بلوغ سازمانی اجرای طرحها و پروژهها
اداره مهندسی طرح های شرکت پاالیش نفت تبریز

همه سازمانها برای ادامه حیات خود نیازمند اندیشه های نو و افکار و رویکردهای جدید هستند .در عصر ما برای بقا و پیشرفت و حتی حفظ وضع موجود ،باید جریان ایدهپروری و
نوآوری را در سازمان تداوم بخشید و ضمن شناخت تغییرات و تحوالت محیط ،بهترین راهحلها را اتخاذ کرد تا از ركود و نابودی سازمان جلوگیری شود .بنابراین همانگونه که مسلم
است تحول ،ضرورت اجتناب ناپذیر یک سازمان است .اداره مهندسی طرحها در شرکت پاالیش نفت تبریز تحول سیستمی خود را از سال  1385آغاز کرد .استقرار سیستم اجرای
پروژه های عظیم ملی و با رویکردهای زیست محیطی و بهرهوری به همراه ایجاد زیرساختارهای بنیادی مورد نیاز ،تربیت نیروهای متخصص و توانمند و دستیابی به تجارب بسیار
ارزشمند در اجرای پروژهها ،از افتخارات اداره مهندسی طرح های شرکت پاالیش نفت تبریز است .بر هر شخص صاحب نظر در زمینه اجرای پروژه پوشیده نیست که فعالیت هر
اداره پروژه محور در یک سازمان عملیات محور ،با مشکالت و چالش های عدیدهای روبروست ولی مدیریت و تیم اداره مهندسی طرح های شرکت ،این مشکالت را به جان خریده و
صادقانه در راستای اعتال و ارتقای شرکت پاالیش نفت تبریز کوشیدند تا از سال  1392تاکنون هرسال با موفقیت در بهره برداری ایمن از یک پروژه ،گامی بلند در راستای تحقق
اهداف استراتژیک شرکت بردارند.

و بازیابی اطالعات ،گردش اتوماتیک اس��ناد جهت
اخذ نظر و تأییدیه به همراه امنیت در دسترسی و
همچنین ایجاد سیستم کنترل فعالیتهای پیمانکار
توسط کارشناسان اداره ،طراحی و در سرور شرکت
پیادهسازی ش��د که جزو بهترین ابزارهای گردش
مدارک ،پیشرفتگیری و کنترل پروژه است.
در بخش خرید تجهیزات ،با عنایت به حضور تیم
مهندس��ی در کنار تیم تدارکات ،زمان نهاییسازی
پیش��نهادات فنی به صورت قاب��ل توجهی کاهش
یاف��ت و با کاهش زمان س��فارشدهی تجهیزات و
ب��ا توجه به پیگیری مس��تمر س��اخت تجهیزات،
پروژه ه��ای تولی��د قیرهای ویژه و گرانول س��ازی
گوگرد در زمانی کوتاهتر از برنامه زمانبندی به بهره
برداری رسید.

توامنن��دیتی��ممهندس��یطرحهادر
اجرای پروژهها

نیروی انس��انی جزء س��رمایه های ارزش��مند هر
س��ازمان بوده که هرگونه هزینه به منظور آموزش
و توانمندسازی آنها ،موجبات ارتقا و بهرهوری کل
س��ازمان را فراهم خواهد کرد .در اداره مهندس��ی
طرحها ع�لاوه ب��ر مطالعه اس��تانداردها توس��ط
کارشناس��ان و با توجه به فرصت های ایجاد ش��ده
برای نفرات ،آموزش اکثرا ً بصورت حین کار بوده و
آزمون نفرات در شرایط واقعی صورت پذیرفته است
که این امر خود باعث توانمندی ناظرین نه تنها در
بخش های فنی ،بلکه در نحوه مذاکره با پیمانکاران
در جلسات مختلف شده است.
ش��ایان ذکر اس��ت یکی از عوامل بس��یار مهم و
تاثیرگذار بر موفقیت پروژهها و همچنین اس��تفاده
بهینه از نیروی انس��انی موجود ،س��اختار سازمانی
پروژه اس��ت .در اداره مهندسی طرحها ،با توجه به
همزمانی اجرای چندین پروژه و محدودیت نیروی
انسانی ،از چارت س��ازمانی ماتریسی جهت اجرا و
مدیریت پروژه های مختلف استفاده میشود .بدین
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صورت که کارش��ناس ارش��د هر دیسیپلین طبق
چارت سازمانی در این اداره حضور داشته و ممکن
اس��ت همزمان در چندین پروژه فعالیتکند که با
توجه به ش��رایط و همچنین توزی��ع فعالیتها در
ط��ول حیات یک پروژه ،نفرات قراردادی و یا مأمور
زیر نظر کارشناس ارشد مستقر در اداره مهندسی
طرحها فعالیت میکنند.
با توجه به دیدگاه خصوصی در ش��رکت و وجود
متخصصان دانش محور و با عنایت به توانمندی های
تیم نظارت پروژه ،رویکرد شرکت به منظور اجرای
برخ��ی از پروژهه��ا از  EPCبه  EP+Cتغییر یافت و
مقرر ش��د اجرای فاز مهندسی و خرید توسط اداره
مهندس��ی طرحها و فاز س��اختمان و نصب توسط
پیمانکار اجرایی انجامگیرد که این امر کاهش قابل
توجهی در هزینه های اجرایی چهار پروژه اجرا شده
در شرکت را در برداشت.
در بخ��ش مهندس��ی پروژهها ،با توج��ه به روند
نهاییس��ازی مدارک مهندس��ی و اهمیت ذخیره
سازی یکپارچه و سازماندهی کلیه مدارک پروژهها،
استقرار سیستم مدیریت الکترونیکی بمنظور ذخیره

پروژه بنزین سازی

پ��روژه بنزینس��ازی با ه��دف اصلی
بهبود کیفیت محصول و حفاظت از محیط زیست
و نیز افزایش توان تولید داخلی بنزین در کش��ور،
در س��ال  1385آغاز ش��د .پروژه به صورت  EPCو
به پیمانکاری کنسرس��یومی متشکل از دو شرکت
ایرانی و یک شرکت چینی و تحت نظارت تیم اداره
مهندسی طرحها به اجرا درآمد .نوع تقسیم بندی
کار بین پیمانکاران ،در ابتدا بدلیل مشکالت داخلی
بین اعضای کنسرس��یوم تغییر یافته و هر پیمانکار
موظف ب��ه اجرای یک فاز از پروژه ش��د .به تجربه
ثابت شده است که پیچیدهترین نوع تقسیمبندی
کار بین پیمانکاران ،تقسیم کار افقی بوده که در آن
هر پیمانکار موظف به اجرای یک فاز از پروژه است.
در این نوع تقسیم کار ،با توجه به ارتباط بین فازها،
مدیریت و هماهنگی بین پیمانکاران با مشکل جدی
مواجه است .علی رغم وجود مشکالت و تنگناهای
بس��یار در کنترل پیمانکاران و نیز ش��رایط حاکم
بر آن زم��ان ،تیم پروژه کارفرم��ا با تالش و همت

دوچندان خود ،با کنت��رل و پیگیری های مداوم و
تشکیل جلسات متعدد ،موانع اجرایی را شناسایی
ک��رده و با ارائه راهکارهای مناس��ب جهت گذر از
مشکالت پیشرو ،نقش بسیار مهمی در پیشبرد کار
ایف��ا کردند که منجر به راه اندازی موفق این پروژه
از س��ال  1392ش��د و با تولید متوسط روزانه 1/5
میلیون لیتر بنزین یورو  ،4این شرکت نقش بسیار
مهمی در کاهش آلودگی محیط زیس��ت و افزایش
توان تولید داخلی بنزین درکشور ایفا میکند.

پروژه تولید قیرهای ویژه

احداث واحد تولی��د انواع قیر از جمله
 85/100و  60/70و ب��ا ظرفیت  7000بش��که در
روز در سال  1392آغاز شد و با توجه به اجرای فاز
مهندسی و تدارکات توسط اداره مهندسی طرحها
و همچنی��ن نظ��ارت بر پیمانکار فاز س��اختمان و
نصب ،ضمن اجرا و راه اندازی در کمتر از یکسال و
کاهش  20میلیارد ریال در هزینه های پروژه%15 ،
صرفهجویی مالی نس��بت به مبل��غ بودجه مصوب
داشت.

پروژه گرانول سازی گوگرد

ب��ا توجه به ضرورت زیس��ت محیطی
و تس��هیل در فروش گوگرد ،پروژه گرانول س��ازی
گوگرد در این ش��رکت تعریف و اجرای آن در سال
 1393آغاز ش��د .با اجرای فاز مهندسی و تدارکات
توسط اداره مهندسی طرحها و در عین حال نظارت
ب��ر فعالیت ه��ای پیمانکار اجرایی ،پروژه در س��ال
 ،1394دقیقاً طبق برنام ه زمانبندی اولیه پروژه و
با تغییر رویکرد اجرایی ،با مبلغی معادل یک سوم
هزینه درخواست شده توس��ط مناقصهگران EPC
خاتم��ه یافت و موجب صرفهجوی��ی  165میلیارد
ریال برای شرکت شد.

پروژه بازیافت گازهای ارسالی به فلر

ب��رای اولی��ن بار در صنعت پاالیش��ی
کش��ور و با اهداف زیس��ت محیطی ،پروژه بازیافت
گازهای ارس��الی به مش��عل در این شرکت به اجرا
رس��ید .فاز مهندس��ی و تدارکات پ��روژه بازیافت
گازهای ارسالی به فلر توسط شرکت کرهای و فرایند
ساختمان و نصب توسط شرکت ایرانی و با نظارت
اداره مهندس��ی طرحها انجام یافت .انتخاب اصلح
در نح��وه اجرای پروژه ،موجب ش��د تا در کمترین
زمان ممک��ن انتخاب تکنولوژی ش��ده و پروژه در
مرداد س��ال  1395و با ی��ک میلیون یورو کمتر از
مبلغ بودجه به بهرهبردای برس��د که حدود %20
صرفهجویی داشته اس��ت .ثبت در مکانیزم هوای
پ��اک )CDM (Clean Development Mechanism
که جزو پروژه های کاهش انتشار است ،از افتخارات
دیگر این پروژه است.

پروژه اختالط روغ نهای روانساز

اجرای پروژه با هدف تولید انواع روغن
به ظرفیت  30تا  40هزار تن در س��ال و تولید ضد
یخ ،در س��ال  1393آغاز شد و مهندسی تفصیلی،
مهندس��ی خرید و نظارت بر نص��ب و راه اندازی،
توس��ط اداره مهندس��ی طرحها و با مش��اوره یک
ش��رکت ترکیهای ،تدارکات توسط اداره مهندسی
طرحها و فاز س��اختمان و نصب توس��ط پیمانکار
اجرایی صورت گرفت که از مهمترین دستاوردهای
حاصل ،کاهش  50درصدی هزینه تمام شده پروژه
نسبت به مبلغ پیشنهادی پیمانکار  EPCاست که
این پروژه نیز در سال  1396به بهره برداری رسیده
است.

پروژه گوگردزدایی از نفت گاز

در راستای سیاست های ابالغی وزارت
نفت مبنی بر کیفیسازی فراورده های نفتی جهت
حفاظت از محیط زیست ،شرکت پاالیش نفت تبریز
اجرای پروژه تولید نفت گاز با اس��تاندارد یورو  5را
مصوب کرد .با توجه به اینکه محصول خروجی این
پروژه ،دارای میزان گوگرد کمتر از  10 ppmخواهد
بود ،لذا از انتش��ار آالینده های حاصل از موتورهای
دیزلی جلوگیری به عمل خواهد آمد .اجرای پروژه
گوگ��رد زدایی از نفت گاز با ظرفیت اس��می واحد
 30000بش��که در روز ،به صورت  EPCو با نظارت
تیم پروژه مهندس��ی طرحها در س��ال  1394آغاز
شد .این پروژه با پیگیری و جدیت ،درمرداد ماه 97
با موفقیت به بهرهبرداری رسیده است.

اثربخش��ی مالی مهندسی طرحها در
پروژهها

اداره مهندس��ی طرحها ب��ا رویکردهای مختلف،
نسبت به اجرای پروژهها اقدام کرده که رویکردهای
اتخاذ ش��ده ،صرفاً به منظور کاه��ش قیمت تمام
شده پروژهها و تسریع در راهاندازی آنها بوده است.
دارایی های هر س��ازمانی را میت��وان به دو بخش
دارایی ه��ای ملم��وس و دارایی ه��ای غیرملموس
تقسیم بندی کرد.
در اداره مهندسی طرحها عالوه بر اینکه بسیاری
از دارایی ه��ای کس��ب ش��ده در ده س��ال اجرای
پروژهها ،صرف توانمندس��ازی کارشناسان شرکت
ش��ده ،میزان صرفهجوی��ی ریالی انجام ش��ده در
پروژه های بهرهبرداری شده در طی این سالها بالغ
بر  1330میلیارد ریال است.

درس آموختههای پروژهها

نوع تقسیم کار
نوع تقسیم کار بین اعضای کنسیرسیوم اهمیت
بس��یار باالیی دارد و میبایس��ت کارفرما در نحوه
کار فیمابین اعضای کنسرس��یوم دقت کرده و در

راستای به حداقل رساندن  Interconnectionموجود
عمل کند .منظور اینکه اختصاص فاز مهندسی کل
پروژه به یک پیمانکار ،بخش تدارکات به پیمانکاری
دیگ��ر و اجرا و نصب به پیمانکار ثالث ،بدترین نوع
تقسیم کار بین اعضای کنسرسیوم است که ضمن
بیمعنی شدن ماهیت مهندسی ارزش در پروژهها،
کارفرم��ا را ب��ا مش��کالت عدی��دهای در مدیریت
پیمان��کاران (بخصوص زمانی که بعد مس��افت هم
فی مابین سه پیمانکار مذکور مطرح باشد) مواجه
میکند .لذا پیشنهاد میشود در پروژه های بزرگ،
نوع تقسیم کار فی مابین اعضای کنسرسیوم بدین
شکل باشد که پیمانکار اول  EPCو یا  EPیک واحد
را برعهده داشته و پیمانکار دوم  EPو یا  EPCواحد
بعدی را عهدهدار باش��د .در این حالت ضمن اینکه
ه��ر پیمانکار تأثی��ر  Over designخ��ود در بخش
مهندس��ی را بر افزایش هزینهه��ا در بخش خرید
لمس میکند ،همچنین سریعتر میتواند اطالعات
سازندگان را اخذ کرده و در اختیار بخش مهندسی
تفصیلی خود قرار دهد.

مدیریت -

Tie in

برای پروژههایی که توسط کنسرسیوم
اجرا میشود مدیریت  Tie-inبین واحدها ،از جمله
مواردی اس��ت که ضعف مدیری��ت کارفرما در این
خص��وص ،میتواند پروژه را با مش��کالتی در آینده
مواجه کند .بنابراین بهتر است با عنایت به اهمیت
موضوع ،برای تس��ریع در نهاییسازی موارد Tie in
ها ،از سوی کارفرما  milestoneپرداخت در قرارداد
لحاظ شود تا ضمن ایجاد انگیزش برای پیمانکاران
جهت تسریع در نهایی سازی آنها ،موارد تحت نظر
کارفرما نهایی شود.

رضورت تناس��ب نوع اج��رای پروژه با
زمان پروژه

با توجه به سیس��تم داخلی پیمانکاران داخلی در
بخش شناسایی ریسکها ،عدم وجود ثبات نسبی در
افزایش قیمتها ،اجرای پروژه بصورت  EPCقیمت
مقطوع ب��رای پروژههایی که مدت زمان اجرای آنها
از یکس��ال بیشتر است ،پاس��خگو نبوده و پیشنهاد
میش��ود در پروژههایی که مدت زم��ان اجرای آنها
بیش از یک سال است ،خرید اقالم تاثیرگذار بصورت
 Cost Plusدر قراداد اولیه پیش بینی شود.
ضرورت ایجاد سیستم جامع برای مدیریت پروژه
ایجاد یک سیس��تم جامع که بتواند روند اجرای
پروژه را در فازهای مهندس��ی ،تأمین تجهیزات و
ساختمان و نصب کنترل کند در اجرای پروژه های
نفتی ،یک ضرورت است و بایستی کارفرما با تجهیز
و ایجاد این زیرساختار ،ابزار کنترل پیمانکار و روند
اجرای پروژه را به صورت به روز داشته باشد تا اقدام
اصالحی به موقع در صورت نیاز ،اتخاذ کند.
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