوی و بــه صــورت همزمــان بــا 29 مرکــز جامــع 

ســامت شــبانه روزی دیگــر از طریــق ویدیــو کنفرانــس افتتــاح شــد. 
ــان  ــز درم ــد 40 مرک ــوب ش ــت مص ــتضعفان و وزارت بهداش ــاد مس ــن بنی ــه اي بی ــم نام ــي تفاه ــال 1395 ط در س
بســتر در مناطــق محــروم کشــور بــه صــورت مشــارکتي ســاخته شــود. طبــق ایــن تفاهــم نامــه در اســفند مــاه 1395 
عملیــات اجرایــی مرکــز جامــع ســامت چاالنچــوالن در اســتان لرســتان در زمینــی بــه مســاحت 3000 مترمربــع و 
بــا زیربنــای 1040 مترمربــع، توســط گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 آغــاز شــد و طــی 7 مــاه بــه اتمــام رســید.

در مراســم افتتــاح  ایــن مرکــز، آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی وزیــر ســابق بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی، 
آقــای مهنــدس ســعیدي کیــا رئیــس بنیــاد مســتضعفان کشــور، آقــای مهنــدس برزگــری مدیــر عامــل بنیــاد علــوی، 
آقــای کیــان پــور نماینــده ی مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســامی، آقــای مهنــدس ســاکی مدیــر کل 
دفتــر توســعه مدیریــت منابــع فیزیکــی و امــور عمرانــی وزارت بهداشــت، بــه همــراه رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی 
لرســتان و اعضــای هیــات رئیســه، اســتاندار لرســتان، معــاون عمرانــی اســتاندار، فرماندار دورود، مســئولین شهرســتان 
دورود، مدیــر عامــل مجــری طــرح، شــرکت اســکان ایــران ، مدیــر عامــل مشــاور پروژه، شــرکت مهندســین مشــاور 
ــتند. ــور داش ــاختمان 142، حض ــین راه و س ــروه مهندس ــروژه، گ ــکار پ ــل پیمان ــکاران و مدیرعام ــودت و هم ج

جنــاب آقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر ســابق بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا هیــأت همــراه، روز 4 مهرمــاه 
97 پــس از بازدیــد از پــروژه بیمارســتان  400 تختخوابــی دزفــول، پــروژه مرکــز جامــع ســامت قلعــه لــور واقــع در اندیمشــک 

را افتتــاح و از تمــام بخــش هــای آن بازدیــد کردنــد.
ایشــان در طــی ایــن بازدیــد کــه حــدود یــک ســاعت بــه طــول انجامیــد بــا مدیرعامــل شــرکت 142 و عوامــل پــروژه در رابطــه 

بــا بخش هــا و امکانــات ایــن مراکــز بــه گفت و گــو پرداختنــد.
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مهرماه 97 ...
بیمارستان کودکان اهواز زندگی و هستی خود را آغاز کرد.

در کنــار گســترش بخش هــای آموزشــی، تأمیــن مســکن و زیرســاخت های حمــل و نقــل عمومــی در اهــواز، بی شــک وجــود 
مراکــز مجهــز بــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی از اولویت هــا بــه شــمار مــی رود. خوشــبختانه بــا چاره اندیشــی ســازمان 
ــی  ــتان 237 تختخواب ــداث بیمارس ــروژه اح ــا پ ــط ب ــازمان ها و شــرکت های مرتب ــه س ــش کلی ــا کوش ــم ب ــن مه ــوی ای ــاد عل بنی

اطفــال اهــواز محقــق شــد.
گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142 نیــز تجربیــات خــود را در ســاخت بیمارســتان و مراکــز درمانــی متعــدد بــا دانــش بــه  روز و 
تجهیــزات و ماشــین آالت پیشــرفته تجمیــع و تمــام تــوان خــود را بــرای اجــرای موفــق ایــن طــرح بــه کار گرفــت، کــه ماحصــل 
ــال  ــتان اطف ــروژه احــداث بیمارس ــوب کشــورمان اســت. پ ــن بیمارســتان کــودکان در جن ــن و مجهزتری آن احــداث بزرگتری
ابــوذر اهــواز در تیرمــاه 1394 آغــاز و بــا تــاش بی وقفــه، در بــازه زمانــی مجــاز و مطابــق بــا برنامــه زمان بنــدی در مــرداد مــاه 

1397 تحویــل موقــت شــد و بــه بهره بــرداری رســید.

مشخصات کلی پروژه
ــا همراهــی شــرکت اســکان )مدیریــت اجــرا(، مهندســین مشــاور همگــون )مشــاور  کارفرمــای پــروژه ســازمان بنیــاد علــوی ب
ــن  ــاس آخری ــتان را براس ــن بیمارس ــرای ای ــات اج ــروژه(، عملی ــکار پ ــاختمان 142 )پیمان ــین راه و س ــروه مهندس ــروژه( و گ پ
اســتانداردهای موجــود بــر عهــده گرفتنــد. ســازه بیمارســتان اســکلت بتنــی )قــاب خمشــی( اســت کــه در 9 طبقــه بــا زیــر بنــای 
24000 متــر مربــع احــداث شــده و طراحــی آن بــه نحــوی اســت کــه هنــگام زلزلــه و پــس از آن بــدون وقفــه بــه کار خــود ادامــه 

داده و در برابــر زمیــن لــرزه کامــًا ایمــن اســت.
عــروق، و  قلــب  ایمونولــوژی،  غــدد،  اعصــاب،  و  مغــز  گــوارش،  ریــه،  بخش هــای:  دارای  بیمارســتان  ایــن 
کولونوســکوپی،  آندوســکوپی،   ،)NICU.PMICU.PSICU( ویــژه  مراقبت هــای  اورژانــس،  جراحــی،  اعمــال 
تصویربــرداری، حرکــت درمانــی، آزمایشــگاه، داروخانــه، اســتریل )CSR(، فضــای بــازی کــودکان، رختشــویخانه و 
ــاالی صفــر، اتــاق  ــه، زیــر صفــر و ب ــه، روزان آشــپزخانه، منابــع آب و گازوییــل دفنــی، اتــاق اکسیژن ســاز، ســردخانه های زبال

امحــای زبالــه، نگهبانــی، کارت زنــی، اتاق هــای دیــزل و ... اســت.
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افتتــاح و آغاز بهره برداری 
بیمارستــان 237 تختخــوابی

اطفــال ابوذر اهـــواز





ــراوان انجــام شــده  ــا دقــت ف ــر و ب ــور لوله هــای تأسیســاتی توســط دســتگاه کرگی ــه ســوراخ کاری های ســقف ســازه ای جهــت عب 2. کلی
اســت کــه عــاوه بــر ظرافــت کار، ســبب کاهــش آســیب بــه ســازه مــی شــود. 

ــه منظــور  ــا 0/1 درصــد( هســتند کــه ب ــاال و جــذب آب پاییــن )ت ــا مقاومــت خمشــی و سایشــی ب ــوع پرســان ب ــه ســرامیک ها از ن 3.کلی
جلوگیــری از جداشــدن آن هــا از دوغــاب، توســط دســتگاه ویــژه اســکوپ شــده اند. ســرامیک دیوارهــا دارای بــازی رنــگ و طــرح متنــوع 
ــه اســت.  ــه کار رفت ــا اســتفاده از دســتگاه CNC ب ــا کــودکان ب ــز طرح هــای جــذاب و متناســب ب می باشــد و در ســرامیک کاری کــف نی

ــده اســت.  ــی محافظــت ش ــر آلومینیوم ــای ضربه گی ــا پروفیل ه ــرامیک ها ب ــی کاشــی و س ــج تمام ــن کن هم چنی

ــر بــودن اجــرا، در زیبایــی داخلــی بیمارســتان تأثیــر بســیاری داشــته و  ــا وجــود ســختی و زمان ب 4. اجــرای 32 مــدل کاشــی متنــوع کــه ب
ــه وجــود آورده اســت.  ــرای کــودکان ب ــی ب فضــای آرامش بخــش و جذاب

ویژگی های متمایز پروژه
ــین راه و  ــروه مهندس ــد گ ــران ارش ــوی مدی ــت از س ــا جدی ــروژه ب ــرل پ ــث کنت ــواز مبح ــوذر اه ــال اب ــتان اطف ــداث بیمارس ــروژه اح 1.  در پ
ســاختمان 142 پیگیــری و کلیــه فعالیت هــا، برنامــه تــدارکات، نفــرات شــاغل بــه صــورت روزانــه توســط تیــم کنتــرل پــروژه کارگاه و دفتــر 
مرکــزی رصــد می شــد. شــایان ذکــر اســت در صــورت هرگونــه انحــراف از برنامــه زمان بنــدی، برنامه ریزی هــای الزم جهــت جبــران تأخیــر 

ــود.  ــر ب ــدون تأخی ــروژه ب ــه و اجرایــی می شــد کــه ثمــره ایــن تاش هــا تحویــل پ در اســرع وقــت تهی

2. پیاده ســازی سیســتم مدیریــت HSE از بارزتریــن ویژگی هــای کارگاه اهــواز بــه شــمار مــی رود. ایــن موضــوع از ابتــدای کار بــه صــورت 
اکیــد از ســوی مدیــران شــرکت 142 پیگیــری شــد تــا از بــروز حــوادث جــدی در کارگاه جلوگیــری و هزینه هــای ســربار پــروژه کاهــش یابــد.

3. از مشــخصه های بــارز ایــن پــروژه، طراحــی پیچیــده و بســیار خــاص قوســی شــکل بــا شــعاع های متفــاوت اســت. البتــه ایــن معمــاری بســیار 
ــرفته  ــه برداری پیش ــای نقش ــا از دوربین ه ــه فضاه ــرای کلی ــرای اج ــود. ب ــده ب ــی ش ــات اجرای ــدن عملی ــر ش ــوارتر و زمان ب ــب دش ــا موج زیب
اســتفاده  شــد. همچنیــن در اجــرای تأسیســات از جملــه کانال کشــی و لوله کشــی و نــازک کاری هــم عوامــل اجرایــی بــا ســختی های فراوانــی 

مواجــه شــدند. 

مشکالت پروژه 
ایــن پــروژه در شــهر اهــواز در مجــاورت بیمارســتان قدیمــی اطفــال ابــوذر قــرار دارد بــه همیــن دلیــل مشــکات فراوانــی در تأمیــن مصالــح 
بــه واســطه ممنوعیــت تــردد ماشــین آالت ســنگین بــه وجــود آمــد. زمیــن تحویلــی بــرای احــداث بیمارســتان فضایــی جهــت دپــوی مصالــح 
نداشــت کــه بــرای رفــع ایــن مشــکل، مدیریــت شــرکت 142 پــس از مذاکــرات فــراوان بــا فرماندهــان ســپاه پاســداران و همــکاری همــه جانبــه 
ایشــان، موفــق بــه در اختیــار گرفتــن زمیــن همجــوار خــارج کارگاه جهــت دپــوی مصالــح شــدند کــه ایــن موضــوع کمــک شــایانی بــه پیشــبرد 

پــروژه کــرد.
در خصــوص شــرایط جــوی و آب و هوایــی، دمــای هــوا در اکثــر روزهــای ســال بیشــتر از 50 درجــه بــود کــه بــه همــراه ریــز گردهــا و گــرد 

و غبــار، پیشــرفت کار را کنــد و انجــام فعالیت هــای ســاختمانی را بســیار دشــوار می کــرد.
ایــن پــروژه عظیــم، بــا انگیــزه اعتقــادی جهــت عــزت و ســربلندی ایــران آغــاز و بــا همــکاری کلیــه مســؤوالن مربوطــه و تــاش حــدود 350 

نفــر از پرســنل و پیمانــکاران شــرکت 142 در دو شــیفت کاری در مــرداد مــاه 1397 بــه ثمــر رســید. امیــد اســت بــا 
راه اندازی این بیمارستان کمک شایانی به خدمات سامت در استان خوزستان شود. 

موارد اجرایی پروژه 
در اجــرای ایــن پــروژه به روزتریــن مصالــح و تجهیــزات اســتفاده و شــیوه های نویــن اجرایــی بــه کار گرفتــه شــده اســت تــا تبدیــل بــه پــروژه ای 

برجســته از دیــد بســیاری از مســؤولین کشــوری شــود. در زیــر بــه برخــی مــوارد اجرایــی در کار اشــاره می شــود: 

1. در وادارهــای جانبــی دیوارهــا از سیســتم ســازه ای ســبک )LSF( متشــکل از مقاطــع گالوانیــزه ســرد نــورد شــده بــا اتصــاالت پیــچ و مهــره 
اســتفاده شــده اســت کــه توســط تفنگ هــای هیلتــی بــه ســازه متصــل شــده و وظیفــه مهــار دیوارهــا را بــر عهــده دارنــد. 
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برخی از مصالح و تجهیزات به کار رفته در پروژه 
1. پنجره های مورد استفاده:

 آلومینیومــی از نــوع Thermal Break از پروفیل هــای SARAY ترکیــه و یراق آالت GU آلمان به همراه شیشــه دو جداره لمینیت شــده
2. درب های اتوماتیک:

 برند BESAM کشور سوئد
3. کلیه کفپوش ها: 

از برند GERFLOOR فرانسه با طرح و رنگ های متنوع و کفپوش اتاق های عمل آنتی استاتیک و کانداکتیو 
4. تجهیزات مرکز استریل:

 MMM GROUP ساخت کشور آلمان از برند 
5. تجهیزات رختشویخانه:

 ساخت شرکت های DANUBE فرانسه و PONY ایتالیا
6. دیزل ژنراتورها: 

ساخت کمپانی CATERPILLAR آمریکا
7. ستون های سقفی و کنسول های باالی تخت: 

ساخت شرکت فرسار تجارت 
8. چیلر تراکمی:

 6 عدد از برند Euroklimat ساخت کشور ایتالیا 
9. پمپ های مورد استفاده در سیستم موتورخانه و تأسیسات:

 برند Grundfos از معتبرترین تولیدکنندگان پمپ آب در جهان
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نقشه سه بعدی موتورخانه پروژه بیمارستان ابوذر اهــواز
حســین ابوالقاسم زاده



بهــره برداری از بیمارســتان اطفال ابوذر اهــواز در اول مهــرماه 97
ــا عشــق و ســازندگی در پــروژه بیمارســتان تخصصــی و  ــه و بی وقفــه همــراه ب ــا یــاری ایــزد منــان و پــس از 3 ســال تــاش خالصان ب
فوق تخصصــی 237 تختخوابــی اطفــال اهــواز، کــه منجــر بــه احــداث بیمارســتانی شــاخص بــرای کــودکان در ســطح میهــن عزیزمــان 
گردیــد، اولیــن فرشــتگان پــاک و معصــوم زمینــی در اولیــن روز از مهرمــاه میهمــان قلب هــای تپنــده وعاشــقمان بودنــد تــا بــا بهبــودی 

و سامتی شــان زندگــی را برایمــان زیباتــر از همیشــه کننــد.
 از بخشاینده مهربان، رفع غم ها از قلب های زیبایشان و شکوفایی لبخند در وجود پر مهرشان را خواستاریم.
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افتتاح بیمارســتان اطفال ابوذر اهــواز در هفتــم مهــرماه
بیمارســتان تخصصــی و فــوق تخصصــی 237 تختخوابــی کــودکان ابــوذر اهــواز؛ بزرگتریــن و مجهزتریــن بیمارســتان کــودکان جنــوب غــرب 
کشــور کــه توســط بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی ســاخته شــده، و توســط وزارت بهداشــت تجهیــز شــد، بــه دســت جنــاب آقــای دکتــر 
قاضــی زاده هاشــمی، وزیــر ســابق بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و در حضــور رئیــس بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی افتتــاح شــد 

و بــه بهــره بــرداری رســید.
در این مراسم، مدیرعامل بنیاد علوی و معاون وزارت راه و شهرسازی نیز حضور داشتند.

 وزیر بهداشت در حاشیه افتتاح بیمارستان اطفال ابوذر اهواز :

• بیمارستان اطفال ابوذر اهواز مطابق با استانداردهای بین المللی احداث و تجهیز شده است.

• در ســطح جهــان، کمتــر بیمارســتان کودکانــی مشــابه بیمارســتان 237 تختخوابــی کــودکان ابــوذر اهــواز مشــاهده کــرده ام، ایــن بیمارســتان 
ــون نداشــته ایم. ــز مشــابه آن را تاکن ــران نی ــاً در ای ــر اســت و طبیعت ــز بی نظی در منطقــه نی

• یکــی از عواملــی کــه منجــر بــه ایجــاد آرامــش در مــردم می شــود، امنیــت روانــی اســت و ایــن امــر در ســایه گســترش خدمــات بهداشــتی و 
درمانــی، عدالــت در ســامت و پشــتیبانی بیمه هــا حاصــل می شــود.

• به دلیل عقب ماندگی مزمنی که وجود دارد، اقدامات موثری که انجام می شود، کمتر به چشم می آید.

• در سراســر کشــور بــا همــکاری بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی پروژه هــای مشــترکی را پیگیــری می کنیــم کــه امیــدوارم روز بــه روز بــر 
تعــداد آن هــا افــزوده شــود.

مهندس سعیدی کیا رییس بنیاد مستضعفان در حاشیه افتتاح بیمارستان اطفال ابوذر اهواز :

• رابطه بسیار خوبی بین بنیاد مستضعفان انقاب اسامی و وزارت بهداشت وجود دارد. 

• بیمارستان جدید ابوذر اهواز به علت کمبود اعتبارات پس از اسکلت، به بنیاد مستضعفان واگذار و تکمیل و افتتاح شد.

• بنیاد مستضعفان با هماهنگی و سیاست گذاری وزارت بهداشت، اقداماتی در حوزه سامت انجام می دهد که یکی از آنها ساخت، تکمیل و 
تجهیز بیمارستان است.

• در نقاط دوردست کشور و در شهرهای فاقد بیمارستان به صورت مشارکتی، بیمارستان های محلی را می سازیم.

• تا کنون 25 بیمارستان محلی در کشور راه اندازی شده و تا پایان سال جاری 14 مرکز دیگر افتتاح می شود.
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مراسم تقدیر از عوامل پروژه اهواز
در 13 مهرمــاه 97 بــه پــاس تقدیــر از همــکاران گرانقدرمــان در 
پــروژه احــداث بیمارســتان اطفــال اهــواز، مراســمی بــا حضــور 
ــی از پرســنل گــروه مهندســین راه و ســاختمان 142  ــران و جمع مدی

ــد. ــزار ش ــران برگ ــپیناس ته ــل اس در هت
در ایــن مراســم مدیــران شــرکت 142 از تــاش خالصانــه و گرانبهــای 
کارکنــان منتخــب پــروژه اهــواز در راســتای پیشــبرد اهــداف شــرکت 

و ســازندگی و آبادانــی کشــور عزیزمــان تشــکر و قدردانــی کردنــد.
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تقـدیرنامه های سال 97
 

بنیاد عــلوی 
برای احداث 

مراکز جامع ســالمت 

تقـدیرنامه های سال 97
 

بنیاد عــلوی
 برای احداث 

بیمارستان اطفال اهـــواز



38 ُامـــــین ســالگرد تاســیس شــرکت
ــاختمان142 ــین راه و س ــروه مهندس گ

انجمــن  در  عضویــت  گواهینامــه 
ــران ــاز ای ــتان س ــرکت های بیمارس ش

ــای آموزش  ــزاری دوره ه برگ
ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

در کارگاه ها
سال 97
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بازدید جناب آقای دکتر مخبر رئیس محترم ستاد اجرای فرمان حضرت امام و امام جمعه شهرستان دزفول | 4 فروردین 

بازدید جناب آقای پرآور نماینده محترم بنیاد برکت و بنیاد علوی و جناب آقای دکتر پریدار رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی دزفول | 15 فروردین 

بازدید جناب آقای دکتر جعفری رئیس محترم بنیاد برکت و جناب آقای دکتر نوروزی مدیرعامل محترم گروه توسعه اقتصاد و تدبیر | 29 فروردین 
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بازدید جناب آقای مهندس سلیمی نماینده محترم وزارت بهداشت همراه با عوامل کارفرما و مشاور | 25 اردیبهشت 

بازدید جناب آقای مهندس دوایی شهردار محترم دزفول و جناب آقای سرافراز رئیس محترم شورای شهر | 16 تیر 

بازدید جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی| 4 مهر 
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بازدید جناب آقای مهندس پاپی زاده نماینده محترم مجلس | 26 مهر 

بازدید جناب آقای دکتر صدرالسادات معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی | 18 دی 

بازدید جناب آقای مهندس برزگری رئیس محترم بنیاد علوی و جناب آقای دکتر جاوید علیزاده مدیرعامل محترم شرکت اسکان ایران| 29 بهمن 
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بازدید فرماندار، امام جمعه، فرماندار سپاه و رئیس اطاعات شهرستان لنگرود  | 10 مرداد 

بازدید جناب آقای مهندس اکرمی مدیرعامل محترم شرکت طرح و اجرای خانه سازی ایران | 20 اردیبهشت 

بازدید جناب آقای دکتر الهوتی نماینده محترم مجلس  |  15 فروردین و 6 اردیبهشت
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بازدید نماینده محترم مجلس و مدیر محترم شبکه بهداشت  | 20 آبان و 13 بهمن 

بازدید شورای فنی استان اصفهان  | 23 مهر
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بازدیــد جنــاب آقــای مهنــدس علیــزاده معــاون محتــرم وزیــر راه و شهرســازی، جنــاب آقــای مهنــدس منصــوری معــاون فنــی و اجرایــی ســازمان مجــری 
و جنــاب آقــای قاســمی مدیــر کل طــرح مناطــق 1 و 2 ســازمان مجــری | 10 تیــر، 27 شــهریور و 22 آذر 
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بازدید جناب آقای دکتر کوچکی رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی کاشان و جناب آقای دکتر نیکزاد معاون محترم توسعه | 28 مهر 

بازدید جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جناب آقای ساداتی نژاد نماینده محترم مجلس | 12 بهمن 

بازدید دفتر فنی استانداری اصفهان و فرمانداری کاشان | 1 آبان



تخته سیاه آینه ایست از رویاهایمان، افکارمان وحرفهایمان که بر دلهایمان سنجاق شده است؛
تخته سیاه صفحه ایست که  بر روی آن از سپیدی ها، روشنی ها و زندگی خواهیم نوشت؛ 

در تخته سیاه این گاهنامه از آرزوهای سنجاق شده بر دلهایمان نوشته ایم...
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ــاری را در  ــاز و معم ــت ساخت وس ــده و صنع ــزار ش ــاالنه برگ ــورت س ــی به ص ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش ای
عمــان، خاورمیانــه و بازارهــای جهانــی تغذیــه می کنــد. یکــی از ویژگی هــای ایــن نمایشــگاه عرضــه 
طیــف گســترده ای از مصالــح ســاختمانی، تجهیــزات معمــاری، ماشــین آالت چــوب بــری، مبلمــان 
ــن  ــت. ای ــاز اس ــات ساخت و س ــود در عملی ــای موج ــزات و فن آوری ه ــوالت، تجهی ــر محص ــی و دیگ داخل
ــه کار کــرد و  ــوان Interiors and Buildex  شــروع ب ــا عن ــار در ســال 1996 ب ــن ب ــرای اولی نمایشــگاه ب
ــن  ــام داد. ای ــر ن ــه Big Show تغیی ــازار ب ــرای تقویــت بیشــتر موقعیــت و جایگاهــش در ب در ســال 2010 ب
نمایشــگاه، بســتری بــرای شــرکت های محلــی و بین المللــی جهــت ســود بــردن از فرصت هــای عمــده ایــن 
ــازد. ــنا می س ــی آش ــی و جهان ــای محل ــاری در بازاره ــوالت ج ــا تح ــا را ب ــد و آن ه ــم می کن ــت فراه صنع

نمایشگاه صنعت ساختمان عمان
زمان برگزاری: 05 الی 07 فروردین 1398

محل برگزاری: مسقط - عمان
ــداد در  ــن روی ــت. ای ــاختمان اس ــت س ــه صنع ــپانیا در زمین ــاری اس ــگاه تج ــن نمایش ــگاه مهم تری ــن نمایش ای
حوزه هــای مختلفــی دارای برتــری اســت: روابــط برتــر چــون مرکــزی ارتباطــی و پلــی بیــن اروپــا و نواحــی 
جغرافیایــی بــه ســرعت در حــال رشــد یعنــی منطقــه مدیترانــه، آمریــکای التیــن و آفریقــا اســت کــه بیشــترین 
ــه تغییــر نگــرش  تاثیــر و نفــوذ را در آنجــا دارد؛ رهبــری برتــر چــون آمــاده هدایــت و ســرعت بخشــیدن ب
ــوان  ــه عن ــه اســت. ایــن نمایشــگاه ب ــه ســوی ســاخت و ســاز خاقان ــن از کار ســاده ســاخت و ســاز ب و رفت
ــاخت  ــگاه س ــن نمایش ــوع ای ــد. موض ــان می ده ــده را نش ــای آین ــون کلیده ــری دارد چ ــده برت ــریک آین ش
ســاختمان های بزرگ تــر، مرتفــع تــر یــا مســتحکم تــر نیســت بلکــه ایجــاد زندگــی بهتــر بــرای انســان ها اســت.

)Construmat( نمایشگاه صنعت ساختمان بارسلون
تاریخ برگزاری: 24 الی 27 اردیبهشت 1398 

محل برگزاری: بارسلون - اسپانیا 

نمایشــگاه صنعــت ســاختمان و طراحــی داخلــی گرجســتان هرســاله بــا جــذب هــزاران بازدیدکننــده تجــاری 
ــازی،  ــی و ساختمان س ــای عمران ــوالت پروژه ه ــن تح ــی از آخری ــرای آگاه ــن راه ب ــاال، بهتری ــطوح ب در س
نقشه کشــی، محصــوالت و بهره منــدی از فرصت هــای بالقــوه ایجــاد روابــط تجــاری و دسترســی بــه تعــداد 
زیــادی از معتبرتریــن فعــاالن و شــرکت های حرفــه ای ایــن صنعــت اســت و شــما را در باالتریــن ســطح در 

حــوزه فعالیــت خــود نــگاه مــی دارد.

)CAUCASUS BUILD( نمایشگاه صنعت ساختمان و طراحی داخلی گرجستان
تاریخ برگزاری: 22 الی 25 فروردین 1398

محل برگزاری: تفلیس - گرجستان

ایــن نمایشــگاه بزرگ تریــن نمایشــگاه ســاختمان، تکنولــوژی محیــط زیســت و مصالح ســاختمانی قطر اســت 
کــه جایــگاه ویــژه ای در بــه نمایــش گذاشــتن آخریــن تجهیــزات و خدمــات خــود بــرای بــازار ساخت و ســاز 
ــنگین 2019 و  ــای س ــین آالت و خودروه ــگاه ماش ــا نمایش ــان ب ــگاه هم زم ــن نمایش ــد. ای ــاب می آی ــه حس ب
نمایشــگاه ســنگ ســاختمانی قطــر 2019 برگــزار می شــود که همیــن امکان جــذب بزرگترین عوامــل و فعالین 
ایــن بــازار و ایجــاد فرصــت دیــدار بــا تصمیم گیــران در تمامــی بخش هــای ایــن صنعــت را فراهــم مــی کنــد. 

نمایشگاه پروژه قطر
تاریخ برگزاری: 09 الی 11 اردیبهشت 1398

محل برگزاری: دوحه - قطر

  )Turkey Build( نمایشگاه ساختمان استانبول
تاریخ برگزاری: 28 خرداد الی 01 تیر 1398 

محل برگزاری: استانبول - ترکیه 

نمایشــگاه ســاختمان اســتانبول بــه عنــوان قلــب صنعــت ســاخت و ســاز و ماشــین آالت، مهم تریــن جایــگاه 
بیــن المللــی حرفــه ای اســت کــه طیــف مختلفــی از بازدیــد کننــدگان از اوراســیا و عامــان قدرتمنــد ایــن 
صنعــت در مرکــز منطقــه در اســتانبول را بــه خــود جــذب مــی کنــد. نمایشــگاه ســاختمان اســتانبول هــر دو 
ســال یکبــار در فضایــی بــه مســاحت 70.000 متــر مربــع بــا حضــور بیــش از 250 شــرکت و بیــش از 25.000 

ــود. ــزار می ش ــده برگ بازدیدکنن
نمایشــگاه Turkey Build اســتانبول محصوالتــی شــامل انــواع ماشــین آالت و ابــزار ســاختمانی، مــواد اولیه، 

مبلمــان ســاختمان، قفــل و کلیــد، ســنگ ســاختمان و غیــره را نمایــش می دهــد.

ــی دارای  ــاختمان آلمات ــت س ــگاه صنع ــه نمایش ــد ک ــا می کنن ــازی ادع ــاختمان س ــت س ــان صنع متخصص
پتانســیل تجــاری بســیار باالیــی اســت.90 درصــد شــرکت کننــدگان و بازدیدکننــدگان، نمایشــگاه صنعــت 
ســاختمان آلماتــی را بــه عنــوان ابــزار مهمــی در گســترش تجارتشــان به شــمار می آورنــد. نمایشــگاه صنعــت 
ــد در قزاقســتان تلقــی  ــی محصــوالت و نوآوری هــای جدی ــرای معرف ــگاه ب ــن جای ــی بهتری ســاختمان آلمات
می شــود. ایــن نمایشــگاه تجــاری محیطــی مناســب را بــرای برقــراری ارتبــاط بیــش از 5000 متخصــص ایــن 

صنعــت فراهــم مــی آورد.

 )KazBuild( نمایشگاه صنعت ساختمان آلماتی
تاریخ برگزاری: 13 الی 15 شهریور 1398

محل برگزاری: آلماتی - قزاقستان 
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نمایشــگاه و کنفرانــس بتــن آســیا )Concrete Asia(، رویــدادی 3 روزه اســت کــه طیــف گســترده ای از 
محصــوالت بتنــی و ســیمان، فــن آوری هــا و تکنیــک هــای مرتبــط بــا ایــن حوزه را شــامل مــی شــود. در این 
نمایشــگاه جدیدتریــن محصــوالت در حــوزه پیشــرفت هــای صنعــت بتــن، ســطوح بتنــی، بتــن تزئینــی، تولیــد 
بتــن، مصالــح ســاختمانی، تجهیــزات ســاخت و ســاز و ماشــین آالت ســاخت بتــن ارائــه مــی گــردد. به واســطه 
ــرای تولیدکننــدگان و همچنیــن کســب اطاعــات  اهمیتــی کــه ایــن نمایشــگاه در زمینــه جــذب مشــتری ب
دقیــق از پیشــرفت هــای ایــن صنعــت از طریــق کنفرانــس هــا بــرای بازدیدکننــدگان تخصصــی دارد، اســتقبال 
بیــن المللــی بســیار خوبــی از آن شــده اســت و هــر ســاله بــر تعــداد شــرکت کنندگان آن افــزوده می شــود.

نمایشگاه بتن آسیا
زمان برگزاری: 14 الی 16 شهریور 1398 

محل برگزاری: بانکوک - تایلند

ــورهای  ــد، در کش ــریع ترین رش ــا س ــا ب ــن اقتصاده ــی از پایدارتری ــوان یک ــه عن ــان ب ــوری آذربایج جمه
ــه در  ــددی ک ــی متع ــای زیربنای ــا پروژه ه ــن، ب ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــی مان ــترک المنافع باق ــتقل مش مس
ــی و  ــده عرب ــارات متح ــد ام ــرفته ای مانن ــور پیش ــه کش ــان ب ــود آذربایج ــی می ش ــش بین ــت پی ــال اجراس ح
ــرمایه گذاری در  ــال س ــه دنب ــه ب ــرادی ک ــرای اف ــمند ب ــی ارزش ــداد فرصت ــن روی ــود. ای ــل ش ــنگاپور تبدی س
ایــن بــازار رو بــه رشــد هســتند، بــه حســاب مــی آیــد. در دوره پیشــین ایــن نمایشــگاه حــدود 413 شــرکت 
از 25 کشــور مختلــف شــرکت کردنــد و همچنیــن حــدود 11هــزار نفــر از ایــن نمایشــگاه بازدیــد کردنــد.

 )Baku Build( نمایشگاه صنعت ساختمان باکو
تاریخ برگزاری: 30 مهر الی 03 آبان 1398 

محل برگزاری: باکو - آذربایجان
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ایــن نمایشــگاه بــا 26 ســال ســابقه برگــزاری، یــک محــل ماقــات موفــق بــرای متخصصــان حــوزه ســاختمان 
اســت. نمایشــگاه صنعــت ســاختمان چــک بــه دلیــل برگــزاری در پــراگ کــه یکــی از مراکــز مهــم تجــارت 
اروپــای مرکــزی اســت، فرصــت ویــژه ای بــرای غرفــه داران داخلــی و خارجــی بــه منظــور ارائــه محصــوالت 
ــراگ  ــاختمان پ ــت س ــگاه صنع ــود. نمایش ــوب می ش ــی محس ــت بین الملل ــرایط رقاب ــود در ش ــات خ و خدم

ــه می کنــد. ــه صنعــت ســاختمان را ارائ هــر ســال نوآوری هایــی از حوزه هــای مختلــف مرتبــط ب

)FOR ARCH(  نمایشگاه صنعت ساختمان پراگ
تاریخ برگزاری: 26 الی 30 شهریور 1398 

محل برگزاری: پراگ - جمهوری چک
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 )HI-TECH Building( نمایشگاه تکنولوژی های نوین ساختمانی مسکو
تاریخ برگزاری: 01 الی 03 آبان 1398 

محل برگزاری: مسکو - روسیه  

رویــداد  مهمتریــن   )HI-TECH Building( مســکو  ســاختمانی  نویــن  تکنولوژی هــای  نمایشــگاه 
ــن  ــد. در ای ــمار می آی ــه ش ــع ب ــترک المناف ــورهای مش ــیه و کش ــاختمان روس ــه و س ــیون خان ــاالنه اتوماس س
ــازار اتوماســیون  ــداران و ســایر فعــاالن ب ــداد، تولیدکننــدگان، یکپارچه ســازان، توزیــع کننــدگان، خری روی
ــد.  ــکل دهن ــودمندی ش ــاری س ــات تج ــد و ارتباط ــه کنن ــادل تجرب ــات و تب ــر ماق ــا یکدیگ ــد ب می توانن
ــیون  ــتم های اتوماس ــل سیس ــی مث ــات گوناگون ــکو موضوع ــاختمانی مس ــن س ــای نوی ــگاه فناوری ه نمایش
ــازده انــرژی را دربرمی گیــرد. ــه هوشــمند، فناوری هــای شــهرهای هوشــمند و ب ســاختمان، سیســتم های خان

 )SAIE( نمایشگاه صنعت ساختمان بولونیا
تاریخ برگزاری: 02 لغایت 04 آبان 1398

محل برگزاری: باری - ایتالیا  

نمایشــگاه صنعــت ســاختمان بولونیــا، جایــگاه برتــر ساخت وســاز ایتالیــا به حســاب می آیــد کــه دسترســی بــه 
تمــام زنجیــره تأمیــن محیــط ساخت وســاز را ممکــن می ســازد و بزرگ تریــن نمایــش فنــاوری و تجهیــزات 
ســاختمانی ایتالیایــی در صنعــت ســاختمان بــه شــمار مــی رود. ایــن نمایشــگاه در حــال تبدیــل بــه نمایشــگاهی 
بین المللــی در حــوزه خــود اســت. در دوره قبلــی، 15000 بازدیدکننــده از خــارج کشــور ایتالیــا و 21 نماینــده 
خارجی در این نمایشــگاه شــرکت کردند و در آن حدود 100 جلســه تجاری، میزبانی شــد. نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان بولونیــا بــا ترویــج ارتبــاط  بــا بازارهــای نوظهــور و گفتگوهــای مســتقیم میــان نهادهــا، انجمن هــا و 
رهبــران مالــی و رهبــران تجــاری، می توانــد بــه بهتریــن نمایشــگاه صنعــت ســاختمان در جهــان تبدیــل شــود.

ــتن  ــم پیوس ــه ه ــا ب ــال 2015، ب ــه در س ــاختمان فرانس ــت س ــی صنع ــن الملل ــگاه بی ــار، نمایش ــن ب ــرای اولی ب
ــن  ــوان جامع تری ــه شــکل امــروزی و به عن ســه نمایشــگاه Batimat ،Interclima+Elec  و Idéobain ب
ــه برنامه هــای آموزشــی مناســب تمامــی بخش هــای  ــه نمایــش گذاشــتن راهکارهــا و ارائ ــرای ب نمایشــگاه ب
ــت  ــرو در صنع ــگاه پیش ــوان نمایش ــه عن ــود را ب ــگاه خ ــد. BATIMAT جای ــد آم ــاختمان پدی ــت س صنع
ــش از 2400 مشــارکت کننده فرانســوی و  ــا حضــور بی ــی ب ــن الملل ساختمان ســازی و معمــاری در ســطح بی
بیــن المللــی و340000 بازدیدکننــده پیش بینــی شــده، تــداوم بخشــیده و بــه توســعه تعامــل میــان بخش هــای 

ــردازد. ــا می پ ــن نوآوری ه ــاری و آخری ــاوت تج متف

 )BATIMAT( نمایشگاه صنعت ساختمان فرانسه
زمان برگزاری: 13 الی 17 آبان 1398

محل برگزاری: پاریس - فرانسه 
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)EXCON( نمایشگاه تجهیزات ساختمانی هند
تاریخ برگزاری: 19 الی 25 آذر 1398 

محل برگزاری: بنگلور - هند

نمایشــگاه تجهیــزات ســاختمانی هنــد )EXCON( بزرگتریــن نمایشــگاه تکنولــوژی و تجهیــزات صنعــت 
ســاختمان ســازی در جنــوب آســیا اســت. ســرمایه گذاری در زیرســاخت هــا کلیــد رشــد پایــدار هنــد اســت و 
ایــن مســاله اصــل مهمــی در پیشــبرد تمــام پــروژه هــای دولتــی هنــد بوده اســت. ایــن نمایشــگاه بــرای پیگیری 
ســریع حداقــل 50 پــروژه بــزرگ بــه منظــور بازگشــایی ســرمایه گــذاری و رشــد و توســعه هنــد طراحی شــده 
اســت. صنعــت ســاخت و ســاز هنــد، دومیــن فعالیــت اقتصادی بــزرگ هنــد بعد از کشــاورزی اســت. نزدیک 
بــه 65 درصــد از کل ســرمایه گذاری هــا در بخــش زیرســاخت ها، در بخــش ساخت و ســاز صــورت می گیــرد.

ــی  ــوالت عمران ــح و محص ــاری مصال ــگاه تج ــن نمایش ــی )Big5( بزرگتری ــاختمان دب ــت س ــگاه صنع نمایش
در خاورمیانــه اســت و میزبــان بزرگتریــن گردهمایــی متخصصیــن و مهندســین ساخت و ســاز و عمرانــی در 
ــر و  ــول معتب ــزاران محص ــه ه ــی و ارائ ــای آموزش ــزاری کارگاه ه ــا برگ ــه ب ــد ک ــمار می آی ــه به ش خاورمیان
برتــر دنیــا توســط غرفــه داران، اطاعــات جامــع و کاملــی را در اختیــار مهندســین و متخصصیــن ایــن صنعــت 
ــص  ــور و 80000 متخص ــه دار را از 65 کش ــابقه، 3000 غرف ــه س ــه ده ــا س ــگاه ب ــن نمایش ــد. ای ــرار می ده ق
از کشــورهای مختلــف ماننــد آلمــان، ایتالیــا، فرانســه، چیــن و اتریــش را بــه خــود جــذب کــرده و آخریــن 
ــا طیفــی گســترده ای از جرثقیل هــای برجــی تــا مهندســی انتقــال و فنــاوری ســیاالت را ارائــه  محصــوالت ب
می دهــد. یکــی از دالیــل التــزام حضــور در ایــن نمایشــگاه برگــزاری بیــش از 130 ســمینار رایــگان اســت 

کــه از آخریــن فناوری هــا و نوآوری هــا پرده بــرداری می کنــد.

)Big5( نمایشگاه صنعت ساختمان دبی
تاریخ برگزاری: 04 الی 07 آذر 1398 

محل برگزاری: دبی - امارات متحده عربی 

نمایشــگاه طراحــی و دکوراســیون داخلــی قطــر، جدیدتریــن و بزرگ تریــن نمایشــگاه بین المللــی و تجــاری 
ــرای بخش هــای تجــاری،  ــط ب ــی و خدمــات مرتب ــاز طراحــی داخل ــح موردنی ــواد و مصال ــن م باهــدف تأمی
مســکونی، هتل هــا در بــازاری در حــال رشــد اســت. ایــن نمایشــگاه بهتریــن مــکان بــرای ارائه طراحــی داخلی 
ــرای تعامــل و یافتــن  ــه اســت. بیــش از 5000 بازدیدکننــده ب در حــوزه کشــورهای خلیج فــارس و خاورمیان
آخریــن و جدیدتریــن محصــوالت و راهکارهــا از ایــن نمایشــگاه بازدیــد خواهند کــرد. این نمایشــگاه امکان 
یادگیــری محتــوای نوآورانــه، همــکاری بــا فعــاالن حرفــه ای و معتبــر ایــن صنعــت و گفتمــان دربــاره بــازار 
در حــال پیشــرفت طراحــی و دکوراســیون داخلــی قطــر را در اختیــار مشــارکت کنندگان قــرار خواهــد داد. 

)Index Qatar( نمایشگاه طراحی، تزئینات و دکوراسیون داخلی قطر
تاریخ برگزاری: 30 مهر لغایت 2 آبان 1398

محل برگزاری: دوحه - قطر 

 Iran Confair نمایشگاه صنعت ساختمان
تاریخ برگزاری: مرداد 1398

محل برگزاری:  تهران   

ــن  ــن از معتبرتری ــران و همچنی ــن نمایشــگاه های صنعــت ســاختمان ای ــر از بزرگ تری ــران کانِفی نمایشــگاه ای
ــران  ــاون ای ــاق تع ــدادی 4 روزه اســت کــه توســط ات ــن نمایشــگاه روی ــه اســت. ای نمایشــگاه های خاورمیان
برگــزار می گــردد. ایــن رویــداد کــه نمایشــگاهی تخصصــی و معتبــر در حــوزه ســاختمان ســازی مــی باشــد، 

ــادی از ایــن حــوزه را دور هــم جمــع می کنــد. متخصصــان و فعــاالن زی
ــرکت  ــدود 200 ش ــی و ح ــرکت داخل ــش از 1000 ش ــگاه، بی ــن نمایش ــزاری ای ــی برگ ــای قبل در دوره ه

ــد.  ــرکت کردن ــداد ش ــن روی ــی در ای خارج




