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  گسترش راهبردي كسب و كار: فراب

  هادي فاريابي

  1المللي مديريت چهارمين كنفرانس بين

  

هاي مهم عمراني و صنعتي كشور نظير نيروگاهها، پااليشگاهها، پستهاي فشار  پيش از انقالب، اكثر طرح

 "تحويل - كليد"به صورت ... هاي آب و فاضالب و  خانه آهن، تصفيه راه قوي، كارخانجات صنعتي، خطوط

(TURN-KEY)كليه )تحويل - كليد(شايان ذكر است كه در اين روش . شد جي اجرا مير توسط شركتهاي خا ،

اندازي به عهده  مديريت پروژه، طراحي و مهندسي، تأمين تجهيزات، نصب و راه: اجراي طرح يعنيمسؤوليتهاي 

 كلي اجراي طرح و مراقبت بر اجراي مفاد باشد و مسؤوليتهاي خريدار عمدتاً بر نظارتهاي شركتهاي خارجي مي

 و "تحويل - كليد"صورت  طبيعتاً شركتهاي خارجي براي اجراي موفق يك طرح به .شود قراردادها محدود مي

اي را با اتكا به اصول و مباني علمي تدارك  ريزي و سازماندهي پيچيده ايفاي تعهدات خود در قبال خريدار، برنامه

بديهي است . بيني شده به انجام رسانند ، تعهدات خود را در زمان پيش با كمترين مخاطرهديدند تا بتوانند مي

  .شد ريزي و سازماندهي نيز توسط خريدار پرداخت مي هاي اين برنامه كليه هزينه

  : عبارتند از"تحويل - كليد"صورت  هاي اصلي در اجراي يك طرح به گام

 مديريت پروژه 

 طراحي و مهندسي 

 زاتتأمين تجهي 

                                                 
 مدون شده 1385 شركت فراب در پاييز سال صميمانه كاركنان اين تجربه مديريتي به عنوان بخشي از طرح تدوين تجارب مديريتي در ايران و با همكاري  1

  .است
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 اندازي نصب و راه 

طراحي و " و در مرحله بعد بر عهده واحد "مديريت پروژه"در اين رهگذر بار عمده عمليات در ابتدا به عهده 

  . است"مهندسي

 در ايران و بسياري از كشورهاي در حال توسعه موجب گرديده كه اين "مديريت پروژه"فقدان نهادهاي 

  . به شركتهاي خارجي بسپارند"تحويل - كليد"صورت  و ملي خود را بهدسته از كشورها، اجراي طرحهاي بزرگ 

 اندازي اً مطمئني در رابطه با راه، خريدار را در موضع نسبت"تحويل - كليد"اگرچه  اجراي طرح به صورت 

  :دهد، لكن اين روش طرح قرار ميموفق 

 .دگرد  در كشور خريدار مي"مديريت پروژه" ايجاد و تعالي نهادهاي مانع 

 تشكل و ترقي و فعاليت سازنده نيروهاي متخصص ملي در رابطه با انجام عمليات طراحي و مانع 

 .شود مهندسي پروژه مي

ها   بكارگيري ظرفيتهاي بالقوه و بالفعل توليدي جهت توليد تجهيزات مورد نياز پروژهمانع 

 .ورزد صي و غير مولد اشتغال مينيروي كار داخلي بيكار مانده يا به كارهاي غير تخصدر نتيجه  ؛شود مي

 به شركت "طراحي مهندسي" و "مديريت پروژه"شود مبالغ ارزي هنگفتي بابت  موجب مي 

 .پيمانكار خارجي پرداخت شود

  .تواند ملزومات اوليه توسعه صنعتي خود را فراهم سازد هيچگاه كشور خريدار نمي: نهايت اينكه

 " تحويل– كليد"هاي  ها و انتقال پروژه وع تغيير روش اجرايي پروژهپس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، موض

ولين و مسؤهاي نيرو، نفت و صنايع مطرح بوده  از پيمانكاران خارجي به پيمانكاران داخلي همواره در وزارتخانه

ذيربط تالش زيادي براي استفاده از ظرفيتهاي مهندسي و توليدي كشور در اجراي طرحهاي صنايع انرژي 

نمونه بارز اين تالشها اجراي پروژه نيروگاه شهيد رجايي است كه طي آن تعداد زيادي از . اند معمول داشته
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عهده گرفته و از اين رهگذر موفق به  شركتهاي داخلي، مسؤوليت توليد بخشهايي از تجهيزات اين نيروگاه را بر

ند، لكن براي اجراي طرحها توسط بخشهاي مهمي از تجهيزات مربوطه شدجذب دانش فني طراحي و ساخت 

 سازماندهي خاصي وجود نداشت و عمالً اغلب طرحهاي بزرگ وزارت نيرو 1369مانكاران ايراني تا سال پي

گرديد و سهم شركتهاي ايراني به نصب بخشي از   توسط شركتهاي خارجي اجرا مي" تحويل– كليد"صورت  به

 توسط " تحويل– كليد"هاي  اجراي پروژه. شد ها محدود مي رحها و اجراي عمليات ساختماني ط تجهيزات پروژه

  :پيمانكاران داخلي با هدف

  توسط متخصصين ايران"مديريت پروژه"انجام  

  ايراني جهت انجام عمليات طراحي و مهندسي"نهادهاي فني و مهندسي"ايجاد  

 ها استفاده از ظرفيتهاي توليدي داخل كشور جهت اجراي طرح 

 هاي صنايع انرژي به داخل كشور  مورد نياز طرح"ژي توليد تجهيزاتتكنولو"انتقال  

متضمن ايجاد نهادهاي جديدي بود كه پيشينه تجربي آن در كشور وجود نداشت و بايد سازماندهي خاصي براي 

 تالش زيادي در جهت سازماندهي 1369با عنايت به اين كمبود اساسي، از سال . گرفت اين كار صورت مي

عنوان شركتهاي پيمانكار اصلي، مديريت اجراي طرحها را از ابتدا تا انتها بر عهده   كه قادر باشند بههايي شركت

اي  بدين ترتيب و در بستر چنين پيشينه.  آمدعمل  بهايگزين شركتهاي بزرگ خارجي گردند،گرفته و عمالً ج

 Hydro Power Plants) به عنوان اولين شركت پيمانكار اصلي نيروگاههاي آبيشركت فراب

General/Main Contractor)  و به صورت شركت  اوليه يكصد ميليون ريال  و با سرمايه1371 در سال

 در حال حاضر شركتهاي مادر تخصصي مديريت .فعاليت خود را آغاز نمودسهامي خاص با سهام وزارت نيرو 

در تخصصي مديريت ساخت و تهيه كاالي  شركت ماوابسته به(گذاري صبا   درصد و سرمايه51منابع آب ايران با 

    . سهامداران شركت فراب هستند درصد49با  ) آب و برق
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حل بهينه   را بررسي و راهEPC در مورد يك شركت فراب در سالهاي اول تأسيس خود چهار مسأله اصلي

  .آن را انتخاب كرد

تشكيالتي برگزيد كه با گذشت زمان ريزي  در گام اول ساختار ماتريسي را به عنوان ساختار سازماني و طرح

وجه غالب (اي   پروژه–ها ساختار به تدريج به شكل ماتريسي  هاي صورت گرفته حين انجام طرح و يادگيري

  .تغيير يافت) وجه غالب پروژه( ماتريسي –و آنگاه پروژه ) ماتريس

ه به عدم وجود سابقه قبلي در به منظور انجام عمليات طراحي و نهايي يك نيروگاه آبي، با توجدر گام دوم 

يك نفر كارشناس خارجي  (20 به 1و با نسبت ) با مديريت ايراني( خارجي –كشور تشكيل تيم طراحي ايراني 

  .را مد نظر قرار داد ) نفر كارشناس ايراني20در ازاي 

تجربه ساخت در گام سوم به منظور تأمين تجهيزات نيروگاههاي آبي در شرايطي كه شركتهاي ايراني فاقد 

  : زير را انتخاب و اجراء كردركا راهدو  ، فرابچنين تجهيزاتي بودند

 جزيره بندي تجهيزات يك نيروگاه آبي و تفكيك اجزاء آن به تأمين از خارج و تأمين از داخل .1

 ايراني براي توليد – خارجي و خارجي – ايراني مشاركت هايجزيره بندي تجهيزات نيروگاه آبي و ايجاد  .2

 ك يك تجهيزمشتر

اندازي با  ها، عقد قرارداد نصب و راه اندازي نيروگاه نهايتاً در گام چهارم و گام آخر به منظور نصب و راه

  .شركتهاي داخلي و استفاده از خدمات نظارت سازندگان خارجي تجهيزات در دستور كار قرار گرفت

اكثري از توانمندي و قابليتهاي داخلي و شود لزوم انتقال دانش فني، استفاده حد همانگونه كه مشاهده مي

  .اند گيريهاي فوق بوده  اصلي در فرآيند تصميمسياستهاي، اقابليت هحركت در جهت افزايش اين 
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 طرح نيروگاه آبي با ظرفيت بالغ 12 سال از آغاز فعاليت و در چارچوبهاي ذكر شده، فراب تاكنون 14پس از 

 بيان شده )1(جدول  ها در جزئيات اين طرح.  كرده يا در دست اجرا داردبر نه هزار مگا وات را در ايران اجرا

  . است

، Hydro Quebec Internationalشركت نوپاي فراب توانست با وجود حضور رقباي باتجربه نظير 

HEC و  Voith Siemensدر دوره عمر فراب تا كنون .  تقريباً صد درصد سهم بازار داخلي را از آن خود سازد

 مگا وات نيروگاه آبي نموده است كه از اين مقدار سهم 9855ت نيرو اقدام به برگزاري مناقصه براي اجراي وزار

  .2 مگا وات بوده است9605فراب 

ها عالوه بر استفاده از توانايي مهندسين و متخصصين خود، جهت طراحي،  در اجراي اين طرحشركت فراب 

ن داخلي و خارجي را بر اساس معيارهاي كيفي مشخص انتخاب كرده اندازي و مشاوره، همكارا ساخت، نصب، راه

شركتهاي زير از جمله همكاران خارجي فراب . نمايد و  با توجه به مفاد قرارداد با كارفرما با آنان همكاري مي

  :هستند

1. Voith Siemens (Austria) 

2. VA Tech Elin (Austria) 

3. Alstom (Austria) 

4. VA Tech Hydro (Austria) 

5. GE Hydro (Canada) 

                                                 
  :استين واگذاري به شرح زير بوده ، مسجدسليمان و كرخه به صورت ترك مناقصه به فراب واگذار شده است ، اما داليل ا3پروژه هاي كارون   2

 ميليون دالر برنده مناقصه شده 770 به همراه شركاي اروپايي با قيمت ABB.  به مناقصه رفته بود و فراب به مناقصه دعوت نشده بود3ارون ك .1
 ميليون دالر را 380فراب قيمت شركت . بودند، اما پس از يك سال فاينانس طرح عملي نشد لذا كارفرما از فراب خواست كه قيمت اعالم نمايد

  .اعالم و با همين قيمت كار را تمام نموده است
 ولي بدليل )بخش ساختماني طرح(ژاپني ها قسط اول وام را دادند .اجرا شود) ژاپن( OECDFقرار بود طرح سد و نيروگاه مسجدسليمان با وام  .2

را فاينانس نمايد، كه ) نيروگاه(اي طرح به فراب اعالم نمود بخش دوم طرح به همين دليل كارفرم .مخالفت آمريكا قسط دوم راپرداخت نكردند
  .فراب هم اين كار را انجام داد

با توجه به شرايط همزماني طرح مسجدسليمان و كرخه و تجارب كارفرما در دو طرح قبلي، قرارداد كرخه بصورت ترك تشريفات مناقصه به فراب  .3
  .ابالغ شد
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6. Hydro Quebec & RSW international (Canada) 

7. Turboinstitut (Slovenia) 

8. Tata Eng. Co (India) 

 
هاي خود، توانست دامنه فعاليتهاي  اندازي نيروگاههاي مختلف و بالفعل نمودن توانايي فراب با اجرا و راه

هاي نيروگاههاي كوچك و   و انرژي، جهت اجراي طرحهاي آب عنوان پيمانكار طرح مربوطه را توسعه داده و به 

هاي نفت گاز و پتروشيمي نيز آمادگي الزم را كسب نموده و قابليتها  متوسط، نيروگاههاي گازي و حرارتي، طرح

  .ها را به كارفرمايان ذيربط ارائه نمايد هاي الزم جهت اجراي طرح و توانايي

 
قدرت خروجي  مشاور  كارفرما  نام طرح

(MW) 
  محل احداث  وضعيت طرح

سازمان آب و برق  1نيروگاه كارون 
  خوزستان

شركت مشانير و 
شرق مسجد سليمان،  شمال   استاندازي شده راه 2504  شركت الماير

  رودخانه كارون

شركت توسعه منابع  3نيروگاه كارون 
  آب و نيروي ايران

شركت مهاب قدس و 
  ايذه، رودخانه كارونشرق   اندازي شده است راه  2508  شركت ايكرز

نيروگاه مسجد 
  سليمان

شركت توسعه منابع 
  آب و نيروي ايران

شركتهاي مشانير، 
سليمان،  شرق مسجد شمال  اندازي شده است راه  2504  نيپون كويي و الماير

  رودخانه كارون

شركت توسعه منابع   نيروگاه كرخه
غرب انديمشك،  شمال  ستا اندازي شده راه  1333  شركت مهاب قدس  آب و نيروي ايران

  رودخانه كرخه

شركت توسعه منابع  4نيروگاه كارون 
غرب شهركرد،  جنوب  در حال اجرا  2504  شركت مهاب قدس  آب و نيروي ايران

  رودخانه كارون

شركت توسعه منابع  عليا نيروگاه گتوند
شمال شوشتر، رودخانه   در حال اجرا  2504  شركت مشانير  آب و نيروي ايران

  نكارو

شركت توسعه منابع   نيروگاه سيمره
شهر،   كيلومتري دره30  در حال اجرا  1603  شركت مهاب قدس  آب و نيروي ايران

  رودخانه سيمره
توسعه نيروگاه 
  مسجد سليمان

شركت توسعه منابع 
سليمان،  شرق مسجد شمال  در حال اجرا  2504  شركت مشانير  آب و نيروي ايران

  رودخانه كارون

شركت توسعه منابع اه بيشهنيروگاه سي
  آب و نيروي ايران

شركتهاي مشانير، سكو
شمال تونل كندوان، رودخانه  در حال اجرا  2504  و كلنكو

  چالوس
   اجرا شده يا در دست اجرا توسط فراب بزرگهاي نيروگاه آبي طرح): 1(جدول 

  . آورده شده است)2(در جدول همچنين فهرستي از همكاران داخلي فراب و زمينه كاري آنها 
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  زمينه همكاري  نام شركت رديف  زمينه همكاري  نام شركت رديف
  نصب توربين و ژنراتور  گسترش صنايع انرژي آذرآب  13  طراحي و ساخت ترانسفورماتور  ايران ترانسفو  1
  ساخت پمپ  پمپيران  14  ساخت توربين  صنايع آذرآب  2

ساخت تجهيزات هيدرومكانيك،   هپكو  3
ساخت جرثقيل و تجهيزات   گروه صنعتي سديد  15  تورتوربين و ژنرا

  هيدرومكانيك
  ساخت كمپرسور  كمپرسورسازي تبريز  16  ساخت تجهيزات هيدرومكانيك  ماشين سازي اراك  4
  تهويه  سرما آفرين  17  ساخت جرثقيل  آرين  5
  تهويه  تهويه  18  ژنراتور و باسداكت  پارس ژنراتور  6

وهاي طراحي و ساخت تابل  كرمان تابلو  7
بازرسي تجهيزات  و مميزي   اس جي اس ايران  19  كنترل و ابزار دقيق

  كيفيت
  راه اندازي و بهره برداري  تهران سمع انديش  20  ساخت تابلو  پارس تابلو  8
  راه اندازي و بهره برداري  بهينه سازي نيرو  21  طراحي و ساخت پست  ساپتا  9
    قات سهندجهاد تحقي  22   هاي خوزستان تعميرات نيروگاه  10

  ...........................  ..........................  ....  بازرسي فني  ايرانيان  11

  ...........................  ..........................  ....  ساخت مخازن  پارس تكنيك  12

  تعدادي از شركتهاي داخلي همكار فراب و زمينه همكاري آنها): 2(جدول 

  

  80 محيط اختصاصي و نقاط قوت داخلي در ابتداي دهة تهديدهاي

ي نظير سازماندهي، ي صرف فعاليتها75  تا71بازه زماني سالهاي ، 1371پس از تأسيس فراب در سال 

، 1هاي كارون  و با پروژه1375عاليتهاي اجرايي فراب عمالً در سال ف. شركت در مناقصات و عقد قرار داد شد

طور  به   ميليون دالر750 ارزش بالغ بر  و با مگا وات4400يمان با مجموع ظرفيت ، كرخه و مسجد سل3كارون

بيست و   حدودهاي مذكور مجموع ظرفيت اسمي توليد برق كشور در زمان شروع اجراي پروژه . آغاز شدهمزمان

شايان  . استودهوات ب  مگاسه هزاركمتر از آبي  - سهم نيروگاههاي برقاز اين مقدار  ه كه هزار مگاوات بودپنج

 تحويل – و توسط شركتهاي خارجي و به صورت كليد 1357هاي مذكور قبل از سال  ه همه نيروگاذكر است كه

  .بودنداجراء شده 
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 خاتمه 1380 تا سال  بايدفوقچهارگانه هاي  اندازي پروژه ، نصب و راهساختطراحي، طبق قرارداد عمليات 

به  1381 سال تا برداري و تأخير در عمليات عمراني عمليات بهره يافت، ولي به خاطر مشكالت اجراي سد مي

  .تعويق افتاد

هاي در دست اجراء آغاز شد  اندازي پروژه راه برداري رسيدن واحد اول نيروگاه كرخه و با به بهره 81 در سال

  .رداري رسيدندبه تدريج به بهره ب و مسجد سليمان 1 كرخه، كارون نيروگاههاي  واحدهاي مختلف82 و تا سال

هاي در دست   كار در پروژهع، پيچيدگي و جديد بودنحجم، تنوتوجه به  با 82 تا 75 حد فاصل سالهايدر 

 معاون ناجي مقدم آقاي .است ها معطوف بوده اجرا، تمام توجه مجموعه و به خصوص مديران آن به اجراي پروژه

  :كند  توصيف مينگونه در آن دوران را ايرح و برنامه فراب جو حاكم بر شركتط

شرايط داخلي، دغدغه اصلي مديريت و استراتژي ....اندازي نيروگاههاي آبي كرد مگر راه كالً فراب به هيچ چيزي فكر نمي"

  ". بوده است82تمركز روي هدف در دوره اول تا سال ] شركت[

  .كرد يها كسي به آينده فراب فكر نم اندازي اولين واحد در اين بازه زماني و تا راه

هاي آبي گتوند عليا،   فراب در سه مناقصه احداث نيروگاه)79 تا 75حد فاصل سالهاي (همين دوره در 

 قرارداد با وجود امضا شدن.  با مجموع ظرفيت سه هزار مگاوات برنده شد4توسعه مسجد سليمان و نيز كارون 

  . عمليات اجرايي در فراب آغاز نشد،ت مالي و نيز مشكالعمراني سدهاي مذكور به دليل تأخير در فعاليتهاي  طرح

  : بودكز بر روي فعاليتهاي زير متمر شركت1383 و 1382سالهاي در بنابراين 

  يكساله بعد ازبرداري رسيده شده در بازه هاي به بهره برطرف كردن عيوب و نواقص احتمالي طرح .1

 .ها تحويل موقت تا زمان تحويل دائم نيروگاه

 3ندازي واحدهاي كارون ا تكميل نصب و راه .2

 آماده شدن براي اجراي سه طرح جديد .3
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 اينگونه توان  را مي83 و نيمه اول سال 82 فراب در نيمه دوم سال محيط اختصاصي كسب و كارشرايط 

  :ترسيم كرد

طبق مطالعات انجام شده در سال . دهد مطالعات انجام شده محدوديت منابع آب براي توليد برق را نشان مي .1

 هاي شركتمطالعات جديدتر. ظرفيت منابع آبي كشور براي توليد برق تنها بيست هزار مگا وات است 1360

 مهندس حاجي .كند برآورد ميبينانه چهل هزار مگا وات   خوش را درحالت اين ظرفيتنيرو و مهاب قدس آب

سوخت  (ي فسيلكشور در مقايسه با منابعمسأله محدوديت در منابع آب رسوليها مديرعامل فراب 

هاي آبي كشور محدود است و مانند پتانسيلهاي گازي  پتانسيل": كند  را اينگونه نقل مي)نيروگاههاي حرارتي

با نيروگاههاي گازي وجود آبي وضعيت كامالً متفاوتي  هاي برق نيست، طبيعتاً در زمينه تعريف و اجراي پروژه

  ".دارد

ز و ني)  سال6 سال در مقابل 3 ( مقايسه با نيروگاههاي گازيي در  آب- هاي برق تر بودن طرح به علت طوالني .2

 . استگازيسر توليد و مصرف، تمايل وزارت نيرو به سمت نيروگاههاي  به حركت دائم وزارت نيرو در نقطه سر

در پيك شبكه سريع به وارد شدن به تر، توانايي   آبي داراي مزايايي نظير عمر طوالني- نيروگاههاي برق .3

در ولي  ، هستندگازيگاههاي  نيرونسبت به ر براي محيط زيست و راندمان بيشترمصرف برق، مخاطره كمت

بدون در نظر گرفتن  ( نيروگاه حرارتي بيشتر استاحداث و نيروگاه آبي از هزينه  سداحداث هزينه مجموع

ير در برگزاري مناقصه اين موجب تأخ اين مسأله و محدوديت منابع مالي كشور. )پارامتر قيمت سوخت

شواهد و قرائن حاكي از از مدتها قبل  كه تاكنون به آنها اشاره شد،هاي  عالوه بر طرح( .طرحها شده بود

بيشه، سيمره، لوارك،  هايي براي ساخت نيروگاههاي سياه مناقصه. ندبود برگزاري مناقصه هاي ديگري

،  بالغ بر پنج هزار مگا واتي ظرفيتبااري، طالقان و استور شهيدرجايي، كوهرنگ، سازبن، پاعلم، رودبار، بختي

 ).اند كه به همين دليل يا با تأخير برگزار شدند يا تا كنون برگزار نشده

تقاضاي ثابتي براي نيروگاه آبي در ايران ": كند چنين بيان ميرسوليها برآيند شرايط فوق را  مهندس حاج

شركتهاي داخلي كه حين همكاري با فراب در . قبايي نيز سربلند كرده بودند ر، و در اين بازار محدود تقاضا"نبود
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 قابليتهايي در اين زمينه كسب كرده بودند و نيز شركتهاي خارجي كه با كاهش حاشيه سود خود ،اجراي طرحها

  .كردند ها شركت مي با قيمتهاي رقابتي در مناقصه

  :قابل تشخيص بودختصاصي و عمومي در محيط اعمده نيز در مقابل تهديد فوق دو فرصت 

 خود را آغاز  سال قبل سير صعودي5كشور از حدود گذاري در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي  سرمايه .1

 .كرده بود و شواهد حاكي از ادامه اين روند در سالهاي آتي بود

 . مطرح بودB.O.O و B.O.T به روش  گازيدر سطح وزارت نيرو طرح ساخت نيروگاه .2

  تغيير چنداني نكرده بود ولي نسبت به سالهاي آغاز فعاليتتوان گفت شرايط محيطي براي فراب هرچند مي

 بزرگ در اين سال فراب يك شركت. رسيد شرايط داخلي به كلي نسبت به زمان تأسيس متفاوت به نظر مي

 مرتبهيروگاه آبي را يك ه مسير ناشناخته اجراي ن ك))3(، )2(نمودارهاي( است جوان ولي با تجربه ،))1(نمودار (

 به نفس قابل توجهي در سازمان اعتماد ،))4(نمودار (طرحها و پس از به بهره برداري رسيدن تعدادي از   طي كرده

  :كند رسوليها اين نكته را اينگونه بيان مي مهندس حاج. به وجود آمده است

 تا پروژه 4 فراب با 74در سال . است راي فراب نداشته ب74 با سال ]از نظر شرايط محيطي [ هيچ تفاوتي]83سال  [اين سال"

 در اين زمان ، داشتيمآن زمانيگر اضطرابي راكه اما ما د....،))5(نمودار (اشدتوانسته قانع ب  نيز مي83 و در سال  استقانع بوده

 حساسيتهاي چهار پروژه ديگر.  استدهشانجام ن سريعتر هايما  طراحيون بهتر ، سرعتماه بوديم راه را رفتيبار  ما يكزيرا. نداشتيم

 همزمان براي اجرا كردن جهرا طرح نيروگاهي اين بود كه نظرشانكردند  جي كه با ما كار ميشركتهاي خار.... اول را نخواهيم داشت

 كنيم يا چقدر ما چطور بايد كار ]عالوه به[.... است، خيلي كار بزرگي بوده استايد خيلي كار مهمي بوده شما كه تازه تأسيس شده

  ".راندمان دستمان آمده است. ظرفيت داريم دستمان آمده است
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  رشد شركت فراب بر مبناي شاخص تعداد كاركنان: )1(نمودار 

  
  سابقه كار كاركنان فراب به تفكيك داخل سازمان و خارج سازمان: )2(نمودار 
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   در پايان هر سال(MW)داث نيروگاههاي آبي تجمعي قراردادهاي عقد شده براي احنمودار: )3(ودار نم

  
   در پايان هر سال(MW)برداري رسيده   تجمعي طرحهاي نيروگاه آبي به بهرهنمودار: )4(نمودار 



 

 13

 

 (MW)3 هر سال پايان در در دست اجرا آبيتوربينهاي  ظرفيت:)5(نمودار 

  

 82در سال " :كند احدها را اينگونه توصيف مياندازي اولين و ز راه پس افضاي عمومي فراب ناجي مقدمآقاي 

  ."گيري بود  مثبت و مؤثر در تصميمجو حاكم بر سازمان كامالً]. بود[اوج كار و شادابي و فعاليت 

  برنده از ميدان بيرون آمد نيز و استوربيشه  سياه، در مناقصه نيروگاههاي سيمره فراب83 تا سال 79ل از سا

پيمانكار نيروگاه يكي از ، ولي اين نكته را به خوبي آموخته بود كه )و مارون بازنده شدولي در مناقصات مالصدرا (

دهد،  رخ ميساختماني نيروگاه يل تأخيري كه عموماً در بخش  آبي است و به دل- پيمانكاران نيروگاههاي برق

 سال است كه تنها در 5هاي برق آبي حدوداً  مدت زمان اجراي طرح. وري پيمانكار تأسيسات پايين است بهره

                                                 
 از ديد مديريت ركت فراب به عنوان يك شركت پيمانكار اصلي نيروگاههاي آبي و نيز اجراي توربين به عنوان يكي از فعاليتهاي بحراني با توجه به ماهيت ش 3

  هاست ، رشد ظرفيت توربينهاي آبي در دست اجرا در هر سال معيار مناسبي براي  نمايش رشد ظرفيت فراب در اجراي اينگونه طرحطرح
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 با حداكثر سرعت پيمانكاران طرح به بقيه  كمتر وابستگيبا مي تواند نيروگاهحدود دو سال آخر طرح پيمانكار 

  .كار كند

برداري از اولين سري طرحها را  مهندس حاج رسوليها كارايي و بازده فراب در سالهاي پس از بهرهآقاي 

اينكه . دود  اين بود كه شركت ما شركتي نيست كه از صبح تا شب دارد ميبرآورد ما" :كند اينگونه ارزيابي مي

  ".داريم از اينجاست] خالي[ظرفيت 

  گسترش حوزه مأموريت:  آيندهفرابِ

يكي از . فراب به اجراي موفق سبك رهبري و مديريت مشاركتي در حوزه منابع انساني مشهور است

 و 79در سالهاي . سات مديران ارشد سازمان از سالهاي دور استهاي اين سبك برگزاري دائم و هدفمند جل ثمره

 اين جلسات تحت عنوان جلسات بازنگري مديريت برگزار ISO 9000 و بعد از اخذ گواهينامه كيفيت 80

اندازي تغيير نام پيدا كرد  اين جلسات به ستاد راه 81در سال هها  برداري نيروگا با نزديك شدن زمان بهره .شد مي

  .اندازي را در دستور كار خود قرار داد گيري مشكالت احتمالي در دوره راه بيني و پيش شپيو 

ها مأموريت اين جلسات به تدوين  اندازي اولين سري نيروگاه  خاتمه يافتن فرآيند راهدنبال  و به82در سال 

ها   اصالح و بهبود رويه مشكالت وده به منظور جلوگيري از رخداد مجددهاي اجرا ش هاي فراب در طرح آموخته

فراب –فراب آينده " سؤال اصلي اين جلسات ناجي مقدمآقاي از ديد . هاي جديد تغيير يافت در اجراي طرح

به دنبال اين هدف در جلسات اوليه فهرستي از . ، بود" چه چيزهايي را الزم دارد كه بايد به آن دقت شود؟-بهتر

آينده فراب به تدريج در اين جلسات بود كه بحث . ت آتي تهيه شدمشكالت قبلي تهيه شد و خوراك فكري جلسا

  .مطرح شد و شكل گرفت

رسيدگي به اشكالت بعد از ": كند رسوليها سير تحول اين جلسات را اينگونه بيان مي  يمهندس حاجآقاي 

طرح اوليه و اندازي، سازماندهي و مديريت در طول مدت اجراي چهار  فراب از نظر طراحي، ساخت، نصب و راه

  آنچه مشهود است اين است كه."شد  مطرح مي فراب هم در رابطه با آيندهمستند سازي اين اشكاالت، بحثهايي
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كه مانند يك هيأت خبره - مسائل مربوط به تغيير و يا گسترش مأموريت فراب در جلسات مديران ارشد سازمان

(Expert Panel)طرح شد و بعدها در بحثهاي كميته تعالي  به تدريج م1382 در سال - كردند  عمل مي

شبه  اينها همه يك" . و تصميمات راهبردي اتخاذ شدسازماني موارد يكي يكي بيان شده، ذهنها شكل گرفت

اگرچه چند پروژه در دست اجرا داشتيم ولي بايد آينده را ما . است زمان طوالني طي شده اتفاق نيفتاده است، يك

  ).رسوليها  يهندس حاجمآقاي  (".ديديم زودتر مي

 فراب بايد ابعاد خود  آيابا توجه به عدم ثبات بازار نيروگاههاي آبي در ايران،: سؤال اول اينگونه مطرح شد كه

 پاسخ به اين سؤال را با بيان اين جمله آغاز ناجي مقدم آقايهاي موجود كوچك كند؟  متناسب با طرحرا 

داد  شاداب بودن فراب اجازه نمي....]است[ين بود كه تازه كار شروع شده اندازي احساس ما ا بعد از راه" :كند مي

برداري موفق اولين  شادابي، انگيزه و اعتماد به نفس حاصل از بهره ".كه به گزينه ديگري به جز توسعه فكر كرد

نيز رضايت زد، قابليتهاي ايجاد شده حين اجراي طرحها و  واحدهاي نيروگاهي كه در تمام سطوح شركت موج مي

  .مشتريان؛ همه و همه داليلي براي رد گزينه كوچك شدن فراب بودند

هاي مختلفي نظير فعاليت به شكل يك پيمانكار فرعي، وارد شدن به حيطه تجارت  در مرحله بعد گزينه

اما . دمطرح بودنو عمراني خارجي با استفاده از ارز باقيمانده از اجراي طرحها و يا حتي شروع فعاليت توليدي 

قابليتهاي ايجاد شده در زمينه مديريت پروژه به عنوان يك پيمانكار اصلي، پتانسيلهاي بازار، اعتبار فراب و نيز 

، باعث اجماع مديران روي گزينه شناختي كه بازار و مشتريان از قابليتهاي فراب در اين زمينه پيدا كرده بودند

 ديدگاه مديران نسبت به فراب در حين اين ناجي مقدم آقاي .شد "ادامه فعاليت به عنوان يك پيمانكار عمومي"

در آوردن پول مطرح نبود، در شأن فراب نبود كه به كار ديگري ": كند گيري را اينگونه توصيف مي تصميم

  ."بپردازد

گيري  انتخاب حوزه فعاليت به عنوان يك پيمانكار اصلي دو معيار در تصميمدر گام بعدي و به هنگام 

اي را براي فعاليت  ينكه فراب شركتي وابسته به وزارت نيرو بود و نبايد زمينهااول . رين تأثير را داشتندبيشت
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دوم .  يا اينكه در ذهن مديران وزارتخانه اين شائبه ايجاد شود نيرو جدا شودكرد كه از بدنه وزارت انتخاب مي

ر نظر د.  شناخت خوبي از حوزه انرژي پيدا كرده بود فراب،هاي آبي اينكه در طي ساليان فعاليت در حوزه نيروگاه

 ديگري مانند فوالد، سيمان و مترو شد؛ هاي هگرفتن اين دو معيار باعث رجحان حوزه انرژي نسبت به گزين

پيمانكار : فراب"نام شركت از  بنابراين .ها نيز مناسب بود هرچند شرايط بازار براي فعاليت در ساير حوزه

  . تغيير يافت"مجري طرحهاي آب و انرژي: فراب" به "نيروگاههاي آبي

 گسترش بازار هدف به  با توجه به تجربه كسب شده و قابليت ايجاد شده در فراب در زمينه نيروگاههاي آبي

ميرزايي در مورد اهميت طرحهاي قبلي   خانم مهندس علي.انتخاب شدعنوان اولين گزينه در حوزه آب و انرژي 

انجام شده داشت، قابليتي ] مرجع[ رفرنس 82فراب " :دارد راب در انتخاب اين گزينه بيان ميانجام شده توسط ف

 كشورهاي آسياي ميانه، آفريقايي و امريكاي جنوبي در نتيجه عالوه بر بازار ايران بازار ".د نداشتوكه قبالً وج

افي نداشت، بايد خطوط ديگري را نيز ولي از آنجا كه فراب نسبت به اين بازارها شناخت ك. مورد توجه قرار گرفت

  .كرد در حوزه آب و انرژي دنبال مي

ها هم از ديد محيط بيروني و هم از نظر محيط  حوزه نيروگاههاي گازي در ايران يكي از جذابترين حوزه

شت و از اي براي ارائه اين خدمت در ايران وجود دا زيرا از طرفي بازار ثابت و تضمين شده. داخلي براي فراب بود

ولي حضور . طرف ديگر از نظر قابليتهاي مورد نياز براي اجرا، شباهت بسياري با نيروگاههاي آبي وجود دارد

هاي وزارت نيرو و مجري نيروگاههاي گازي مالحظات بسياري را در  شركت مپنا به عنوان يكي از زير مجموعه

سازمان براي ورود به اين بازار از يك طرف، در نظر اصرار بسياري از مديران ارشد . گيري به همراه داشت تصميم

عامل از طرف ديگر و نيز  گرفتن مالحظات حضور شركت مپنا به عنوان يك رقيب قدر در اين حوزه توسط مدير

  منجر به اتخاذ B.O.O5 و B.O.T4سياست كالن دولت و وزارت نيرو براي ترويج احداث نيروگاه به روش 

                                                 
4 Build, Operate and Transfer 
5 Build, Operate and Own 
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 اقدام كند و يا در بخشي از بازار B.O.O و B.O.T به روش  براي احداث نيروگاه گازيفراب. تصميم زير گرديد

  .وارد شود كه مپنا تمايلي براي حضور در آن بخش را ندارد

بازار نفت، گاز و پتروشيمي ايران سومين انتخاب فراب در حوزه آب و انرژي براي گسترش كسب و كار 

  :ز سه مالحظه زير نقش اصلي را بازي كردنددر انتخاب اين بخش ني. اش بود آينده

گذاريهاي بزرگي در زمينه احداث پااليشگاه، پتروشيمي و توسعه ميدانهاي  طي سالهاي گذشته سرمايه .1

 .گذاري در آينده بود نفت و گاز انجام شده بود و شواهد حاكي از ادامه اين روند سرمايه

 .وجود نداشتپيمانكارهاي عمومي زيادي در اين حوزه در كشور  .2

از نظر فني و مهندسي طبيعت كار در اين حوزه به تجارب قبلي فراب شباهت بسياري داشت و براي  .3

 .اي الزم نبود كسب قابليتهاي فني اين حوزه تالش عمده

  .مديريت و رهبري مشاركتي در تمام فرآيند به صورت پررنگ مشهود است

هاي مدل تعالي سازماني توسط مشاور  راب بر اساس رهنمودبه موازات فرآيند فوق، تدوين برنامه راهبردي ف

  . آغاز و در مهرماه همان سال به نتيجه رسيد1383و با همكاري پررنگ مديران ارشد در تابستان 

ماه سال  هاي رسيدن به آن اهداف در ششم آبان ، اهداف راهبردي و راهبرد جديد فرابسرانجام مأموريت

  . ابالغ شدعامل اد و سه توسط مديرهشت
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  هاي فراب  و ارزشموريتهاي آرمان ،مأ  بيانيه:1ضميمه

  :مأموريت
شركت فراب بنگاهي اقتصادي است كه در چارچوب راهبردهاي كالن كشور در زمينه اجراي طرح 

اين شركت با تكيه بر توان تامين مالي،  .فعاليت مي نمايد EPC هاي صنايع انرژي به روش
يت علمي پروژه، شهرت و تجربه به دست آمده، واجد اعتبار شاياني در حوزه كارشناسان خبره، مدير

  .صنايع انرژي داخل كشور به عنوان بازار فعلي مي باشد

شركت فراب به منظور استمرار و ارتقاء دستاوردهاي اجراي طرح هاي پيشين و نيز اعتالي سطح 
ي به ويژه كشورهاي در حال توسعه را الزامي علمي و اجرايي خود در آينده، راهيابي به بازارهاي جهان

 .دانسته و مي كوشد تا در زمره منابع معتبر و شناخته شده جهاني قرار گيرد

  
  :آرمان

 : با تكيه بر
  تجارب گران بها    -
  فن آوري پيشرفته    -
  سازمان دهي نوين     -
  و خرد انساني     -

ح هاي صنايع انرژي مبدل خواهيم كرد و سهم فراب را به بزرگ ترين شركت پيمانكار اصلي طر
   .شايسته اي از بازارهاي جهاني را از آن خود خواهيم ساخت

  
  :ارزشها

 احترام به خواسته ها و نيازمندي هاي مشتريان-
   رشد و ارتقا براساس توانايي و شايستگي -
   اولويت دهي به فعاليت هاي بهبود-
  ثر از دانش روز دنيا تالش جهت كسب، افزايش و استفاده مو-


