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سخنفصل
مهـرداد جلیله وند؛ سردبیر و مدیر اجرایی

به نام یگانه خالق هسـتی
به عقیده عده ای ،معماران مدرن در عالم واقع« ،ایدیولوژی» مشترکی نداشتند و به طریقی معماری مدرن نمیتوانست

اصوالً وجود داشته باشد .جنبش مدرن بیتردید مبنا و جهتگیری خاص خود را داشته است ،تنها زمانی که به درک درستی
از معماری مدرن برسیم ،امکان رسیدن به ارزیابی منصفانهای از پیامدهای آن و از جمله کوششهای پسامدرن اخیر بدست
میآید.
معماری را باید با مناسبات خود معماری درک کرد .البته این بدان معنی نیست که معماری را رشتهای «مجزا و خود مختار»
برشماریم .معماری به مثابه نوعی هنر ،به زندگی تعلق دارد ،هدف آن نیز فراهم آوردن مکانهایی است که زندگی بتواند
در آن «به وقوع پیوندد» .مکان ،مجموعهای از منابع یا احیاناً ظرفی خنثی وبیطرف نیست؛ بلکه درواقع محیطی است عینی

و ملموس که نوعی نظم و منش و ویژگی را در خود جای داده است .بدین ترتیب چنانچه در سویی راجع به زندگی سخن
رانده شود ،و در سوی دیگر از مکان ،چنین چیزی بی معناست.
«طراحی برای زندگی» به واقع شعاری بود که برای بیان هدف کلی جنبش معماری مدرن به کار میرفت.
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کالسیک یا مدرن
دکتر مهـدی خرمی روز
با توجه به تغییرات و پیشرفت روزمره بشر که در
دسترسی به تکنولوژی دیده می شود به موازات آن
نیز سلیقه بشر در حال تغییر می باشد ،جهت بررسی
این موضوع و آشنایی با نماهای کالسیک یا مدرن به
سراغ دکتر مهدی خرمی روز رفتم تا بیشتر با انواع
طراحی ها آشنا شوم و البته نظر ایشان را با توجه به
اینکه هم در ایران و هم در خارج از ایران در حال
کار هستند ،جویا شوم.
آقای دکتر خرمی روز نظر شما درباره طراحی های
مدرن و کالسیک در نماهای شهری چیست؟ آیا وقت
آن نرسیده که تغییری در سبک نماها و طراحی های
شهر ایجاد کنیم؟
سلیقه بشر روزانه در حال تغییر می باشد و این عالقه مخصوصاً
در کشورهایی مانند ایران که مسکن و ساختمان سازی در آن
جزو یکی از راه های کسب درآمد برای اکثریت جامعه می باشد
بیشتر به چشم می آید و این را می توان در سلیقه افراد در انتخاب

ساختمانها و نماهای مدرن ،کام ً
ال دید که کم کم به سمت
ساختمانهای مدرن و زندگی مدرن جذب می شوند .
شاید  10سال گذشته مردم ما به ساختمانهای بزرگ و بلند
و باشکوه که به تبعیت از کشورهای اروپایی قرون وسطی
ساخته می شدند عالقه مند بودند؛ مانند کاخ هایی که در
کشورهای فرانسه ،ایتالیا و انگلستان ساخته می شده و دارای
سنگ کاری های بسیار زیاد و سنگین بودند و همچنین شلوغیهای
خاص خودشان را در انواع گچبریها و چوب کاری ها داشتند.
امروزه متاسفانه یا خوشبختانه معماران ما ساختمان های زیادی
6

به صورت کالسیک ساخته اند که تهران برای ما ،به نوعی
تداعی کننده کشورهای خارجی شود (نمی دانم بگویم خوب
است یا بد) .ولی این موضوع امروزه روندی پیدا کرده که
برای مخاطبین بسیار خسته کننده و تکراری شده است و من این
موضوع را از افرادی که جهت کارهای معماریشان به من مراجعه
می کنند می توانم متوجه شوم  .چیزی که خیلی برای این افراد
مهم هست ،در واقع میل آنها به ساختمان های مدرن و مهمتر
ازآن ،تمیزی اجرای کار می باشد و کم کم میل افراد به اجرای
طرحهای گچ بری خیلی زیاد و یا درب های بلند و بزرگ ،رو به
کاهش است و می توان یکی از دالیل عمده این موضوع را هم به
سفرهای برون مرزی به کشورهای اروپایی و آمریکایی و آشنایی
با ساختمان های مدرن و سبک طراحی های مدرن ربط داد.
در حال حاضر اگر در اروپا کسی اقدام به ساخت پروژه های
کالسیک نماید به نوعی مود تمسخر مردم قرار می گیرد ،البته
این بدان معنا نیست که اص ً
ال ساختمان کالسیک در این منطقه

ساخته نشود بلکه به ندرت و در بعضی از محل های شاخص شهر
و بیشتر در کشورهای آمریکایی جهت زنده نگهداشتن سنت
و فرهنگ گذشته خود اقدام به ساخت ساختمانهای کالسیک
می کنند .در صورتیکه در بیش از  90تا  95درصد ساختمان های

باالی  15طبقه به صورت کام ً
ال مدرن کار می شوند و استفاده از
متریال مدرن نیز در این ساختمان ها مثل چوب ،شیشه ،آلومینیوم
و سیمان نیز رواج دارد و البته این هم یکی از محدودیتهایی
هست که در جامعه شهری تهران ،معماران شهری کمتر به آن

توجه می کنند ،استفاده از شیشه در نماهای ساختمانی ما ک ً
ال با
مشکل همراه است .استفاده از آلومینیوم هم برای ما مشکالتی را
به وجود می آورد .در صورتی که اگر بخواهیم یک نگاه ساده ای
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به طراحی معماران بزرگ دنیا ،مانند خانم زاها حدید و آقای نورمن فاستر ،بیندازیم میبینیم که استفاده از آلومینیوم و شیشه در طراحی های
آنها ،نمود بسیاری دارد که اگر قرار باشد با ضوابط ما طرحهای معماریشان را مورد بررسی قرار دهیم طرح های این دو معمار بزرگ
دنیا به کل رد می شود.
جهت دهی های مشخص در طراحی های شهری و همچنین نظریات معماران شهری می تواند ما را در راستای طراحی های هرچه بهتر
و بروزتر متناسب با سلیقه مردم همسو نماید و نسبت به ایجاد شهری یکدست و زیبا یاری رساند.
گروه پارامیس پارک در تالش است که این سبک فکری و شهری قدیمی را تغییر داده و پایه گذار سبکی نوین در طراحی نماهای
شهری و معماری مدرن در طراحی ساختمانها باشد.
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مدیریت هزینه در پروژه های ساختمانی
بخش دوم

مهـدی صداقتی

در قسمت قبل روشهای برآورد هزینه توضیح داده شد .انواع هزینه ها در پروژه شناسایی شدند و نحوه تخصیص بودجه بندی در
پروژه های عمرانی بررسی گردید .در این قسمت ادامه موضوع مدیریت هزینه تشریح داده خواهد شد.
بررسی چگونگی تامین بودجه در پروژه های عمرانی:
تامین بودجه ،برنامه ریزی دوره ای و تجمعی تامین اعتبار پروژه است که بر اساس منحنی تخصیص بودجه محاسبه و ترسیم می گردد.
تامین بودجه در پروژه شامل دو مرحله زیر است:
)1

تصویب و تخصیص ارقام بودجه

•

تصویب هزینه های برآوردی از سوی مدیریت ارشد

•

تخصیص بودجه به سرفصلهای بودجه (بودجه کالن پروژه)

•

تخصیص بودجه به ردیفهای بودجه (بودجه بندی تفصیلی پروژه)

پس از آنکه برآورد هزینه و منحنی تخصیص بودجه مشخص شد ،حال مدیران ارشد کلیات و فرض های در نظرگرفته شده را
تصویب و سیاست ها ،نحوه و میزان تامین اعتبار پروژه را از روش هایی مانند اندوخته ها و سرمایه مالکان و حامیان ،دریافت وام ،استفاده
از خط اعتباری ،تبادل نقدینگی با سبد نقدینگی مشترک پروژه ها ،تغییر در برنامه زمانبندی ،پرداخت اعتباری به کارکنان /پیمانکاران /
تامین کنندگان ،کوتاه کردن زمان دریافت صورت وضعیت از کارفرما و ...مشخص می کنند .هدف در این مرحله اطمینان یابی از آن
است که اعتبار کافی برای اجرای پروژه وجود دارد و پروژه دارای «کسری بودجه» نمی شود.
)2

پیش بینی و تحلیل جریان نقدینگی پروژه

•

پیش بینی دریافتها و پرداختهای نقدی

•

اطمینان یابی از آن که تراز نقدی پروژه همیشه مثبت خواهد بود.

•

تعریف و اجرای راهکارهای مکمل برای برطرف ساختن مشکل کمبود نقدینگی

یکی از وظایف و مسئولیتهای مدیر پروژه (یا تیم مدیریت پروژه) آن است که اطمینان یابد پروژه دچار کمبود نقدینگی نخواهدبود.
به همین دلیل پس از تعیین سیاست ها و روش های تامین اعتبار پروژه ،باید زمان های تامین اعتبار نیز مشخص شود تا پروژه دچار کمبود
نقدینگی نشود .هدف در این مرحله ،اطمینان یابی از آن است که نقدینگی کافی برای اجرای پروژه وجود دارد و پروژه دارای «کسری
نقدینگی» نمی شود .در بخش بعد شرح مختصری از چگونگی بررسی جریان نقدینگی در پروژه داده می شود.
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حاصل مرحله اول و دوم بودجه بندی ،نموداری بصورت پلکانی است که در آن ،زمانهای تامین اعتبار در پروژه بصورت پلکانی

با توجه به مطالب ارائه شده ،هزینه پروژه و تخصیص بودجه

نشان داده شده اند .در واقع می توان منحنی تخصیص بودجه را مبنایی برای پایش عملکرد زمانی پروژه دانست ،نه پایشی برای عملکرد

مورد نیاز انجام پروژه در قسمت های قبل شرح داده شد ،در این

هزینه ای پروژه ،زیرا تا زمانی که پروژه پیشرفت فیزیکی نداشته باشد نیاز به تامین اعتباری وجود ندارد.

بخش شرحی کلی از نحوه محاسبه دریافتی ها و پرداختی ها و

بررسی نحوه جریان نقدینگی در طول مدت پروژه و تکمیل بودجه بندی پروژه
در شرايط فعلي و با توجه به وضعيت پروژه هاي در جريان ،مي توان با قطعيت گفت كه در هر پروژه ،اهميت كنترل درآمد كمتر
از كنترل هزينه نيست .اثرات كمبود نقدينگي و عدم تامين به موقع تعهدات مالي ،موجب كمبود نقدينگي پيمانكاران و مجريان پروژه

تفاوت آنها با درآمد و هزینه شرح داده خواهدشد.

به ضرایب موجود در قرارداد تعدیل شده و با پیش بینی تعادیل

قبل از اینکه به ادامه نحوه محاسبه جریان نقدینگی پروژه
بپردازیم به تعریف صحیح تر از دو واژگان هزینه و درآمد در

شود .همچنین باید برای بررسی دریافتی های پروژه ،دو مطلب

محاسبه جریان نقدینگی در پروژه های عمرانی می پردازیم:

زمان دریافت و کسورات دریافتی نیز بررسی شود .مثال فرض

«دریافت نقدی» لزوماً با «درآمد» یکی نیست:

می گردد که در نهايت اغلب به توقف يا تاخير پروژه ها منجر مي شود .عالوه براینکه کمبود نقدینگی ،باعث تاخیر و افزایش هزینه های
باالسری ،تورم و ...می شود ،حتی در صورت تامین اعتبار از راه های دیگر نیز هزینه هایی بیش از برآورد به همراه دارد که خود این

مثال  :1دریافت پیش پرداخت از کارفرما (دریافت نقدی است

بررسی جریان نقدینگی پروژه نام برد:

.I

نحوه محاسبه دریافتی های پیمانکار :هزینه ها با توجه

در فهرست بهاء سال هایی که پروژه به انجام می رسد تصحیح

.I

موضوع باعث افزایش هزینه های پروژه می گردد .پس از ذکر اهمیت نقدینگی در پروژه ،می توان موارد زیر را به عنوان بخشی از فواید

یک پیمانکار در پروژه عمرانی بیان می شود.

ولی درآمد نیست).
مثال  :2فاصله زمانی بین تایید یک صورت وضعیت از سوی

•

در ابتدای پروژه از کل بودجه مورد نیاز پروژه مطلع می شویم

کارفرما (تحقق درآمد) و تسویه آن صورت وضعیت (تحقق

•

از بودجه مورد نیاز پروژه در مقاطع مختلف مطلع می شویم.

دریافت نقدی)

می شود که یک ماه پس از انجام عملیات ،هزینه نقدی آن به
حساب پروژه واریز می شود.
 .IIدریافتی های پیمانکار در یک پروژه عمرانی عبارتند از:
پیش پرداختها از طرف کارفرما ،صورت وضعیت تجهیز کارگاه،
صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما و تعادیل
 .IIIکسورات از دریافتی های پیمانکار در یک پروژه

•

میزان سود و یا ضرر پروژه را در مقاطع مختلف می توان پیش بینی و بررسی کرد.

« .IIپرداخت نقدی» لزوماً با «هزینه» یکی نیست:

عمرانی عبارتند از :حسن انجام کار ،پیش پرداخت ها ،بیمه از

•

راه های تامین بودجه و زمان های مورد نیاز تامین اعتبار را شناسایی و پیش بینی می کنیم.

مثال  :1پرداخت پیش پرداخت به پیمانکار (پرداخت نقدی

طرف کارفرما ،مالیات و مالیات بر ارزش افزوده

•

ریسک های افزایش قیمت منابع ،روش های تامین جایگزین و ...را پیش بینی می کنیم.

است ولی هزینه نیست).

 .IVمحاسبه هزینه عملکرد پیمانکار جزء :معموال با اعمال

به منظور بررسی جریان نقدینگی در پروژه باید سه مورد را همیشه و در طول مدت پروژه پیش بینی و کنترل کرد .اول میزان

مثال  :2فاصله زمانی بین تایید یک صورت وضعیت مربوط

ضریبی فرضی بر برآوردهای هزینه ای بسته کاری بدست آمده

درآمد خالص ورودی برای هزینه های پروژه در مدت مورد بررسی( ،)Cash inflowدومین مسئله ای که باید بررسی و کنترل شود

به پیمانکار (تحقق هزینه) و تسویه آن صورت وضعیت (تحقق

در برآورد هزینه فرض می شود .این ضریب می تواند بزرگتر

میزان هزینه کرد خالص در آن مدت در پروژه( )Cash outflowاست و سومین و مهمترین مسئله میزان نقدینگی موجود در پروژه

پرداخت نقدی)

از یک (پلوس) یا کوچکتر از یک (مینوس) باشد (مثال هزینه

( )Cash in handاست که توانمندی یا مسائل و مشکالت را در طول مدت پروژه مشخص می کند.

مساله ای که در جریان نقدینگی بررسی می شود ،دریافت

خاکبرداری برآورد شده با فهرست بها برابر  Aتومان شده ولی

نقدی تجمعی پروژه ،منهای پرداخت نقدی تجمعی در مقاطع

پرداختی به پیمانکاران جزء در این زمینه حدود  A1.2است).

مختلف زمانی یعنی تراز نقدی پروژه است .یا به عبارت دیگر

همچنین بدلیل اینکه معموال پس از اتمام هر عملیات با پیمانکار

باید در هر دریافتی و پرداختی هر پروژه ،کسورات آن نیز

جزء تسویه نمی شود ،باید زمانی نیز برای پرداخت به پیمانکاران

در نظرگرفته شود تا بتوان میزان نقدینگی موجود در پروژه

جزء پیش بینی شود مثال  2ماه پس از انتهای هر بسته کاری با

( )Cash In Handرا بررسی کرد.

پیمانکار تسویه می شود.

در هر پروژه عمرانی کالن با هر دریافت و هر پرداخت
کسوراتی نیز وجود دارد که برخی از آن ها مانند حسن انجام کار
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 .Vپرداختی ها به پیمانکاران جزء :پیش پرداخت ،حسن
انجام کار ،بیمه و صورت وضعیت پیمانکار

بعدا به پیمانکار پرداخت شده و برخی نیز کسورات قانونی است

 .VIکسورات از هزینه عملکردی پیمانکاران جزء:

مانند بیمه و مالیات که به ارگان های مربوطه دولتی پرداخت

پیش پرداخت ها ،مالیات ،بیمه و حسن انجام کار و نیز باید

می شود .در ادامه شرح مختصری از دریافت ها و پرداخت های

مدارک مبنی بر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز ارائه دهد.
13
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 .VIIپرداخت سود سازمانی به حساب شرکت

نحوه کنترل هزینه در پروژه به روش مدیریت ارزش کسب شده(:)Earned Value

 .VIIIپیش بینی ذخیره های احتیاطی در پروژه
مطالبی که در باال اشاره شد فقط شرح مختصری از نحوه ورودی و خروجی نقدینگی در پروژه است که با بررسی آن ،می توان جریان
نقدینگی الزم در پروژه را در مقاطع مختلف پیش بینی کرد و در مواقعی که تراز منفی می شود با سیاست ها و روشهای تعیین شده ،تامین
اعتبار شود .شکل زیر نمونه ای از جریان نقدینگی بررسی شده در یک پروژه است.

مدیر پروژه برای اقتصادی نگه داشتن پروژه و استفاده کارآمد از بودجه تخصیص یافته ،باید هزینه های واقعی فعالیتها را مرتبا
تحت نظارت داشته باشد و علل انحراف از مقادیر پیش بینی شده را شناسائی و در صورت لزوم ،بودجه پیش بینی شده را تغییر دهد .در
واقع کنترل هزینه پروژه ،فرآیند پایش و کنترل عملکرد هزینه ای پروژه و مدیریت تغییرات بودجه (کاهش یا افزایش بودجه) در طول
مدت پروژه می باشد .می توان کنترل هزینه پروژه را به چهار فعالیت زیر تفکیک کرد:
	•سنجش  /اندازه گیری :محاسبه هزینه واقعی
	•پایش  /نظارت :مقایسه هزینه واقعی با بودجه و پایش روند عملکرد
	•تجزیه و تحلیل :تحلیل علل مغایرت از بودجه
	•اقدام  /راهکار :تعریف اقدامات جبرانی  /اصالحی  /پیشگیرانه الزم برای برطرف ساختن مغایرت
برای آنکه بتوان چهار فعالیت باال را در یک پروژه انجام داد تکنیک مدیریت ارزش کسب شده  ،در ادامه معرفی می شود.
تکنیک مدیریت ارزش کسب شده ،روش سيستماتيك براي يكپارچه سازي و اندازه گيري و مقايسه روند پيشرفت هزينه ،زمان و
محدوده در يك پروژه است و مي تواند نقش موثري در پاسخگويي به بسياري از سواالت مديريت كه براي موفقيت پروژه ،مهم و
حياتي هستند ،داشته باشد .برخي از اين سواالت عبارتند از:

همانطور که از شکل مشاهده می شود ،تفریق دریافتی از پرداختی تراز نقدینگی پروژه بدست می آید .البته الزم به ذکر است که
بعضی از پروژه های عمرانی مانند پروژه های ساختمانی تقریبا اصال دریافتی در طول پروژه نداشته و با این شیوه پرداختی نیز پرداختهای
آنها صورت نمی گیرد .در این نوع پروژه ها به جای دریافتی ها ،با تحلیل تراز نقدی پروژه ،نحوه تامین اعتبار پروژه مشخص می شود.
به هر حال باید برای جلوگیری از وقوع مشکالت و انجام پروژه طبق برنامه زمانبندی ،کاهش اثر ریسک های منفی در پروژه و افزایش
بهره وری ،حتما عالوه بر مدیریت هزینه ،مدیریت تامین و تخصیص بودجه نیز تحت کنترل قرار گیرند و مدیران و مالکان پروژه باید
سیاست هایی جبرانی نیز برای زمان های که با کسری بودجه مواجه می شوند ،در نظر بگیرند تا زیان های تاخیر و خواب پروژه را
به حداقل برسانند.
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	•وضعيت فعلي پروژه از نظر هزينه و زمانبندي چيست؟
	•شاخص عملكرد هزينه و زمانبندي پروژه چيست؟
	•براي دستيابي به اهداف پروژه بايد با چه ضريب كارآيي عمل كنيم؟
	•به طور محتمل پروژه در چه زمان و با چه هزينه اي به اتمام خواهد رسيد؟
با پیاده سازی چنین روشی در پروژه ،می توان به سه فعالیت از چهار فعالیت تعریف شده برای کنترل پروژه پاسخ داد و با استفاده از
آنها فعالیت چهارم یعنی اقدامات و راهکاری مناسب را برای پیشرفت بهتر پروژه ،مشخص کرد .تکنيک مدیریت ارزش کسب شده،
شامل چهار بخش اصلي داده هاي پايه ،انحرافات ،شاخصها و برآوردها است.
جدول زیر مهمترين اجزاي هر يك از بخشهاي اين تکنيک را به همراه توصیف ،نماد و فرمول محاسبه آنها نشان مي دهد.
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طول مدت زمان از شروع پروژه
همان بودجةکل پروژه و در حقيقت نقطة پاياني منحني مبناي اندازه گيري عملكرد منحني( )Sاست.
ارزش مالي کار انجام شده تا زمان ارزيابي است .در واقع ارزش بودجه های کار انجام شده را نشان می دهد.
نتیجه آن مثبت شود یعنی عملکرد خوب و منفی شود یعنی عملکرد
نامناسب نسبت به برنامه

انحراف هزينه در نتيجة اختالف ميان هزينة واقعي و ارزش کسب شده ايجاد مي گردد .انحراف از بودجة
برنامه ريزي شده را براي حجم كار انجام شده نشان مي دهد.

نتیجه آن مثبت شود یعنی عملکرد خوب و منفی شود یعنی عملکرد
نامناسب نسبت به برنامه

انحراف زمانبندي درنتيجة اختالف ميان ارزش برنامه ريزي شده و ارزش کسب شده ايجاد مي شودSV .
ميزان انحراف از برنامة زمانبندي انجام شده را براي حجم كار انجام گرفته نشان مي دهد.

منفی عملکرد نامناسب و برعکس

انحراف هزينة اتمام پروژه در واقع اختالف ارزش برنامه ريزي شدة کل پروژه ( )BACو هزينه پيش بيني شده
براي اتمام پروژه ( )EACاست.

PC

بودجه کل پروژه

BAC

بودجه کل * درصد پیشرفت واقعی

EV
CV

EV-AC
EV-PV

SV

BAC-EAC

VAC

زیر  1نامناسب و باالی  1مناسب

نشان دهندة کارايي تيم پروژه در استفاده از منابع مالي پروژه است.

EV/AC

CPI

زیر  1نامناسب و باالی  1مناسب

نشان دهندة کارايي تيم پروژه در استفاده از زمان پروژه است.

EV/PV

SPI

هزینه اتمام پروژه را نسبت به عملکرد تا کنون نشان می دهد

برآورد هزينة اتمام پروژه

BAC/CPI

EAC

زمان اتمام پروژه را نسبت به عملکرد تا کنون نشان می دهد

برآورد زمان اتمام پروژه

منفی نامناسب و مثبت مناسب

میزان افزایش هزینه پروژه را با توجه عملکرد فعلی پروژه نشان می دهد .البته فرض می کند که بقیه پروژه با
راندمان در نظر گرفته تاکنون انجام شود.

بدون تغییر بودجه

با در نظر گرفتن عملکرد فعلی پروژه

18

نشان دهنده درصد افزایش یا کاهش هزینه برای اتمام باقیمانده کار پروژه است و زمانی که مدیر پروژه
تشخیص دهد که  BACقابل اتکا نیست ،آن را ارائه می دهد.

)AC+[(BAC-EV)/(CPI*SPI
PD/SPI

)EAC(t

])PC+[(PD-SV)/(SPI*CPI
BAC-EAC

VAC

()BAC-EV)/(BAC-AC

)TCPI(BAC

()BAC-EV)/(EAC-AC

برآوردها

زمان کل برنامه ریزی شده پروژه

مطابق با برنامه زمانبندی مصوب

PD

شاخصها

در واقع هزينة واقعي (پرداخت شده) فعاليتها است .هزينة واقعي نشانگر ميزان پيشرفت کار نيست ،بلکه فقط
نشان دهندة ميزان ساعت و پول صرف شده است AC .ميتواند کمتر ،بيشتر يا برابر با  PVباشد.

مطابق گزارش حسابداری

AC

انحرافها

مقدار بودجة از پيش تعيين شده براي انجام فعاليتها در دوره هاي زماني معين است .از ترسيم  PVبرای کل
پروژه ،منحنی  Sيا مبنای اندازه گیری عملکرد به دست می آيد.

بودجه کل * درصد پیشرفت برنامه ای

PV

داده های پایه

توضیحات
منظور همان خط مبنای برآورد هزینه ای پروژه است که در قسمتهای
قبل توضیح داده شد

توصیف

شیوه محاسبه

نماد

)TCPI(EAC
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همانطور که از جدول مشخص است فرمولهای کنترلی ساده ،دید بسیار مناسبی از روند عملکرد پروژه به مدیران و صاحبان پروژه
می دهد .شاخص های انحرافی که در باال معرفی شد( CPIو  ،)SPIشاخص های تجمعی است ،یعنی ممکن است در یک یا چند ماه،
عملکرد مناسب باشد ولی در کل عملکرد نامناسب باشد ،اما مناسب است این شاخص ها دوره ای نیز بررسی شوند تا بتوان نتیجه اقدامات
انجام شده را بهتر ارزیابی کرد .در شکل های زیر برخی از مفاهیم ذکر شده نشان داده می شود:

شیب و روند نمودارها یا ارزیابی چند دوره متوالی نیز می تواند شرایط پروژه را کمی نمایانتر کند .هر چه پروژه به اتمام خودش
نزدیکتر می شود ،برآورد قیمت و زمان اتمام نیز ،دقیقتر خواهد شد و معموال در مراحل اول پروژه کمی تخمین ها با نتیجه پروژه مغایرت
خواهد داشت .همچنین مناسب است برای شاخص های انحرافی ،شاخص های کنترلی نیز تعریف شود تا اگر مغایرت ها بیش از حد شد،
تصمیمات خاصی گرفته شود.
جمع بندی و نتیجه گیری:
عدم برنامه ریزی صحیح پروژه ،علتی مشترک برای بسیاری از پروژه ها می باشد .یکی از رایج ترین خطاهایی که در طی فرآیند
برنامه ریزی صورت می پذیرد ،این است که فرض می شود منابع پروژه در تمام مدت زمان پروژه در دسترس قرار دارند .یکی از
مهمترین منابع برای پروژه ،داشتن نقدینگی الزم برای انجام آن است .موفقیت پروژه وقتی تضمین می شود که برنامه ای مناسبی برای
انجام و کنترل منابع داشته و اجرا کند .در این مقاله ،در مرحله اول ،چگونگی ایجاد برنامه ای برای هزینه کرد پروژه شرح داده شده
است و سپس نحوه کنترل آن ارائه شود .برای برنامه ریزی هزینه پروژه دو موضوع تخصیص بودجه و تامین آن شرح داده شد و انواع
روش های متره و برآورد هزینه های پروژه بیان شد و سپس به بررسی چگونگی تامین اعتبار و حفظ نقدینگی در پروژه پرداخته شد و
در پایان نیز نحوه کنترل هزینه و زمان پروژه به روش ارزش کسب شده ،شرح داده شد .در این مقاله سعی شده تا با دیدی کلی از پروژه
های عمرانی ،مدیریت هزینه ،به صورت کاربردی و ساده بیان شود و مورد استفاده عالقه مندان ،مدیران و کارشناسان پروژه قرار گیرد.
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بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانهای مسکونی
حامد نـوری ،مجتبی جندقیان
در سطح جهاني ،بحث صرفهجويي در مصرف انرژي ،بحث جديدي نيست .اما در مورد ايران ،بخصوص راجع به بخش ساختمان،
اهميت موضوع چند ساليست روشن گرديده و اقداماتي در اين راستا آغاز شده است .افزايش مصرف فرآورده هاي نفتي و برق در
كشور به عنوان يك مشكل جدي تلقي ميگردد و كاهش اين مصرف ،يكي از اولويتهاي اصلي تعيين سياستگذاريهاي مناسب است.
با توجه به سهم قابل توجه بخش ساختمان در مصرف انرژي كه بطور عمده صرف گرمايش ،سرمايش و لوازم خانگي ميشود ،و
با در نظرگيري اين نكته كه اقدامات بهينهسازي مصرف انرژي در اين بخش در چند سال اخير آغاز شده است ،ظرفيت موجود براي
صرفهجويي در اين بخش قابل مالحظه است .با توجه به افزايش تعرفهي برق و گاز و همچنين اجرايي شدن طرح حذف تدريجي
يارانهها ،اهميت صرفهجويي انرژي بيشتر آشكار شدهاست.
انرژی که در بخش ساختمان و مسکن مصرف میشود برای تامین یک نیاز کلی به کار میرود و آن ایجاد شرایط آسایش است.
بخش ساختمان و مسکن را میتوان به عنوان حجم کنترلی در نظر گرفت که با فضای بیرون در حال انتقال حرارت بوده و در درون آن
نیز منابع یا چاههای انرژی وجود دارد و در هر صورت باید شرایط آسایش در این حجم کنترل تامین گردد.
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برای کاهش میزان مصرف در این حجم کنترل ،دو شیوه وجود

(دیوارها ،کف و پنجرهها) به میزان چشم گیری در کاهش

دارد :نخست کاهش میزان تبادل انرژی با محیط خارج و دیگری

اتالف انرژی موثر میباشد .عايقكاري نقش بسيار مهمي در گرم

افزایش راندمان تجهیزاتی که برای جبران انتقال حرارت و ایجاد

نگه داشتن ساختمان در فصل زمستان و خنك نگه داشتن آن در

شرایط آسایش به کار میروند .در ادامه شیوههای مختلف کاهش

فصل تابستان دارد .به كمك عايقكاري ميتوان يك خانه را در

میزان تبادل انرژی با محیط خارج برای ساختمانهای مسکونی

زمستان  5درجه گرمتر و در تابستان  10درجه خنكتر نگه داشت.

مورد بررسی قرار میگیرد.

به طور معمول بين  10تا  15درصد از مساحت زير بناي

مصالح ساختمانی معمول و متداولی در احداث ساختمانها

يك ساختمان را درب و پنجرهها (بازشوهاي ساختماني)

مرسوم بوده و هست که فاقد مقاومت حرارتی الزم در انتقال

تشكيل ميدهند .لذا در صورت عدم رعايت مبحث  19مقررات

حرارت می باشد .به طور مثال ضریب کلی انتقال حرارتی یک

ملی ساختمان و بكارگيري پنجرههاي نامرغوب و شيشههاي يك

دیوار آجری معمولی (نمای خارجی آجری دانه و گچ و سفید

اليه (تك جداره) در يك ساختمان ،سهم اتالف انرژي از اين

کاری در داخل) به ضخامت  22سانتیمتر حدود  0/02وات بر

قسمت با توجه به وجود يك جداره نازك و در نتيجه تماس

متر مربع بر درجه سلسیوس است یعنی هر متر مربع از این دیوار

نزديكتر با فضاي بيرون و نفوذ هوا ،بيشتر از بخشهاي ديگر ،

به ازاء هر یک درجه اختالف دمای هوا در دو طرف باعث انتقال

نظير ديوارهاي خارجي ،سقف نهايي و  ....ميگردد .در صورت

حرارت به میزان  2/02وات میشود  .اما بر اساس ضوابط و

كاربرد پنجرههاي نوين دوجداره عايق و استاندارد ،شامل شيشه

قوانین ساختمان ایران ضریب انتقال حرارت مجاز برای دیوارهای

دوجداره استاندارد و يك قاب مناسب مانند  UPVCبه جاي

خارجی  0/7وات بر متر مربع بر درجه ی سلسیوس است .به

پنجره هاي نامرغوب آهني و آلومينيوم معمولي و شيشههاي

عبارت دیگر میزان اتالف حرارت در یک دیوار خارجی به

تك جداره ،مي توان اتالف حرارتي از طريق پنجره را تا % 50

ضخامت  22سانتیمتر ،حدود  3برابر انتقال حرارت مجاز است و

و مصرف انرژي ساختمان را  %15تا  %25كاهش داد .همچنین

به همین دلیل میزان مصرف انرژی ساختمانها افزوده شدهاست.

بهطور متوسط  %20از انرژي حرارتي يك ساختمان از طريق

از این رو استفاده از عایقهای حرارتی در اجزای مختلف ساختمان

جدارههاي خارجي شامل سقف ،ديوارها و كف تلف ميگردد.
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از این رو نقاطی از یک ساختمان را که نیازمند عایقکاری نیز
هستند ،میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:
-

عايقكاري حرارتي سقفها :بطور متوسط مصرف

انرژي براي گرمايش و سرمايش يك ساختمان آپارتماني  4طبقه
وياليي را  %10الي  %15كاهش ميدهد.

آن بر روی دیوار نیازی به سازه نمی باشند ،از اینرو عمدتا از این
عایق در روش های عایقکاری بدون سازه استفاده می شود.
•عایق معدنی

•عایقکاری بدون سازه
این روش برای گروه عایقهای پلیمری که دارای صلبیت کافی
هستند ،استفاده می شود .با توجه به عدم انعطاف پذیری این

این دسته از عایقها نظیر پشم شیشه ،پشم سنگ و پشم سرباره می

عایقها ،الیه نمای نهایی می تواند مستقیما بر روی عایق نصب شود

عايقكاري حرارتي ديوارهاي خارجي و كف در تماس

باشد .این عایق ها تحمل دمایی باالتری در برابر حرارت دارند و

و نیازی به سازه و قاب بندی دیوار نمی باشد .از جمله مهمترین

با پيلوت :بطور متوسط مصرف انرژي براي گرمايش و سرمايش

محدوده کارکرد آنها بین  400تا  700درجه سانتیگراد بوده و در

روشهای عایقکاری بدون سازه می توان به روش دو دیوار و عایق

يك ساختمان آپارتماني  4طبقه وياليي را حدود  %35تا %45

برابر آتش سوزی مقاوم هستند .از دیگر خصوصیات این عایقها

مابین (پلی استایرن دانسیته باال و مالت سیمان) اشاره نمود.

كاهش ميدهد.

می توان به مقاوم نبودن در برابر رطوبت و انعطاف پذیری آن

-

-

عايقكاري كف در تماس با خاك :بطور متوسط مصرف

انرژي در زمستان براي يك ساختمان آپارتماني  4طبقه وياليي را
تا  %5كاهش ميدهد

اشاره نمود .از اینرو از این دسته از عایقها در روشهای عایقکاری
با سازه و با الیه محافظ رطوبت استفاده می شود.

•عایقکاری با مصالح بنایی عایق
در این روش از بلوکهایی با مقاومت حرارتی باال بعنوان

عایقکاری جدارهای ساختمان متشکل از یک الیه عایق

اجزای دیوار باربر استفاده می شود .بنابراین خود دیوار دارای

عایقکاری جدارههاي خارجي ساختمان ،میتواند  35تا

حرارتی و یه الیه نمای نهایی (نظیر گچ و یا سنگ و آجر نما)

مقاومت حرارتی کافی می باشد و نیازی به نصب عایق بر روی

 55درصد از اتالف حرارت ناشی از سقف ،کف و ديوارهاي

می باشد .روش های گوناگونی جهت عایقکاری ساختمان وجود

آن نیست .از مهمترین روشهای عایقکاری به این روش می توان

مجاور فضاي آزاد را کاهش دهد .انتخاب روش مناسب

دارد که میتوان با توجه به شرایط هر ساختمان ،مناسبترین و

به بلوکهای بتن سبک گازی ،لیکا و پرلیت اشاره نمود.

عایقکاری ساختمان ،نیازمند توجیه فنی اقتصادی میباشد و

اقتصادیترین روش را انتخاب نمود .با توجه به اینکه از چه

به عوامل مختلفی نظیر وضعیت جدار ،هزینه عایقکاری ،نمای

نوع مصالح عایقی برای عایقکاری ساختمان استفاده شود،

خارجی ساختمان و  ...بستگی دارد.

روشهای عایقکاری مختلفی قابل تعریف است که در ادامه به آن

عایقهای ساختمانی بکار رفته ،برروی دیوارها و کفها را
میتوان به دو دسته عایقهای پلیمری و معدنی تقسیم کرد:
•عایق پلیمری

اشاره شده است.
•عایقکاری با سازه
این روش برای گروه عایقهای معدنی که انعطاف پذیری باالیی

این گروه از عایقها نظیر پلی استایرن (یونولیت) یا پلی یورتان

دارند استفاده می شوند .با توجه به صلب نبودن این عایقها ،الیه

می باشد .این عایق ها دارای ضریب مقاومت حرارتی باالتری

نمای نهایی نمی تواند مستقیما بر روی عایق نصب شود .بنابراین

نسبت به عایقهای معدنی هستند و برخالف عایقهای معدنی

در این روش ،دیوارها بوسیله پروفیل های چوبی و یا فلزی

در برابر رطوبت مقاوم میباشند ،با این وجود در برابر حرارت

قاب بندی می شود و عایق حرارتی در میان فضای قاب بندی قرار

مقاومت چندانی ندارند .محدوده حداکثر دمای کاری این مواد

می گیرد و در نهایت الیه نما بر روی سازه اجرا می شود .از

بین  100تا  200درجه سانتیگراد بوده و برای ایجاد مقاومت در

جمله مهمترین روش های عایقکاری با سازه ،می توان به روش

برابر آتش سوزی ،از مواد ضد آتش در آنها استفاده می شود.

عایقکاری کناف و روش قاب بندی فلزی و رابیس اشاره نمود.

•عایقکاری با روشهای جدید
درحال حاضر تکنولوژی ساخت خانه های سریع و پیش ساخته
در دنیا پیشرفت های شگرفی داشته است که ضمن اجرای یک
ساختمان در کمترین زمان ،عایقکاری مناسبی نیز دارند .از آن
جمله می توان به روشهای  LSF، ICFو ساندویچ پنل و
 3D Panelاشاره نمود.

همچنین این گروه از عایقها انعطاف پذیر نمی باشند و برای نصب
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همچنین عایقهای حرارتی فوم مانندی وجود دارند که میتوانند برروی دیوارها و سقفها پاشیده شوند و پس از پاشش افزایش حجم

•عایقکاری دیوارهای ساختمان در هنگام ساخت

دمایی در داخل ساختمان می شود .در اين روش که بيشتر مناسب

پیداکنند .فوم پلی یورتان پاششی ،سلول بسته بوده که پس از پاشش تا  30برابر افزایش حجم داشته و به دلیل ساختار سلولی خاص آن،

بهترین زمان برای عایقکاری ساختمان ،در زمان دیوارکشی

ساختمان هاي با کاربري دائم و مسکوني مي باشد ،تغييرات دماي

عالوه بر عایق حرارتی ،توانایی بسیاری در جذب صوت و کاهش آلودگی صوتی نیز دارد .در شکل زیر ،مقاومت حرارتی این عایق با
سایر عایقهای حرارتی مقایسه شدهاست.

و در هنگام ساخت می باشد که بسيار راحتتر و با هزینه کمتری
نسبت به ساختمانهای احداث شده انجام میپذیرد .در زمان
ساخت یک بنا ،از روشهای مختلف و متنوعی جهت عایقکاری
ساختمان میتوان استفاده نمود .همچنین میتوان عایقکاری
را ضمن اجرای نمای ساختمان (آجر نما ،سنگ و کامپوزیت
آلومینیوم  )....انجام داد.

مديريت ساختمان قصد بازسازي نماي خارجي ساختمان را داشته
باشد ،عایقکاری ضمن بازسازي نمای خارج انجام مي پذيرد و
درصورتیکه ،وضعیت نمای داخل ساختمان نامطلوب و نیاز به

یا بدون سازه رفت .از طرف دیگر،توجه به نوع دیوار و نمای ساختمان در انتخاب روش مناسب از اهمیت بسزایی برخوردار است.
پارامترهای اقتصادی نظیر هزینه تمام شده عایقکاری نیز بسیار تاثیرگذار است .در ادامه به روش های عایقکاری ساختمانهای احداث
شده با ساختمانهای درحال ساخت اشاره شده است.

ترمیم و بازسازی داشته باشد ،عایقکاری از داخل انجام می شود.
در ادامه ،روش های متداول عایقکاری ساختمان ،ضمن بازسازی
ارائه شده است.
برای ساختمانهای احداث شده ،می توان از دو روش عایقکاری
با سازه و بدون سازه استفاده نمود ولی نمی توان از مصالح عایق
استفاده نمود.
بطورکلي عایقکاری ساختمان را می توان هم از طرف داخل
و هم از خارج جدار اجرا نمود .در عایقکاری ساختمان از خارج،
دیوارهای ساختمان نیز در حین گرمایش ساختمان گرم می شود.
دیوارهای گرم شده ساختمان ،اینرسی حرارتی را در ساختمان
افزایش می دهد و در زمانهایی که دمای هوای داخل ساختمان
کاهش یابد ،به محیط داخلی ،گرما می بخشد و موجب ثبات
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و اينرسي حرارتي ديوارهاي ساختمان بشدت کاهش مي يابد .از
اينرو شدت تغييرات دماي داخل ساختمان که اصطالحا با لختي
اينرسي ساختمان شناخته مي شود ،به شدت افزایش مي يابد ،اين

در ساختمانهاي احداث شده ،عایقکاری جدارهها مستلزم

وضعيت نما در آن قسمت نامناسب باشد .بعبارت ديگر ،اگر

است که در یک ساختمان احداث شده نمی توان از روشهای سوم و چهارم استفاده نمود و می بایست به سراغ روش عایقکاری با سازه

و در حین گرمایش ساختمان ،جداره های ساختمان گرم نمی شود

ساختمان باید بسرعت به دمای مطلوب برسد ،مناسب مي باشد

انجام میپذیرد .عموما عایقکاری در نمايي انجام مي شود که

بطورکلی هر کدام از این روشهای عایقکاری برای یک شرایط خاص از توجیه بیشتری برخوردار است .بعنوان مثال پر واضح

در روش دوم ،عایقکاری از سمت داخل ساختمان انجام میپذیرد

•عایقکاری دیوارهای ساختمان احداث شده

داخل و در روش دوم عایقکاری جدارهها از خارج ساختمان

می باشد؟

آسايش حرارتي ساختمان افزايش مي يابد.

نوع عایقکاری بيشتر براي ساختمانهاي اداري که دمای داخل

بازسازي ساختمان است .روش نخست ،عایقکاری جداره ها از

با توجه به مطالب مطرح شده سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که کدامیک از این روش های عایقکاری در ساختمان مناسب

داخل ،تاثير کمتري از تغييرات دماي خارج ساختمان مي پذيرد و

و بهتر است از ادوات و تجهيزات کنترل دما در داخل ساختمان
استفاده شود ،تا دماي يکنواخت محيط و آسايش حرارتي افراد
تامين شود.
با توجه به مباحث فوق ،روش مطلوب براي عایقکاری
ساختمان هاي اداري ،از داخل مي باشد .با اين وجود ،يکي از
معيارهاي اساسي براي انتخاب روش مناسب عایقکاری ،وضعيت
نماي ديوار از داخل و خارج ساختمان مي باشد .از آنجاييکه
عایقکاری ساختمان همراه با بازسازي نماي ساختمان انجام
مي پذيرد .عموما عایقکاری در نمايي انجام مي شود که وضعيت
نما در آن قسمت نامناسب باشد .بعبارت ديگر ،اگر مديريت
ساختمان قصد بازسازي نماي خارجي ساختمان را داشته باشد،
عایقکاری ضمن بازسازي نما انجام مي پذيرد.
موضوع ديگري که مي بايست در انتخاب روش مناسب
عایقکاری درنظر گرفت ،مباحث اقتصادي پروژه مي باشد.
بطورکلي هزينه عایقکاری ديوارهاي ساختمان ،با توجه به هزينه
باالتر نماکاري از خارج ساختمان نسبت به نماکاري از داخل ،و
روشهاي عایقکاری داخلي ساختمان کم هزينه تر مي باشد.
در خاتمه چند توصیهی كلي براي نصب عايقها که می بایست
در حین اجرا مدنظر قرارگیرند ارائه میشود:
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-

عايق بايد پس از نصب همان ضخامت اوليه خود را داشته باشد .در غير اين صورت مقدار مقاومت حرارتي آن كاهش مييابد

و نميتواند آن طور كه انتظار ميرود جلوي انتقال حرارت را بگيرد.
-

عايقكاري باید به طور كامل روي تمام سطح انجام گیرد ،چرا كه اگر تنها  %5از سطح خالي بماند ،ممكن است تا  %50از

كارآيي عايقكاري كاسته شود.
-

مواد عايق را بايد هميشه خشك نگه داشت زيرا به استثناي پلياستايرن كه نسبت به آب مقاوم است ،بقيه عايقها بر اثر رطوبت

كارایيشان پايين ميآيد.
-

از عايقهاي آزاد در سقفهايي كه شيب زيادي دارند نباید استفاده شود.

در صورت استفاده از عايقهاي بازتابنده ،بايد حتماً پشت آنها يك اليه هواي ساكن به ضخامت 20ميليمتر وجود داشته باشد.

تمام سوراخها و پارگيها و درزها بايد با نوار چسب پوشيده شوند.
-

اطراف كابلهاي برق و لوازم الكتريكي را نباید عايقكاري کرد .ايمن بودن عايقكاري بايد توسط يك فرد متخصص بررسي

شود.
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-

در فاصله كمتر از  90ميليمتري فنهاي خروجي نباید عايقی نصب شود.

-

در فاصله كمتر از  25ميليمتري حبابهاي المپ و سرپيچ آنها نباید عايقكاري شوند.
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پروژه پارامیس پارک (پارامیس مژده)
گردآورنده :مهـرداد جلیله وند
اولین پروژه سوپر لوکس گروه ساختمانی پارامیس پارک که در سال
 1385در منطقه نیاوران آغاز به کار نمود.
این پروژه در زمینی به مساحت  2000متر و بنای کلی  13000متر به اجرا
رسید.

ال مدرن با طراحی کام ً
پارامیس پارک ،نمونة کام ً
ال متفاوت ،نسبت به

دیگر ساختمانها به اتمام رسید .استفاده از شیشه و کامپوزیت در نما ،که
ترکیبی از سنگ را هم به همراه دارد ،نشان دهنده تفاوت این پروژه با دیگر
پروژه های منطقه می باشد.

جلوه گاه تقابل نور وفرم در شبانه معماری معاصر ایران
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آرامش
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خاص معماری در طراحی های گروه پارامیس پارک در نظر گرفت.
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آن در محل مقرر آگاه شد .مي توان گذرگاههاي اصلي و فرعي

درباره 5s
بخش سوم
شرح مبانی مطرح باقیمانده از مبحث 5s

سـروش نادری
-3رعايت قوانين قراردادن اشياء در جاي خود :
قاعده سوم ،قاعده پيروي از قاعده هاست .به اين معني كه

 Seiri1 .1یعنی سوا کردن غیر ضروری ها ازضروری ها

اشياء همواره بايد در جاي تعيين شده براي آنها قرار داده شوند.

 Seiton2 .2یعنی سامان دادن و مرتب چیدن

اگر در رعايت اين قاعده موفق شويم ،ساماندهي و نظم و ترتيب

 Seiso3 .3یعنی سپیدی و پاکیزگی

به نتيجه مي رسند .در عين حال بايستي به ليست اقالم موجود نيز

 Seiketsu4 .4یعنی سعی در حفظ وضع مطلوب

توجه داشته باشيم تا با كمبود يا فقدان قطعات و اشياي مورد نياز

 Shitsuke5 .5یعنی سازمان یافتگی و انضباط کاری

مواجه نشويم.

را نيز با رسم خطوطي با رنگهاي مختلف از يكديگر متمايز نمود.

ديگر بايد بگونه اي ساخته شوند كه عالوه بر دارا بودن مكان

 -3ميزها،قفسه ها و چرخك ها با اينكه نقش مهمي در نظم

مشخص،دچار ساييدگي  ،شكستگي  ،زنگ زدگي و آلودگي

و ترتيب ايجاد مي كنند ،ولي تعدد بيش از اندازه آنها نيز مخل
نظم و ترتيب است .بعنوان اولين قدم ،بايستي در تعداد ميزها و
قفسه ها ،تجديد نظر نمود و اشيائي را كه بايستي لزوما بر روي

ظروف ويژه و مكانهاي خاص در نظر گرفت .بهتر است اين مكانها

آنها قرار گيرند ،مشخص و بقيه را دور نمود.

و ظروف با رنگهاي زرد و قرمز نمايه گذاري و مشخص شوند تا

 -4هنگامي كه ارتفاع ميزها و قفسه ها از يكديگر متفاوت
است ،بايستي با قرار دادن پايه هايي براي قفسه ها و ميزهاي
كوتاهتر ،آنها را با قفسه ها و ميزهاي بلندتر هم تراز نمود و يا

الف)تعداد روغنهاي مصرفي را تا حد امكان كاهش داد.

براي ساده تر شدن تغيير مكان آنها چرخهاي كوچكي در زير

ب)نوع روغن و مهلت تعويض يا افزودن آنرا از طريق

آنها نصب نمود.
 -5اشياء و تجهيزات را بايستي با قراردادن پايه هايي در زيرشان
باالتر از سطح زمين قرار داد ،تا پاكيزه سازي زير آنها آسانتر و

و نزديك به محل استفاده و چه نوع روغنهايي بصورت جنبي

ظاهرشان منظم تر و آراسته تر باشد.

و غيرمتمركز نگهداري شوند .همچنين مقدار و مقررات تامين

و مشخص و در طول مسير به خوبي مهار و محكم نمود.

در دو فصل گذشته به مقتضی توضیحات مختصری در مورد

بايستي آنها را در امتداد خطوط مستقيم و تحت زواياي قائمه

مبانی آیتم اول  seiriو بخشی از نکات مربوط به آیتم دوم

طراحي نمود تا ضمن استفاده بهينه از فضاي موجود  ،ظاهري

 seitionمطرح گردید  .در ادامه بخش باقیمانده آیتم دوم

منظم و آراسته به محيط كار بدهد.همچنين بهتر است گذرگاهها

مطرح و سپس به ذکر توضیحات سه آیتم باقی مانده از مجموع

از كنار ديوارها بگذرند تا از ايجاد فضاهاي بي حاصل جلوگيري

پنج آیتم این بحث می پردازیم :

شود.
 -2بايستي با استفاده از عالئم مشخص كننده ،محدوده هر
يك از اشياء را مشخص نمود تا بتوان به سرعت از بودن يا نبودن
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عالمتگذاري با رنگ و يا عالئم ويژه ديگر مشخص نمود.
ج)تعيين نمود كه چه نوع روغنهايي بايد بصورت متمركز

قرار داد ،سپس هر يك از آنها را با الصاق برچسب از بقيه متمايز

 -1در هنگام طراحي گذرگاهها و محلهاي استقرار اشياء

با اشياء سالم اشتباه گرفته نشوند.
 -12براي ذخيره سازي و نگهداري روغنها بايستي :

از زير پا و سطح زمين جمع آوري نمود و در دسته هاي معين

ارتباط با موارد زير بخاطر داشته باشيم :

نشوند و با همديگر برخورد نداشته باشند.
 -11بايستي براي اشياء معيوب قابل اصالح و يا ضايعاتي،

 -6بايستي طي اقداماتي ،سيمها،كابلها و لوله هاي ارتباطي را

به هنگام جاي دادن  ،نگهداري و نصب اشياء بايد نكاتي را در

 -10مكانهاي نگهداري تيغه ها ،حديده ها و

اشياء مهم

مجدد هر يك را در محل نگهداري آنها مشخص نمود.
د) ابزارها و وسايل مورد نياز بسته به نوع روغن و طريقه ريختن
و يا استفاده آن در ماشين در دسترس باشد.
ه) ابتكارات و اصالحاتي را براي آسانتر كردن عمل ريختن

 -7بايستي با استفاده از روشهايي مانند استفاده از مهره هاي

روغن به داخل ماشينها به مورد اجرا گذاشت .مثال تعبيه دهانه هاي

پره دار و يا اتصال دائمي آچار مورد نياز به محل پيچ مربوطه ،نياز

ورودي روغن گشادتر بر روي ماشينها و يا لوله هاي خروجي

به ابزار را تا حد ممكن از بين برد.

طوالني تر بر روي روغندانها.

 -8بايستي با تركيب چند ابزار در يكديگر(مانند چاقوهاي

 -13ابزارهاي اندازه گيري هيچگاه نبايد در معرض آلودگي،

ارتشي سوئيسي و يا آچار چرخهاي چند منظوره اتومبيل) تعداد

ضربه و يا هرگونه آسيب ديگري قرار گيرند ،پاره اي از شيوه هاي

ابزار مورد نياز را كاهش داد.

نگهداري اين لوازم در ذيل آمده است:

 -9بسياري از افراد با بستن زنجيري به عينكشان ديگر اين

 -14جعبه هاي نگهداري اشياء كوچك و اقالم مصرفي را

نگراني را ندارند كه آنرا كجا بگذارند و يا دنبال آن بگردند .به

بايد تنها تا %80حجمشان پر نمود و با رسم خط مشخصي برروي

شيوه اي مشابه مي توان آچارها و چكش ها را به گره ها يا قالبهاي

جعبه،حد پركردن آنها را معين نمود .جعبه هاي نگهداري اينگونه

موجود در انتهاي ريسمانهايي كه به همين منظور تعبيه مي شوند،

اقالم بايستي درب دار بوده و از روشهاي مناسبي مانند موارد

آويخت تا همواره در مكان مقرر قرار داشته باشند.

قيدشده در ذيل براي نگهداري و ذخيره سازي آنها استفاده نمود:
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پرچها ،گيره ها و خرد و ريزه هاي الزم پيچ ها و واشرها را مي توان در ظرف گرد فنرها از جمله اقالمي هستند كه غالبا به
براي بسته بندي بايد طوري نگهداري كم حجمي كه كف آن داراي فرورفتگي يكديگر پيچ مي خورند و تعداد زيادي از
شوند كه در زمان استفاده ،تنها بتوان يكي باشد نگهداري نمود .به اين ترتيب آنها

آنها را نبايد در يكجا قرار داد.

از آنها را برداشت .مثال استفاده از ظرفي همواره در وسط ظرف قرار گرفته و يافتن
شيبدار كه در قسمت پائين به نحوي باريك

آنها كار ساده اي است.

شود كه تنها يك قطعه از انتهاي سطح

الف) لبه هاي فوقاني آنها در يك راستا قرار گيرند تا ظاهري
منظم داشته باشند .تقسيم بندي تابلو اعالنات و نام گذاري
ب) زمان نصب و برداشتن هر اعالميه در آن ذكر شده باشد.

نکته ای که نباید از نظر دور بماند Tاقدام به پاکیزه سازی همه
جا است نه فقط جاهایی که بیشتر در در معرض دید قرار دارند.
حذف آلودگی ها و گرد و غبار از محیط کار باید به صورت
کامل صورت گیرد.

مي روند ،روي تخته باقي نمانند.

تعریف کند .برای این کار الزم است چند اقدام صورت گیرد.
اولین گام یافتن روش هایی است که باید استاندارد شوند.
گام دوم توافق با افراد برای اجرا است.

از روش های مؤثر در اجرای این مرحله ،به کار گیری مدیریت
دیداری است .مدیریت دیداری یعنی کاری کنیم که ایرادها و

و پاکیزه نگهداشتن آنها می رسد .مرحوم کاشانی ()1382

مشکالت به راحتی خود را نشان بدهند وتوسط افراد سازمان

می نویسد« :این« سین» شاید به دالیل گوناگون یکی از مهم ترین

و مراجعه کنندگان به راحتی قابل تشخیص باشند و افراد برای

معیارهای نظام باشد .این معیار به همه چیز و همه کس وهمه جا
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ضرورت دارد .هر سازمانی می تواند استانداردهایی برای خود

به وضعیت قبل اتفاق نیفتد.

اشیاءضروری درجای خودقرارگرفتند ،نوبت به پاکیزه کردن

باید روشن شود.

برای داشتن وضعیتی مطلوب استانداردکردن روش ها

سبب می شود که وضعیت ایجاد شده محفوظ بماند و بازگشت

پس ازآن که اشیاءغیرضروری ازمحل کار خارج شدند و

محسوب می شود .برای پاکیزه سازی مسئولیت ها و وظایف افراد

وپاکیزه حتی در زمینه های شخصی است .تدوین و نوشتاری

تهیه تقویم و سررسید های فعالیت ها و تکرار سه مرحله پیشین

 Seiso -3سپیدی وپاکیزگی

از سازمان که قرار داشته باشد پاکیزه سازی جزیی از وظایف او

این مرحله ،نگهداری همه چیزدر وضعیتی سامان یافته ،مرتب

گام چهارم اجرای استانداردها و گام پنجم بهبود آنها است.

د) نوار چسبهايي كه براي الصاق پوسترها و اعالنات بكار

پاکیزه سازی وظیفه ای عمومی است وهرکس در هر سطحی

بایستی پیوسته و با برنامه ای مشخص اقدام کرد .هدف ازاجرای

گام سوم انتشار استانداردها است.

قرار گيرند.

ومواد و محیط کار.

است؟ روشن است که برای داشتن محیطی ایده آل وآراسته،

کارهای ضروری است.

ج) لبه هاي بااليي اعالنات در يك امتداد و موازي با لبه تابلو

مربوط می شود ...پاکیزگی یعنی پاکیزگی انسان ،ماشین وابزار

آیا یک بار سواکردن ومرتب کردن وپاکیزه ساختن کافی

کردن روش ها و تهیه بروشورها و دفترچه های راهنما از جمله

شيبدار خارج شود

 -15در مورد اعالنات و پوسترها بايستي :

 Seiketsu -4سعی درحفظ وضع مطلوب

پاکیزه سازی نوعی بازبینی نیز محسوب می شود .در هنگام
پاکیزه سازی اشکال های جزیی آشکار می شود ،گم شده ها
پیدا می شوند ونیازهای تعمیراتی جزیی مشخص می شوند

بیان و نشان دادن اشکال ها نه تنها مورد بی مهری قرار نگیرند،
بلکه از آنها به خاطر لطفی که کرده اند وفرصت های بهبود را
نشان داده اند ،قدردانی شود.

 Shitsuke -5سازمان یافتگی و انضباط کاری
سازمان یافتگی و انضباط یعنی ،تمرین تا جایی که افراد به
طورطبیعی کارشان را درست انجام دهند .دراین مفهوم ،انضباط
مساوی با تغییرعادتهای نادرست و ایجاد عادتهای مطلوب است.
«سازمان یافتگی وانضباط» چیزی است که شما در ارتش و
پادگان های نظامی می توانید نشانه های ظاهری آن را به خوبی
ببینید .گاهی در اهمیت این «سین»آن قدرتاکید می شودکه
می گویند نظام آراستگی با ادب ونزاکت آغاز می شود و با آن
پایان می یابد.
پرداختن به ظواهر وزیبا سازی فضا و تمرینهای مختلف مربوط
به رعایت نظم ،زمان و آمادگی برای رویارویی با حوادثی چون
آتش سوزی و زلزله ،تدوین دفترچه های راهنما از فعالیت های
مهم این مرحله است.
مشارکت همگانی اعم از کارکنان و دانش آموزان و اولیا در
فعالیت های مربوط به نظام آراستگی و فرهنگ سازی و ایجاد
عادتهای صحیح در کارکنان و دانش آموزان مهم ترین هدف و
مالک برای موفقیت استقرار نظام آراستگی در مدرسه است .به
عبارت دیگر هنگامی می توانیم ادعا کنیم که نظام آراستگی در
67

مدرسه استقرار یافته است که دانش آموزان وکارکنان آگاهانه و به طور مستمر نظام آرستگی را اجرا نمایند.
 5Sمفاهیم و روش های الزم برای داشتن یک محیط مطلوب را در چارچوب نظامی روشن و به هم پیوسته ارائه می دهد .این اصول
ساده و منطقی در اجرا چندان ساده نیستند و برای اجرای آنها همت و تالشی گسترده الزم است و قبل از همه تعهد مدیر ارشد سازمان
برای اجرای آن و تالش و مشارکت همه اعضا .روش اجرای  5Sدر سازمان های مختلف متفاوت است و هر سازمانی با توجه به شرایط
و موقعیت و نوع کار خود می تواند با حفظ اصول روش های خاص خود را طراحی کند.
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