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تکنولوژي و ساخت  -  شرکتي به نام تکنيکان ١٣٥٢در سال 
تابع سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، زير  ؛١صنايع ايران

دولتي در قالب  مجموعةنظر وزارت صنايع تأسيس شد. اين 
هاي  شرکتي خصوصي و تحت مقررات مالي و اداري شرکت

 ١٠٠سيس اين شرکت، که شد. هدف از تأ خصوصي اداره مي
درصد سهام آن متعلق به سازمان گسترش و نوسازي صنايع 

دانش فني، طراحي کارخانه، طراحي  گسترشايران بود، کسب و 
هاي جديد  اندازي کارخانه ماشين و ساخت و احداث و نصب و راه
هاي موجود معرفي شده  همراه با کار بازرگاني يا توسعة کارخانه

خستين شرکت طراحي مهندسي در ايران بود بود. اين شرکت ن
هاي  اندازي را نيز به حيطة فعاليت که بعداً خدمات نصب و راه

اي خود را با استخدام دو مهندس  فعاليت حرفهو  خود افرود
مکانيک، يک منشي و يک کارشناس اهل چکسلواکي، که 
سابقة تدريس و تحقيق در يک دانشگاه تراز اول صنعتي در 

متر مربع، در  ١٥٠داشت، در آپارتماني به مساحت تهران را 
عامل آن مهندسي  خيابان تخت جمشيد تهران، شروع کرد. مدير

فعال و پيگير بود. اين شرکت در اوج کار خود و طي  ،عالقمند
کش،  مهندس، تکنسين اجرائي، نقشه ١٠٠٠ساليان بعد، حدود 

سازه، ، برق هاي رشته در داشت. مهندسانه رانندو  کارگر فني

، صنايع، معماري و موادبرداري، معدن،  مکانيک، شيمي، نقشه
هاي بزرگي را احداث، نصب و  نساجي بودند و شرکت پروژه

. در اين نموداي ارائه  اندازي کرد و به صنعت خدمات ارزنده راه
گزارش سعي شده است تا روند فراز و فرود اين شرکت صنعتي 

اي، مورد  سال فعاليت حرفه ٤٣مهم و دالئل افول آن، پس از 
گر ي، سه شرکت د١٣٥٨در سال  بحث و بررسي قرار گيرد.

 يها يمان و کانينة سيوا (در زميا يها سازمان گسترش به نام
نة يکو (در زمي) و بادييع غذايکو (در حوزة صنايدي) و فيرفلزيغ

کان ادغام شدند و تعداد ي) در تکنيساز نيو ماش يع فلزيصنا
و  يو مال يراحان شرکت همراه با کادر ادارمهندسان و ط

د. يرس ينفر در دفتر مرکز ١٤٠و خدمات به حدود  يبازرگان
 يت اقتصاديوضع ٧١و  ٧٠ يها تا سال ٥٨شرکت از سال 

 يوضع اقتصاد ٧٠نداشت، اما در اواخر دهة  يچندان مطلوب
فتراک، يل، لين دستگاه جرثقيچند يدا کرد و دارايپ ينسبتاً خوب

زل ژنراتور، صدها ترانسفورماتور يا دستگاه موتور جوش، ده ده
مختلف و  يها و آچارها و مته و صدها دست ابزار يجوشکار

ها خودرو و  و ده يبردار نقشه يها نيوسائل نصب و اجراء و دورب
ز متعلق به خود شرکت در يشرکت ن يوانت بود. ساختمان مرکز

شد و  يساز يصوصدة خيقرار داشت که دچار پد يابان گانديخ
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سال  ٤٣، اکنون به ياموال و رفتن افراد فن يپس از فروش تمام
 است يگزارش بازتابن يش خود بازگشته و متوقف است. ايپ

. يساز يو خصوص ها چون ادغام شرکت ييها از برنامه آموز عبرت
ن متن مورد مالحظه و محل يا يها دوار است عبرتيسنده امينو

  رد.يده قرار گنيتجربة نسل توانمند آ

  . مقدمه۱
از دو مهندس شرکت از  يکين گزارش، که خود يسندة اينو

ة يطرح تخل يعنين پروژه؛ يس آن بود، در نخستيتأس يابتدا
ها شروع  ين کشتخغالت از  يها سهيا کيمان يس يها سهيک
ش يسال پ ٤٣آن حدود  ين پروژه که طراحيکار کرد. در ا به

ها به سازمان ثبت اختراعات ارائه  شهانجام شده بود، مدارک و نق
آن صادر شد. پروژة مذکور،  يو گواه يابيعنوان اختراع ارز و به

 ٨٠بود، تا حدود  يرانيآن شرکت بنادر و کشت يکه کارفرما
آن  يصنعت يها ها و سازه ليونقل و جرثق  درصد وسائل حمل

تمام  يياجرا يها ة نقشهيو ته يساخته شد و صددرصد طراح
  نشد. يبردار ر نظر کارفرما، نصب و بهرهييل تغيدل بود، اما بهشده 

دومين پروژة شرکت، طراحي، ساخت و نصب کورة 
تن بود که طراحي  ٢٠دارندة ذوب آلومينيوم به ظرفيت  نگه

طور کامل توسط  هاي حرارتي به اسکلت فلزي همراه با تنش
مله ها از ج نقشه يانجام و تمام ٣٧٠. ام. ي. بيکامپيوتر آ

ة . کورشدها تهيه  نياسکلت فلزي، فونداسيون، آجرچيني و جز ا
و کارفرماي آن شرکت آلومينيوم  شدبرداري  ساخته، نصب و بهره

ذوب آلومينيوم، که طراحي  ةاراک بود. شش دستگاه کوره دوبار
آنها برگرفته از شرکت گائوچي سوئيس و ساخت اسکلت فلزي 

م شده بود، توسط تکنيکان سازي اراک انجا آنها توسط ماشين
بعد،  ياندازي شد. مدت کشي، آجرچيني، نصب و راه اجراي لوله

هاي ذوب آلومينيوم در  پروژة طراحي، ساخت تجهيزات ديگ
سازي اراک  پات روم توسط شرکت تکنيکان و با همکاري ماشين
آالت سالن  طراحي، ساخت و نصب شد و تجهيزات و ماشين

اندازي  اک توسط تکنيکان نصب و راهگري آلومينيوم ار ريخته
، عقد قرارداد ١٣٥٧هاي شرکت قبل از سال  از ديگر پروژه شد.

طراحي و احداث پروژة قند مغان (بزرگترين کارخانة قند کشور) 
نفر  ٣٠مکسکوپ لهستان بود که  با همکاري شرکت پلي

نفر متخصص  ٢٠٠کارشناس لهستاني در تهران و اراک و 
کار در دشت مغان داشت و همچنين پروژة لهستاني در پيک 

تدارک و ساخت و نصب اسکلت فلزي مجتمع چوب و کاغذ 
تن اسکلت فلزي با شرکت کانادايي  ٧٠٠٠مازندران به مقدار 

و پروژة توسعة کارخانة قند تربت جام بود. همچنين استدلر هرتر 
هايي چون طراحي مخازن، منابع چوب و کاغذ گيالن  پروژه

سفريک و تحت فشار پااليشگاه تبريز و طراحي مخازن اتم
و طراحي اسکلت فلزي  P&Hجرثقيل بازويي و جرثقيل 

سازي اهواز و کرمان بود که توسط شرکت  هاي خانه کارخانه
  انجام شد.
رفته وضعيت مالي شرکت خوب شد؛ دستمزدهاي  رفته

شد و به مهندسان و کارمندان  ماهيانه در موعد مقرر پرداخت مي
گرفت و شرکت بدهي  وري و سود مختصري تعلق مي بهره

نداشت. محل کار شرکت به ساختمان مبل عدالت در خيابان 
 ٦٠تخت جمشيد سابق منتقل شده بود و کارکنان شرکت حدود 

شده  هاي تهيه نفر در دفتر مرکزي بودند. بايگاني مناسبي از نقشه
آمد. وجود  هاي معتبر خارجي به هاي شرکت در ايران و نقشه

چ وجه کسي يه رفت. به خوبي پيش مي شرکت به کارهاي
رخ خواهد  يتوانست حدس بزند که چند سال بعد چه اتفاقات نمي

عامل  داد و چه سرنوشتي در انتظار تکنيکان است. اولين مدير
سازي اراک  ماشين يتسمت مدير  به ٥٤تکنيکان در اواخر سال 

امل شرکت، کارشناس ع منصوب شد و بعد از انتقال اولين مدير
خارجي به اين شرکت نيامد و اولين مهندس استخدامي تکنيکان 

 استعفاء داد.

  هاي پس از انقالب سال. ۲
هيئت مديرة جديد سازمان گسترش  ١٣٥٧پس از تحوالت سال 

ايدة ادغام سه شرکت ايوا، فيديکو و باديکو زير نظر سازمان 
عنوان يکي از  هگسترش را در تکنيکان داشتند و اين کار ب

شد. شرکت ايوا با پروژة  هاي شاخص آنها قلمداد مي فعاليت
تني سيمان لوشان و  ٢٠٠٠طراحي، ساخت و احداث کارخانة 

هاي سيمان با کادر مجرب  هاي الکتروفيلتر کارخانه پروژه
که  - فکر خود مهندسي و مدير عامل آگاه و باتجربه و خوش

هاي خوراک دام  با پروژه و شرکت فيديکو - مهندس شيمي بود
 هاي هاي کارخانه آباد و مشهد و پروژه هاي خرم مغان، کشتارگاه

شير پاستوريزه رشت و زنجان و چند پروژة ديگر کوچک و 
شرکت باديکو تقريباً بدون پروژة فعال اما با دارابودن بعضي 

ادغام  مهندسان خوب از ذوب آهن اصفهان وارد فاز ادغام شدند.
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 جاي چهار مدير هعامل ب با دالئلي چون يک مدير چهار شرکت
و چهار راننده،  خودروجاي چهار  و راننده به خودروعامل، يک 

جاي چهار حقوق و چهار محل  يک حقوق و يک محل کار به
جاي چهار منشي وارد فاز بررسي فني شد.  کار با يک منشي به

 گرفت و هر يک از اين که ادغام نبايد صورت مي در حالي
دادند و در زمينة  ها بايستي به کار تخصصي خود ادامه مي شرکت

شدند و آن را توسعه  کار خود صاحب تخصص و فناوري مي
هاي بيشتر در حوزة کاري خود  دادند و با گرفتن پروژه مي

کردند و شرکت تکنيکان به کار طراحي کارخانه و  پيشرفت مي
ومي ادامه صورت عم اندازي به طراحي ماشين و نصب و راه

  داد. مي
، هيئت سرپرستي متشکل از سه ١٣٥٨از اواسط بهار تا پاييز 

دار کار مديريت و هيئت مديرة شرکت تکنيکان  مهندس عهده
کار ادغام انجام شد. ادغام فيزيکي در ساختمان  باالخرهبودند. 

استيجاري جديدي نزديک ميدان ونک صورت گرفت. از جمله 
مدير عامل جديدي بود که قبالً مدير محاسن اين ادغام انتخاب 

خاطر مسائل و مشکالت  عامل شرکت ايوا بود؛ ايشان نيز به
آمده و برخوردهاي برخي از کارکنان که در اوائل مرسوم  پيش

شده بود، حدود يکسال بيشتر در مديريت نماند و در بخش 
خصوصي و شرکت خود همين اهداف تکنيکان را دنبال کردند و 

توان به آشنايي و  شدند. از ديگر محاسن ادغام مي بسيار موفق
دوستي تعدادي از مهندسان با هم اشاره کرد. با کنار رفتن 

 که مهندس مکانيک بود - ساز ايشان، مدير عامل شرکت سيمان

به مديريت عامل شرکت تکنيکان با رأي اکثر کارکنان انتخاب  -
دوم سال  ). در نيمة١٣٦٠-٥٩هاي  کار شد (سال و مشغول به

ها، هيئت  ، با تغيير هيئت عامل سازمان گسترش و معاونت١٣٦٠
مديره و مدير عامل شرکت تکنيکان نيز تغيير کرد و مدير عاملي 

کار شد. در فاصلة  تجربه در اين حوزه مشغول به بسيار جوان و بي
هايي چون تکميل  پروژه ١٣٦٠تا نيمة دوم  ١٣٥٩هاي  سال

اندازي  مس سرچشمه، نصب و راه اندازي مجتمع نصب و راه
هاي آجر ماسه آهکي ايرانشهر و آهک دامن ايرانشهر،  کارخانه

ذوب آهن اصفهان و پروژة طراحي،  ٣٠٠اندازي نورد  نصب و راه
هاي کود گياهي اصفهان و تهران و چند  ساخت و نصب کارخانه

هاي بعد؛  پروژة ديگر گرفته شد. متأسفانه در اين فاصله و سال
هاي شرکت  بدهي ١٣٧٠حتي تا سال  ١٣٦٧الي  ١٣٥٧ي يعن

ساز، وزارت  تکنيکان به سازمان تأمين اجتماعي، صندوق آينده

تعداد قابل  ١٣٦١از سال  تر شد. و موجر هر روز انباشته و انباشتهدارايي 
توجهي از مهندسان شرکت بدون دريافت مبلغ بازخريد از شرکت رفتند. 

اجرت کردند و برخي ديگر به بخش خصوصي بعضي به خارج از کشور مه
رفتند و بعضي به کارهاي غيرفني و در غير رشته خود مشغول شدند. 

هاي طراحي و اجراي کارخاني شير پاستوريز سنندج، طراحي  پروژه
کارخانه الکتروموتورسازي پنکه قم گرفته و انجام شد. مدير عاملي که 

و هيئت مديرة شرکت تا دانش مهندسي داشت، اما سابقه کار نداشت 
 توسط ١٣٦٢در شرکت ماندند و در اواخر سال  ١٣٦٢اواخر سال 

معاونتي در سازمان گسترش، هيئت مديره و مدير عامل جديدي به 
شرکت تحميل شد. متأسفانه مدير عامل جديد نه مهندس بود، نه در 

آمد و با حدود  اي داشت و نه به شرکت مي کار طراحي و اجرا تجربه
نفر دکتر و مهندس و چندين نفر کارشناس ارشد و چند ده نفر  چند

ادامه داشت و شرکت  ٦٥مهندس اين انتصاب انجام شد و تا سال 
ماه  ٩به محل جديدي در خيابان جام جم نقل مکان کرد. شرکت تا 

توانست پرداخت کند و کارکنان با گرفتن  حقوق کارکنان را نمي
و حق بيمة آنها و ماليات شرکت و  گذراندند الحساب روزگار مي علي

هاي  شد. پس از مدتي بخش اجارة ساختمان و انبار پرداخت نمي
تکنولوژي، دفتر فني و دفتر طراحي ماشين تقريباً تعطيل شدند. بعد 
از دوران مدير عاملي، فرد جديد ديگري که نه عالقمند به اين کار 

ود را به شرکت بود و نه تجربة آن را داشت، تعدادي از دوستان خ
دار مديريت عامل شرکت  آورد و قائم مقام وي بعد از يکسال عهده

دليل عدم پيشرفت کار و عدم اطالع  تکنيکان شد و اين صرفاً به
عامل جديد فردي  مدير عامل از پروژة لوله بتني آذرشهر بود. مدير

  کش و پيگير بود. زحمت
نصب و  هايي چون در اين زمان و کمي پيش از آن، پروژه

اندازي کارخانة نورد صنايع جنبي مس شهيد باهنر کرمان،  راه
آالت و نصب اسکلت فلزي چند سالن  اندازي ماشين نصب و راه

هاي  اندازي جرثقيل فوالد مبارکه و چند پروژه شامل نصب و راه
دو واحد فوالد مبارکه و پروژة بسيار مهم، حساس و ملي 

اندازي کارخانة لولة بتني آذر  تدارک، ساخت، نصب و راه طراحي،
شهر گرفته شد يا در واقع به شرکت تکنيکان اين پروژه آخري داده 

هاي پتروشيمي،  اندازي مجتمع هاي نصب و راه شد. بعدها، پروژه
قسمتي از پااليشگاه بندرعباس و پااليشگاه اراک و نيروگاه کوچک 

گرفته شد و (نه نيروگاه اصلي) شهيد رجايي و کارخانة سيمان نيز 
ها با تأخيرهاي مجاز و غيرمجاز، اما باالخره تکميل و  همة پروژه

اندازي و تحويل کارفرماها شدند. در اين دوره مدير عامل پيگير  راه
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اوضاع مالي شرکت رو  ها بود و مديريت شانس خوبي داشت. پروژه
ها پرداخت شد و ساختمان جديدي در  به بهبود بود، تمام بدهي

اندي متعلق به شرکت ساخته شد و تکنيکان به محل جديد خيابان گ
و متعلق به خود نقل مکان کرد. تکنيکان داراي اين استعداد بود که 

ها پروژه را همزمان اجرا کند و با تالش خالصانه و مستمر  ده
هايي را به انجام رساند که قبل از آن توسط  کارکنان خود پروژه

عنوان اولين و تنها  تکنيکان بهشد؛  هاي خارجي انجام مي شرکت
  صاحب دانش فني و فناوري در ايران مطرح شده بود.

  . پروژة لولة بتني آذرشهر٣
هاي آبرساني  پروژة کارخانة لولة بتني آذرشهر پروژة ساخت لوله

و اتصاالت مربوط به خط لوله و انتقال آب سالم مصرفي به شهر 
هاي مسير با  خانه گذاري و پمپ تبريز بود. ترانشه و لوله

 هاي پيمانکار ديگر بود.  شرکت
 ٧تنيد هاي بتني پيش هاي اين کارخانه براي ساخت لوله قالب

توان لوله با قطرهاي  هاي مختلف مي متر بود (با قالب ٢ه قطر ب
مختلف ساخت) که خط لوله از سد نوروزلو در غرب کشور شروع 

هاي قبل از انقالب  و به شهر تبريز ختم گرديد. سد در سال
ساخته شده بود و براي احداث کارخانه، شرکت ايتاليايي 

را  صورت کليد گردان هکازاگرانده پيشنهاد احداث کامل کارخانه ب
داده بود که توسط نخستين وزير صنايع سنگين، مهر عدم 

شرکت مذکور زده نشده و  ٢ساخت روي پروفورما اينويس
تخصيص ارز انجام نشده بود. اين شرکت ايتاليايي همان شرکتي 

متر را  ٤هاي بتني به قطر  است که در کشور ليبي کارخانة لوله
کليد گردان ساخت و چهار خط  صورت سال قبل به ٣٠حدود 

  لوله از جنوب به شمال کشور ليبي کشيده است.
طبق نظر وزير، شرکت تکنيکان مسئول طراحي، خريد 

 ٣٠٠٠آالت خارجي از شرکت کازاگرانده به وزن حدود  ماشين
تن و خريد  ٢٥٠٠آالت داخلي به مقدار حدود  تن، ساخت ماشين

شکن از کشور  سنگ هاي آالت ديگر از جمله دستگاه ماشين
هاي  ساير تجهيزات شامل آزمايشگاه بتن از شرکتفنالند و 

آالت مانند ديگ بخار از  اروپايي و خريد بعضي ماشين
هاي سازمان گسترش  سازي اراک، لودرها از شرکت ماشين

اندازي کارخانه و اجراي  ها و نصب و راه (هپکو) و جزاين
ي جنبي و غيره به ها تأسيسات زيربنايي و احداث ساختمان
 .اضافة هماهنگي و مديريت کل پروژه بود

اسکلت فلزي ساختمان اصلي توليد توسط شرکت سوليران و 
اي توسط شرکت وزنه ساخته و  هاي سقفي و دروازه جرثقيل ةکلي

ها و تجهيزات واحد شن و ماسه توسط  گرديد. دستگاه نصب مي
بودند)  هاي سازمان گسترشي شرکت ماشين رول (همه شرکت

سفانه بعد از گذشت مدت زمان نسبتاً زيادي أشد. مت ساخته مي
وجود نيامده بود و سازمان  پيشرفت محسوسي در پروژه به

قصد  ١٣٦٦گسترش و نوسازي صنايع ايران در اواخر سال 
داشت از شرکت تکنيکان خلع يد نمايد. تنها کار ساخت داخل 

رفت. از  مه پيش ميبرنا براساسونقل  ها و تجهيزات حمل گاري
نظر اهميت پروژه ذکر همين نکته کافي است که عدم پيشرفت 

توانست منجر به استيضاح و برکنار شدن  و عدم اجراي پروژه مي
عامل شرکت تکنيکان  وزير صنايع سنگين و در نتيجه مدير

کميسيون نيرو مجلس شوراي اسالمي بارها تشکيل  زيراشود. 
ي در استان آذربايجان شرقي بدون بود. مجري طرح آبرسان شده

اي وزير صنايع سنگين را مورد حمالت خود قرار  هيچ مالحظه
داد. البته  داد و وزير با کمال خونسردي پاسخ انتقادها را مي مي

پيشرفت پروژه مجري طرح  ةتوضيح است که در مرحل الزم به
هاي شاياني به حل مشکالت  آبرساني و معاون ايشان کمک

 نمودند.

 . اشکاالت عمده و مهم پروژه١-٣

  از جمله اشکاالت عمده و مهم پروژه عبارت بود از:
هاي  بودن نقشه برداشت اشتباه آزمايش مکانيک خاک و غلط. ١

ها بيشتر  فونداسيون اسکلت فلزي و توقف اجراي فونداسيون
شدن دفتر فني تکنيکان و انجام کار خارج از  علت منحل به

  شرکت
دليل  فلزي ساختمان اصلي توليد کارخانه به ضعف اسکلت. ۲

تجربه بودن طراح اسکلت فلزي (خارج از شرکت  کم
تکنيکان) و عدم اطالع مديريت و تکنولوژيست به ايشان 
مبني بر امکان قرارگرفتن دو دستگاه جرثقيل ثقفي با بار لولة 

و باال رفتن دو برابري بار  Bayبتني در يک فاصله دو قاب 
خصوص اسکلت فلزي که  ت فلزي در يک ناحيه بهاسکل ةزند

در دست ساخت بود و اينجا نقش مهندس تکنولوژ پروژه در 
  شود ها مشخص مي طراحي کارخانه

به سمت مدير پروژه  ٦٧نويسندة گزارش، که از ابتداي سال . ۳
طراحي، تدارک و نصب کارخانة لولة بتني منصوب شده بود و 
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نمود، با  داخل را پيگيري مي پروژه ساخت ٦٦قبالً از سال 
مقايسة ساختمان اصلي توليد کارخانه لولة بتني با ساختمان 

Paper Machine  ،چوب و کاغذ مازندران که اتفاقاً دهنه
زنده و شکل اسکلت فلزي آنها  ، ارتفاع و بارBayفاصلة 

تقريباً يکسان بود به اين نتيجه رسيد که آذرشهر در منطقة 
کاغذ مازندران در ساري در منطقة با بار خيز و چوب و  برف

جلدي  برف کمتر قرار دارد. اين مورد براساس مراجع سه
نوشته مهندس ارگ مگرديچيان است.  هاي فلزي ساختمان

ها و اتصاالت در  ها و ستون هاي تير ورق اما مقاطع و ضخامت
تر از آذرشهر بود. محاسب چوب و کاغذ  ساري بيشتر و ضخيم

کتي کانادايي بود و محاسب آذرشهر مهندس مازندران شر
محاسب ايراني؛ آذرشهر بسيار ضعيف محاسبه شده بود، که 
با همکاري يک مهندس محاسب باتجربه معلوم شد آذرشهر 
ضعيف محاسبه شده و دوباره تمامي محاسبات انجام شد و 

ها و  ها و تغييرات همراه با افزايش در ضخامت ورق تقويت
و مقاطع و اتصاالت انجام گرفت و اسکلت در  ها ابعاد پروفيل

  دست ساخت نجات يافت.
شده توسط شرکت  اشکال در فرايند واحد شن و ماسه طراحي. ۴

مربوطه وابسته به سازمان گسترش و قرارندادن يک دستگاه 
سرند دوراني در فرايند توليد شن و ماسه معدن، کنار کارخانه 

داشتند و مراجعة ميداني در آذرشهر بود که دانش فني آنرا ن
نيز نکرده بودند؛ اين موارد جزء تعهدات شرکت ايتاليايي يا 

شکن توسط  شرکت فنالندي نبود. دو نوع دستگاه سنگ
شرکت فنالندي ساخته و ارسال شده بود. رفع اين اشکال با 
مراجعات مکرر به زنده ياد استاد مهندس احمد حامي، استاد 

تکنيک، در مرکز تحقيقات  يممتاز دانشگاه تهران و پل
هاي فني ايشان که معدن شن و  ساختمان و مسکن و توصيه
شناختند و از کيفيت سنگ معدن  ماسه آذرشهر را دقيقاً مي

اطالع داشتند، بدون دريافت ريالي دستمزد از طرف ايشان 
انجام و توسط نويسنده پيگيري ساخت آن عالوه بر 

مناطق مختلف سرندهاي مختلف شيبدار انجام شد (
جغرافيايي داراي معادن مختلف شن و ماسه از نظر 

هاي فيزيکي و شيميايي هستند و هر يک به فرايند  کيفيت
  مخصوص خود نياز دارند)

هاي  در مدارک اعتبار ارزي شرکت ايتاليايي، در خصوص وزن. ۵
آالت و تجهيزات  آالت ساخت خارج و وزن کل ماشين ماشين

که با صورتجلسه با مديران آن شرکت اشکاالتي وجود داشت 
و پروفورما تصحيح شد؛ زيرا  ٣مسئله حل شد و اعتبار ارزي

داد که با ارز ثابتي  طور نشان مي ال. سي. اوليه اين
آالت با وزن کمتر وارد کشور شده است و اين اختالف  ماشين

  دليل ارز از کشور بود. دهنده خروج بي وزن به اشتباه نشان
هاي عظيم ساخت لوله طبق نظر مديران شرکت  حمل قالب. ۶

گرفت و اين موضوع مورد  صورت لخت انجام مي کازاگرانده به
قبول مدير عامل و مدير بازرگاني تکنيکان نبود. با توجه به 

هاي سيمان  اينکه حمل آسياب مواد و آسياب سيمان کارخانه
گرفت، اين مورد از  صورت لخت انجام مي از خارج نيز به

کت کازاگرانده توسط مدير پروژه پذيرفته شد؛ چون شر
هاي لوله ها هر کدام در حد يک دستگاه آسياب مواد يا  قالب

آسياب سيمان بود و امکان نداشت آن را روي شاسي درون 
آالت در  صندوق چوبي قرار داد. اما ديگر تجهيزات و ماشين

ت صور هاي چوبي با استفاده از نايلون و ضد آب، به صندوق
و يا در کانتينرهاي فلزي حمل  مناسب براي حمل دريايي

  شدند.
قرارداد تکنيکان و مجري طرح آبرساني آذربايجان شرقي . ۷

صورت يک قرارداد منعقد شده بود و شامل کارهاي خريد و  به
اندازي بود و ماليات و بيمة پيمانکاري به  تدارک و نصب و راه
مجري طرح پس از  گرفت. با موافقت همة مبالغ تعلق مي

صورت دو قرارداد؛ يعني قرارداد  پيشرفت محسوس پروژه به
اندازي تغيير پيدا کرد و  خريد و تدارک و قرارداد نصب و راه

اندازي و کار اجرايي  بيمه و ماليات فقط به مبلغ نصب و راه
  تعلق گرفت و به نفع دو طرف اصالح گرديد.

هاي  ها طبق نقشه با رفع اين اشکاالت و اجراي فونداسيون
ها و حل تدريجي  موارد اشتباه فونداسيونداشتن  نگاه جديد و

مسئله و تغييرات در اسکلت فلزي ساختمان توليد و حمل و 
هاي وزنه و ماشين  نصب اسکلت فلزي و حل مسائل شرکت

و تدارک داخل  آالت ساخت داخل هاي حامل ماشين رول، تريلي
آذرشهر سرازير   ين رول بههاي وزنه و ماش و تجهيزات شرکت

 که زماني شرکت کازاگرانده در ،آالت خارج نيز شدند و ماشين
 ةها در محوط نظر داشت آنها را به کشور ديگري بفروشد و مدت

از طريق مرز جلفا وارد  ،کارخانه زير باران و آفتاب قرار داشتند
اندازي شدند و  آالت و تجهيزات نصب و راه ماشين؛ کشور شدند

 .شدپروژه نيز اجرا و توليد لوله آغاز  ةح توسعطر
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 يجان شرقيدة آب آذربايتن شيپ يبتن يها د لولهيدشده در کارخانة توليتول يشيزمالولة آن ي. نخست۱شکل 

 ذرشهرآ يلولة بتن. کارخانة ۲شکل 

  حرف آخر. ٤
تنيده در کارخانه همراه با اتصاالت  هاي بتني پيش لوله

ط لوله توسط شرکت پيمانکار ديگري احداث شد شده و خ ساخته
ها  و آب سد به شهر تبريز رسيد و مردم اين شهر پس از سال

زيرزميني، از آب باکيفيت و عالي استفاده   استفاده از منابع آب
اي از آب شرب انتقالي از  کردند. نويسنده نيز با نوشيدن جرعه

بدين ترتيب ها را فراموش کرد و  سد، تمام مشکالت و خستگي
با پايان پروژه، وزير صنايع سنگين و مدير عامل تکنيکان نفس 
راحتي کشيدند و از حمالت مدير کل آبرساني آذربايجان شرقي 
و مجري طرح آبرساني آذربايجان شرقي و بعضي از نمايندگان 
مجلس در کميسيون نيرو رهايي يافتند. پس از اينکه وضع مالي 

چند پروژة ديگر انجام و مدير عاملي  تکنيکان نسبتاً خوب شد و
که قائم مقام و چندين سال مدير عامل بود، برکنار شد، شرکت 

آالت،  سازي گرديد و تماي ماشين دچار پديدة خصوصي
ها، ابزارها و ساختمان دفتر مرکزي خيابان گاندي،  دستگاه

هاي جوش و غيره  ها و ماشين خودروها و جرثقيل و ليفتراک

روش رسيد و باقيماندة مهندسان شرکت نيز رفتند و تدريج بف به
يا مجبور به رفتن و بازخريد شدند. با از بين بردن کتابخانه يا 

ها،  مرکز اطالعات تکنيکان، همين بس که براي کتاب
هاي  ها، گزارشات مختلف فني و کتاب مشخصات فني و کاتالوگ

 مرجع که هميشه در دسترس بود، حاال چندين سال است که
هاي روبروي دانشگاه تهران  ها و روزها در کتابفروشي بايد ساعت

صرفاً براي خريد کتاب فني مورد نظر از اين مغازه به آن مغازه 
اين گزارش جهت عبرت و  رفت و عاقبت هم نتيجه نگرفت.

تجربة مهندسان جوان نوشته شده و نويسندة آن اميدوار است از 
نده رخ ندهد و مديران عالي و گونه وقايع در کشور ما در آي اين

سازي نيز  معاونان وزير و سازمان گسترش و سازمان خصوصي
. مهندسان تکنيکان اتخاذ نکنند ي براي صنايعيها چنين تصميم

هايي چون  اندازي پروژه احداث و ساخت و نصب و راه عامل
بزرگترين کارخانة قند ايران، احداث کارخانة سيمان لوشان 

ي از فوالد مبارکه و ذوب آهن اصفهان، نيروگاه (خزر)، واحدهاي
هاي پتروشيمي بجنورد و اراک، نصب و  حرارتي، مجتمع
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اندازي  اندازي کارخانة سرب و روي زنجان و نصب و راه راه
هاي بندرعباس و اراک،  اتيلين اصفهان، پااليشگاه کارخانه پلي

رشت و هاي شير پاستوريزه  کارخانة لولة بتني آذرشهر، کارخانه
زنجان و سنندج، خوراک دام مغان و هفت تپه، کمپوست (کود 

اندازي  گياهي) اصفهان و تهران، صنايع چيني مس کرمان و راه
آباد و  هاي مشهد و خرم مجتمع مس سرچشمه، کشتارگاه

هاي آجر و آهک ايرانشهر و سيمان فارس  دشت و کارخانه زرين
هاي رنگ  اقاحداث ات وم اراک و قند تربت جام،و توسعة آلوميني

 ٢خودرو و طراحي کارخانة شمارة  سالن توليد اتوبوس در ايران
صنايع فلزي ايران، طراحي ماشين بافندگي، طراحي کارخانة 

هاي  هاي کنترل خودرو و تبديل سيستم سوخت کلية کوره سيم
سوز به گازسوز و چندين پروژه ديگر در قسمت  آهک از مازوت

و دفتر طراحي ماشين شدند و بررسي تکنولوژي، دفتر فني 
هاي  اقتصادي فني چندين پروژه را انجام دادند. ارزش پروژه

داده بيش از هزارها ميليارد تومان به نرخ امروز است و  انجام
  اند. همگي تحويل موقت و تحويل دائم شده

  مآخذ
.مدير پروژه تکنيکانهاي به امضاء  کپي نامههاي حقوق و  ] پرونده شخصي شامل احکام، بيجک١[

.] دستورالعمل و روش ادغام چهار شرکت ايوا، تکنيکان، پاديکو، فيديکو با حضور شرکت مشاور صنعتي ايران٢[

.هاي فني شرکت کازاگرانده ايتاليا ] کاتالوگ٣[

.مهرداد وفايي ٦٨و  ٦٧، ٦٦هاي  ] سالنامة شخصي سال٤[

  هران، ويراست دوم.نامه دهخدا (لوح فشرده)، دانشگاه ت ] لغت٥[

  .١٣٨٨، تهران، فرهنگ فارسي معين] معين، محمد. ٦[

  .١٣٧١، تهران، انتشارات اميرکبير، چاپ هشتم، فرهنگ فارسي عميد] عميد، حسن. ٧[

.١٣٦٣، هاي فلزي، طرح محاسبات ايستائي ساختمانمگرديچان، ارگ. ] ٩[

 نوشت يپ

1. Technicon, Technology and Industrial Construction of
Iran 

2. Pro forma invoice
3. letter of credit
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