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سرمقاله

اخیر دهۀ از ایران در و دنیا در م ٧٠ دهۀ از ١ فیزی دارایی های مديريت

با آن ارتباط تبیین و موضوع به ورود برای است. گرفته قرار توجه مورد

صنایع در است. ضروری و الزم مقدمات بیان تعمیرات و نگهداری موضوع

بر مبتن آنها دارایی عمدۀ قسمت که صنایع عبارت به یا تجهیزمحور٢

همچون است مشهود دارایی های همان یا ماشین آالت و دستگاه ها تجهیزات،

افزایش این ها، جز و هسته ای برق، حمل ونقل، ، پتروشیم و گاز نفت، صنایع

میسر محصول هر ازای به تمام شده هزینه های کاهش با رقابت پذیری و سود

م شود.

کیفیت پایداری و تولید خط رد عمل حفظ برای تولید هزینه های از بخش

این م شود. انجام ایمن یا زیست محیط الزامات رعایت همچنین محصول،

تعمیرات و نگهداری و بهره برداری٣ هزینه های شامل که را، هزینه ها از بخش

هر قرمز خط عنوان به تولید خط توقفات کاهش هدف با است، نت۴ یا

تولیدی خط هر مدیریت برنامه ریزی از بخش و بوده توجه مورد صنعت واحد

خود محصول تولید ان ام از درصد ١۶ تا ٢ بین گاه بزرگ شرکت های است.

دارایی های مدیریت م دهند. دست از سال در تولید خط توقف واسطۀ به را

و شیوه ها ۶ISO 55000 و ۵PAS 55 استانداردهای طبق و واقع در فیزی

طریق از ( صنعت (مجموعه سازمان که است هماهنگ و منظم فعالیت هایی

چرخۀ ط را خود دارایی های رد عمل و ریس ها هزینه ها، اقدامات این

استراتژی برنامۀ اهداف تا م کند مدیریت پایدار و بهینه طور به دارایی عمر

ساختمان، ابزار، تجهیز، کاال، هر دارایی تعریف این در گردد. محقق سازمان

و نگهداری نیازمند که است انسان نیروی حت و اطالعات داده، سیستم،

باشد. پشتیبان

در مثال است. متفاوت مختلف صنایع در تعمیرات و نگهداری هزینۀ

درصد ٣ تا ٢ ، بین الملل استانداردهای طبق پتروشیم و گاز نفت، صنایع

تا رقم این حمل ونقل صنایع در شود. نت هزینه های صرف باید ساالنه درآمد

نگهداری و تعمیر هزینه های اروپا اتحادیۀ در م یابد. افزایش نیز درصد ٢۵

سوئد کشور مثال (برای است بوده یورو میلیارد ١۵٠٠ حدود م ٢٠٠۶ سال در

برای است ن مم ٧۴٧ بوئینگ ی ر، دی مثال عنوان به دالر). میلیارد ٢٠

تمام بدهد. دست از را خود درآمد از دالر میلیون ٠٫۵ نکردن پرواز روز هر

عمدتاً که ، فیزی دارایی های مدیریت بحث که است آن از حاک مثال ها این

بر را سنگین هزینه های چه است، معطوف تعمیرات و نگهداری موضوع به

م نماید. تحمیل کشور آن درپی و صنعت سازمان ی اقتصاد

ایران در نت

در ایران در ساالنه تعمیرات و نگهداری هزینه های از دقیق آمار اگرچه

اخیر دهۀ در فیزی دارایی های مدیریت موضوع به توجه اما نیست، دسترس

دارایی های ارزش نفت، صنعت مدیران اظهارات بنابر است. یافته شدت

١٫۵ ساالنه و م شود برآورد دالر میلیارد ۴٠٠ حدود در صنعت این فیزی

دارایی ها این نگهداشت هزینۀ ( بین الملل استانداردهای (طبق درصد ٢ تا

بی طرف، ه ال حبیب مهندس اظهارات بنابر بخش، این هزینۀ البته بود. خواهد

جهان استانداردهای برابر ٣ تا ایران در نفت، وزیر پژوهش و مهندس معاون

است.

دارایی های مدیریت سند عنوان تحت سندی ١٣٩٣ سال در نفت وزارت

تمام سند، این براساس است. کرده منتشر را نفت صنعت فیزی

اهداف از مشخص زمان دورۀ ی ط باید وزارتخانه این های زیرمجموعه

وزارتخانه مسئوالن اهتمام و سند این انتشار کنند. اجرا را آن و تبعیت سند این

همین با نیز نیرو وزارت در است. موضوع اهمیت از حاک آن پیاده سازی در

سویی، از است. انجام و یری پی حال در یا شده انجام اقدامات رد روی

در درپی و انی م مهندس رشتۀ در خصوصاً کشور، اه دانش نظام در

آموزش های بیشتر صنایع، در فعال انی م مهندس دانش آموختگان جامعۀ

آموزش برنامه های از بسیاری و است معطوف طراح موضوع به اه دانش

باید اما است. شده انجام طراح برای دانشجویان توانمندسازی هدف با

این کنار در اما است، محصول خلق پیش شرط اگرچه طراح داشت توجه

برنامه ریزی ها، نیازمند نیز عمر دورۀ طول در محصول رد عمل حفظ مهم،

اهمیت گران و حساس تجهیزات در خصوصاً که است دانش و اقدامات
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اردکان باقرپور اسماعيل ١١۶ شماره ،٢۶ سال ، انی م مهندس

نظر مد پیش از بیش را مسئله این باید آموزش برنامه ریزان لذا م یابد. فراوان

دهند. قرار

عمر چرخۀ

معنای به صنعت در دارایی مدیریت اصطالح شد، عنوان که همان گونه

واحد طراح جمله از صنعت واحد ی عمر فازهای تمام جامع مدیریت

بازسازی نگهداری، بهره برداری، ساخت، تجهیزات، و کاال خرید ، صنعت

به گونه ای م باشد، دارایی ها اسقاط و بهره برداری کامل توقف نهایتاً و

عین در سرمایه بازگشت نرخ حداکثر تصمیم گیری، فرایند ارتقای با که

را عمر١ دورۀ یا عمر چرخۀ شود. حاصل اجباری استانداردهای رعایت

، طراح از عبارت اند مراحل این که کرد تفکی مرحله چند در م توان

بهینه سازی، تعمیرات، و نگهداری بهره برداری، یا عملیات راه اندازی، ساخت،

مرحلۀ سه زمان مدت اگر کنارگذاشتن. یا اسقاط نهایت در و زین جای

و بهره برداری مرحلۀ باشد، سال چهار تا سه نهایتاً پدیدآوری) (مرحلۀ نخست

پیش بین سال) ۴٠ تا ٣٠ ) دهه چند تا م تواند تجهیز آن نگهداشت نتیجه در

تا گاه نگهداشت و بهره برداری هزینه های تجهیزات، از برخ در لذا م شود.

مدت در هرچند م شود، پیش بین راه اندازی تا طراح هزینه های برابر چند

م گردد. پرداخت هزینه این طوالن تر زمان
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