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را  فراب  شركت  مديريت  مسئوليت  لطفي  مهندس  ارجمندم  برادر  كه  روزي  از 
پذيرفت، در اين فكر بودم كه گذشته فراب را بنويسم. بنويسم كه فراب چگونه ساخته 
شد. بنويسم كه همت چه كساني فراب را ايجاد كرد. زحمت و تاش چه كساني فراب 
را به پيش راند. بنويسم كه طي 18 سال گذشته، بر همه چه گذشته است. گمانم اين 
بود كه خواندن تاريخ گذشته فراب، براي همه كساني كه در فراب مشغول كار هستند 
جالب و جذاب خواهد بود. خصوصا براي همكاران جواني كه طي اين سال ها به فراب 
پيوسته اند. سواات زيادي در ذهن همكاران ما خلجان مي كند. مي خواهند بدانند كه 
چگونه فراب تأسيس شد، سازمان داده شد و پروژه اجرا كرد. از طرف ديگر احساس 
كردم كه مسن ترهاي فراب، بيش از آنكه جوانان فراب اشتياق به شنيدن داشته باشند، 
مشتاق گفتن هستند! مشتاقند كه بگويند گذشته چگونه بوده است. تعريف كنند كه در 
چه شرايطي كار مي كرده اند. روزگار جواني آنان چگونه طي شده است. تفاوت هاي 
و  ايستادگي  و  مقاومت  و  از صبر  كه  دارند  دوست  زمانه چيست؟  آن  با  زمانه  اين 
شجاعت و وفاداري و قناعت و نيك خواهي و راستي و درستي و خطرپذيري هم نسان 
خود بگويند و بي تفاوتي هاي مردمان اين زمانه را به چالش بكشند. دوست دارند كه 
گذشته را آنگونه تصوير كنند و زمان حال را اينگونه نقد كنند. اينكه درست مي گويند 
يا نه، بحث ديگري است. اينكه داوري آن ها منصفانه است يا نه بحث ديگري است. 
آنچه واقعيت دارد اينست كه مشتاقند كه گذشته را بازخواني كنند. شايد به اين نيت 
كه در خاطره ها بمانند و فراموش نشوند. شايد به اين نيت كه تجربه خود را به نسل 

بعد منتقل كنند.
آري، در اين فكر بودم كه گذشته فراب را بنويسم. اما به دو دليل اقدامي در اين 
آن  اساس  بر  كه  بودم  ننوشته  روزنوشتي  هيچ  متأسفانه  اينكه  اول  نكردم.  خصوص 

از  بسياري  كرده ام.  فراموش  را  موضوعات  از  بسياري  كنم.  تصوير  را  بتوانم گذشته 
زمان ها و افراد را از ياد برده ام. تسلسل تصميمات و اقدامات در خاطرم نيست و اگر 
قرار باشد روزي به يك سوال ساده پاسخ دهم كه فراب چگونه ايجاد شد، رشد كرد، 
باليد و تا اينجا رسيد، مجبورم كه بسياري از همكاران قديمي را بيابم. دور يك ميز 
جمع كنم، اسناد را زير و رو كنم، حوادث را ورق بزنم تا اندكي از آنچه وجود داشته 

است را بيان كنم.
دوم اينكه نمي خواستم شائبه »بازخواني گذشته« در مورد من تكرار شود و كساني 
تصور كنند كه مي نويسم تا خود را واگويم! مي نويسم تا در خاطره ها بمانم! مي نويسم 

تا فراموش نشوم!    
اما چند هفته پيش، جناب صادقي ياددشت هاي شما را به من داد. همان يادداشت هايي 
كه در اواخر دي ماه و اوايل بهمن ماه نوشته بوديد. همان يادداشت هايي كه قرار بود در 
مراسم جشن فراب به من بدهيد و آن بيماري كذا مانع حضورم در جمع شما شد. همان 
يادداشت هايي كه سراسر لطف بود و محبت بود و عشق بود و اميد بود و بزرگواري بود 
و مهرباني بود و نيكي بود و خيرخواهي. همان يادداشت هايي كه سخاوتمندانه تاش هاي 
خودتان را به من منسوب كرده بوديد. كارهايي را كه خودتان پيشنهاد داده بوديد، خودتان 
طرح كرده بوديد، خودتان ساخته بوديد و مبدأ و مقصد آن خودتان بوديد.  بايستي آن 
مهرباني ها را به گونه اي ارج مي نهادم. فكر كردم بهترين كار اين است كه با همين بضاعت 
اندك و با همين اطاعات مختصر كه در خاطرم مانده است، گذشته فراب را بنويسم 
و تقديم شما كنم. به اين اميد كه خاطره اين تاش سترگ و خردمندانه شما در تاريخ 

شكل گيري اين شركت باقي بماند. فقط به اين دليل است كه مي نويسم.
ادامهدارد...

 نمي خواستم 
شائبه »بازخواني 
گذشته« در مورد 
من تكرار شود و 
كساني تصور كنند 
كه مي نويسم تا 
خود را واگويم! 
مي نويسم تا در 
خاطره ها بمانم! 
مي نويسم تا 
فراموش نشوم

... به جاي  خاطرات 

تولد نشریه فراب

ول
ر مسئ

ن  مدی
سخ

امین
حاجی رسولیها

مهران لطفی

بااخره نشريه »فراب« متولد شد. سال ها بود كه همه ما انتظار آن را مي  كشيديم. 
همِت  و  حاجي رسوليها  امين  پيگيرِي  مجدم«،   »محمد  و  هاديان«  »جعفر  يادآورِي 
پژمان موسوي موجب شد كه نشريه فراب شكل بگيرد. به درخواست حاجي رسوليها، 
پيش نويس اساسنامه نشريه را هاديان و مجدم تهيه كردند. پژمان موسوي كه در زمره 
اولين  شد.  نشريه  همكار  حاجي رسوليها  دعوت  به  است  جوان  مطبوعاتي هاي 
جلسه  اعضاي  شد.  تشكيل  شهريورماه  ششم  تاريخ  در  نشريه  هماهنگي  جلسه 
توافق كردند كه مديرعامل، مدير مسئول نشريه باشد. صاحب امتياز نشريه، شركت 
بختياري،  صادقي،  سياست گذاري،  شوراي  موسوي،  پژمان  نشريه،  سردبير  فراب، 
ميريان.  و  هوشيار  اصاحچي،  مجد،  صمدي  حقيقي،  مستأجر  فرحمند،  هاديان، 
نهم  در  بعدي  هماهنگي  جلسات  حاجي رسوليها.   سياست گذاري:  شوراي  رئيس 
آخر  تا  نشريه  پيش شماره  كه  توافق شد  تشكيل شد.  هفتم شهريورماه  و  بيست  و 
مهرماه توليد شود. ارتباط پژمان موسوي و همكارانش با فراب برقرار شد. قرار و 
مدارها گذاشته شد و مطالب متنوع نشريه جمع آوري شد. مثل هميشه، سازمان منسجم 
فراب و روحيه كارگروهي و صداقت و صميميت همكاران ما، موجب شد كه طي يكي 

دو ماه اولين شماره نشريه فراب آماده شود.
 اينك پيش شماره يك نشريه پيش روي شماست. قرار است كه اين نشريه هر ماه منتشر 
شود. بر اساس نظر شوراي سياست گذاري، مخاطبان نشريه همكاران فراب، كارفرمايان، مشاوران، 
شركت هاي  همكار و صنعتگران داخلي خواهند بود. يعني اينكه نشريه ما فقط يك  »نشريه 
داخلي« نخواهد بود. اجرم بايستي مطالب آن، گسترده و متنوع باشد تا كساني كه خارج از شركت 

هستند، رغبت كنند كه نشريه را ورق بزنند.
تأكيد شوراي سياست گذاري اين است كه حتي اامكان، مطالب نشريه را همكاران فراب 
توليد كنند. اين تأكيد يعني يك فرصت خوب براي همه ما تا آنچه را به عنوان پژوهش علمي، 
بحث فني، تجربه اجرايي، راهبرد مديريتي و ديدگاه سازماني در اختيار داريم، در معرض قضاوت 
سايران قرار دهيم. عاوه بر اين نشريه فراب، محلي است براي ارائه و نمايش مهارت هاي فردي 
همكاران ما. صفحاتي از نشريه البته به اين امر اختصاص خواهد داشت. آن ها كه در كار عكاسي، 
نقاشي، سرودن شعر، قصه نويسي، طراحي كاريكاتور، خاطره نويسي و ... مهارت دارند، مي توانند 
آثار موردنظر خود را براي چاپ به نشريه فراب بسپارند. ما مي توانيم در نشريه فراب، بحث هاي 

متنوع درون سازماني و برون سازماني را مطرح كنيم و پيرامون آن، نظرات خود را مطرح كنيم.
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چرا نشريه»فراب«؟اين سوال شايد ابتدايي ترين مسئله اي باشد كه كاركنان و مديران فراب در 
سطوح مختلف آن، پس از شنيدن زمزمه هايي مبني بر انتشار نشريه اختصاصی شركت، از خود و 
همكارانشان پرسيده باشند؛ مهم ترين بحث آن ها هم اين است كه نشريه فراب قرار است به كدام 
نياز پاسخ گويد كه تا به حال بي پاسخ مانده است؟ در واقع مگر تاكنون كه فراب نشريه اختصاصی 
نداشته است، اتفاقي افتاده است كه حال فراب مي خواهد دست به انتشار نشريه اي اختصاصی با 

ترتيب انتشار ماهانه بزند؟
شايد عجيب به نظر برسد ولي نشريات درون سازماني، از سال 18۴۰ كه نخستين شماره از 
يك نشريه داخلي  به نام  »Lowell Fertig« منتشر شد، تا به امروز كه 17۰ سال از آن تاريخ 
مي گذرد، همواره تاثير گذار ترين نقش را در تعامات درون سازماني و فعاليت هاي آن، بر عهده 
داشته اند. عجيب بودن اين قضيه هم بيش از همه به اين برمي گردد كه در تمام طول اين سال ها 
و به ويژه قرن اخير، با وجود اينكه سازمان ها هر روز شاهد توسعه فناوري هاي نوين ارتباطي 
بوده اند، و همه روزه هم مسير بيشتري را به سوي تحقق دولت الكترونيك طي كرده اند، ولي 
همچنان توجه ويژه اي را به نشريات درون سازماني داشته و به نوعي هيچ گاه از آن غافل نشده اند. 
اگر بپذيريم كه سرمايه اصلي هر سازمان، نيروي انساني آن است و بدون وجود كاركنان كارآمد 
و آگاه به عنوان شركاي خاق، آن سازمان اساسا حياتي ندارد، به اين نتيجه مي رسيم كه نشريه 
اختصاصی يك سازمان نيز اساسا با يك چنين رويكردي است كه ضرورت انتشارش بيش از 
هر زمان ديگري حس مي شود؛ زيرا يكی از كاركردهای مهم و تاثيرگذار يك نشريه اختصاصی، 

تنظيم افكار عمومی  داخل سازمان و برقراري تعامل ميان مخاطبان درون و برون سازمانی است.
مي دانيد و مي دانيم، فراب شركتي است كه به سبب درگير شدن در فعاليت هاي حوزه آب 
و انرژي از يك سو و نفت و گاز و پتروشيمي از سوي ديگر، هم اكنون نه تنها در چند نقطه از 
تهران دفتر داشته،كه به سبب حضور در پروژه هاي مختلف، بخش عمده اي از بدنه كارشناسي و 
كارگري اش، در محل پروژه ها به سر مي برند و شايد از همين رو هم باشد كه انتشار يك نشريه 
اختصاصی براي ايجاد حس همبستگي و تقويت مسئوليت اجتماعي كاركناني با اين گستره، 
ضروري تر از هر شركت ديگري باشد. اين را هم بايد در نظر داشت كه »كارآيي نيروي انساني 
سازمان منوط به همبستگي و ارتباطات مناسب درون سازماني است، به عبارتي ديگر، مرتبط 
بودن اهداف كاركنان با سياست هاي كان مديريتي، انطباق رفتار بدنه سازمان با انتظارات آن 
و درك صحيح كاركنان از موقعيت فعلي و اهداف و چشم انداز هاي سازمان از جمله راه هاي 
ايجاد همبستگي در ارتباطات مناسب درون سازماني است« و اتفاقا همين عامل هم يكي از دايل 
مضاعفي است كه ضرورت انتشار يك نشريه اختصاصی را توجيه مي كند؛ زيرا يكي از بهترين 

روش ها براي شكل گيري مواردي از اين دست، اتفاقا انتشار نشريه درون سازماني است.
البته نشريات اختصاصی سازمان ها در ايران به سبب برخي عملكردها، امروزه بيش از هر 
زمان ديگري نيازمند يك آسيب شناسي جدي هستند؛ زيرا معمول اين بوده است كه در يك 
چنين نشرياتي، تنها و تنها از مديريت و سياست هاي كان سازمان تعريف و تمجيد شده و 
اشاره اي هر چند كوتاه هم به نواقص و كمبود هاي آن سازمان نشود و اين به باور ما درست 
برخاف رسالت يك نشريه داخلي است. درست است كه هر سازماني بايد در نشريه خود 
از افتخارات و دستاوردهايش بگويد ولي اين بدان معني نيست كه سياستي غلط، به ورطه 
نقد كشيده نشده و توسط كاركنان آن مجموعه كه دلسوزترين افراد براي بيان كاستي ها براي 
برون رفت از آن وضعيت هستند، نقد نشود. اگر قبول داشته باشيم كه »نقد،آيين اصاح 
است« و خود را به واقع به اين شعار، متعهد بدانيم، بايد در عمل هم نشان دهيم كه از انتقاد 
استقبال كرده و آن را راهي براي دستيابي به يك سازمان عاري از هر عيب و نقص »البته به 
معناي نسبي آن« مي دانيم.  نشريه وال استريت ژورنال  كه يكي از نشريات معتبر بين المللي 
هم به حساب مي آيد، در خصوص نشريات سازماني مي نويسد: »نشريات سازماني بلندگوي 
مديريت سازمان به حساب مي آيند و در حال حاضر ارزش و بهاي آن ها كمتر مورد توجه 
و شناخت قرار گرفته است، چنين نشرياتي عنصر اصلي و شناخته شده تبليغات سازماني به 
شمار مي روند«. به باور ما  بلندگوي مديريت در اين تعريف، يعني اينكه مديريت مي كوشد 
تا از طريق نشريه اش، اتحاد و تعامل را فرياد بزند واز كاركنان مسئوليت پذيري افزون تر در 
كنار همبستگي بيشتر را طلب كند يا به قولي » سياست هاي سازمان را به كاركنان منتقل 
سازد و آنان را در جريان برنامه هاي در دست اقدام و برنامه هاي آينده قرار دهد و به همين 
منظور سيستم اطاع رساني روزآمد و قوي ايجاد نمايد و از اين راه كاركنان را با اهداف 

سازمان آشنا كند«.
مهم اما براي ما، افكار عمومي است كه نشريه آن ها را »مخاطب خاص« خود مي داند؛ 
مخاطباني كه به سبب درگير بودن با مسائل و رخدادهاي شركت، بهترين افراد براي ارزيابي 
آنچه ما مي خواهيم انجام دهيم هستند زيرا ما بر اين باوريم كه افكار عمومي، عكس العمل بخش 
عمده اي از افراد شركت است، در برابر حوادثي كه براي آن شركت رخ مي دهد و در اين بين چه 
كساني بهتر از شما مخاطبان فرهيخته براي بيان ديدگاه هايتان در خصوص يك چنين رخدادهايي.
در راهي كه آغاز كرده ايم شما را در كنار خود مي دانيم و بر اين باوريم كه اگر نباشد مطالب، 
ديدگاه ها، نقدها و در يك كام»آثار«شما، اين نشريه به اهداف تعريف شده اش نرسيده و نخواهد 

توانست آن طور كه شايسته نام »فراب«است، برازنده آن هم باشد.

نشريات سازماني 
بلندگوي مديريت 
سازمان به حساب 

مي آيند و در 
حال حاضر ارزش 

و بهاي آن ها 
كمتر مورد توجه 

و شناخت قرار 
گرفته است، چنین 

نشرياتي عنصر 
اصلي و شناخته 

شده تبلیغات 
سازماني به شمار 

مي روند

چرایي انتشار 
نشریه سازمانی

پژمان موسوی

دبیر
ن سر
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 شركت فراب براي پنجمين سال متوالي در نمايشگاه 
كنفرانس  اين  كرد.  شركت   Hydro  2۰1۰ كنفرانس   و 
پرتغال  كشور  ليسبون  شهر  در  مهرماه،  هفتم  تا  پنجم  از 

برگزار شد.
كنفرانس هاي  و  همايش ها  مركز  در  كه  نمايشگاه  اين 
هفتاد  و  يكصد  پذيراي  بود،  شده  برگزار  ليسبون  شهر 

شركت معتبر بين المللي در زمينه نيروگاه هاي آبي بود.
از  جهان  كشور   9۰ از  نفر   15۰۰ از  بيش  مجموع  در 
بازديد كردند. حدود 5۰ شركت  اين نمايشگاه تخصصي 
 Voith ،Hydro شركت هاي  نمايندگان  جمله  از 
 ،ALSTOM Listroj ،DS Dnoeu ،Resitor،
پروژه هاي  كارفرمايان  همچنين  و   Mareui Motori

سريانكا و كنيا از غرفه فراب بازديد كردند.

 2۴ و   23 تاريخ  در  آفريقا«  و  ايران  »هم انديشي  همايش 
امور  وزارت  پژوهش  و  آموزش  مركز  در  امسال،  شهريورماه 
نمايشگاه  در  نيز  فراب  شركت  و  شد  برگزار  تهران  در  خارجه 
همايش  اين  افتتاحيه  مراسم  داشت.  شركت  همايش  اين  جنبی 
ايران،  اسامي  رئيس جمهوري  احمدي نژاد  محمود  حضور  با 
با  همايش  اين  برگزار شد.  تهران  مجموعه حافظيه سعدآباد  در 
مركز  در  كشورمان  امور خارجه  وزير  متكي،  منوچهر  سخنراني 
مطالعات و پژوهش هاي وزارت امور خارجه كار خود را رسما 
آفريقا«، »عبداه واد«  ايران و  آغاز كرد. در همايش »هم انديشي 
اسامي،  كنفرانس  سازمان  كنوني  رئيس  سنگال،  رئيس جمهور 
رئيس  و  مااوي  جمهوري  رئيس جمهور  موتاريكا«  وا  »بينگو 
دوره اي اتحاديه آفريقا حضور داشتند و همچنين »ممدو كوليبالي« 
از ديگر مهمانان شركت كننده در  نيز  رئيس مجلس ساحل عاج 
آفريقا،  و  ايران  همكاري هاي  چشم انداز  بودند.   همايش  اين 
در  تجارت  نقش  بين الملل،  نظام  آينده  در  آفريقا  نقش آفريني 

رسانه هاي  نقش  و  ايران  و  آفريقا  بين  اقتصادي  روابط  توسعه 
جمعي در ارتقاء  وحدت در آفريقا، آثار بحران هاي منطقه اي در 
توسعه آفريقا، تروريسم بين المللي و توسعه پايدار در آفريقا، تنوع 
فرهنگي در اين قاره و ... از جمله موضوعات مورد بحث در اين 

همايش دو روزه بود.  

حضور فراب در نمایشگاه جنبی همایش »هم اندیشی ایران و آفریقا«

شنبه،  روز  خداآفرين  سد  آبي  برق  نيروگاه  احداث  عمليات 
سوم مهرماه با حضور وزير نيرو آغاز شد. قرار است اين نيروگاه 
با يك هزار و  3۰  ميليارد   B.O.T در مدت سه سال به صورت 
اعتبار  ريال  و  28۰  ميليارد  ارزي  اعتبار  يورو  ميليون    ۶۰ ( ريال 

ريالي( احداث شود. 
ظرفيت توليد ساانه اين نيروگاه  275  گيگاوات ساعت خواهد بود 
و انرژي توليدي آن براي تامين برق موردنياز منطقه، باا بردن قابليت 
اطمينان و پايداري شبكه سراسري برق كشور و تسريع در بازگشت 
سرمايه گذاري، مصرف مي شود. تثبيت حقوق كشورمان در استفاده از 
منابع انرژي رودخانه ارس، قابليت تبادل انرژي با كشورهاي هم جوار، 
اشتغال زايي و ايجاد بستر ازم براي پيشرفت صنعتي و جلوگيري 
آبي سد  برق  نيروگاه  احداث  اهداف  ديگر  از  مرزنشينان  كوچ  از 

خداآفرين اعام شده است. 
قراراست با بهره برداري از اين طرح ملي درقالب دو واحد 5۰   
مگاواتي، براي  5۰  نفر از مردم منطقه اشتغال زايي شود. وزير نيرو قبل 

از كلنگ زني طرح يادشده از بخش هاي مختلف سد خداآفرين بازديد 
كرد. سد خداآفرين با طول تاج  ۴۰۰  متر و حجم مخزن يك ميليارد 
و  ۶12  ميليون مترمكعب در  19۶  كيلومتري پايين دست سد ارس بر 
روي رودخانه مرزي ارس به طور مشترك با جمهوري آذربايجان در 

حال احداث است.

آغاز عملیات احداث نیروگاه برق سد خداآفرین

Hydro 2010 حضور فراب در نمایشگاه و كنفرانس

افتتاح واحدهاي
تولید برق پتروشیمي ایام

اعايي  مهندس  مردادماه،  يازدهم  دوشنبه، 
استاندار ايام، ارجمندي فرماندار، داوود فرمهيني 
فراهاني، مدير عامل مجتمع پتروشيمي و جمعي 
ايام  پتروشيمي  مجتمع  از  استان  مسئوان  از 
بازديد و نيروگاه برق اين مجتمع را افتتاح كردند.
پتروشيمي  كاركنان  جمع  در  ايام  استاندار 
گفت: »توسعه صنايع پتروشيمي به دليل ارزش 
افزوده از رئوس برنامه   هاي دولت است و توسعه 
صنايع پتروشيمي با توجه به ارزش افزوده بسيار 
مسئوان  برنامه هاي  سرلوحه  در  بايد  آن  بااي 
قرار گيرد. در دنياي امروز استفاده بهينه از منابع 
خدادادي و زيرزميني رمز موفقيت كشورها در 
زمينه بهره وري و توليد ثروت در جامعه محسوب 

مي شود«.
بااي  بسيار  قيمت  به  اشاره  با  اعايي، 
صدور  با  مقايسه  در  پتروشيمي  محصوات 
به  بيشتر  توسعه  و  توجه  خواستار  خام  مواد 
صنايع پتروشيمي در استان شد. وي اضافه كرد: 
»خوشبختانه دولت در سال هاي اخير به اين امر 
توجه ويژه اي داشته و با افتتاح پاايشگاه گاز و 
نفت و مجتمع پتروشيمي استان، شاهد توسعه 
از  ايام  استاندار  بود«.  خواهيم  استان  صنعتي 
سرمايه گذاران در استان و سطح كشور خواست 
با سرمايه گذاري در بخش هاي پايين دستي صنايع 
پتروشيمي ضمن استفاده از مزاياي اين طرح ها 

زمينه اشتغال جوانان استان را فراهم كنند.
در  نيز  استانداري  امنيتي  سياسي  معاون 
مسئوان  »خوشبختانه  كرد:  اعام  سخنانی 
با  ايام  پتروشيمي  مجموعه  مديران  و  استان 
تاش و جديت بسيار زمينه اجراي اين مجتمع 
نموده اند«.  فراهم  را  استان  در  صنعتي  عظيم 
حجت ااسام  مراسم  اين  در  همچنين 
اعمال  وجود  »با  گفت:  رحماني  والمسلمين 
كشورهاي  توسط  بين المللي  تحريم هاي 
جوانان  جديت  و  تاش  با  خوشبختانه  غربي 
سرعت  از  پروژه  اين  اجراي  روند  كشورمان 
مناسبي برخوردار است«. وي اظهار اميدواري 
و  مجتمع  كامل  اجراي  اعتبار  تامين  با  كرد 
بهره برداري كامل آن در سال 92، زمينه شكوفايي 

صنعتي استان فراهم خواهد شد. 
گفتنی است، نيروگاه برق مجتمع پتروشيمي 
ايام در 27 كيلومتري شمال غربي شهر ايام و 
در منطقه چوار واقع شده است. اين نيروگاه از 
چهار توربين تشكيل شده كه هر كدام توانايي 
دليل  به  اما  دارند،  را  برق  مگاوات   25 توليد 
شرايط اقليمي و ارتفاع استان ايام و منطقه از 
سطح دريا در حال حاضر، اين توربين ها توانايي 

توليد 23 مگاوات برق را خواهند داشت.
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مهندس نامجو، وزير نيرو، 28 مردادماه سال جاری در جريان 
بازديد از كارگاه سد و نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه با اعام اينكه 
نيروگاه سياه بيشه در شمال كشور پايداری خوبی را برای شبكه برق 
كشور موجب خواهد شد، گفت: »يكی از مشكات صنعت برق 
عدم امكان ذخيره سازی برق است و نيروگاه های تلمبه ذخيره ای در 
حقيقت نقش ذخيره انرژی را برای مصرف در ساعات پيك به عهده 
دارند«.  مهندس نامجو تصريح كرد: »شبكه سراسری برق كشور به 
نيروگاه های تلمبه ذخيره ای برای افزايش پايداری شبكه در زمان های 

پيك و غير پيك مصرف، نياز دارد«.
وی كارگاه سياه بيشه را كارگاهی بسيار فعال توصيف كرد و گفت: 
»تنها مشكل در اين كارگاه مساله تامين منابع مالی است كه وزارت 

نيرو بايد توجه ويژه ای به اين طرح داشته باشد«.
وزير نيرو تاكيد كرد: »نيروگاه های تلمبه ذخيره ای برای تنظيم 
بار شبكه بسيار مفيد و ضروری هستند و نيروگاه تلمبه ذخيره ای 
سياه بيشه اولين پروژه ای از اين نوع است كه هم اكنون 78 درصد 
پيشرفت فيزيكی دارد و در اين راستا به دنبال اجرای نيروگاه های 

تلمبه ذخيره ای ايام و رودبار لرستان هستيم«.
توسعه  شركت  عامل  مدير  رضازاده،  مهندس  بازديد  اين  در 
منابع آب و نيروی ايران، مهندس حسينی، مدير عامل شركت برق 
منطقه ای تهران، مصطفی قادری، بازرس وي ژه و مهندس افشار مدير 

كل وزارتی، وزير نيرو را همراهی می كردند. 

طرح سياه بيشه دو سد باا و پايين دارد. در مواقعی كه توليد برق 
در نيروگاه های كشور بيش از مصرف باشد، با مصرف برق اضافه 
موجود در شبكه، آب انباشته شده در سد پايين به سد باا پمپاژ شده 
و در آن ذخيره می شود. از سوی ديگر در ساعاتی كه نياز به برق بيش 
از توان توليدی نيروگاه های كشور باشد، نيروگاه سياه بيشه با استفاده 

از ذخيره آب سد باا به توليد برق می پردازد. 
از اهداف كلی اين طرح می توان به ايجاد تعادل در شبكه برق 
مصرفی كشور در ساعت های پربار و كم بار، توليد انرژی برق آبی 
به ظرفيت 1۰۴۰ مگاوات و مصرف انرژی الكتريكی به ظرفيت 9۶۰ 
مگاوات اشاره كرد. كم بودن اثرات سوء زيست محيطی، اقتصادی و 
اجتماعی از ويژگی های مهم اولين نيروگاه تلمبه ذخيره ای كشور به 

شمار می رود.

بازدید وزیر نیرو از كارگاه سد و نیروگاه سیاه بیشه

همايش سد و تونل با حضور چيت چيان، قائم مقام وزير نيرو، 
عامل  مدير  الماسوندي،  عليرضا  نيرو،  وزير  مشاور  زرگر،  رسول 
شركت مديريت منابع آب ايران، محمدرضا رضازاده، مدير عامل 
شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران و جمعي از متخصصان اين 

رشته، در تاار عامه اميني دانشگاه تهران برپا شد.
به گفته قائم مقام وزير نيرو، پيش از انقاب اسامي تنها سه سد 
بلند در كشور از سوي شركت هاي خارجي طراحي و ساخته شده 

بود، در حالي كه در طول سه دهه گذشته بيش 
به  بلند در كشور ساخته شده و  از 2۰۰ سد 
بهره برداري رسيده است. حميدرضا چيت چيان 
در آيين گشايش همايش سد و تونل ايران با 
اعام اين خبر افزود: »تمامي سدهاي ساخته 
شده پس از انقاب به جز برخي همكاري هاي 
فني در مقاطع اوليه در مراحل طراحي، ساخت 
به  ايراني  شركت هاي  توسط  بهره برداري  و 
»هم اكنون  داد:  ادامه  است«. وي  انجام رسيده 
بيش از 2۰۰ كيلومتر تونل انتقال آب در دست 
به  مي توان  آن ها  ترين  مهم  از  كه  اجراست، 
تونل هاي طرح قمرود، كوهرنگ3، گاويشان و 

انتقال آب از سد كرج اشاره كرد«.
راه آهن،  تونل هاي  ساخت  از  چيت چيان 
 ترافيك شهري، قطار شهري، مغارهاي عظيم 

نيروگاهي و نيز تونل هاي انتقال آب به دست صنعتگران كشور خبر 
داد. وي با اشاره به اينكه در برخي پروژه ها، شركت هاي ايراني به 
ركوردهاي ارزشمندي دست يافته اند، گفت: »در پروژه قمرود ركورد 
8۰ متر حفر تونل در ماه و بااتر از آن 12۰۰ متر در ماه در سد گاب 

و متوسط 18 متر يا 25 متر در روز، صنعت تونل ايران را در سطح 
جهان به عنوان صنعتي موفق معرفي كرده است«.

قائم مقام وزير نيرو با اشاره به اينكه بقا و ادامه حيات صنعت 
سدسازي و مهم تر از آن توسعه بازار در گرو افزايش رقابت پذيري 
اين صنعت است، گفت: »دستيابي به قابليت بيشتر به منظور رقابت 
در گرو ارتقاي سطح برنامه ريزي و مديريت طرح تجهيز مناسب، 
منابع و رشد دانش و فناوري است كه نتيجه آن كاهش هزينه، زمان 
با  وي  بود«.  خواهد  كيفيت  افزايش  و  اجرا 
به هزينه هاي  اينكه در گذشته كمتر  يادآوري 
اين طرح ها توجه  اجتماعي و زيست محيطي 
است  »ضروري  ساخت:  خاطر نشان  مي شد، 
در اجراي پروژه هاي سدسازي به آثار اجتماعي 
بيشتري شده  توجه  و زيست محيطي طرح ها 
تا مقبوليت اجتماعي و ارتقاي كيفيت زندگي 
در ساخت طرح ها در جايگاهي بااتر از بازده 

اقتصادي قرار داده شود«.
با  ماه  از روز دوشنبه 5 مهر  اين همايش، 
انجمن  مشاور،  مهندسان  جامعه  مشاركت 
صنفي  انجمن  ساختمانی،  شركت هاي 
تجهيزات  و  تاسيسات  پيمانكار،  شركت هاي 
صنعتي ايران، كانون فارغ التحصيان دانشكده 
فني،  بنياد آب ايران، كميته ملي سدهاي بزرگ، 
انجمن ژئوتكنيك ايران، خانه معدن ايران و انجمن جهاني و ايراني 
مكانيك سنگ ايران به رياست افتخاري مجيد نامجو وزير نيرو در 
دانشگاه تهران گشايش يافت و تا روز سه شنبه ۶ مهر ماه نيز به كار 

خود ادامه داد. شركت فراب نيز يكی از حاميان اين همايش بود.

برگزاری همایش  سد و تونل در دانشگاه تهران

فراب در مناقصه نیروگاه 
210 مگاواتي داریان 

برنده شد
فراب در مناقصه نيروگاه 21۰ مگاواتي داريان، 

برنده شد.
سد مخزنی داريان بر روی رودخانه سيروان 
قرار دارد. محل ساختگاه در نزديكی شهرستان 
پاوه و مسير جاده پاوه به نوسود است. سد از نوع 
سنگريزه ای با هسته رسی بوده و ارتفاع آن از پی، 
1۶۰ متر و حجم مخزن آب آن در رقوم نرمال، 

27۶ ميليون متر مكعب است.
 توربين های نيروگاه داريان توانايي توليد 23 

مگاوات برق را خواهند داشت.

اتصال سومین و چهارمین
واحد پروژه ایام به شبکه 

برق سراسري كشور
به دنبال راه اندازي و سنكرون دو واحد اول 
پروژه ايام در تاريخ هاي دوم و دهم مردادماه،  
سومين و چهارمين واحد اين نيروگاه نيز به شبكه 

برق سراسری پيوستند.
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»معاونت فعاليتهاي با مخاطبان، اينكه براي :
برنامهريزيوتوسعهسيستمها«بيشترآشناشوند،بهطور

جامعماموريتهاياينبخشراتوضيحدهيد.
از زماني كه من عهده دار اين سمت شدم، يكي از برنامه ها 
و اهداف مهم، سازماندهي مجدد قابليت هاي همكاران بود 
به نحوی كه بتوانيم مجددا جايگاه رفيع شركت فراب را 
به  با ساير شركت ها  در مسير تعالي سازماني در مقايسه 
اثبات برسانيم. ضمن آن كه قدم گذاشتن در مسير تعالي 
سازماني به جهت ويژگي هاي ذاتي مدل هاي تعالي، موجب 
رشد توانمندي هاي سازمان و همكاران مي شود. به عنوان 
مثال شركت فراب توانست به ترتيب در سال هاي 82 و 
83  »گواهينامه تعهد به تعالي« و »تقديرنامه« را از دبيرخانه 
جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني دريافت كند؛ اما اين 
امر از سال 83 به بعد متوقف شد. بنابراين تصميم گرفتيم، با 
فراهم سازي بسترهاي ازم و جلب حمايت مديريت محترم 
شركت، با تمام توان مجددا در اين برنامه ها و جوايز ملي 
شركت كنيم. بنابراين ارتقاء كيفي فراب و شركت در اين 
رقابت ها از مهم ترين ماموريت هايي است كه آن را به طور 

جدي پيگيري مي كنم.
پياده سازي  و  طراحي  معاونت،  اين  ديگر  مهم  وظيفه 
توليد  از  تركيبي  است.  فراب  يكپارچه  مديريت  سيستم 
نرم افزارهاي جديد و توليد مجدد نرم افزارهاي قديمي كه به 
همكاران اجازه مي دهد بسياري از فعاليت هاي شركت را به 
صورت مكانيزه انجام دهند تا از اين طريق، دسترسي آن ها 

به داده ها و تبادل اطاعات سهل تر شود. 
يكي ديگر از ماموريت ها، تقويت فعاليت برنامه ريزي و 

كنترل پروژه شركت فراب است كه شامل جذب، استخدام، 
آموزش و راهبري همكاران مرتبط، ايجاد و يا بازنگري نظام 
برنامه ريزي و كنترل پروژه در سطح تمام طرح ها و نظارت بر 
امور برنامه ريزي طرح ها و همچنين پايش عملكرد و ارتقاي 
همكاران به صورت يكپارچه است. اين كار در گذشته غير 
يكپارچه و به صورت جزيره اي بود و در حال حاضر تاش 
كنيم.  هماهنگ  با هم  را  اجرايي  معاونت هاي  تا  مي كنيم 
وظيفه ديگر ما، ارائه سرويس هاي انفورماتيك و ارتباطات 
اين  ما  اين راستا، سياست  به شركت و پروژه هاست. در 
بهتر و گسترده تر را در  با كيفيت  است كه سرويس هاي 
بستر پايش هاي اثربخش  تر انجام  دهيم. در قسمت كنترل 
هزينه نيز هدف  اصلي مان اين است كه طرح هاي شركت 
در محدوده بودجه مصوب خود به اتمام برسند. سعي ما اين 
است كه ديدگاه هاي كنترل هزينه پروژه اي را تقويت كرده و 
خودمان را به مجريان طرح ها نزديك تر كنيم. به اين ترتيب 
گزارش هاي بهتري به مديريت شركت و مدير پروژه ارائه 
مي دهيم و بدين ترتيب اطمينان خاطر براي حركت طرح ها 

در چارچوب تعيين شده بيشتر مي شود.
ماموريت بخش تضمين كيفيت نيز اين است كه از اجراي 
فعاليت هاي شركت در انطباق با روش ها، دستورالعمل ها، 
آيين نامه ها، نرم افزارها و هرگونه روال كاري تعريف شده، 

اطمينان حاصل كند.
:ازتاشاينمعاونتدردريافتجايزهملی
درباره گفتيد؛كمي تعالیسازمانیسخن و بهرهوری
اينجايزهوفعاليتهاييكهمعاونتتابهحالدراين

خصوصانجامدادهاست،توضيحدهيد.

اهداي جايزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی از سال 
1382 شروع شد كه متولي آن موسسه مطالعات و بهره وري 
و  سازمان ها  به  را  امكان  اين  كه  جايزه اي  است.  انساني 
شركت ها مي دهد تا با مدل تعالی سازمانی آشنا شوند و از 
آن به عنوان ابزاری برای اعمال روش های نوين مديريتي در 
سازمان خود استفاده كنند. هر سازماني كه براي دريافت اين 
جايزه كانديد شود، به اين معناست كه مي خواهد خودش را 
با ديگر سازمان ها مقايسه كند و ضمن افزايش توان رقابتی، 
در تحقق اهداف سازمانی نيز به موفقيت های بيشتری برسد. 
مدل EFQM مبناي ارزيابي اين جايزه است كه مدت ها 
است در كشورهاي اروپايي، به عنوان مدل مرجع ارزيابي 
تعالي سازماني مورد استفاده قرار مي گيردو در ايران نيز اين 
مدل به عنوان مبنا مورد تاييد و استفاده است. شركت فراب 
پس ار دريافت »تقديرنامه براي تعالي«  در سال 1383 ديگر 
در اين جايزه كانديد نشد؛ هر چند طي كردن مسير تعالي 
مي توانست موجب شود شكاف بين ما و شركت هاي برتر 

همواره مورد پايش قرار گيرد. 
برنامه من كه برگرفته از اهداف تاييد شده توسط مديريت 
محترم شركت مي باشد، اين است كه دوباره به آن جايگاه 
برگرديم. شركت در اين جايزه، در زمره وظايف مديريت 
سيستم و نرم افزار بود، اما از آنجايي كه سال هاي زيادي 
شركت نكرده بوديم، فاصله مان نسبت به شركت هايي كه هر 
ساله در اين جايزه حضور دارند خيلي زياد شده بود. فراب، 
در سال 1383  چهار نفر سرارزياب و يك نفر ارزياب جايزه 
داشت كه پتانسل باايي براي شركت محسوب مي شدند و 
تاثير به سزايي نيز در كسب تقديرنامه براي شركت داشتند. 

در گفت وگو با معاون برنامه ريزي و توسعه سيستم ها مطرح شد :

 امکان نقد منطقی
 رویکرد ها در فراب

ميتوانبخشبرنامهريزيوتوسعهسيستمها
رايكيازمعاونتهايكليديشركتفراب
دانستكهدرپيشبردصحيحفعاليتهايسازمان
نقشبهسزاييايفاميكند.»معاونتبرنامهريزي
وتوسعهسيستمها«بهطوركليمباحثيازقبيل
مديريتزمان،مديريتهزينهومديريتكيفيت
رادرسازمان،پروژههاوطرحهاراهبريميكند.
»محمدهوشيار«كهدررشتهمهندسیصنايع
تحصيلكردهاست،مسئوليتاجرايياينپست
سازمانيرابرعهدهداردوبادغدغههايزياد،
انرژيفراوانويازدهسالحضوردرشركت
انرژياش از لحظهاي كه سالي يازده فراب؛
راكمنكرده.12ساعتدرروزكارميكندو
همچنانبامثبتانديشي،سعيدرارتقايجايگاه
فرابدارد.بافعاليتهاوتفكراتمثبتاشدر

اينگفتوگوهمراهشويد.

بهار محمدی

 تصمیم گرفتیم، 
با فراهم سازي 
بسترهاي ازم 
و جلب حمايت 
مديريت محترم 
شركت، با تمام توا 
ن مجددا در اين 
برنامه ها و جوايز 
ملي شركت كنیم. 
بنابراين ارتقاء كیفي 
فراب و شركت 
در اين رقابت ها 
از مهم ترين 
ماموريت هايي 
است كه آن را به 
طور جدي پیگیري 
مي كنم

۶
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آنها به رشد شركت و ورود ديدگاه هاي نو و جديد كمك 
مي كردند. در سال 1388، تصميم گرفتيم براي شركت در 
جايزه ملي بهره وري، بسترهاي ازم را ايجاد و تقويت كنيم و 
به همين منظور تعدادي از همكاران را به دوره هاي آموزشي 
مربوطه فرستاديم و خوشبختانه يكي از آن ها توانست در 
سال 88 به عنوان ارزياب با دبيرخانه جايزه همكاري كند. 
اميدوارم امسال نيز بقيه همكاران بتوانند به جمع ارزياب های 
قالب  در  را  مدل  داريم  قصد  امسال  اضافه شوند.   جايزه 
ارزيابي، مجددا در فراب اجرا كنيم و در سال آتي  خود 
انشاءاه فراب به عنوان كانديد دريافت جايزه معرفي  شود. 
در كنار موضوع فوق و با توجه به زمينه فعاليت پروژه اي 
شركت فراب و به منظور متوازن كردن حركت طرح هاي 
شركت در راستاي تعالي، برنامه ريزي كرده ايم تا در جايزه 
تعالي مديريت پروژه )PEM( نيز شركت كنيم. اين مدل هم 
مبناي اروپايي دارد. به اين منظور، پروژه پارسيان را كانديد 
انطباق با مدل كرده ايم. متولي اين فعاليت مديريت پروژه و 
مستندسازي است. تصورم اين است كه اگر وارد اين فضاي 
رقابتي شويم، شركت مي تواند قدم هاي بيشتري در مسير 
تعالي بردارد و فهم مديران پروژه ها از استانداردهاي روز 
مديريت پروژه دنيا و نحوه اجراي پروژه بااتر خواهد رفت. 
:همكاريتانبافرابراازچهزمانيوچگونه

شروعكرديد؟
دوره  دانشجوي  كه  زماني  و   78 سال  ارديبهشت   از 
فوق ليسانس بودم به صورت ساعتي، به عنوان كارشناس 
تضمين كيفيت همكاري ام را شروع كردم. بعد از يك سال 
كارشناس سيستم ها  و روش ها شدم كه تا سال 1382 ادامه 
داشت. از مهم ترين كارهاي ما تا سال 82، اخذ گواهينامه 
به  روش ها  و  سيستم ها  بخش  ارتقاي  و  تعالي  به  تعهد 
مديريت سيستم و كيفيت بود. در سال 83، سرپرستي بخش 
كنترل هزينه را برعهده گرفتم و بعد از يك سال رئيس اين 
بخش شدم كه تا سال 87 ادامه داشت. در ارديبهشت 87 
بخش به مديريت ارتقاء يافت و من مدير كنترل هزينه شدم. 
ازم به ذكر است كه ارتقاء قسمت ها در شركت به سختي 
انجام مي شود. براي من و تيم ام اين ارتقاء، نيز ۴ سال طول 
كشيد تا با ارائه خروجي ها و گزارش هاي مديريتي و بعد از 
چالش هاي طواني، توانستيم مديران ذيربط را متقاعد كنيم 
كه اين بخش پتانسيل ارتقاء دارد و در نهايت در ارديبهشت 
87 بخش تبديل به مديريت كنترل هزينه شد. در آبان 87 
نيز، معاون برنامه ريزي و توسعه سيستم ها شدم. چند ماه 
پس از جابجايي، پيشنهاد كردم مديريت كنترل هزينه كه 
در معاونت مالي بود، برای افزايش ميزان اثربخشي و حفظ 
انسجام فعاليت هاي معاونت، مجددا به جايگاه قبلي خود در 
معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها قرار گيرد. اين امر در 
طي جلساتي با آقاي مهندس حاجی  رسولي ها و همراهي 

مثبت جناب آقاي طهماسبي تاييد شد.
معاونت اين بخش كدام در تمركزتان بيشتر :

بوده؟
در بخش سيستم؛ حتا قبل از اينكه وارد شركت فراب 
شوم نيز حدود 2 سال كار سيستم انجام مي دادم و در اين 
و  مطالعات  و  كتاب  تاليف  تدريس،  كاري،  تجربه  زمينه 

برنامه هاي زيادي داشته ام.
فرابومديريتآنچهويژگيهايي شركت  :

داشتهكهشمارا11سالماندگاركرده؟

مهم ترين ويژگي شركت فراب، شخصيت مثبت مديريتي 
بوده  عامل  مدير  طور خاص شخص  به  و  آن  بر  حاكم 
توانسته اند فرهنگ سازماني غني و   است كه در مجموع 
منحصر به فردي را در قياس با ساير سازمان هاي ايراني حاكم 
از يكپارچگي در فرهنگ سازماني  كنند. هم سويي ناشي 
شركت، فراهم بودن امكان نقد منطقي رويكردهاي شركت، 
علي رغم تمام چالش ها و سختي هاي كاري، همواره به من 
اين موضوع را گوشزد كرده است كه فضاي مورد نياز براي 
حركت اثربخش مهيا است. اين فضاي هدفمند، در كنار 
حسن توجه مديريت به دغدغه هاي مهم سازماني، همواره 
انگيزه حركت را در من زنده نگه داشته است. اين بهترين 
ويژگي مديريت اينجاست. به همين دليل در طي اين مدت، 
واقعا به كارم عاقه مند بودم و هيچ وقت هم عشق ام به كار 
در فراب كم نشده است. اينجا هميشه از ايده ها و نظرات 
من استقبال كرده اند و من هم در مقابل تمام توانم را براي 

كار گذاشته ام. 
هميشه به همكاراني كه از كار گله دارند، مي گويم در 
البته نه  اينجا فضاي مستعدي براي تكامل وجود دارد و 
فقط در بعد كاري بلكه در بعد اجتماعي و شخصيتي. سعي 
كنيد با انرژي پيش برويد و هيچ وقت نگوييد خسته شده ام. 
حركت ما به سوي تعالي دو طرفه است، اگر شما انرژي 
بگذاريد حتما مديريت و مجموعه شركت نيز درك می كنند 

و به شما بازخورد مثبت مي دهد.
:نگاهتانبهفراباززمانورودبهاينشركت
تاحااكهسمتمعاونترابرعهدهداريد،چهتغييراتي

كردهوچهافتوخيزهاييداشته؟
به نظر من شركت فراب به لحاظ فرهنگ كاري نسبت 
به سازمان هاي مشابه، جايگاه قوي و واايي دارد و يك 
محيط كاري ناب است. شايد در ابتدا كسی فكر كند به 
ايده هايش توجهي نمي شود، اما در طواني مدت مسير رشد 
را طي مي كند و تاشش به ثمر مي نشيند. من هميشه مثبت 
فكر مي كنم و با تفكرات مثبت جلو مي روم و هميشه هم 
اتفاق هاي خوشايند و مثبتي برايم پيش مي آيد. در طي مدت 
حضورم در فراب و در طي اين سال ها، نه تنها ديدگاهم 
تضعيف و منفي نشده، بلكه در جهت مثبت، عميق تر هم 

شده است.
اززمانيكهواردشركتفرابشديد،حتما :
جرقههايمثبتواتفاقاتخوشاينديبرايتانپيشآمده،
چندموردكهدرذهنتانپررنگشدهاسترابفرماييد.

آنچه كه از نظر شخصي در ذهن من ماندگار شده است، 
به اولين حضورم در فراب و صحبت هاي مقدماتي با جناب 
را  ايشان  موقع  آن  من  برمي گردد.  حاجي  رسولي ها  آقاي 
نمي شناختم و نمي دانستم رئيس هيات مديره شركت هستند. 
ضمن اينكه با توجه به مطالعات و فعاليت هايم، ادعاي زيادي 
در تخصص ام داشتم. در جلسه مصاحبه استخدام اعام كردم 
اگر نياز به كار من داريد وارد مجموعه مي شوم و در حين 
اجرايي  موردنظرم  فعاليت هاي  كه  كنم  احساس  اگر  كار 
نمي شوند از اينجا مي روم. آقاي مهندس حاجي رسولي ها از 
تمام ايده هاي من استقبال كردند و در همان جلسه گفتند كه 
اساسا شركت فراب نيز به دنبال پياده سازي انواع تكنيك هاي 
كيفي است. اين مصاحبه به دليل ايجاد انرژي فوق العاده 
مثبت و رفتار بسيار ساده مديريت در بدو ورود به شركت، 

در ذهن من حك شده است.

حضورم  زمان  از  كه  هم  كاري  پررنگ  اتفاق هاي 
تمديد  يكي  كرد  اشاره  آن ها  به  مي توان  معاونت  اين  در 
گواهينامه سيستم يكپارچه است، كه از آقاي مهندس لطفي 
تقديرنامه اي كتبي دريافت كرديم. دومي هم مربوط مي شود 
به زماني كه تازه سمت معاونت را برعهده گرفته بودم. در 
به  پروژه كوهرنگ  درباره مستندسازي  زمان گزارشي  آن 
آقاي مهندس حاجي رسولي ها دادم و درخواست كردم از 
ادامه مستندسازي صرف نظر كنيم. چون پروژه به دو سال 
پيش برمي گشت و جمع آوري اطاعات آن كار سخت و 
براي  ايشان فرمودند كه هزينه زيادي  بود.  طاقت فرسايي 
اين كار صرف شده و در نتيجه موافقت نكردند. بنابراين 
با صرف انرژي زيادي، به همت مدير برنامه ريزي و مستند 
سازي و همكاري خوب يكي از همكاران، مستندسازي را 
ظرف 2-3 ماه جمع كرديم و حاصل كار كتابي تحت عنوان 
»مستندسازي كوهرنگ« شد كه براي اولين بار در شركت 

فراب به نتيجه رسيد.
:مباحثمديريتيراچطوردنبالميكنيد؟آيا

تئوريگراهستيدياتجربهگرا؟
من تركيبي از اين دو هستم. با خواندن كتاب ها و مقاات 
مديريتي سعي مي كنم يادگيري داشته باشم. از طرفي در عمل 
نيز تجربياتي به دست مي آورم كه واقعا با ارزش است. اغلب 
كتاب هايي كه مي خوانم توسط مديران برتر نوشته شده و 
شامل نحوه مديريت و تجربيات شان مي شود. با خواندن 
براي خودم  نكاتي  حاصل عملكرد مديران سعي مي كنم 
 يادداشت كنم. گاهي زير جمات يا تجربيات مهم خط 
مي كشم و بسته به مورد، آن ها را مرور مي كنم. عاوه بر اين 
سعي مي كنم از مديران ارشد و موفقي كه در شركت فراب 
هستند نيز ياد بگيرم؛ از رفتارها، شيوه تجزيه و تحليل شان، 
شيوه عملكرد و نوع بيان شان. بايد تاكيد كنم كه رفتارهاي 
مديريت شركت روي شكل گيري رفتارهاي مديريتي من 
بسيار تاثير داشته است. همچنين سعي مي كنم ارتباط هايم را 
با محيط هاي يادگيري مانند كاس هاي آموزشي يا همكاري 
به عنوان سر ارزياب با جايزه ملي بهره وري و تعالي سازماني 

قطع نكنم. 
:بهنظرتانيكمديرخوببايدچهويژگيهايي

داشتهباشد؟
كارش  به  مدير  كه  باشد  اين  پيش فرض مان  اگر 
آشنايي دارد؛ در درجه اول بايد بتواند نيازهاي سازمان را 
خوب تشخيص دهد و متناسب با نياز و اهداف شركت، 
با  خوبي  ارتباط  اينكه  دوم  ببرد.  پيش  را  فعاليت هايش 
همكارانش داشته باشد. هرچه اين ارتباط ها قوي تر باشد 
حالت  به  بايد  مدير  سوم،  مي شود.  حاصل  بهتري   نتايج 
به اهداف واايي برسد. يعني  تا  برنده فكر كند   – برنده 
هرچقدر انرژي بيشتري بگذارد، نتايج مطلوبتري دريافت 
خواهد كرد. چهارم، انتقادپذير باشد و به همكاران تحت 

سرپرستي و مدير مستقيم خود اجازه گفت وگو بدهد. 
:برآيندكاريوآيندهفرابراچطورميبينيد؟

شركت فراب، با توجه به تعداد پروژه هايي كه در داخل 
و خارج از كشور دارد و با نگاه به مسائل اقتصادي و ركود 
مثبتي داشته است. در  جهاني، روند عملكرد صعودي و 
بعد عملكردهاي مالي نيز بايد بتواند بعد بهره وري، افزايش 
راندمان و سود حاصله را بهتر كند تا بهره وري اش با توسعه 

شركت همگام شود.

شركت فراب، با 
توجه به تعداد 
پروژه هايي كه 

در داخل و خارج 
از كشور دارد و 

با نگاه به مسائل 
اقتصادي و ركود 

جهاني، روند 
عملكرد صعودي 

و مثبتي داشته 
است. در بعد 

عملكردهاي مالي 
نیز بايد بتواند بعد 
بهره وري، افزايش 

راندمان و سود 
حاصله را بهتر كند 

تا بهره وري اش 
با توسعه شركت 

همگام شود. 
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»برنامه ريزي و مستندسازي«، يكی  از زيرگروه های معاونت برنامه ريزي و توسعه 
ليسانس  با مدرك  او  دارد.  برعهده  را »احمد حسينی«  سيستم هاست كه مديريت آن 
پروژه  كنترل  كارشناس  عنوان  به   1382 سال  از  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  از  صنايع 
كارون ۴، فعاليتش را در فراب آغاز كرد و در اواخر 87 عهده دار مديريت برنامه ريزي 
و مستندسازي شد. حسينی، اشراف زيادی بر كارهای بخش تحت سرپرستی اش دارد 

و اين را می توان از نكته های ريز و موشكافانه ای كه بيان می كند، فهميد.
معاونت  شامل  مختلفی  بخش های  در  فراب،  در  پروژه  كنترل  و  برنامه ريزی 
صورت  مهندسي  معاونت  و  سايت  دفتر  اجرايي  معاونت  تهران،  دفتر  اجرايي 
نظر حسينی، حكم ستاد و مديريت  برنامه ريزي و مستندسازي تحت  اما  می گيرد، 
مركزی دارد. او، فعاليت های »برنامه ريزي و مستندسازي« را اينگونه شرح می دهد: 
قسمت هاي  نياز  مورد  پروژه  كنترل  و  برنامه ريزي  نفرات  تخصيص  و  تعيين   «
شده،  تعريف  دستورالعمل های  اساس  بر  آنها  عملكرد  بر  نظارت  فراب،  مختلف 
در  شركت  پروژه هاي  پيشرفت  كنترل  پروژه،  كنترل  و  مديريت  مباحث  توسعه 
سطح كان، برنامه ريزي و كنترل اختتام پروژه ها و سرانجام مستندسازي پروژه ها، 

يكی از وظايف اين بخش است«.
سری  يك  سازمانی،  بلوغ  اساس  بر  ما  »بخش  می دهد:  ادامه  حسينی 
می دانيد،  كه  همانطور  می دهد.  انجام  پروژه  كنترل  عنوان  به  فعاليت ها 
كاری شان  حوزه  در  جديدی  مباحث  دنبال  به  رشد،  به  رو  سازمان های 
هستند و مديريت پروژه بايد اين مباحث جديد را در سازمان محلی كند و 
بر اساس پذيرش سازمانی آن ها را توسعه دهد. به عنوان مثال بحث مديريت 
ريسك تاكنون در فراب انجام نشده بود كه در حال حاضر در پروژه پارسيان 
اين  ديگر  فعاليت  كرد.  كنترل خواهيم  و  اجرا  را  آن  آزمايشی  به صورت 
ما  گفت  می توان  واقع  در  پروژه هاست.  پيشرفت  بر  كان  نظارت  بخش، 
در اين زمينه، همچون بازوی كنترل پروژه برای مديرعامل عمل می كنيم. 
ماموريت ديگر، پيگيری اختتام پروژه هاست. فاز اختتام پروژه تفاوت زيادی 
با فاز شروع و اجرا )فاز فعال( دارد. در فاز اختتام، چون پروژه در حال 

تكميل خرده كاری ها كم تر  برای  اجرايی  تيم  انگيزه  نيرو است و همچنين  كم كردن 
می شود، حساسيت زيادی نيز به وجود می آيد. پيگيری وظايف در اين فاز هم بر عهده 

برنامه ريزی و مستندسازی است«.
مستندسازی، يكی از فعاليت های ارزشمند، حساس و بااهميت برای شركت فراب 
از  بتوان  تا  شود  مستند  بايد  شده  كسب  پروژه  در  كه  دانشی  اينكه  دليل  به  است. 
تجربيات آن برای پروژه های بعدی استفاده كرد. از طرفی هنگامی كه پروژه ای به اتمام 
اطاعات  و جمع آوری  می شوند  متفرق  گروه  افراد  می شود،  داده  تحويل  و  می رسد 
و دانش و تجربيات و پيگيری آن ها كاری دشوار يا حتي غيرممكن خواهد شد. به 
همين دليل بايد از آغاز پروژه، كار مستندسازی هم شروع شود و به صورت مستمر 
ادامه يابد. برجسته ترين كار مستندسازی كه در زمان مديريت حسينی صورت گرفته، 
مستندسازی پروژه توسعه مسجدسليمان است. اطاعاتی كه شامل تجربيات، آمار و 
دانش به كار رفته در پروژه مسجدسليمان می شود و مراحل نهايی اش را برای تبديل 

به كتابی ارزشمند طی می كند.
باشد.  داشته  هم  زيادی  كار  سختی  فعاليت ،  نوع  اين  با  بخشی  كه  است  واضح 
حسينی، درباره يكی از بارزترين سختی های كار اين 
توسعه ای  نوع  از  ما  كارهای  »جنس  می گويد:  بخش 
است. زيرا بايد تئوری ها را عملياتی و اجرايی كنيم. 
و  دهيم چطور  تشخيص  كه  است  اين  كار  دشواری 
چگونه، تئوری ها پياده سازی شود. اين نوع فعاليت ها 
دارد  نياز  قوی  افرادی  به  كارهايش،  لحاظ جنس  به 
بر  باشد. عاوه  داشته  اعتماد  آنها  به  هم  سازمان  كه 
ارتباط  در  فراب  قسمت های شركت  تمام  با  ما  اين، 
هستيم. بنابراين افرادی بايد وارد اين بخش شوند كه 
در قسمت های مختلف كار كرده و ذهنی قوی  داشته 
نيروی خبره  اين اساس، ما در حال حاضر  باشد. بر 

كمی در اختيار داريم«. 

عملیاتیکردنتئوریهایتوسعهای

سازمان های رو به 
رشد، به دنبال 
مباحث جديدی در 
حوزه كاری شان 
هستند و مديريت 
پروژه بايد اين 
مباحث جديد را در 
سازمان محلی كند 
و بر اساس پذيرش 
سازمانی آن ها را 
توسعه دهد

  8
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ت
عاون

در م
او  

ندوک
ک

باورتان بشود يا نه، همه فعاليت هاي تضمين كيفيت )QA( فراب در يك اتاق 
كوچك و جمع وجور اتفاق مي افتد با همكاري دو نفر، مهدي ايرواني منش، رئيس 
و سعيد فراهاني، كارشناس بخش. ايرواني منش، جوان است و خوش آتيه. 29 سال 

دارد و در دانشگاه علم و صنعت، صنايع خوانده.
از سال 85، به عنوان كارشناس تضمين كيفيت در شركت فراب مشغول به كار 
شده و با نشان دادن قابليت هايش در سال گذشته، پست رئيس بخش تضمين كيفيت 
فراب  در  مستقر  مديريتي  استانداردهاي  الزامات  بر  تسلط  است.  كرده  دريافت  را 
مهارت هاي   ،)HSE-MS،OHSAS18001،ISO14001،ISO9001(

انتقادي،  تفكر  سريع،  گيري  تصميم    توان  موثر،  ارتباط  برقراري  فنون  مميزي، 
و  تعليم دهي  و  آموزش  هدايت،  قدرت  زمان،  مديريت  سيستم،  تحليل  و  تجزيه 
توانايي جمع بندي اطاعات، تنها تعدادی از توانايی ها و قابليت هايی است كه بايد 

مهم ترين  داشت.ايرواني منش  بخش  اين  در  كار  برای 
كار تضمين كيفيت را، اطمينان از طرح ريزي روش ها و 
دستورالعمل ها  بر مبناي الزامات استانداردهاي مديريتي 
نيز  و  آن ها  اجراي  نحوه  بر  نظارت  فراب،  در  مستقر 

مي داند.  بهبود،  يافتن فرصت هاي 
نيز،  استانداردها  اجراي  نحوه  از  اطاع  براي 
مميزي هايي در دوره هاي مشخص و با برنامه ريزي قبلي 
ستادي  بخش هاي  در  سال(  در  بار   2 معمول  طور  )به 

انجام مي شود. شركت 
مميزي  بار   1 ماهي  معموا  هم  اجرايي  كارگاه هاي 
بخش  اين  فعاليت های  از  برخی  به  او  مي شوند. 

از  داخلي  مميزي هاي  اجراي  و  هماهنگي  »طرح ريزي،  می كند:  اشاره  اينطور 
حوزه هاي ستادي و كارگاه هاي اجرايي، مميزي شخص دوم از شركت هاي تابعه، 
تا  مميزي   انطباق هاي  عدم  پيگيري  و  ثبت  ثالث،  شخص  مميزي  هماهنگي هاي 
با  كه  شركت  در  مرتبط  كاري  سيستم هاي  بهبود  و  طراحي  آن ها،  ريشه اي  رفع 
كميته  مصوبات  پايش  می گيرد،  صورت  نرم افزار  و  سيستم  مديريت  همكاري 
فعاليت هاي  اجراي  آن ها،  آموزش  و  مميزي و هدايت  تيم  اعضاي  انتخاب  تعالي، 
مربوط به نظرسنجي از مشتريان، همكاري در آموزش توجيهي بدو ورود با بخش 

آموزش و...«.
نيست  تنها  فراب  بخش هاي  تمام  در  مميزي   انجام  براي  كيفيت،  تضمين   
و  داخلي  مميزي  عنوان  به  مختلف   بخش هاي  در  همكاران  از  نفر   ۴3 و 
تيمي  كار  به  ايروانی منش  مي كنند.  همكاري  آن ها  با  نيز  فني  كارشناس  يا 
كه  می كند  اعام  اطمينان  با  و  دارد  زيادي  اعتقاد  برنامه،  با 
با  آن  اعضاي  و  بوده  باا  بسيار  فراب  مميزي  تيم  قابليت هاي 
اعضاي  او  مي پردازند.  مميزي ها  انجام  به  خود  توان  حداكثر 
مي داند.  سازمان  در  بهبود  جست وجوگران  را  فراب  مميزي  تيم 
مي گويد:  مي پرسيم،  را  كيفيت  تضمين  مشكات  او  از  وقتي 
»هركاري مشكات خاص خود را دارد، اما همواره فرصت براي 
مي شود«.  كار  شدن  جذاب تر  باعث  خود  كه  دارد  وجود  بهبود 
كتاب  انتشار  حال،  به  تا  كيفيت  تضمين  كار   ماندگارترين 
ISO شركت فراب، در سال 87 است. ايرواني منش   9۰۰1:2۰۰8
مي داند  خوشايندي  اتفاقات  از  را  گواهينامه ها  تمديد  و  صدور 

مي كند.  خوشحال  را   فراب  شركت  كاركنان  همه  كه 

ممیزانداخلی
جستوجوگرانبهبود

 تضمین كیفیت، 
براي انجام 

ممیزي  در تمام 
بخش هاي فراب 

تنها نیست و 43 
نفر از همكاران 

در بخش هاي 
مختلف  به عنوان 

ممیزي داخلي و يا 
كارشناس فني نیز 
با آن ها همكاري 

مي كنند
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آن  با  نوعي  به  و  نشناسيد  را  قسمت  اين  و  باشيد  فراب  كارمند  ندارد  امكان 
در ارتباط نباشيد. بخش زيادي از كارهايي كه در طول روز انجام مي دهيد توسط 
است  گونه اي  به  مديريت  اين  كار  نحوه  مي شود.  هدايت  و  پشتياني  مديريت  اين 
خواهد  گسترده اي  بازتاب  و  سريع  بازخورد  اشكال،  يا  كم كاري  كوچكترين  كه 
هيچ  كه  جايي  است،  شده  شناخته  همه  براي  ارتباطات«  و  »انفورماتيك  داشت. 
وقت از نظرها پنهان نمي ماند و همچون رگ هاي حياتي يك سيستم عمل مي كند. 

حساسيت كارهايش آنقدر زياد است كه بايد تيم اجرايي قوي، 
»مسلم  را  بخش  اين  مديريت  باشد.  داشته  دقيقي  و  علمي  
خاك بيز« بر عهده دارد. مديري كه براي انجام كارهايش صبر 
پيگيري  به موقع  را  به خرج مي دهد، كارها  و حوصله زيادي 
مي كند و به وقتش هم پاسخگوست. با آرامش به سوال هايمان 
ليسانس برق  بماند.  ناگفته  پاسخ مي دهد و نمي گذارد نكته اي 
اما اطميناني  مخابرات از دانشگاه شيراز دارد. 3۴ ساله است، 
باتجربه تر  بسيار  را  او  مي شود،  ديده  كاري اش  رفتار  در  كه 

مي دهد. نشان 
با  كه  است  واحدي  اولين  ارتباطات«  و  »انفورماتيك 
و  كرده  برقرار  ارتباط  سايت ها  و  كارگاه ها  ستادي،  ساختمان 
بخش هاي  كامپيوتري  و  سيستمي،تلفني  ارتباطات  راه اندازي 
بخواهد،  فراب  شركت  كنيد  فرض  دارد.  عهده  بر  را  جديد 

ارتباطات  و  انفورماتيك  به  ابتدا  بنابراين  كند،  راه اندازي  را  كارگاهي  يا  ساختمان 
و  ارتباطات  بعد  دو  در  نيازسنجي  با  را  خود  كار  نيز  بخش  اين  مي دهد.  اطاع 
مي كند  استفاده  اينترنت  از  يا  نيز  ارتباط  برقراري  براي  مي كند.  شروع  سخت افزار 
به  است،  اينترنت  مركزي  دفتر  با  ارتباطي  گزينه  معموااولين  ماهواره.  از  يا  و 
براي  بااتر  سرعت  همچنين  و  بيشتر  انتخابي  باند  پهناي  بودن،  ارزان تر  علت 
به  بودن  دسترس  عدم  يا  دور  صورت  در  مركز.  به  دور  نقاط  از  اطاعات  انتقال 
اختصاصي  سيستم  يا  ماهواره  از  استفاده  كارگاه ها  براي  ارتباطي  راهكار  اينترنت، 
)WAN( فراب است. بعد از اينكه وضعيت ارتباطي مشخص شد، نوبت به ايجاد 
و  ستادي  ساختمان  و  كارگاه ها  براي  زيرساخت  و   )LAN( داخلي  شبكه  بستر 
تخصصي  و  كاربردي  نرم افزارهاي  پياده سازي  و  استقرار  سيستم ها،  تامين  سپس 
ارتباطات،  زيرساخت  كننده  ايجاد  مي توان  را  ارتباطات«  و  »انفورماتيك  مي رسد. 

به  كه  دانست  اداري  اتوماسيون  و  با سايت ها  اطاعات  تبادل  كامپيوتري،  خدمات 
مي شود.  تقسيم  فني«  پشتيباني  و  »سخت افزار  و  ارتباطات«  و  »شبكه  زيرگروه  دو 
»ايجاد زيرساخت هاي  ارتباطات مي گويد:  خاك بيز درباره وظايف قسمت شبكه و 
و  ساختمان ها  بين  ارتباطات  برقراري  و  داخلي  شبكه  طراحي  شامل  ارتباطي 
قبيل  از  شبكه  سرويس هاي  نگهداري  و  برقراري  و  تلفني  سيستم هاي  كارگاه ها، 
فعاليت ديگر  اين بخش است.  از وظايف  ايميل  اينترنت و  تهيه پشتيبان،  سرورها، 
اين قسمت، به روزرساني صفحات اينترانت و اينترنت و ايجاد 
ايجاد  با  مرتبط  فعاليت هاي  و  وب  بر  مبتني  هاي  زيرسيستم 

وب سايت در فراب و شركت هاي تابعه است«.
فني  پشتيباني  و  سخت افزار  بخش  وظايف  همچنين  او 
شبكه  برساخت  نظارت  و  اجرا   « مي دهد:  شرح  اينگونه  را 
و  ستاد  براي  كامپيوتري  سيستم هاي  تامين  و   LAN(( داخلي 
كارگاه ها، پشتيباني و سرويس سيستم هاي كامپيوتري، ورود و 
خروج اطاعات، چاپ و پات و اسكن و تامين و نگهداري 
پشتيباني  و  تامين  كارگاه ها،  و  ستاد  در  سرورها  براي   UPS

نرم افزارهاي  از  پشتيباني  همچنين  و  تخصصي  نرم افزارهاي 
كاربردي شركت مانند اتوماسيون اداري -كه با همراهي بخش 
نرم افزار صورت مي گيرد- از ديگر وظايف اين بخش است«.

طور  به  كارمند   22 ارتباطات«،  و  »انفورماتيك  بخش  در 
سرويس هاي  داشتن  نگه  پويا  در  آن ها  كوشش  و  تاش  كه  دارند  حضور  ثابت 
كامپيوتري قابل تقدير است. تعدادي از افراد اين گروه شامل كارشناسان به همراه 
و  انجام  مامور  ستادي  مختلف  ساختمان هاي  در  فني  وكارمند  كامپيوتر  تكنسين 
كارمندان  با  ارتباطش  نحوه  درباره  خاك بيز  هستند.  انفورماتيك  وظايف  كنترل 
نباشد.  با سرپرستان و كارمندان عمودي و رسمي  ارتباطم  مي گويد: »سعي مي كنم 
و  پيشنهادات  انتقادها،  كتبي  يا  حضوري  صورت  به  و  راحتي  به  مي توانند  آن ها 
و  انفورماتيك  نگرش  و  عملكرد  درباره  او  كنند«.  بيان  را  درخواست هايشان  يا 
شركت  منافع  و  همكاران  رضايت  »بين  مي گويد:  نيز  وظايف شان  به  ارتباطات 
حالت بهينه را انتخاب مي كنيم. هدف ما باا بردن سطح رضايت همكاران شركت 
كنترل  و  نظارت  مي كنيم  سعي  نيز  آن  كنار  در  است.  كامپيوتري  سرويس هاي  از 

باشيم«. داشته  دقيق تري 

يک مديريت مشاركتي 

 »انفورماتیک و 
ارتباطات« اولین 
واحدي است 
كه با ساختمان 
ستادي، كارگاه ها 
و سايت ها ارتباط 
برقرار كرده و 
راه اندازي ارتباطات 
سیستمي،تلفني 
و كامپیوتري 
بخش هاي جديد را 
بر عهده دارد
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»تيم ما يونيك است«. اين جمله مي تواند تا حد زيادي شما را با نگرش و منش مدير 
»كنترل هزينه« به كار و كارشناسانش آشنا كند. »مهدي كيان پور« منطقي است و سعي مي كند 
به هر سوالي كه از ما مي شنود دقيق و فرموله شده جواب بدهد، نه بيشتر و نه كمتر. حتما 
با شنيدن كلمات بودجه، هزينه، درآمد، گزارش مالي و كلماتي شبيه به اين، مي توانيد ميزان 
اهميت كار اين بخش را تصور كنيد، شايد براي همين هم او دقت زيادي در پاسخ هايش 
به خرج مي دهد. بر روي كلمات كليدي جماتش تامل مي كند تا مبادا بار معنايي اشتباهي 

پيدا كنند. فوق ليسانس مهندسي صنايع دارد، با 2 سال و نيم سابقه كاري در شركت فراب. 
كيان پور فعاليت هاي عمده »كنترل هزينه« را اينگونه شرح مي دهد: »مي توان ماموريت 
اين بخش را در پنج دسته تقسيم كرد. اول، تعيين و كنترل بودجه هاي ساانه؛ پس از اينكه 
بودجه ساانه به تصويب هيئت مديره شركت رسيد، مبنا و ماك كسب درآمد و هزينه براي 
شركت فراب مي شود. در سال هاي گذشته با توجه به چالش هايي كه وجود داشت، تعهد 

به اين بودجه پايين بود. ولي در سال 89، فشار مديريتي براي كنترل 
نقدينگي باعث شد پايبندي به اين بودجه بيشتر شود. دومين فعاليت، 
برآورد هزينه ها و سود و زيان هر طرح كه با همراهي و كمك مديران 
پروژه ها و تيم هاي اجرايي صورت مي گيرد. سوم، دعاوي با كارفرما. 
اگر طرحي از نظر ما زيان ده شود، در كنار مجري طرح، جلسات 
توجيهي با كارفرمايان براي پوشش ضررهاي جاري و جلوگيري از 
ضررهاي احتمالي در آينده تشكيل مي دهيم. چهارم، تهيه گزارش هاي 
ماهانه از عملكرد درآمد و هزينه طرح هاي شركت است، كه موجب 
آخرين  جريان  در  طرح ها  مجريان  و  ارشد  مديران  تا  می شود 
وضعيت درآمد ها و هزينه هاي طرح هاي خود به صورت ماهانه قرار 
بگيرند. پنجم، ارائه گزارش هاي مديريتي دوره اي و موردي از قبيل 
Annual Report ، گزارش هيات مديره، گزارش های اطاعات 

پايه، گزارش های توجيه اقتصادي و ساير گزارش هاي تحليلي مرتبط با فرآيندهاي مختلف 
معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها«.

 يكي از فعاليت هاي موفق و تاثيرگذار مديريت كنترل هزينه، عاوه بر تهيه گزارش هاي 
ماهانه، ارائه گزارش بودجه نقدي )Cash Flow( است. گزارشي كه به دليل اهميت باايش، 
مديران ارشد را مجاب كرد تا بسيار جدي تر از قبل درآمدها را پيگيري و دريافت كنند. بودجه 
نقدي، برآوردي است كه نشان مي دهد در انتهاي هر ماه چه مقدار نقدينگي ارزي و ريالي در 

حساب شركت وجود خواهد داشت.
كيان پور، ضعف ها و مشكات كنترل هزينه را هم پنهان نمي كند، زيرا معتقد است بيان 
آنها مي تواند به تسهيل امور و روال كاري شان در آينده كمك كند. او مشكات را اينطور 
عنوان مي كند: »يكي از مسائلي كه باعث چالش زماني گروه ما مي شود، دقيق نبودن اطاعات 
ارسالي است. براي رفع اين نقص، زمان زيادي صرف جمع آوري و تدقيق اطاعات مي كنيم. 
اين نارسايي باعث مي شود ابزارهاي كنترلي مان كمي ضعيف  شود. 
مساله ديگر، دريافت اطاعات ارزي است كه اين برمي گردد به فقدان 
منبع متمركز، قابل اطمينان و به روز از اطاعات ارزي. عدم دسترسي 
به اين اطاعات باعث شده بود كه تا اواخر سال 1388 هيچ نوع 
اطاعات عملكردي از بخش ارزي پروژه ها نداشته باشيم. در سال 
89، توانستيم از منابع غيررسمي و با صرف زمان زيادي اطاعات را 
تكميل كنيم«.پنج نفر كارشناس در كنار كيان پور كار مي كنند، كه تقريبا 
همگي مهندسي صنايع خوانده اند. كارشناساني كه به نظر مديرشان، 
منحصربه فردند و هر كدام توانايي و مهارت ويژه اي دارند: »علي رغم 
اثرگذاري ويژه و مثبت هركدام از بچه هاي تيم در عملكرد مديريت، 
اگر كوچكترين موقعيتي براي ارتقاي شغل شان پيش بيايد، به سرعت 

اقدام خواهم كرد«.

سيستم  كه  آنچه  تمام  و  مدارك  دستورالعمل ها،  فرم ها،  كه  كرده ايد  فكر  اين  به  آيا 
يكپارچه ای را در فراب شكل داده، توسط كدام بخش طراحي، راه اندازی و هدايت می شود؟ 
يا اينكه چارت سازمانی و آنچه كه شما را با سلسله مراتب شركت آشنا می كند، در كجا تهيه 
می شود؟ به اين فكر كرده ايد، اگر يك روز نرم افزار اتوماسيون اداري كار نكند در سازمان 
چه اتفاقي مي افتد؟ اين ها جزئی از فعاليت های »سيستم و نرم افزار« است كه با هدايت 
»رضا ضيائی« اداره می شود. او ليسانس صنايع از دانشگاه صنعتي شريف دارد. وقتی به او 
می گوييم »جوانيد«، جواب می دهد: »يك آدم 35 ساله كه ديگر جوان به حساب نمی آيد«.  
»سيستم و نرم افزار«، به دو بخش و يك واحد شامل »سيستم ها و روش ها«، »توسعه نرم افزار« 
و واحد »راهبری نرم افزار« تقسيم می شود كه هر كدام با فعاليت های تعريف شده ای به 

كارشان ادامه می دهند. سيستم ها و روش ها سه فعاليت عمده دارد؛ 
ايجاد سيستم مديريت يكپارچه در فراب كه شامل طراحي فرايندها، 
فعاليت  می شود.  فرم ها  دستورالعمل ها،  اجرايي،  روش هاي  تدوين 
ديگري كه در اين بخش انجام مي شود، تحليل سيستم ها در مواردي 
است كه مكانيزاسيون فرايندهاي سازماني مطرح مي شود. اين بخش 
نيز محسوب  متولی سازماندهي ساختار سازماني شركت  همچنين 
می شود. كارشناسان سيستم ها و روش ها، پس از بررسی و مطالعات 
كارشناسانه چارتی را تهيه می  كنند كه تصميم گيری نهايی برای تاييد آن 
را مديرعامل انجام می دهد.  قسمت  هايی از سيستم مديريت يكپارچه 
كه در بخش سيستم ها و روش ها تصويب می شود، نياز به مكانيزه شدن 
دارد. اين كار را »توسعه نرم افزار« انجام می دهد. وظيفه ديگر توسعه 
نرم افزار، خريد نرم افزارهای تخصصی برای تكميل سيستم مديريت 

يكپارچه فراب است. بعد از آن نوبت به واحد راهبری می رسد. واحد راهبری، سيستمی را كه 
بخش توسعه نرم افزار مكانيزه كرده و يا به صورت آماده از شركت هاي نرم افزاري خريداري 
شده تحويل می گيرد، در شركت مستقر می كند و هنگام بهره برداری از نرم افزار، فعاليت های 
پشتيبانی را انجام می دهد. در نهايت نتيجه كار كليه سيستم هاي مكانيزه تعدادي بانك هاي 
اطاعاتي است كه از باارزش ترين عنصر هاي اطاعاتي شركت محسوب مي شوند. مديريت اين 
بانك هاي اطاعاتي نيز در واحد راهبري انجام مي پذيرد. 12 كارشناس در كنار ضيائی، امور »سيستم 
و نرم افزار« را هدايت و پشتيبانی می كنند. هر قسمت يك برنامه ساانه دارد كه از آن برنامه هاي 
سه ماهه استخراج مي شود و در پايان ماه سوم، جلسه ای برای بررسی و سنجش عملكردشان 
تشكيل می شود. تعامات مدير با كارشناسان نيز بسيار زياد است. ضيائی می گويد انتقادپذير است 
و اگر كسی انتقاد و پيشنهادی داشته باشد می تواند مستقيم و يا با واسطه 
آن ها را اعام كند. يكی از دشواری های كاری سيستم و نرم افزار، 
اين  در  ضيائی  فراب.  سيستم  نبودن  محور  پروژه  به  برمی گردد 
خصوص می  گويد: »سيستم  در هر شركت و سازمانی، بايد متناسب 
با نوع كارشان تعريف و مكانيزه شود. اما سيستم يكپارچه تدوين 
شده در فراب، پروژه محور نيست. برای رفع اين مشكل، تاش 
كرديم با ايجاد رويكرد و نگاه پروژه ای، سيستم را تغيير دهيم. اين 
كار را با آموزش مديريت پروژه شروع كرديم«. ضيائی به موضوع 
ديگری اشاره می كند كه مساله بخش توسعه نرم افزار شده است: 
»ذی نفع های نرم افزارها در فراب، نيازمندی هايشان را به مرور زمان 
اعام می كنند، به همين دليل دوباره كاری برای تيم توسعه نرم افزار به 

وجود می آيد و زمان زيادی از آن ها تلف خواهد شد«.

دقت و سرعت در كنترل هزينه

توسعه مديريت يکپارچه
ت

عاون
در م

او  
ندوک

ک

 يكي از 
فعالیت هاي موفق 

و تاثیرگذار 
مديريت كنترل 
هزينه، عاوه بر 

تهیه گزارش هاي 
ماهانه، ارائه 

گزارش بودجه 
 Cash( نقدي
Flow( است. 

گزارشي كه 
به دلیل اهمیت 
باايش، مديران 
ارشد را مجاب 

كرد تا بسیار 
جدي تر از قبل 

درآمدها را پیگیري 
و دريافت كنند
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 پرونده ای برای پروژه ملی کارون 4اعتبار ایرانی

موقعيت
استان خوزستان ، حدود 1۶۶ كيلومتري جنوب غربي شهرستان شهركرد بر روي رودخانه كارون 

كارفرما :  شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
مشاور :   شركت مهاب قدس 

مشخصاتنيروگاه
نوع نيروگاه : رو زميني 

ظرفيت : 1۰۰۰ مگاوات )۴ واحد 25۰ مگاواتي( 
  متوسط توليد ساليانه انرژي : 21۰7 ميليون كيلووات ساعت 

مشخصاتتجهيزاتاصلي
توربين : ۴ واحد 25۰ مگاواتي ، فرانسيس عمودي با وزن تقريبي 7۰۰ تن )هر واحد( 

سرعت :  187.5 دور در دقيقه 
ترانسفورماتور : 13 واحد تكفاز 1۰۰MVA )يك واحد يدكي( با وزن تقريبي 1۰۰ تن )هر واحد( 

  ژنراتور : ۴ واحد ژنراتور با وزن تقريبي 98۰ تن )هر واحد(

شناسنامه طرح
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ونده
پر

:طرحكارون4آنطوركهازاسنادپيداست،در
سال75كليدخوردهاست؛چهعامليتاخيرچندساله
براياجراياينپروژهراموجبشد؟ازسال80همتا
بهامروز،پروژهباتاخيرهايديگريهمدرگيربودهاست؛
اينتاخيرهايمجددچهعلتيداشتوفراببرايجبران
اينتاخيرها،چهاقداماتيرادردستوركارقراردادهاست؟
مناقصه طرح كارون چهار به عنوان بلندترين سد و نيروگاه 
بتني ايران، در سال 1375 برگزار شد؛ يكي از ايرادهای اساسي 
اين پروژه به عنوان يك پروژه ملي از همان آغاز چندبخشي بودن 
قرارداد نيروگاه بود. بدين مفهوم كه هر بخش از نيروگاه بر عهده 
يك پيمانكار گذاشته شد و فراب هم مديريت كل پروژه نيروگاه به 
اضافه توربين، شير پروانه اي و تجهيزات كمكي را بر عهده گرفت. 
به دليل مشكات قراردادي عما آغاز كار به سال 138۰ رسيد، زيرا 
در آن سال تازه گشايش LC صورت گرفت و فعاليت ما براي 

راه اندازي ۴ واحد 25۰ مگاواتي در سال 8۰ آغاز شد.
ما در حين كار همچنين به دو مشكل اساسي ديگر هم 
برخورديم؛ يكي سيل سال 83 و ديگري سيل سال 8۴. اين دو 
رخداد ناگوار، عما كار را حدود 2۰ ماه به حالت تعليق درآورد 
و در حالي كه كار نصب عما متوقف بود، كارهاي مربوط به 
ساخت كارخانه اي و تامين تجهيزات به پيش مي رفت. تا اينكه 
از اواسط سال 85 كار نصب به صورت جدي شروع شد و 
اين در حالي بود كه از سال 8۴، قرارداد ترانسفورماتورها هم 
با فراب بسته شد و قرار بود از طريق پست ۴۰۰ كيلو وات، 
نيروگاه، به شبكه سراسري هم متصل شود. اگر همه چيز بر 
روال عادي پيش رود، ان شاءاه در آغاز سال 91 كل پروژه را با  
احتساب دوره تضمين تحويل خواهيم داد. در حال حاضر، در 
بحث نصب ما 8۶ درصد پيشرفت پروژه داريم و در مجموع 

هم كل پيشرفت طرح حدود 9۰ درصد است.
:پروژهكارون4قادراستچهميزانانرژيتوليد
كندوچهشركتهايي،پيمانكارسايرقسمتهايآن)به

استثناینيروگاه(بودهاند؟
اين پروژه در مسير رود كارون و باادست سد كارون 3 قرار 
دارد و با 23۰ متر ارتفاع،  بلندترين سد بتني ايران است كه مي تواند 
21۰7 گيگاوات ساعت انرژي توليد كند. خود سد توسط مشاركت 
جهاد توسعه منابع آب و بهان سد ساخته شده و پيمانكاري ساختمان 

نيروگاه و سازه آبگير هم بر عهده سپاسد بوده است.
و شدن اجرايي مسير در پروژه اين :قاعدتا
بهرهبرداري،بامشكاتيچندروبهروخواهدشد.آياطبق
تعهدات،فرابمسئولبرطرفكردناينمشكاتخواهد

بودياشركتيديگر؟
هم اكنون كارهاي نصب در حال انجام است و تنها مشكل 
ما بحث كارهاي تلفيقي است؛ در واقع عمليات كوپل شفت 
توربين و ژنراتور اگر با مشكل مواجه شود، ممكن است كل 

پروژه با تاخير مواجه شود. اما تا 7 ماه آينده، كل كار نصب را 
تمام می كنيم و نيروگاه را در اختيار بهره بردار قرار مي دهيم. 
پس از آن چنانچه مشكلي از لحاظ ساخت و نصب مطرح 
باشد، ما موظف به برطرف كردن آن هستيم. اما اگر مشكلي 
از طرف بهره بردار براي پروژه پيش بيايد، خود آنها مسئول 
برطرف كردن آن خواهند بود. گرچه تجربه نشان داده است 
كه حتي مشكاتي از آن دست را هم در نهايت فراب حل و 

فصل نهايي خواهد كرد. 
4، كارون نيروگاه طرح مجري عنوان به :شما
بزرگترينمشكلاينپروژهراچهميدانيد؟درواقعچه
عاملیتابهامروزشمارابيشترازسايرعواملدرگيرخود

كردهاست؟
به نظر من مهم ترين مشكل اين پروژه، تقسيم بندي آن به 
چند بخش بوده است. شما تصور كنيد مديريت اين پروژه بر 
عهده شركتي گذاشته شده است كه به آن شكل اختيار مالي 
ندارد؛ صورت وضعيت ها را تاييد مي كند ولي پولي براي 
پرداخت در اختيار ندارد و تمام امور مالي از سوي كارفرما 
انجام مي شود. در حالي كه نصب بر عهده ماست، همواره 
تعدادي سوپروايزر بر كار ما نظارت كرده و تمامي  مشكات را 
به سمت ما برمي گردانند در حالي كه بسياري از آن مشكات 

در واقع به سازنده ها بر مي گردد نه به ما.
:مگردرسايرپروژههاييكهبرعهدهفرابقرار
دارد،وضعيتچگونهاست؟آياشرايطآنپروژههاباكارون

4متفاوتاست؟
عنوان يك شركت، مسئول  به  فراب  پروژه ها  در ساير 
كل كار نيروگاه است. به عنوان مثال هم توربين، هم ژنراتور 
در  كه  حالي  در  است،  فراب  عهده  بر  بخش ها  ساير  و 
اين پروژه وضعيت به گونه ديگري است و آن يك دستي 
كه موردنياز است متاسفانه وجود ندارد. در صورت اول، ما 
خودمان زمان بندي مي كنيم و با كنترل پروژه مي توانيم به تمامي 
 تعهدات مان عمل كنيم. ولي در اين پروژه گاهي تاخيرهايي به 

ما تحميل مي شود كه دست ما نيست و ما 
در رخداد آن نقشي نداريم و چون ابزار ازم 
را هم نداريم نمي توانيم آن اقتداري را هم 
كه ازم است، از سمت خودمان ابراز كنيم.

:يعنيبايدنتيجهگرفتكهتنها
مشكلكارون4،نوعقراردادچندبخشي
آنبود؟آيادراينسالهابامشكات

ديگريدرگيرنبوديد؟
يكي ديگر از مشكات اساسي ما اين 
است كه قيمت هايي كه آن زمان در هنگام 
برگزاري مناقصه در سال 75 ارائه داديم، با 
قيمت هاي امروز زمين تا آسمان متفاوت 

است. البته كارفرما با اين نظر ما تقريبا موافق است و همراهی 
خوبی به حل و فصل مشكات مالی پروژه داشته است.

:بهنظرميرسدكارفرماهايبزرگهموارهاعتماد
خاصيبهفرابوفعاليتهايشداشتهاند؛ريشهايناعتماد

ازكجاميآيد؟
فراب همواره در اجراي طرح هايش نگاه ملي داشته و 
تنها به كسب سود و منافع مادي فكر نكرده است. در واقع 
اين شركت تا آنجايي كه توانسته خوب كار كرده و تاش 
كرده تا بااترين خدمات را به كارفرما ارائه دهد. مي توان 
گفت فراب همواره به عنوان بازوي فني كارفرما مطرح بوده 
است نه صرفا پيمانكار و اساسا كارفرما هم هيچ گاه نگاه 
پيمانكاري به فراب و فعاليت هايش نداشته است. فراب 
همواره تاش كرده تا حتي ايراد هايي را كه به او مربوط 
نبوده است را حل كرده و به كارها سر و سامان بيشتري 
دهد و اين بر نمي آيد مگر از شركتي كه نگاهي ملي و 
نه مادي دارد. همين عامل هم هست كه فراب را به يكي 
از طرف هاي مشورت مقامات باا در پروژه هاي مختلف 
درآورده است، زيرا همواره اين نگاه به فراب وجود دارد 
كه كارشناسان و مديرانش كارشناسانه نظر مي دهند و تنها به 

ايران مي انديشند و نه به هيچ چيز ديگر.
:فراببهعنوانيككارفرماهمبرايپيمانكاراني
چندمطرحاست؛آياهمينروحيهايكهدرتيماجرايي
كارون4وجوددارد،درسايربخشهايفرابهموجود
دارد؟درواقعاينكهميگوييدبهكاردرفراببهصورت
ملينگاهميشود،آيادرسايرپروژههايبزرگوكوچك

ديگرهموجوددارد؟
نگاه مديران ارشد فراب همواره ملي بوده است و از همين رو 
تفاوتي بين كارون ۴ با ساير پروژه ها برايشان وجود ندارد. فراب 
به عنوان يك كارفرما هم همواره نگاهش اين بوده است كه به 
پيمانكارانش كمك كند و اجازه ندهد در هنگام مشكات، زمين 
بخورند. از آنجايي كه اهداف فراب تنها سودآوري نبوده و اهداف 
ملي را هم در نظر داشته است، 
مديرانش،  دغدغه هاي  از  يكي 
كارها  بومي سازي  همواره 
با  تا  است  كرده  تاش  و  بوده 
پرورش پيمانكاران داخلي، بيشتر 
توسط  پروژه  يك  بخش هاي 
كارشناسان داخلي انجام شود و 
در اين كار تا حد زيادي هم موفق 
بوده است. از همين رو هم هست 
كه غالبا نظرات كارشناسی فراب 
پذيرفته می شود و آن را ايده اي 

كارشناسانه مي دانند.

چندبخشي بودن پروژه كارون 4، به غیر از مشكاتي كه براي آن ذكر مي شود، يك 
وجه ديگر هم دارد؛ اينكه مديري را مي طلبد كه به ريز و درشت هاي اجراي يك پروژه 
چندبخشي آشنا بوده و بتواند آن را با هماهنگي هاي خاص و با وجود تمامي  مشكات، 
به سر منزل مقصود برساند. »سید حمیدرضا موسوي غروي« مجري طرح نیروگاه 
كارون 4، فردي است كه سال ها فعالیت و مديريت در شركت مهاب قدس كه آخرين 

آن مديريت بخش تجهیزات سد و نیروگاه بوده است، از او مديري ساخته برازنده 
اين نقش. موسوي غروي كه در رشته مهندسي الكترونیك تحصیات خود را به 
پايان برده است، از سال 87  به عنوان مجري طرح نیروگاه كارون 4 در شركت فراب 
برگزيده شد و امروز آماده تر از همیشه به فعالیت هاي خود ادامه مي دهد.گفت وگوي ما 

با او درباره پروژه ملي كارون 4  را در ادامه می خوانید.

در گفت وگو با موسوی غروی، مجری طرح نيروگاه کارون 4 مطرح شد

فروردین 91 پایان پروژه ملی نیروگاه کارون 4

فراب همواره 
تاش كرده تا 

حتي ايراد هايي را 
كه به او مربوط 

نبوده است را 
حل كرده و به 

كارها سر و سامان 
بیشتري دهد و 
اين بر نمي آيد 
مگر از شركتي 

كه نگاهي ملي و 
نه مادي دارد. 
همین عامل هم 
هست كه فراب 

را به يكي از 
طرف هاي مشورت 

مقامات باا در 
پروژه هاي مختلف 

درآورده است

 13



. مهر 89 . پیش شماره 1

:جنابآقايموسوي!شركتمتبوعشمابهعنوان
كارفرما،نقشمهميرادرمعاداتمختلفمرتبطبا
پروژهكارون4برعهدهدارد.درآغاز،ازعملياتاحداث
پروژهكارون4بگوييدواينكهاينپروژههماكنوندرچه

مرحلهايازساختوبهرهبرداريقراردارد؟
كه  بتني است  بزرگ قوسي  كارون ۴ يك سد  پروژه 
آبگيري آن از پنجم فروردين 88 آغاز شده و هم اكنون حدود 
يك ميليارد و 5۰۰ ميليون متر مكعب آب در پشت آن جمع 
شده است. همچنين ما در اين پروژه يك نيروگاه كوچك 
5 مگاواتي داريم كه بهمن 88 با بهره برداري شركت فراب 
آغاز به كار كرد و هم اكنون به دليل برخي كارهاي ساختماني 
متوقف است. دو خط ۴۰۰ كيلو ولت در حال احداث است 
كه يك خط به سمت كارون 3 و يك خط به سمت لردگان 
می رود و در نهايت نيروگاه كارون ۴.  ساخت تجهيزات اين 
پروژه در سال 8۰ آغاز شد و برخاف ساير پروژه ها، در 

اينجا كل كار بر عهده فراب قرار نگرفت و بخشي به شركت 
نيروگاه 1۰۰۰  پروژه  كل  مديريت  البته  داده شد؛  آلستوم 
مگاواتي هم با شركت فراب است و تنها بخشي از اجراي 
پروژه بر عهده آلستوم گذاشته شده است. در اين پروژه 

احداث كل انبارها و ساختمان هاي اداري 
و كمپ هاي مسكوني كارگري و كارمندي 
با آب و نيرو است، كه ما تمامي اين موارد 
را ساختيم و تحويل فراب داده ايم. در واقع 
تجهيز كارگاه با آب و نيرو بوده است نه 

شركتي ديگر.
از يكي رسد مي نظر :به
مشكاتاساسياينپروژه،چندبخشي
بودنقراردادآنبودهاستبهنحويكه
همينعاملنهتنهامنجربهتاخيرهايي
دراجرايكارشده،بلكهنارضايتيهايي

راهمبهدنبالداشتهاست.بهعنوانكارفرمامحاسنو
معايبيكچنينقراردادهاييراچگونهميبينيد؟

شركت آب و نيرو يك شركت كارفرمايي كان است و 
به دليل نوع سازماني كه دارد، وارد قراردادهاي جزء نمي شود 
فرق  قضيه  پروژه  اين  در  اما 
مي كرد. مديران شركت در سال 
79 تصميم گرفتند كه قرارداد 
كارون ۴ را به شكل چندبخشي 
كه  دارم  قبول  البته  كنند.  اجرا 
دليل  به  شد  باعث  عامل  اين 
زمان هاي  ما  هماهنگي،  عدم 
خوبي را از دست بدهيم و اگر 
قرارداد اينگونه نبود، يك سري 
راحت تر  فني  هماهنگي هاي 
انجام مي شد. اما بحث ما بحث 

گفت وگو با سيدرضا موسوی نماينده کارفرما در پروژه کارون 4 

مجموعه فراب با تعصب در پروژه کارون 4 کار کرد
در 166 كیلومتري جنوب شهركرد و بر روي رودخانه كارون، سد و نیروگاهي 
قرار دارد كه فخر مهندسي كشور است؛ اين پروژه ملي به كارفرمايي شركت آب 
و نیرو و پیمانكاري چند شركت از جمله شركت فراب، ماه هاي پاياني راه اندازي 
و نصب تجهیزات خود را مي گذراند و اگر برنامه ريزي ها درست عملیاتي شوند، 
تا پايان سال جاري كل پروژه در مدار بهره برداري قرار خواهد گرفت. »سیدرضا 

موسوي«، كه مهندسي مكانیك خوانده و از ابتدا در كنار تیم كارشناسي فراب 
بوده است، از سال 80 به شركت آب و نیرو نقل مكان كرده و به جز مقطعي 
كوتاه، همواره در سمت هاي مختلف در اين شركت خدمت كرده است. وي هم اكنون 
مدير برق و مكانیك پروژه ملي كارون 4 است. با او به عنوان نماينده كارفرما، 

گفت وگويي ترتیب داده ايم كه مي خوانید.

پروژه كارون 4 يک 
سد بزرگ قوسي 
بتني است كه 
آبگیري آن از پنجم 
فروردين 8 8 آغاز 
شده و هم اكنون 
حدود يک میلیارد 
و 500 میلیون متر 
مكعب آب در پشت 
آن جمع شده است
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قيمت بود، زيرا در اين صورت قيمت ها براي ما خيلي تقليل 
پيدا كرد. در واقع با اين كار توانستيم پروژه را بخش بخش 
كرده و قيمت ها را به شدت بشكنيم. البته موضوع ديگر اين 
بود كه در آن زمان مديران ما، بر اين باور بودند كه فراب 
تجربه مديريت پروژه به اين شكل را نداشت و از همين رو 

هم بود كه قرارداد چندبخشي بسته شد.
:بعدازقريببه9سالكهازاجراياينپروژه
ميگذرد،عملكردفرابوتيمكارشناسيواجرايياش

رادراينپروژهمليچگونهميبينيد؟
فراب شركتي است كه نه اين پروژه، پروژه اولش است 
و نه پروژه آخرش. از همين رو انتظار ما از فراب اين است 
كه هر پروژه اي را كه تمام مي كند، براي پروژه بعدي اش با 
تجربه و توان بيشتري وارد كار شود. در واقع اگر در اين 
پروژه، فراب را با يك شركت كوچك مقايسه كنيم، بايد 
گفت كه فراب بسيار هم خوب عمل كرده است. اما سخن 
اين است كه با توجه به پتانسيل هاي فراب، انتظار ما از فراب 
بيشتر است. در مجموع بر اين باورم كه از مديرعامل گرفته 
تا نيروهاي زيرمجموعه در كارگاه، خيلي براي اين پروژه 
زحمت كشيدند و با تعصب كار كردند و مهم هم براي 
ما همين تعصب فرابي هاست. از سوي ديگر عما بعد از 
آب گيري سد، كنتور راه اندازي نيروگاه زده شده و انتظار 
ما از مجموعه فراب اين است كه هر چه سريعتر نسبت به 

راه اندازي و بهره برداري از فاز اول نيروگاه اقدام كنند.
:باتوجهبهطبيعتخاصاينپروژه،چهانتظاراتي
ازمجموعهفرابداريدكهفكرميكنيدياتاكنوندراين

پروژهپيادهنشدهويانيازبهتقويتدارد؟
اين پروژه تجربه جديدي براي هر دو طرف بود و من 

فكر مي كنم كه با اين وجود، تيم تصميم گيرنده در سايت يك 
تيم مجرب و آماده به كار بوده اند تا حدي كه فراب مي تواند 
از تجربه هاي كارون ۴ در ساير پروژه هايش نيز استفاده كند. 
براي من كه تا حدودي در جريان ساير پروژه هاي فراب 
هستم، اين نكته مطرح است كه تجربه هر پروژه تنها براي 
همان پروژه است و نمي تواند عينا در پروژه ديگري تكرار 
شود. بنابراين انتظارم از مجموعه فراب اين است كه، سازمان 
و علم مديريت پروژه را به صورت فني در سازمان خودش 
توسعه دهد و به شكلي كاما علمي با مسائل برخورد كند. 
پيشنهاد ديگر اين است كه فراب دستورالعمل بهره برداري 
به   روز و بر اساس آخرين متد ها براي پروژه هايش تهيه كند 
و موقع تحويل نيروگاه در اختيار كارفرما قرار دهد و حتي 
براي اين كارش مبلغي هم دريافت دارد. زيرا همواره بر 
اين باور بوده ام كه پيشگيري بهتر از درمان است، هنگامی 
احتمالي در زمان  كه مي توان جلوي مسائل و مشكات 
و  اقدام  آن  به  نسبت  بايد  حتما  گرفت،  را  بهره برداري 
هزينه اش را هم دريافت كرد. گرچه نظر من اين است كه 
بهره برداري ها را هم لزوما بايد تا دو سال بر عهده پيمانكار 

گذاشت و نه يك مجموعه ديگر.
يكيازمشكاتجدياينپروژه،تاخيردرتاييد
مداركمختلفاستكهتاخيرهايزياديرابهپروژه
تحميلميكند.برايبرونرفتازمشكاتناشيازاين

امرچهپيشنهاداتيداريد؟
اين موضوع به نظر من مشكلي عمده در سطح كشور 
است و هنوز ابعاد حقوقي و فرهنگ آن در شركت هاي 
از سوي ديگر درست است  نيفتاده است.  كارفرمايي جا 
كه در كارفرما ها اين موضوع تثبيت نشده و اعتماد ازم 

اين  در صورت  آيا  كه  است  اين  سوال  اما  ندارد  وجود 
اعتماد، پيمانكار هم به واقع آن چيزي را تحويل مي دهد كه 
مورد نياز است يا خير؟ مي دانيد كه تقصير را گردن ديگري 
انداختن مشكل عمده كشور ماست و بايد در سمينار هاي 
مختلفي شركت كرد تا بتوان فرهنگ كار EPC را تثبيت 
كرد و جا انداخت. ما هم در آب نيرو با توجه به قدرتي كه 
مشاوران دارند و حتي مي توانند كار را متوقف كنند، محدوده 
اي براي كار آنها تعريف كرده ايم و تمام تاشمان را مي كنيم 

تا مشكلي از اين بابت، تيم فراب نداشته باشد.
بهعنوانيكيازنيروهايقديميفرابكههماكنون
درشركتآبنيرومشغولبهكاراست،چهپيشنهادات
مشخصيبرايآيندهحرفهايفرابوحضورمداوماش

درپروژههايمختلفداريد؟
فراب با پتانسيلي كه دارد نبايد تنها به عنوان مدير پروژه 
يا صرفا هماهنگ كننده عمل كند، بلكه بايد در كنار اين 
امور، وارد فاز طراحي نيروگاه هم بشود. زماني كه من وارد 
فراب شدم، ۴ الي 5 نفر بيشتر نبوديم و هيچ اطاعي هم در 
مورد بحث نيروگاه هاي آبي نداشتيم و اكنون مي بينيم كه 
فراب يكي از موفق ترين شركت ها در اين زمينه است. به 
نظر من، فراب بايد وارد طراحي توربين و شير پروانه اي و 
ژنراتور شود زيرا هم خيلي پيشرفته و مجهز شده است و هم 
امكانش را دارد. از سوي ديگر فراب امكانات سخت افزاري 
ندارد، در حالي كه به نظر من بايد حداقل امكاناتي را براي 
خودش ايجاد كند تا گاهی براي ساخت يك قطعه، ماه ها 
معطل نماند و مجبور به پرداخت بهايي گزاف هم نشود. فكر 
مي كنم فراب هم بايد راه مپنا را برود و با راه اندازي چندين 

كارخانه سخت افزاري، اين مشكل اساسي را هم حل كند.

ونده
پر

فراب با پتانسیلي 
كه دارد نبايد تنها 

به عنوان مدير 
پروژه يا صرفا 
هماهنگ كننده 

عمل كند، بلكه 
بايد در كنار اين 

امور، وارد فاز 
طراحي نیروگاه 

هم بشود. زماني 
كه من وارد فراب 

شدم، 4 الي 5 
نفر بیشتر نبوديم 

و هیچ اطاعي 
هم در مورد بحث 

نیروگاه هاي آبي 
نداشتیم و اكنون 

مي بینیم كه فراب 
يكي از موفق ترين 

شركت ها در اين 
زمینه است
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:جنابآقايابنحجازي!برايآغازگفتوگواز
ويژگيهاومختصاتپروژهكارون4بگوييد؟

بزرگترين  از  يكي   ،۴ كارون  مگاواتي  هزار  نيروگاه 
به  فراب  شركت  كه  است  كشور  نيروگاهي  پروژه هاي 
عنوان پيمانكار اصلي اين پروژه، تعهد تجهيز و تامين ۴ 
دستگاه توربين، ۴ دستگاه شير پروانه اي، ۴ واحد ترانس 
اصلي، سيستم هاي كمكي برقي و 
مكانيكي و دريچه هاي خروجي 
و  نصب  همچنين  نيروگاه 
راه اندازي ژنراتور را بر عهده دارد.
اكنون هم پروژه :اين
چقدرپيشرفتفيزيكيداردو
پيشبينيتانبراياتمامكلآن
چه تضمين، دوره احتساب با

تاريخياست؟
يعني ششم مهر  هم اكنون _ 
89 _  پيشرفت نصب اين پروژه 
 9 حدود  يعني  است  درصد   8۶
پيش بيني هاي  از  عقب تر  درصد 
اوليه. طبق برنامه توافقي بايد هم اكنون اين پروژه 95 درصد 
پيشرفت داشته باشد اما در اجراي پروژه نصب ژنراتور و 
ارسال و تامين تجهيزات و ابزارهاي مخصوص و مشكات 
آلستوم  شركت  توسط  راه اندازي  و  نصب  سوپروايزري 
تاخير به وجود آمد. با اين حال سعي شده اين تاخير تا 
حد زيادي جبران شود. بر اساس ارقام موجود تاخيرهاي 
به وجود آمده در طول مدت نصب و راه اندازي ۴ واحد 
نيروگاه، بيش از 9 ماه بود كه با تاش همكاران كارون، 

مدت 3 ماه از آن كاسته شده است. اين نكته نيز ازم است 
عنوان شود كه قرارداد تامين تجهيزات و ژنراتور در اين 
پروژه مستقيما ميان كارفرماي اصلي طرح و شركت آلستوم 

عقد شده است.
واحد اول 25۰ مگاواتي ما مراحل نصب را به طور كامل 
پشت سر گذاشته و آماده شروع به كار و تست راه اندازي 
است، واحد دوم ظرف دو هفته آينده، واحد سوم در سه 
ماه آينده و واحد چهارم ظرف شش ماه آينده در مرحله 
راه اندازي قرار مي گيرد. در واقع مي توان پايان فروردين 
سال 1391 را تاريخ پاياني حضور خود در اين پروژه عظيم 

ملي، البته با احتساب دوره تضمين اعام كرد.
:بسياريبراينباورندكهعدمواگذارييكپارچه
پروژهنيروگاهكارون4بهشركتفراب،ريشهبسيارياز
مشكاتاينپروژهاست؛دراينبارهچهنظريداريد؟

همينطور است و بيشتر اين تاخير و توقف ها به همين 
دليل به ما تحميل شد. به عنوان مثال وقتي نصب ژنراتور 
تاخير دارد ما ظاهرا به عنوان مدير پروژه اختيار نظارت 
با شركت  از آنجايي كه فراب طرف قرارداد  داريم، ولي 
آلستوم نيست، اقتدار چندانی ندارد و اينجاست كه به نظر 
مي برد.  رنج  دوگانه  مديريت  از يك  ژنراتور  من حداقل 
قراردادي  اهرم هاي  از  مالي قوي تر  اهرم هاي  مي دانيد كه 
برآورده  ما  انتظارات  از  بسياري  دليل  همين  به  و  است 
نمي شود. من فكر مي كنم كه در آينده نيز مسائلي از اين 
دست پيش خواهد آمد در حالي كه فراب خواهان اجراي 
بر سر  اما موضوع  بهترين شكل آن است.  به  اين پروژه 
اختياراتي كه فراب هم اكنون دارد نيست بلكه موضوع اين 
است كه فراب اهرم اصلي را براي حل مشكات در اختيار 

ندارد و به همين دليل هم گاهي مشكاتي از اين دست 
پيش مي آيد.

:البتهشركتآبونيروبهعنوانكارفرماياين
پروژه،براينباوراستكهچندبخشيكردنپروژه
برايپايينآوردنقيمتنهاييآنبودهاستكهبهنظر
توجيهقابلقبوليهمبهنظرميرسد؛حالبااينوضع

چهپيشنهاداتيبرايبرونرفتازمشكاتداريد؟
پايين  براي  هم  فراب  خود  كه  مي آيد  پيش  گاهي 
نگه داشتن قيمت نهايي، چند پيمانكار جزء را در برخي 
پروژه هايش به به كار بگيرد و خودش مديريت كان را 
انجام دهد. اما اين موضوع مستلزم آن است كه تيم دفتر 
فنی بسيار تقويت شود. در واقع خواسته مشخص ما اين 
است كه براي رفع مشكات احتمالي، يك تيم كارشناسي 
براي برنامه ريزي ها همواره در محل پروژه حضور داشته 
باشد و تنها به جلسات دوهفته يك بار هماهنگي قناعت 
نشود. همين جلسات دو هفته يك بار سرعت تصميم گيري 
را گرفته است و منجر به طواني تر شدن حل مشكات 

شده است.
بااتر بهرهوري و كار فرآيند بهبود :براي
مشخصي پيشنهادات و درخواستها چه فعاليتها،

داريدتادرآيندهبامشكاتكمتريروبهروشويد؟
نگراني اصلي ما امروز سيستم ، و )نظام( بهره برداری 
است)از نيروگاه های برق - آبی( است. تجهيزات نيروگاه 
های جديد در مقايسه با نيروگاه های قديمی بسيار متفاوت 
است و طراحی آنها با يكديگر فرق دارد. اجرم می بايست 
شركت های بهره بردار به آموزش كاركنان خود بسيار توجه 
كنند. ما نگران اين هستيم كه برخی از افراد شركت های 

درگفتوگوبامديراجراييكارگاهكارون4مطرحشد

نگراني اصلي ما مشکات  بهره برداري است
براي  عنوان  برازنده ترين  شايد  اين  سخت«؛  شرايط  در  كردن  »كار 
مجموعه اي باشد كه در دل كوه هاي سر به فلك كشیده زاگرس جنوبي، در سرما 
و گرما، در عرق ريزان تابستان و سوز سرماي زمستان بدون كوچكترين 
وقفه اي دوشادوش هم كار كرده اند تا ايران شاهد افتتاح پروژه اي باشد 
قابلي  مدير  بدون شك  مختصاتي  چنین  با  مجموعه  اين  عظیم.  غايت  به 
مي طلبد.»سیدرضا ابن حجازي« مديري توامند و با ويژگي هايي مثال زدني 

تاكنون  و  است  پیوسته  فراب  بزرگ  خانواده  به   79 سال  از  او،  است. 
مسئولیت هايي چون كارشناس نصب كارگاه كرخه، رئیس بخش برق و 
ابزار دقیق كارون 3، مدير اجرايي طرح توسعه مسجد سلیمان را برعهده 
ابن حجازي  با  است.   4 كارون  كارگاه  اجرايي  مديريت  هم  حاا  و  داشته 
مشكات  پیش بیني  و   4 كارون  ملي  پروژه  ويژگي هاي  و  شرايط  درباره 

احتمالي آينده اش، به گفت وگو نشسته ايم.

 بر اساس ارقام 
موجود تاخیرهاي 
به وجود آمده در 
طول مدت نصب و 
راه اندازي 4 واحد 
نیروگاه، بیش از 9 
ماه بود كه با تاش 
همكاران كارون، 
مدت 3 ماه از آن 
كاسته شده است
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بهره بردار به دليل عدم آشنايی با تجهيزات، بهره برداری را 
به درستی انجام ندهند.  در واقع با عدم حضور تيم بهره بردار 
در زمان نصب تجهيزات، نگرانيم كه بهره برداري در آينده 
تعهدات  ديگر  شود.موضوع  روبه رو  جدي  مشكات  با 
باقي مانده بحث ژنراتور است، زيرا كار هم اكنون به كندي 
جلو مي رود و ما از كارفرما انتظار داريم كه از اهرم هاي 
خودش به بهترين شكل استفاده كند. همچنين بحث تحويل 
قطعات يدكي و ورود به دوره تضمين از ديگر نگراني هاي 
ماست، زيرا اگر سيستم بهره برداري درست عمل نكند، ما با 

مشكات جدي روبه رو خواهيم شد.
بين وصميمانهاي روابطخوب ميشود :گفته
مجموعهفرابباكارفرماومشاوروجودداردواينكه
اينپروژهازبسياريلحاظسريعترازسايرپروژههاپيش

رفتهاست؛دراينبارهكميتوضيحدهيد.
بله، دقيقا. واقعا بايد گفت كه روابط نزديكي بين ما با 
مجموعه كارفرما و مشاور وجود دارد و حمايت هاي فني 
خوبي هم از سوي مشاور به ما ارائه مي شود. اين در حالي 
است كه در پروژه هاي قبلي اينگونه حمايت هايی از سوي 
نصب  بحث  پروژه  اين  در  نمي گرفت.  صورت  مشاور 
شد.  انجام  قبلي  پروژه هاي  از  سريع تر  بسيار  تجهيزات 
اين است كه هم سرعت  پروژه كارون ۴،  مزاياي عمده 
و هم كيفيت در كنار هم ارتقا يافته است. تمام اين مسائل 
به استثناي مشكاتي كه پيش از اين به آن اشاره كردم، در 

مجموع سرعت پروژه را بسيار باا برده است.

:درمجموعتيماجراييومهندسيفرابكهدر
پروژهكارون4مستقرهستند،چندنفرند؟

در مجموع و همراه با سيستم نوتاش، 9۴ نفر در اين 
پروژه همه روزه در محل انجام پروژه مستقر هستند كه 
با تيم پيمانكار به 15۴ نفر مي رسد؛ جالب است بدانيد در 
زمان پيك كار، 219 نفر در اين پروژه درگير مستقيم بودند.
:شمابهعنوانمديرپروژهمستقردرمحل،يكوظيفه
مهمديگرهمبرعهدهداريدوآنهمچيزينيستجزمهيا
كردنفضاييكهكارشناسانوكارگراندرآنبتوانندبه
خوبيخدمتكنند،ازكارخودلذتببرندوازمحيطي
كهدرآنكارميكنندرضايتداشتهباشند.دراينزمينهو

تاشهاييكهصورتگرفتهبرايمانبگوييد؟
براي كساني  انگيزه اي  بااترين  بگويم كه  را  اين  اوا 
كه دور از خانواده و در اين شرايط سخت در اين محل 
كار مي كنند، انگيزه مالي است. من هم تمام تاش خود 
را كرده ام كه مجموعه از اين جهت با كمبود يا نارضايتي 
آئين نامه  در  هم  ديگر  رفاهي  بحث هاي  نباشد.  روبه رو 
شركت ديده شده است و ما تاش مي كنيم تا ضمن رعايت 
آن ها، اگر كار ديگری نيز از دست مان برآيد هم بيشتر از 
از  پروژه  رستوران  غذاهاي  مثال  .براي  دهيم.  انجام  آن 
كيفيت پاييني برخوردار بود كه با تاش زياد توانستيم يك 
رستوران مستقل و مخصوص فراب ايجاد كنيم تا غذاهايي 
به مراتب با كيفيت تر در اختيار مجموعه بگذاريم. يا اينكه 
براي تيم كارشناسي هفته اي يك روز، برنامه مسابقه فوتبال 

گذاشته ايم كه اگر امكاناتش باشد مايليم آن را براي تمام 
مجموعه توسعه دهيم. من بر اين باورم كه اولين شرط كار 
كردن، اين است كه فرد روحيه كاري باايي داشته باشد زيرا 
اگر انگيزه و روحيه نباشد، راندمان به شدت افت مي كند 
تاثير  پروژه  راندمان هم سيستم وار روي كل  افت  اين  و 
مي گذارد. به همين دليل مجموعه باز هم توجه ويژه اي را 
از طرف مديريت شركت مي طلبد. زيرا هر چه توجه بيشتر 

باشد، از اين طرف هم كيفيت كار باا مي رود.

ت
عاون

در م
او  

ندوک
ک

ونده
پر

همراه با سیستم 
نوتاش، 94 نفر 
در اين پروژه 
همه روزه در 

محل انجام پروژه 
مستقر هستند كه 
با تیم پیمانكار به 
154 نفر مي رسد؛ 
جالب است بدانید 

در زمان پیک 
كار، 219 نفر در 

اين پروژه درگیر 
مستقیم بودند
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سيد شريف حسيني با تاكيد بر 
اينكه »سد كارون ۴، يكي از سدهايي 
سرشاخه هاي  مسير  در  كه  است 
كارون احداث مي شود و پيشرفت 
فيزيكي خوبي تاكنون داشته است« 
گفت: »ويژگي هاي اين سد را بايد از 
دو منظر مورد بررسي قرار داد. يكي 
از منظر ملي و ديگر از منظر استاني«. 
نماينده اهواز با اشاره به منظر ملي 
اين سد تصريح كرد: »اگر بخواهيم 
از منظر ملي به اين پروژه عظيم نگاه 
كنيم بايد بگوييم كه اين پروژه يكي 
از بزرگترين پروژهاي در حال اجرا 

است و كارهايي خوبي در اين خصوص صورت گرفته است«.
وي ادامه داد: »اما از منظر منطقه اي يا استاني اگر بخواهيم به اين موضوع نگاه كنيم، 
بايد بگوييم كه اين طرح در حوزه منطقه اي استان خوزستان بود اما با توافقاتي كه در 
وزارت نيرو انجام شد به استان چهارمحال بختياري منتقل شد. اما در حال حاضر 

اعتبارات اين پروژه ملي عظيم در سر فصل اعتبارات استان خوزستان منظور مي شود«.
نماينده اهواز تشريح كرد: » يعني از يك طرف تمام هماهنگي ها با استانداري استان 
چهار محال بختياري است و از طرف ديگر اعتبارات آن در سر فصل استان خوزستان 
ديده مي شود كه اين امر باعث خواهد شد اعتبارات استان در كشور زياد تر از آنچه كه 

هزينه شده، نشان داده شود«.
حسيني با بيان اين مطلب ادامه داد: »اما موضوع ديگر اين است كه سدهايي كه 
ساخته مي شود بايد عاوه بر آباداني كه به صورت ملي براي آن منطقه مي آورند، برای 
مناطق اطراف خود هم آباداني بياورند«. وي با تاكيد بر اينكه »ساكنان روستاها و مناطق 

سيدشريفحسيني،نمايندهاهوازدرگفتوگوبافراب:

فراب موفق ترین شرکت پروژه کارون 4 بود
سد مخزني كارون 4 در استان چهار محال و بختیاري در فاصله حدود 180 
كیلومتري جنوب شهركرد و 4 كیلومتري پايین دست محل تاقي رودخانه هاي 
ارمند و بازفت )در كیلومتر 670 از مصد رودخانه كارون( واقع شده است. 
سدي كه شركت فراب، مجري پروژه نیروگاه برق آبي كارون 4 بوده است. سد 
230 متري كارون 4 به عنوان بزرگترين و بلندترين سد بتني كشور هم اكنون 
به حساب مي آيد و به گفته يك مجله معروف آمريكايي، در حوزه سدسازي 
كارون 4 به عنوان پنجمین سد و نیروگاه بزرگ دنیا شناخته مي شود. اين 
سند بتني 2 قوسي به تمامی، به دست مهندسان و متخصصان توانمند ايراني 
ساخته شده است. بنا به گفته مسئوان اين پروژه، از تابستان 89 هر 3 ماه به 
3 ماه، 250 مگاوات برق توسط نیروگاه كارون 4 وارد شبكه سراسري برق 
كشور مي شود. حجم مخزن آبي اين سد بتني 2/2 میلیارد متر مكعب اعام 
شده و اين سند ركورد بتن ريزي ماهیانه 92 هزار متر مكعب را در خاورمیانه 
به خود اختصاص داده است. در همین رابطه با »سید شريف حسیني« به 
گفت وگو نشسته ايم و نظر نماينده اهواز در خانه ملت را درباره ويژگي هاي 

اين سد بزرگ جويا شديم.

ملیحه حسینی
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مجاور اين سدها بايد اولين كساني باشند كه از نعمت هاي اين سد برخوردار مي شوند« تصريح 
كرد: »متاسفانه  اين اتفاق در بحث سد سازي نيافتاده، كه البته در بحث كارون ۴ هم از اين حرف 
و حديث ها زياد ديده و شنيده مي شود. البته ما به دنبال اين هستيم كه اين موضوع را حل كنيم و 

مردم منطقه بتوانند از مجاورت با اين سد به پيشرفت و آباداني برسند«.
نماينده اهواز در پاسخ به اينكه علت عدم بهره برداري و استفاده مردم منطقه از اين سدها 
چيست؟ گفت: »اين علت را مي توان در جابه جايي برخي از روستاها، عدم استفاده از نيروهاي 
بومي و عدم دادن خسارت جست وجو كرد و خساراتي كه گاهی باعث شده كه برخي از 
روستاهاي اطراف دچار مشكل شوند. عاوه بر اين، سدها در حالي ساخته مي شوند كه هنوز 
يك قطره از آب آن به مردم مناطق مجاور نرسيده است. بايد اولويت اول مردم مناطق در نظر 
گرفته بشوند تا بتواند كشاورزي منطقه را رونق بدهند«. عضو كميسيون صنايع و معادن ادامه داد: 
»وزرات نيرو بايد مجريان اين طرح ها را موظف كند تا خواسته هاي مردم مناطق مجاور كه تاكنون 

همكاري خوبي براي ادامه اين پروژه ها داشته اند، برآورده شود«. 
نماينده مردم اهواز در خانه ملت ادامه داد: »اگر اين اتفاق بيافتد و ذخيره سازي 15 ميليارد 
متر مكعب انجام بشود حتما در آينده شاهد رونق اقتصادي منطقه در بحث كشاورزي و بحث 
صنعتي و شيات خواهيم بود«. حسيني با تاكيد بر اينكه »پروژه هاي اينچنينی مي تواند تاثير بسزايي 
در بحث آباداني و ايجاد اشتغال منطقه داشته باشد« تاكيد كرد: »با نگاه اجمالي مي بينيم كه استان 
خوزستان كه يكي از استان هاي هم جوار اين آب هاست و با داشتن 3 ميليون و 2۰۰ هزار هكتار 
زمين هاي قابل كشت، در حال حاضر فقط يك ميليون 2۰۰ هزار هكتار را براي كشت آماده 
كرده ايم. به اين يك ميليون و 2۰۰ هزار هكتار هم در حال حاضر نتواسته ايم آب اختصاص 
بدهيم تا برداشتي در سه فصل داشته باشيم. اگر اين ذخيره سازي انجام شود، حتما ايجاد اشتغال 
خواهد كرد و در هر پنج هكتار به صورت مستقيم، يك نفر مي تواند شاغل باشد. مطمئن باشيد 
كه در استان خوزستان ما فقط در بخش كشاورزي مي توانيم بيكاري را از بين ببريم. همچنين در 
استان هاي همجوار هم اين اتفاق خواهد افتاد«.وي در ادامه با تاكيد بر اينكه »در حال حاضر كارون 
۴ يكي از بزرگترين پروژه هاي كارون به شمار مي رود« اظهار داشت: »كارون ۴، يكي از كاملترين و 
بهترين سدهايي است كه در حال اجراست«. نماينده اهواز با اشاره به فعاليت شركت هاي مختلف 
در پروژه كارون ۴ به فعاليت موفق شركت فراب در اين پروژه اشاره كرد و گفت: »شركت هاي 
مختلفي در پروژه سد كارون ۴ فعاليت داشتند كه به شركت فراب مي توان به عنوان يكی از 
موفق ترين اين شركت ها اشاره كرد؛ شركت فراب كه جزء شركت هاي تابعه وزرات نيرو به شما ر 

می رود، با تخصص و تجربه ای كه دارد در اين حوزه موفق عمل كرده است«.

ناممکن وجود ندارد 
 جرقه اين اتفاق از زمانی خورد كه آقاي مهندس ابن 
ـ از من خواست  ـ مدير اجرايي نيروگاه كارون ۴  حجازي 
كه به دفترشان بروم و بدون هيچگونه مقدمه اي توافقات انجام 
ـ را براي آبگيري  ـ شركت آب و نيروي ايران  شده با كارفرما 

بدنه سد، موقعيت و تعهدات  شركت فراب بيان كردند و از من خواستند كه برای مونتاژ 
مجموعه  ديسك و بدنه شير پروانه اي واحد ۴ در كم ترين زمان ممكن اقدام كنم. با توجه 
به حضور پيمانكار نصب دريچه هاي درفت تيوب و تست خشك اين دريچه ها، كه اين 
موضوع نيز يكي از تعهدات شركت فراب به كارفرما بود و حضور من در تست هاي 
مذكور به عنوان بازرس واحد بازرسي و كنترل كيفيت كارگاه،باعث شد من همزمان 
شدن مونتاژ شير پروانه اي با تست ها را برايشان شرح دهم. اما مهندس ابن حجازی، 
همچنان تاكيد بر انجام اين كار در كمترين زمان ممكن داشتند. بنابراين بهترين راه حل 
يك برنامه ريزي مناسب و همكاري با پيمانكاران مربوطه بود. در مرحله اول موضوع 
را با پيمانكار نصب شير پروانه اي در ميان گذاشتم و بر حضور نفرات با تجربه تا كيد 
كردم. ازم به ذكر است ايشان در پروژه »تانا« مشغول به فعاليت بود و در آن بازه زماني 
برای سپري كردن دوره استراحت به ايران برگشته بودند. پس از رسيدن قطعات بدنه 
و ديسك شير پروانه اي به كارگاه )1388/11/۰۴( در اولين اقدام تميزكاري آن ها را با 
تمامي نفرات در نصف روز انجام داديم و در بعدازظهر نسبت به مونتاژ اوليه اقدام كرديم. 
اولين مشكلي كه مشاهده شد كم بودن تعداد پيچ هاي اتصال دونيمه  بدنه شير پروانه اي 
به يكديگر بود كه تعداد پيچ هاي موجود درست نصف كل پيچ هاي اتصال دو نيمه به 
يكديگر بود. از طرفی خبر دادند كه ارسال بقيه پيچ ها به زودي امكان پذير نيست. در 
نتيجه، پس از نصب پيچ هاي موجود و وارد كردن گشتاور ازم برای محكم كردن آن ها، 
نسبت به جوشكاري ۴ عدد پليت در محل اتصال دو نيمه به منظور افزايش ضريب 
ايمني در زمان بلند كردن و انتقال به محل نصب مجموعه اقدام شد. دومين مشكلي 
كه مشاهده شد آسيب ديدن Rubber ديسك شير پروانه اي  در زمان تست هاي 
كارخانه اي بود. با توجه به لزوم تعويض اين استيك آب بند پيش از انتقال مجموعه 
ديسك و بدنه  شير پروانه اي، سريع استيك آب بند يدكي از انبار به نيروگاه منتقل شد. 
مشكل ديگر اين بود كه، محل عبور پيچ هاي اتصال اين استيك به بدنه ديسك شير 
پروانه اي سوراخ كاري نشده بود. با توجه به تعداد بسيار زياد اين سوراخ ها  و زمان كم، 
تصميم به انجام سوراخ كاري در محل گرفته شد. استيك آب بند را در محل نصب 
قرار داديم و رينگ پشت بند را روي آن نصب كرديم و سوراخ كاري را با دريل و مته اي 
كوچك تر از قطر پيچ هاي اتصال انجام داديم. پس از تميزكاري نيز تمامي پيچ ها را 
بستيم. ازم به ذكر است تمامي بازرسي هاي مراحل نصب مطابق با مدارك تاييد شده توسط 
دستگاه نظارت – شركت  مهاب قدس – انجام و به تاييد ناظران مربوطه رسانده شد. حتي 
در زمان نصب Bearing Case و محكم كردن پيچ هاي آن با توجه به اينكه در زمان صرف 
ناهار قرار گرفت و نفرات دستگاه نظارت در محل نبودند بازرسي اين مرحله با درخواست 
از نماينده كارفرما – جناب آقاي مهندس كاوياني – در حضور ايشان انجام  و مورد تاييدشان 
قرار گرفت.  پس از يك و نيم روز فعاليت، مونتاژ مجموعه در محلerection  bay به اتمام 
رسيد و برای انتقال به محل نصب در واحد ۴ آماده شد. به آقاي مهندس ابن حجازي و آقاي 
مهندس ياسي اطاع داديم. ايشان از كم بودن تعداد پيچ هاي اتصال دو نيمه بدنه شير پروانه اي 
ابراز نگرانی كردند. اعام شد هرچه سريع تر پيچ هاي مورد استفاده در تست هاي كارخانه اي را 
به كارگاه انتقام دهند. صبح روز سوم پيچ ها به كارگاه رسيد و كمتر از يك نيم روز كاري اين 
پيچ ها در محل خود نصب شدند. در پايان روز سوم )1388/11/۰۶( مجموعه ديسك و دو 
نيمه بدنه مونتاژ شده شير پروانه اي به محل نصب )واحد ۴( انتقال داده شد. ازم است بگويم 
كه مدت زمان اين فعاليت در واحد 1، 13 روز  و در واحد 2، 8 روز  و در واحد 3، ۶ روز بود. 
در طي اين سه روز كاری، تست خشك دريچه هاي درفت تيوب نيز در حال انجام بود و بايد 
در اين تست ها حضور می داشتم. مونتاژ اين مجموعه سنگين قطعات در اين زمان، نتيجه 
حضور و تاش بي وقفه پرسنل مجرب پيمانكار و برنامه ريزي مناسب بود. با حضور 
نفرات كارآزموده و برنامه ريزي مناسب، دست يافتن به زمان هاي ناممكن، ممكن است.
*مسئولبازرسيوكنترلكيفيتنيروگاهكارون4

بابک آريا*

ونده
پر

در حال حاضر 
فقط يک میلیون 

200 هزار هكتار را 
براي كشت آماده 
كرده ايم. به اين 

يک میلیون و 200 
هزار هكتار هم 
در حال حاضر 
نتواسته ايم آب 

اختصاص بدهیم 
تا برداشتي در 

سه فصل داشته 
باشیم. اگر اين 

ذخیره سازي انجام 
شود، حتما ايجاد 

اشتغال خواهد 
كرد و در هر پنج 
هكتار به صورت 
مستقیم، يک نفر 
مي تواند شاغل 

باشد
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فرآيند طراحي نيروگاه هاي آبي
مراحل طراحي توربين هاي آبي به طور كلي شامل فرايند هاي نشان  داده شده در شكل 1 است 

كه در ادامه هر مرحله به صورت مجزا توضيح داده مي شود.

 1( محاسبات اوليه و طراحي پايه
در شروع طراحي، ابتدا محاسبات اوليه و پايه اي برای به دست آوردن ابعاد و هندسه كلي 
تجهيزات انجام مي شود. در اين محاسبات شرايط كاري توربين شامل تراز آب در درياچه 
باادست و پايين دست، سرعت دوراني، توان خروجي و راندمان، اطاعات ورودي نرم افزار 
بوده و خروجي هاي آن شامل ابعاد و هندسه اوليه تك تك تجهيزات مانند محفظه حلزوني، 
پره هاي ثابت، پره هاي متحرك، رانر، لوله مكش و تمامي مواردي كه جهت مدل سازي و 
تحليل سيااتي ازم است )نمونه اي از كميت هاي خروجي در شكل 2 نشان داده شده 
است(. در شركت توبا با استفاده از نرم افزارهايي كه برای اين منظور تهيه شده، هندسه 
اوليه هر تجهيز به صورت سه بعدي و خودكار توليد شده و جهت تحليل هيدروليكي آماده 
مي شود. ازم به ذكر است كه در اين مرحله، ضمن برآورد  اوليه شرايط كاري و اطاعات 
طراحي تجهيز، جانمايي اوليه تجهيزات نيز به دست مي آيد. شكل 3 نمونه اي از مدل 
سه بعدي رانر و محفظه حلزوني يك توربين برقآبي كه بعد از تعيين محاسبات پايه و به 

كمك نرم افزار CATIA تهيه شده است را نشان مي دهد. 

 2( طراحي هيدروليكي
پس از انجام محاسبات اوليه و توليد مدل هيدروليكي سه بعدي توربين، محاسبات تحليلي 
سيااتي آغاز مي شود. در اين مرحله با استفاده از روش هاي معمول تحليل هاي سيااتي، ابتدا 
هندسه مورد نظر شبكه بندي شده و سپس آناليزهاي مورد نياز صورت مي گيرد تا مشكات و 
عوامل نامطلوب شناسايي و اصاح شوند. همان گونه كه پيداست در اين مرحله اصاحات 
به صورت كلي و تا حدي چشمگير هستند و فرايند مذكور تا نزديك شدن به شرايط كاري 
موردنظر تكرار مي شود. سپس به منظور كاهش تلفات در رانر، اصاح رژيم جريان و در نهايت 
بهبود عملكرد توربين، فرايند بهينه سازي به كمك نرم افزار هاي تخصصي انجام مي شود كه در اين 
مرحله تغييرات به صورت جزئي و كوچك بوده و تنها در جهت بهبود عملكرد توربين است. 
در واحد طراحي توبا، به دليل ماهيت سعي و خطايي طراحي رانر و بهينه سازي آن و در نتيجه 
زمان بر بودن اين فرايند، نرم افزارهايي تهيه شده است تا در مراحل طراحي و بهينه سازي، تهيه مدل 
سه بعدي، شبكه بندي و تحليل با سرعت بيشتري صورت گيرد. شكل ۴ نمونه هايي از شبكه بندي  
رانر و پره هاي ثابت و متحرك كه براي انجام تحليل هاي هيدروليكي آماده شده است را نشان 
مي دهد. همچنين در شكل 5 تحليل هاي نرم افزاري انجام شده براي برخي از اجزاي توربين آورده 

شده  است.
  

   

روش طراحي توربين  هاي آبي
سال هاي  در  كه  است  فراب  تابعه  شركت هاي  از  يكي  توبا  شركت 
از  اي  مجموعه  گردآوري  به  اقدام  طراحي  پروژه هاي  تعريف  با  اخیر 
آبي  ماشین هاي  طراحي  زمینه  در  مجرب  متخصصین  و  كارشناسان 
كرده و با تامین امكانات و ابزارهاي موردنیاز، گام هاي مهم و اساسي 
برداشته است. گفتني است در اين راستا تجربیات چندين ساله شركت 

توبا و فراب در زمینه نیروگاه هاي آبي كمك شاياني به پیشرفت هرچه 
با  بیشتر  آشنايي  منظور  به  اينجا  در  است.  كرده  امر  اين  سريع تر 
طراحي توربوماشین هاي آبي، فرآيند طراحي كه در اين شركت صورت 

گرفته و در حال توسعه است به اختصار توضیح داده مي شود.

شكل 1 – طرح فرايند طراحي توربين هاي آبي

 شكل 2 - نمونه اي از کميت هاي خروجي هاي نرم افزاري در مرحله طراحي پايه تجهيزات

 شكل 3 - نمونه اي از مدل سازي سه بعدي براي رانر و محفظه حلزوني يك توربين برقآبي

شكل 4 - نمونه هايي از شبكه بندي رانر و پره هاي ثابت و متحرك در مرحله طراحي  هيدروليكي

واحد طراحي توبا، 
به دلیل ماهیت 
سعي و خطايي 
طراحي رانر و 
بهینه سازي آن و 
در نتیجه زمان بر 
بودن اين فرايند، 
نرم افزارهايي 
تهیه شده است 
تا در مراحل 
طراحي و 
بهینه سازي، تهیه 
مدل سه بعدي، 
شبكه بندي و تحلیل 
با سرعت بیشتري 
صورت گیرد

2۰

پوريا اكبرزاده***

سیروس رقاقي**

رامین میريان*
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3( طراحي مكانيكي  و تهيه نقشه ها و مدارك ساخت
در اين مرحله نتايج تحليل هاي هيدروليكي صورت گرفته به  عنوان ورودي تحليل هاي 
مكانيكي تنش-كرنش، مودال، سينماتيكي، ديناميكي و غيره مورد استفاده قرار مي گيرد، تا پس از 
تاييد مواد و ضخامت هاي در نظر گرف ته شده برای تهيه نقشه و فرايندهاي ساخت و كنترل 
كيفي و ... آماده شوند. نكته حائز اهميت در اين گام اين است كه نرم افزارهاي استفاده شده در 
اين مرحله، قابليت لينك شدن به نرم افزارهاي تحليل هيدروليكي را دارند و همان نتايج محاسبات 
هيدروليكي به صورت دقيق و بدون هيچگونه انحرافي در تحليل هاي مكانيكي مورد استفاده قرار 
مي گيرند كه موجب افزايش دقت و صحت نتايج حاصله مي شود. شكل ۶ نمونه اي از تحليل 
مكانيكي تنش-كرنش براي محفظه حلزوني و لوله مكش يك توربين آبي را نشان مي دهد. ازم 
به  ذكر است كه در اين مرحله براي محاسبه نيروهاي وارده بر هر قطعه عاوه بر استفاده از 
نرم افزارهاي تحليل هيدروليكي، برنامه هاي محاسباتي عددي داخلي نيز براي تعيين ميزان فشار 
داخلي تجهيزات ناشي پديده رد بار در يك نيروگاه آبي تدوين شده است كه نمونه اي از خروجي 
آن در شكل 7 آورده شده  است.  در شكل 8 نيز نمونه اي از تحليل مودال روي لوله مكش يك 
نيروگاه برق آبي تحت نوسانات فشاري داخلي براي مد اول فركانسي نمايش داده شده است. 
همانطور كه ذكر شد مرحله نهايي شامل طراحي، تهيه نقشه ها و مدارك ساخت و كنترل كيفي 
می شود. نمونه از مدل سه بعدي يك واحد كامل نيروگاهي و در نهايت نقشه ساخت زانوئي لوله 

مكش در شكل 9 نشان  داده شده  است.
 

  

 
شكل 8 - نمونه اي از تحليل مودال براي لوله مكش 

   

 شكل 9 - نمونه اي از نقشه سه بعدي يك واحد کامل نيروگاهي و نقشه ساخت زانوئي 
يك لوله مكش

پروژه هاي طراحي انجام شده
در راستاي بهره برداري و تصديق روش هاي طراحي به كار رفته، پروژه هاي زير با حمايت هاي 

شركت فراب انجام شده و يا در حال انجام هستند:
2*15۰۰kW به ظرفيت II پروژه طراحي نيروگاه مهريان •

• پروژه طراحي رانر نيروگاه سيمره به ظرفيت MW 1۶3*3 )پس از اتمام اين پروژه به 
دليل حساسيت موضوع، مدل تست نيز در دستور كار قرار گرفته است كه در حال انجام است(.

3*3۴7۰kW پروژه طراحي و ساخت نيروگاه آزاد به ظرفيت •
در پايان ازم به ذكر است كه طراحي هيدروليك رانر، يكي از مهم ترين قسمت هاي طراحي 
توربين است كه تاكنون دانش طراحي آن در داخل كشور وجود نداشته و توبا اولين شركتي است 

كه در راه بومي كردن آن گام های مثبتی برداشته است.

*مديرطراحيمهندسيشركتتوبا
**سرپرستگروهطراحيشركتتوبا
***كارشناسفنيمعاونتمهندسيشركتفراب

شكل 7 - نمونه اي از محاسبات مربوط به رد بار در يك نيروگاه برقآبيشكل 5 - نمونه هايي از تحليل هاي نرم افزاري در مرحله طراحي هيدروليكي

شكل 6 - نمونه اي از تحليل مكانيكي تنش-کرنش براي محفظه حلزوني و لوله مكش

در مرحله سوم 
نتايج تحلیل هاي 

هیدرولیكي صورت 
گرفته به  عنوان 

ورودي تحلیل هاي 
مكانیكي تنش-

كرنش، مودال، 
سینماتیكي، 

دينامیكي و غیره 
مورد استفاده 

قرار مي گیرد، تا 
پس از تايید مواد 
و ضخامت هاي در 
نظر گرفته شده 

برای تهیه نقشه و 
فرايندهاي ساخت 
و كنترل كیفي و 
... آماده شوند
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حوزه هاي پایين دستي
و باادستي نفت و گاز

با عنوان  از سال 1386  فراب  پتروشیمي  گاز و  نفت،  معاونت 
و  فراب  دو شركت  به  متعلق  آن  عمده  كه سهام  نارديس  شركت 
تاسیسات دريايي است ثبت شده و پس از آن پروژه ها ي نفت، 
اجرا مي   شود.  اخذ و  اين شركت  قالب  گاز و پتروشیمي فراب در 

پايین دستي  حوزه هاي  شامل  نارديس  شركت  فعالیت هاي 
)Upstream( نفت و گاز مي  شود.  )Downstream( و باادستي 
در اين گزارش به معرفی بخش  باادستي و پايین دستي صنعت 

نفت و گاز می  پردازيم. 

حوزه هاي کاري صنعت نفت و گاز
برای آشنايي با صنعت نفت و گاز و صنايع گوناگون، يكي از ابزارهاي مفيد مديريتي، 
»زنجيره ارزش« است. زنجيره ارزش )Value Chain(، مفهومي متفاوت با زنجيره تامين 
است و فعاليت هايي را شامل مي شود كه طي آن ها براي محصول تحويلي به مشتري ارزش 
حاصل مي شود. زنجيره ارزش صنعت نفت، به كليه فعاليت هايي كه بر روي نفت و گاز 
صورت مي گيرد، گفته می شود تا محصول به صورت خام يا فرآورش شده، به فروش برسد. 
اين زنجيره به فعاليت هايی از قبيل اكتشاف، توسعه، توليد و بهره برداري، انتقال و ذخيره 
سازي، پاايش، پتروشيمي و بازار يابي و فروش اختصاص دارد. از فعاليت هاي ذكرشده كه 
فعاليت هاي اصلي )Primary Activities( در زنجيره  ارزش محسوب مي شوند و توالي 
اين فعاليت ها منجر به ايجاد ارزش افزوده براي رساندن نفت و گاز به دست مصرف كننده 
است، مي توان فعاليت هاي پاايش و پتروشيمي را نيز كنار گذاشت و زنجيره ارزش را به شكل 
اكتشاف، توسعه، بهره برداري، انتقال و ذخيره سازي و فروش تعريف كرد. بنابراين مي توان از 

زنجيره اخير با عنوان »زنجيره ارزش صنعت باادستي نفت و گاز« نام برد. با اين توضيح، 
مفهومي كه امروزه به »صنايع باادستي نفت و گاز« اشاره دارد، اصوا فرآيندهايي كه طي 
آن ها نفت خام و گاز طبيعي، اكتشاف شده و از مخزن استخراج مي شوند را شامل مي شود و 
معموا با عنوان »اكتشاف و توليد« )Exploration & Production( هم شناخته مي شود.

فرآيندهايي كه پس از آن اكتشاف و توليد، روي فراورش و انتقال نفت و گاز صورت 
 )midstream( مي گيرد را صنايع پايين دستي مي گويند. البته اصطاح صنايع ميان دستي
نيز گاهی براي انتقال نفت و گاز از چاه استخراج به مرحله بعدي )براي مثال پاايش يا 
ذخيره سازي براي فروش( نيز استفاده مي شود، ولي معموا بخش ميان دستي زيرمجموعه 

فعاليت هاي پايين دستي نفت و گاز قرار مي گيرد.
می  توان گفت فعاليت هاي پاايش و پتروشيميايي از جنس صنايع پايين دستي صنعت نفت 
است و در زنجيره ارزش باادستي نفت در نظر گرفته  نمي شوند. به همين دليل است كه 
اصطاح »نفت، گاز و پتروشيمي« تنها براي صنايع پايين دستي كاربرد دارد و براي صنايع 

 محمد مجدم*
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باادستي از »صنايع باادستي نفت و گاز« استفاده مي شود. اما با 
تقسيم بندي ارائه شده و با نگاهي به صنعت نفت وگاز، سوالي 
كه پيش مي آيد اين است كه نقش ساير فعاليت هاي حاشيه اي 
در ايجاد ارزش براي محصول نهايي چيست؟ براي نمونه نقش 
شركت هاي ايمني و محيط زيست، خدمات ترابري، درماني 
و رفاهي. در تعريف زنجيره ارزش از اين فعاليت ها به عنوان 
ياد   )  Supportive Activities( پشتيباني  فعاليت هاي 
مي شود و اين فعاليت ها به عنوان مكمل هر يك از فعاليت هاي 

اصلي مي توانند در نظر گرفته شوند.
فعاليت هاي صنعت نفت و گاز

با اين توضيح مي توان مهم ترين فعاليت هاي صنعت نفت را 
به شرح زير، توضيح داد:

•  اكتشاف
فعاليت هاي اكتشافي در واقع نقطه شروع زنجيره ارزش 
صنعت نفت و گاز هستند و كليه فعاليت هاي مربوط به 
شناسايي پتانسيل هاي نفتي و يا گازي ميدان هاي خشكي و 
دريايي را شامل مي شوند. اين امور شامل لرزه نگاري )دو 
شناسايي  و  بسترشناسي  زمين شناسي،  بعدي/سه بعدي(، 
تعيين  همچنين  است.  گازي  و  نفتي  بستر  تاريخچه 
عمليات  با  گازي  يا  نفتي  ميدان  در  موجود  فرصت هاي 
حفاري چاه هاي ارزيابي و توصيفي نيز در اين فعاليت ها 
طبقه بندي مي شوند. با استفاده از اطاعات چاه هاي ارزيابي 
و توصيفي، مطالعات مقدماتي فني و اقتصادي برای ارزيابي 
در  تصميم گيري  و  توسعه اي  طرح هاي  بودن  تجاري 
خصوص ورود به فاز توسعه طرح صورت خواهد گرفت.

• توسعه 
در اين فعاليت ها مطالعه جامع مخزن و تعيين سناريوي بهينه 
توليد از ميدان با توجه به پارامترهاي مختلف فني، اقتصادي، 
ميدان  گذشته  چاه هاي  توليد  اطاعات  و  ريسك سنجي 
صورت مي گيرد. انجام اقدامات مربوط به طرح توسعه بهينه 
ميدان از قبيل عمليات حفاري چاه هاي جديد توسعه اي، 
ايجاد تأسيسات سطح اارضي )واحدهاي بهره برداري و 
ايستگاه هاي  گاز،  فراورش  واحدهاي  نفت،  نمك زدايي 
تقويت فشار و تزريق گاز(، خطوط لوله و تأسيسات انتقال 
نفت و گاز، ارزيابي عملكرد توليدي ميدان در سناريوي 
پيشنهادي از ديگر فعاليت هاست. البته بايد در نظر داشت 
فعاليت هاي توسعه ميدان را شامل  موارد ذكر شده كليه 
مي شوند ولي مي توان واحدهايي تاسيسات سطح اارضي و 
همچنين انتقال را جداگانه در حوزه پروژه هاي پايين دستي  

محسوب و واگذار كرد.
همچنين دريافت اطاعات جديد ميدان و به روزرساني 
مطالعات انجام شده با استفاده از اطاعات چاه هاي توليدي، 
پيش بيني عملكرد آتي مخزن و  تصميم گيري در خصوص 
سناريوهاي جديد توسعه ميدان در صورت نياز از ساير فعاليت  

هاي توسعه اي هستند. 
• توليد و بهره برداري 

عمليات توليد و استخراج نفت مطابق سناريوي پيشنهادي، 
فرآورش و مانيتورينگ اطاعات توليد، ثبت و مستندسازي 

تاريخچه چاه در زمره فعاليت هاي بهره برداري قرار می گيرد.
• انتقال و ذخيره سازي  

ذخيره سازي در مخازن و انتقال نفت خام به پاايشگاه و 
يا جايگاه هاي صادرات از طريق خط لوله را شامل  مي شود.

•  پاايش
فرآيند شكستن مولكول هاي سنگين نفتي به اجزاي سبك 
تر مورد استفاده و تهيه مواد خام اوليه موردنياز فرآيندهاي 

پتروشيميايي 
•  پتروشيمي 

توليد محصوات شيميايي  و مواد پايه، مثل پلي اتيلن و 
زايلن موردنياز صنايع كود شيميايي، رنگ سازي، پليمر  و غيره 

•  بازار يابي و فروش
فروش  نهايت  در  و  رقبا  ترازيابي  بازار،  نياز  ارزيابي 
محصول آخرين حلقه از زنجيره ارزش صنايع نفت و گاز 

است.
با توضيحاتي كه داده شده، مي توان دريافت كه پروژه 
هايي از قبيل اكتشاف و لرزه نگاري، توسعه ميادين نفت 
و گازي، پروژه هاي حفاري و سرويس هاي آن، در طرح 
هاي حوزه باادستي نفت وگاز قرار می گيرند و پروژه هاي 
احداث پاايشگاه، پتروشيمي، مخازن ذخيره سازي، خطوط 
انتقال، ايستگاه هاي تقويت فشار و... حوزه  پايين دستي 

اين صنعت هستند.
در كشور ما، شركت ملي نفت ايران به همراه شركت 
هاي تابعه آن )بالغ بر 21 شركت تابعه(، در برخي از فعاليت 
هاي زنجيره ارزش )مانند اكتشاف، بهره برداري، ذخيره 
انحصاري عمل مي كند و  به صورت  سازي و فروش( 
ساير فعاليت ها )مانند توسعه ميادين، احداث پاايشگاه و 
پتروشيمي( از طريق برگزاري مناقصه به شركت هاي ديگر 

نيز واگذار مي شود.
در زمينه توسعه ميادين نفتي و گازي كه پروژه هاي 
عظيم ملي تلقي مي شوند و براي نمونه مي توان به فازهاي 
توسعه اي پارس جنوبي اشاره كرد، شركت ملي نفت ايران 
يا شركت هاي تابعه آن )براي مثال شركت نفت و گاز پارس 
يا فات قاره(، از پيمانكاران عمومي بزرگ و يا به صورت 
مشاركتي از اين پيمانكاران استفاده مي كنند. همچنين در زمينه 
احداث پاايشگاه و پتروشيمي، پيمانكاران عمومي فراواني چه 
در ايران و چه در خارج از ايران وجود دارند و در اين زمينه، 
طرح هاي پاايشگاهي و پتروشيمي با سرعت قابل توجهي در 

حال واگذاري يا اجرا است. 
*كارشناسطرحهایباادستینفتوگاز
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را در يك سازمان مي توان  امروزه كمتر كسي 
يافت كه از اثرات مخرب انواع مصدومیت ها بر آن 
آگاه  مالي  و  انساني  زيان هاي  لحاظ  به  سازمان 
نباشد. در مقابل اين تاثیرات مخرب، پیشگیري را 
به عنوان برترين و موثرترين راه حل براي مقابله 
با مصدومیت در نظر مي گیرند. جديدترين راهكار 
است.  ايمن  سازمان  يك  ايجاد  زمینه  اين  در  نیز 

موهبتي  شنوايي،  حس  و  گوش 
است الهي. ممكن است اين عضو در 

اثر اصوات با تراز فشار بااتر از حد استاندارد 
براي  است  ازم  بنابراين  شود.  آسیب  دچار 
مناسب  فردي  حفاظت  وسايل  از  آن  از  حفاظت 
استفاده كنیم در غیر اين صورت اين نعمت الهي 

را از دست خواهیم داد.

سازمانایمن؛
جلوگیریاز

مصدومیتها

ایمني در برق
از وقتي كه برق در زندگي انسان ها به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته، در كنار 
مزيت هاي فراوان، معايبي مثل برق گرفتگي در اثر تماس مستقيم و غيرمستقيم با برق در 
مكان هاي مختلف ، خطرات و حوادث غير قابل جبراني را به همراه داشته است. به طور كلي 

عوامل زير در برق گرفتگي موثرند.
1- پتانسيل )ولتاژ( برقي كه شخص در معرض آن قرار مي گيرد.
1- شرايط عايق بودن مكاني كه حادثه در آن محل اتفاق مي افتد.

2- مقاومتي كه پوست مصدوم يا لباس شخص يا مجموعه آن ها از خود نشان مي دهند.
3- محل تماس بدن با جسم هادي. 

۴- فشار و ميزان سطح تماس بدن با جسم هادي .
انواع روش هاي حفاظت در برابر برق گرفتگي 

1- حفاظت با ولتاژ كاري پايين و محدود كردن انرژي 
2- حفاظت با عايق بندي 

3- حفاظت با پوشش ها و روكش ها
۴- حفاظت با ايجاد فاصله 

5- حفاظت با سيم ارت

ایمني صنعتي
كاركنان در محيط هاي صنعتي با وجود ماشين آات و ابزار فراوان، غالبا در معرض خطرات 
گوناگون ناشي از كار قرار دارند. با پيشرفت فن آوري و افزايش كاربرد ماشين آات اين 
خطرات روز به روز در حال افزايش است. ايمني صنعتي، رشته اي گسترده است كه به 
مجموعه تدابير، اصول و مقرراتي گفته مي شود كه با به كار گرفتن آن ها مي توان نيروي انساني 
و سرمايه را در برابر خطرات گوناگون در محيط هاي صنعتي به گونه اي موثر و كارا  نگهداري 
كرد و به اين وسيله يك محيط كار ايمن و سالم براي افزايش كارايي كاركنان  به وجود آورد.

ايمني چيست؟
ايمني از نظر لغوي يعني مصونيت. در تعريفی جامع تر می توان ايمني را به معناي امن و 
امنيت و رعايت اصول و مقرراتي دانست كه برای رهايي از شرايط مخاطره آميز و حفظ 
نيروي انساني و تاسيسات صورت می گيرد. بايد توجه كرد با رعايت موارد ايمني، كليه 
خطرات و عوامل خطرآفرين و حادثه ساز حذف نخواهد شد، بلكه كاهش يافته و تحت 

كنترل درخواهد آمد.
تعريف ايمني از نظر استاندارد

 ايمني عبارت است از ميزان دور بودن از خطرات. واژه Hazard كه در تعريف علمي ايمني آمده 
است، در واقع شرايطي است كه پتانسيل رساندن صدمه به كاركنان، تجهيزات و ساختمان ها و از 

بين بردن مواد يا كاهش كارايي در اجراي يك وظيفه از پيش تعيين شده را دارد. 
 تحقيق در حوادث

برای تحقيق درباره حوادث، ايه هاي متعددي را بايد در نظر گرفت و هر كدام از ايه ها نيز 
دايل و توصيه هايي دارد كه بعد از وقوع يك حادثه مورد بررسي قرار مي گيرند. اين ايه ها 
به دو بخش ايه هاي دروني و نامحسوس و ايه هاي بيروني يا ظاهري تقسيم می شوند. ايه 
بيروني به طور مستقيم با دايل فني و ظاهري حادثه مرتبط است. در صورتيكه ايه هاي 
دروني يا نامحسوس به روش هاي پيشگيري از خطرات مربوط مي شود. اغلب اوقات هنگام 
وقوع حادثه به ايه بيروني توجه شده و به همين دليل از تجربيات قبلی حاصل از تجزيه 
و تحليل حوادث براي پيشگيري از حوادث بعدي نمي توانيم استفاده كنيم. بنابراين براي 
پيشگيري از حوادث ازم است به دايل دروني يا زير سطحي و بيروني يا ظاهري توجه 
شود. با توجه به دايل بيروني فقط مي توان از وقوع مجدد آخرين حادثه پيشگيري كرد، 

بهداشت فردي 
 امروزه آب هاي معدني با آرم، مشخصات و طعم های متفاوتي وارد بازار شده و در 
دسترس عموم قرار می گيرد. پزشكان توصيه كرده اند كه افراد بايد روزانه حداقل 8 ليوان 
آب بنوشند. آب سالم نبايد گاز، بو و طعم داشته باشد. اما اكثر فروشندگان آب هاي 
معدني براي جلب نظر مشتريان خود، طعم هايی به آب اضافه مي كنند كه ضرورت 
دارد بچه هاي زير 5 سال از آب هاي طعم دار حتي اگر افزودني مجاز به آب باشد، 

استفاده نكنند.

13

2

برای تحقیق درباره 
حوادث، ايه هاي 
متعددي را بايد 
در نظر گرفت 
و هر كدام از 
ايه ها نیز دايل 
و توصیه هايي 
دارد كه بعد از 
وقوع يک حادثه 
مورد بررسي قرار 
مي گیرند. اين 
ايه ها به دو بخش 
ايه هاي دروني 
و نامحسوس و 
ايه هاي بیروني 
يا ظاهري تقسیم 
می شوند

2۴
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معاينات پزشكي 
كاركنان يكي از 

موارد مهم و 
از اساسي ترين 

برنامه هاي 
بهداشت حرفه اي 
است و با اهداف 

و برنامه هاي 
گوناگون و 

متفاوتي انجام 
مي شود. هدف از 

معاينات پزشكی، 
تعیین میزان 

سامت فیزيكي، 
رواني و تشخیص و 

درمان به هنگام 
بیماري هاي شغلي 

است

باكس 1

              

باكس 2

      

باكس 3:

     

باكس ۴
      

باكس 5
                        

باكس ۶

                    

بهداشت حرفه اي
بروز خستگي و بيماري هاي ناشي از عوامل رواني

افرادی كه ماه ها بطور منزوي كار مي كنند ممكن است اختا ات رواني و عوارض 
پسيكوسوماتيك )بيماري هاي جسماني كه تا حدودي علت رواني دارند( از خود نشان 
دهند. از ديگر عوامل رواني زيان آور در محيط كار مي توان به عدم وجود رضايت شغلي، 
عدم وجود امنيت شغلي، مسئوليت در برابر حفظ اموال و ابزارآات گران قيمت و جان 
ديگران و عدم تطابق ميان كار ماشين و انسان، عدم پرداخت ها بر مبناي كارايي، عدم 
هماهنگي ميان درآمد و هزينه ها و تعيين زمان محدود براي انجام يك كار و سن افراد 

اشاره كرد .
راه های پيشگيري

در پيشگيري از بروز خستگي و بيماري هاي ناشي از عوامل رواني، توجه به نكات زير 
موثر و مفيد است:

1- شرايط ايمني و بهداشتي محيط كار، چون كاهش سروصدا، تامين درجه حرارت 
مناسب، روشنايي كافي، نظم و نظافت كارگاهي و غيره مورد توجه قرار مي گيرد.

2- با كمك روانشناس اجتماعي، روابط كارگر و كارفرما و حفظ حقوق و احترام كارگر 
طبق قوانين كار مورد توجه قرار گيرد و با عوامل نامساعد مثل كشمكش هاي شغلي، 
ترس از بيكاري و غيره مقابله شود تا عوامل رواني خستگي به حداقل ممكن تقليل يابد.
3- هر كارگر بايد بر حسب ظرفيت رواني و جسماني  اش به كار مناسب گمارده شود. 
از به كارگيري كودكان كمتر از 12 سال حتي به عنوان كارآموز خودداري شود. همچنين 

ارجاع كارهاي سخت و زيان آور به افراد كمتر از 18 سال و زنان ممنوع است.
۴- كارگر بايد از كار خود احساس رضايت كرده و ثمره كارش جوابگوي زندگي اش 

باشد.
5- كارگر بايد براي اشتغال به كار آمادگي قبلي داشته و آموزش هاي ازم را در رابطه با 

كار و محيط كار ديده باشد.
۶- در كارگاه بايد عدالت در تقسيم كار رعايت شده و نظم و انضباط برقرار شود.

7- ساعات كار در هفته مطابق با موارد تعيين شده در قوانين كار باشد و از آن تجاوز 
نكند.

8- از دادن كار يكنواخت به كارگر پيشگيري شده و دركار تنوع ايجاد شود تا ايجاد 
خستگي نكند.

9- چون خستگي به نسبت گذشت زمان و پس از استراحت و غذاي كارگر بيشتر 

رخ می دهد بايد ترتيبي داده شود تا كارگران بتوانند در فاصله كوتاه استراحت كرده و با 
نوشيدن  مايعات مناسب رفع خستگي كنند.

1۰- دركارهاي سخت و زيان آور بهتر است اضافه كار انجام نشود و در مشاغل عادي 
هم اضافه كاري با توافق طرفين بيش از ۴ ساعت نباشد. 

11- براي پيشگيري از خستگي، استفاده از مرخصي ساليانه اهميت زيادي دارد. همه 
كارگران  بايد از مرخصي قانوني خود استفاده كنند.

12- آسايش رواني كارگران در خارج از محيط كار بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا اگر 
محيط غير شغلي افراد همراه با تشويش و اضطراب متعدد خانوادگي و اجتماعي باشد 
شخص آرامش ندارد و نمي تواند از خستگي خود كم كند و براي كار مجدد آماده شود.

13- استفاده از تفريحات سالم و وسايل ورزشي 
1۴-  انجام اعمال و تمريناتي كه باعث تمدد اعصاب مي شود.

عوامل مكانيكي زيان آور در محيط کار
عوامل مكانيكي شامل كليه شرايط و اعمال غير ايمني است كه باعث بروز حادثه و يا به 
عبارت ديگر تخليه يك باره انرژي روي افراد شده و سامتي آن ها را به خطر مي اندازد. 
انسان به عنوان يك عامل هميشه مي تواند در عرصه كار و تاش باعث حادثه شود. 
بنابراين بايد  بر شرايط روحي، رواني و جسماني افراد نظارت شود. همچنين به افرادي 

كه تازه استخدام مي شوند بايد آموزش ايمني داده شود.
معاينات پزشكي در صنعت

بهداشت  برنامه هاي  اساسي ترين  از  و  مهم  موارد  از  كاركنان يكي  پزشكي  معاينات 
حرفه اي است و با اهداف و برنامه هاي گوناگون و متفاوتي انجام مي شود. هدف از 
معاينات پزشكی، تعيين ميزان سامت فيزيكي، رواني و تشخيص و درمان به هنگام 
بيماري هاي شغلي است. انتخاب كاركنان مناسب براي مشاغل گوناگون، از حوادث 
ناشي از كار و پيشگيري از بيماري حرفه اي و غير حرفه اي جلوگيری می كند. معاينات 

كارگران بر اساس آيين نامه حفاظت و بهداشت كار شامل موارد زير می شود:
1- معاينات پيش از استخدام 

2- معاينات دوره اي 
3- معاينات اختصاصي 

۴- معاييات در مورد تغيير شغل 
5- معاينات در موقع برگشت به كار 

۶- معاينات گروه هاي آسيب پذير )جوانان، زنان، سالخوردگان(

در حادثه ای كه در يكی از كارگاه ها 
در پنجم مردادماه سال جاری اتفاق 
به  توجه  بدون  جوشكاري  افتاد، 
موارد ايمني اقدام به برش و نصف 
كردن بشكه با هوا برش می كند. اين 
گرفت  شرايطی صورت  در  برش 
اطمينان  بشكه  بودن  خالي  از  كه 
بشكه  قبلي  از محتويات  نداشتند، 
اطاعاتي در دست نبود، در بشكه 
باز  احتمالي  گازهاي  تخليه  براي 
نشده و بشكه طبق مقررات شسته 
نشده بود. مجموع اين دايل باعث 
بروز انفجار و پرتاب شدن در بشكه 
به اطراف شد كه البته صدمه اي به 

جوشكار و اطرافيان وارد نشد. 

شبه حادثه در حین برشکاري

محلوقوعرويداد

  عاقبت عدم توجه به خطرات ناشي از كارتهبشكهبعدازانفجارعدمانجاماقداماتكنترليقبلازانجامكار

محلبرشكارياقدامبهبرشكاريبدونبررسيخطراتناشيازكار
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شاخص هاابعادمفاهيم

عوامل رضايت
سازماني

واضح و روشن بودن آرمان هاي شركت

ميزان حقوق و مزايا

درك نقش فردي در ماموريت شركت   

امنيت شغلي

ارزشيابي درست عملكرد 

مشاركت كاركنان در برنامه ريزي در عوامل شغلي
شركت

وجود فرصت هاي يادگيري در كار 

زمان آزاد و كافي بعد از كار از سازمان

ميزان مسئوليت

استقال كاري

امكانات رفاهي محل كارعوامل محيطي

رابطه دوستانه با مدير مستقيم

صميميت همكاران

آرامش فيزيكي و رواني در محل كار

قوانين و مقرراتساير عوامل

روش ها و رويه هاي انجام كار

امكانات و تسهيات شركت

مطالعه عوامل موثر
بر انگیزشکارکنان

شرکت فراب

محل  سازمان  امروزی،  جوامع  در 
شكوفايی استعدادها و توانايی های انسان 
است و انسان از طريق سازمان می تواند 
در جهت تحقق اهداف توسعه حركت 
كنديك سازمان با ايجاد محیط مناسب 
و تامین نیازهای افراد و از همه مهم تر با 
تكريم مقام كاركنان خود می تواند انگیزه 
آن ها را برای بروز قابلیت های بالقوه و 
همچنین رشد و اثربخشی سازمان فراهم 
كند. فرايند ايجاد انگیزش در كاركنان جزء 

مهارت های انسانی مدير است. 
مناسبی  ابزارهای  مديريت،  نوين  علم 
در  كار  محيط  در  فنی  مسائل  رفع  برای 
مشكات  است  توانسته  و  دارد  اختيار 
مربوط به اين حوزه را مرتفع كند. اما يكی از 
مهم ترين و پيچيده ترين مشكات مديران در 
محيط سازمان چگونگی برخورد با كاركنان 
و ايجاد انگيزه در آن هاست. انگيزش پديده 
بسيار پيچيده ای است كه بر عوامل متعددی 
تاثير  آنها  از  و  می گذارد  اثر  سازمان  در 
مباحث سازمانی  مفهوم در  اين  می پذيرد. 
اهميت بسيار دارد زيرا اثربخشی مديريت 
تا حدود زيادی تحت تاثير ايجاد انگيزش 
است.  سازمان  اهداف  به  دستيابی  برای 
بنابراين يكی از وظايف اساسی مديران بعد 
متخصص،  و  شايسته  كاركنان  انتخاب  از 
ميل  انگيزش  آن هاست.  در  انگيزه  ايجاد 
را  فرد  اوقات  برخی  كه  است  محركی  يا 
به عمل واداشته و برخی اوقات وی را از 
مديران  ديدگاه  از  باز می دارد.  عملی  انجام 
هدف ايجاد انگيزش در كاركنان، اين است 
كه رفتار آن ها بيشترين نفع را  برای سازمان 
در برداشته باشد و عملكرد آن ها به بااترين 
سطح ممكن برسد. با توجه به نقش انگيزش 
در بهره وری نيروی انسانی و متعاقب آن در 
توليد سازمان، در چند دهه اخير توجه به 
چگونگی ايجاد انگيزش در كاركنان افزايش 
تحقيق حاضر  اساس،  اين  بر  است.  يافته 
در جست وجوی عواملی برآمده كه باعث 
فراب  شركت  كاركنان  در  انگيزش  ايجاد 

شده است.
 ادبيات تحقيق

هيچ سازمانی را نمی توان يافت كه انسان ها 
در ايجاد و ادامه حيات آن دخيل نباشند. به 
طور مسلم فعاليت اصلی سازمان ها توسط 
انسانی  انجام می شود و منابع  انسانی  منابع 
توانا و با انگيزه نقش اساسی در تحقق اهداف 
سازمان ها ايفا می كنند. موفقيت سازمان ها به 
سه عامل بستگی دارد: توانايی فردی، محيط 
سازمانی و انگيزش. اگر كاركنان توانايی های 
ضروری فردی و مهارت های ازم را داشته 
باشند، محيط سازمانی حامی آن ها باشد و به 
اندازه كافی انگيزه داشته باشند، بهترين امكان 
در  سازمان  و  خود  اهداف  تحقق  برای  را 
اختيار دارند. بنابراين يكی از عوامل مهم در 
انجام يك شغل، انگيزش فردی برای انجام 

كار  انجام  برای  مثبتی  انگيزه  اگر  آن است. 
وجود نداشته باشد، توانايی هاي ذهني و عملي 
كاركنان مصروف انجام اموری غير از وظايف 
شغلی شده و كمكی به تحقق اهداف سازمانی 
نخواهد كرد.  هريك از ما به عنوان يك انسان 
نيازهايی خاصی داريم كه برخی از اين نيازها را 
به صورت واضح درك كرده و بعضی ديگر را 
به صورت نيمه خودآگاه يا ناخودآگاه پيگيری 
می كنيم. از ديدگاه مديريتی توجه به نيازهای فردی 
كاركنان بسيار مهم است، زيرا نقشی اساسی در 

افزايش بهره وری منابع انسانی دارد  . 
نياز به معنی حالتي درونی است كه باعث 
می شود نتيجه يا پيامد خاصی، جالب به نظر برسد. 
يك نياز ارضا نشده تنش ايجاد می كند و در 
نتيجه، درون فرد نوعی سائقه يا پويايی به وجود 

می آورد. نياز يك نوع حالت درونی است كه 
موجود زنده را برمی انگيزاند تا عمل خاصی را 
انجام دهد. اين پويايی يا سائقه موجب بروز 
نوعی رفتار معطوف به هدف در فرد می شود 
و او در پی تامين هدف های ويژه ای برمی آيد 
كه اگر آن هدف ها را تامين كند نياز مربوطه 
ارضا می شود، در نتيجه تنش كاهش می يابد. 
بنابراين می توان گفت كه كارمند يا كارگری 
كه دچار تنش شده است، برای رهايی از اين 
تنش دست به اقدام می زند و تاش و كوشش 
می كند. هرقدر اين تنش بيشتر باشد سطح يا 
ميزان تاش و كوشش بيشتر خواهد شد. اگر 
اين تاش يا كوشش به صورت موفقيت آميزی 
به ارضای نياز منجر شود، تنش كاهش می يابد. 
از آنجايی كه رفتار فرد در سازمان، موردنظر 

محققان سازمان است، فعاليتی كه در جهت 
كاهش تنش صورت می گيرد بايد در راستای 
هدف های سازمانی باشد. در غير اين صورت 
ممكن است، تاش و كوشش فرد در جهت 
مخالف منافع سازمان باشد. نكته جالب اين 
جاست كه اين كوشش  و تاش ها چيزهای 
غير عادی نيستند و در محيط های كاری به 
راحتی قابل مشاهده اند )رابينز، 1377(.  فرايند 
انگيزش با نياز آغاز مي شود. نياز زماني ايجاد 
مي شود كه عدم تعادل فيزيكي يا روانشناختي 
به   )Luthans.  2۰۰8( آيد  پديد  فرد  در 
عبارت ديگر نياز كمبودي است كه توسط 
فرد احساس مي شود. به عنوان مثال ممكن 
است شخص نسبت به حقوق يا سمت خود 
در سازمان احساس كمبود كند. وجود نياز 
باعث مي شود فرد درصدد پيدا كردن راهي 
جهت رفع آن كمبود برآيد ) مورهد و گريفين 
، 1379(.  از ديدگاه يكي از محققين رفتار 
سازماني ارزش دستاوردهاي هر فرد در محيط 
كار بستگي به نيازهاي ويژه آن فرد دارد )2۰۰8 

. ) Brooks.
 اهميت نياز در تئوري هاي انگيزش به 
گونه اي است كه دسته اي از تئوري هاي موجود 
در اين حوزه را تئوري هاي نياز مي نامند. به 
طور كلی نيازها به دو دسته نيازهاي دروني 
و نيازهاي بيروني تقسيم مي شوند. طبقه بندي 
انجام شده از نيازهاي بيروني و دروني برگرفته 
از سنتزي ميان تئوري هاي محتوايي انگيزش 
بيروني  نيازهاي  است.  نياز  تئوري هاي  يا 
باعث ايجاد انگيزه هاي بيروني در فرد شده و 
نيازهاي دروني انگيزه هاي دروني را تحريك 
مي كنند. نيازهاي بيروني براي ديگران قابل 
مشاهده و محسوس هستند و می توان گفت 
از ديگران يا سازمان ها سرچشمه می گيرند. در 
محيط كار انگيزه هاي بيروني شامل حقوق و 
دستمزد، مزايا، ارتقا و اجتناب از تنبيه نيز هست. 
پاداش هاي بيروني معموا مبتني بر موقعيت 
است. به عبارت ديگر انگيزه بيروني مبتني بر 
بهبود عملكرد و يا مقايسه عملكرد فرد نسبت 

به ديگران در همان محيط كاري است.
 تامين نيازهای بيروني براي جذب افراد 
به سازمان و حفظ آن ها در شغل ازم است. 
كاركنان  ترغيب  براي  اغلب  انگيزه ها  اين 
براي دستيابي به سطوح بااتر عملكرد و 
يا دستيابي به اهداف جديدتر مورد استفاده 

. )Luthans. 2۰۰8( قرار مي گيرند
ايجاد  دروني  به طور  دروني  انگيزه هاي 
مي شوند، به عبارت ديگر آن ها انگيزه هايي 
هستند كه افراد را با وظيفه يا شغل شان مرتبط 
احساس  شامل  دروني  پاداش هاي  مي كنند. 
مسئوليت، موفقيت و دستيابي به هدف است 
كه تا اندازه اي از يك تجربه، احساس رقابت 
يا چالش پذيري آموخته مي شود. انجام كاري 
معني دار با انگيزش دروني ارتباطي تنگاتنگ 
دارد. بسياري از مـا انسان ها مشتاق داشتن 
مسئوان  )همان(.  هستيم    معنا  و  هدف 

انگیزه هاي دروني 
به طور دروني 
ايجاد مي شوند، 
به عبارت ديگر 
آن ها انگیزه هايي 
هستند كه افراد 
را با وظیفه 
يا شغل شان 
مرتبط مي كنند. 
پاداش هاي دروني 
شامل احساس 
مسئولیت، موفقیت 
و دستیابي به 
هدف است كه 
تا اندازه اي 
از يک تجربه، 
احساس رقابت 
يا چالش پذيري 
آموخته مي شود

مهدی علیزاده*
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همكاران نگرش  

رضايت به نسبت  

سازماني عوامل شغلي عوامل  محيطي عوامل  عوامل ساير  سازمان ها بايد بدانند پاداش هاي سازماني اعم از  
پاداش هاي بيروني و دروني ارزش زيادي براي 
كاركنان دارند. منظور از پاداش های بيرونی 
نتايج و پيامدهای ارزشمندی است كه از طرف 
ساير افراد به شخص اعطا می شود و منظور 
از پاداش های بيرونی پيامدهايی است كه فرد 
به طور مستقيم و باواسطه از نتيجه عملكرد 
 Schermerhorn.( می كند  دريافت  خود 
etal.2۰۰2(.  پاداش هاي بيروني شامل پول، 

نظام جوائز، مزايا و پرداخت هاي غيرنقدي  
پاداش هاي  می شود.   )Luthans.  2۰۰8(
دروني را نيز می توان به خصوصيات شغل، 
 تنوع مهارت، هويت شغل، مهم بودن شغل
) مورهد و گريفين ، 1379(، استقال، بازخورد 
)Miner.2۰۰8.Luthans.2۰۰7( و شهرت 

تقسيم كرد.
 روش شناسی

كاربردي  پژوهشی  پژوهش  حاضر 
سال  در  آن  داده های  و  است  توصيفی   -
شده  جمع آوری  فراب  شركت  از   1387
است. روش اجرايي طرح سنجش رضايت 
در سال 87 به صورت Paperless و از 
صورت  بدين  شد.  انجام  اينترانت  طريق 
كه همكاران شركت با انتخاب عنوان طرح 
سنجش  پاسخ هاي خود را انتخاب كردند. 

سواات پرسشنامه با توجه شاخص ها و 
سنجه هاي تعريف شده و مدل مفهومي تحقيق 
طراحی شده است. ساختار و چارچوب كلي 

پرسشنامه نيز به صورت زير است: 
رضايت  به  نسبت  همكاران  نگرش   •

سازماني
• عوامل سازماني  

• عوامل محيطي
• عوامل شغلي

• قوانين مقررات رويه ها
• سواات باز

 مدل مفهومي تحقيق
چارچوب و مدل طرح سنجش رضايت 
بر اساس مباني نظري و الگوي علمي طراحي 
شده است. سعي بر اين بوده كه با استفاده از 
مدل مفهومي طراحي شده، واژه و مفهوم كيفي 
رضايت را در ابعاد عوامل سازماني، محيطي، 
شغلي و ساير عوامل و همچنين با توجه به 
ابعاد شاخص هاي ملموس و قابل سنجش 
تعريف شود. مدل مفهومي يك مدل علمي 

بود كه در 
م آن تعريف عملياتي  مفهو

كيفي به صورت شاخص هاي كمي و قابل 
سنجش ارائه مي شود. مدل مفهومي اين تحقيق 

در جدول يك آمده است : 
يافته های پژوهش

ميزان  بررسی  برای  تحقيق  اين  در 
ميانگين گيری  روش  از  كاركنان  رضايت 
در مورد هر مولفه و شاخص های مربوط 
به آن استفاده شد. طبق داده ها و اطاعات 
ميانگين   ،87 سال  در  شده  جمع آوري 
 71 برابر  شركت  در  كاركنان  نگرش 
درصد بوده است. در بررسي عوامل موثر 
را  ميانگين  بيشترين  كاركنان  رضايت  بر 
عوامل محيطي و كمترين ميانگين را عوامل 
سازماني كسب كرده اند و اين نشان مي دهد 
كه ميزان نارضايتي كاركنان نسبت به عوامل 

سازماني باا است.
      نتيجه گيری 

وضعيت  می دهد  نشان  تحقيق  نتايج 
تامين رضايت كاركنان در شركت فراب به 

شرح 
زير است:

ميانگين نگرش كاركنان :71  درصد
• ميانگين عوامل سازماني :۶۰ درصد

• ميانگين عوامل شغلي :7۰ درصد
• ميانگين عوامل محيطي :73 درصد

و  قوانين  به  مربوط  عوامل  ميانگين   •
مقررات : ۶8 درصد

پس از اينكه ميزان رضايت مندي همكاران 
مذكور  شاخص هاي  و  ابعاد  از  هريك  در 
منابع  كميته  در  فوق  نتايج  شد،  شناسايي 
انساني مطرح شده و در خصوص راهكارها 
و روش هاي اجرايي افزايش رضايت همكاران 
تصميم گيري مي شود. راهكارها و تصميمات 
اتخاذ شده براساس طرح سنجش رضايت 

همكاران در سال 87 به شرح زير است: 
1- بررسي و مطالعه مقايسه اي در خصوص 
قوانين و رويه هاي مربوط به پرداخت هاي اضافه 

و  كاري 
ماموريت

كيفيت  سطح  بهبود  و  بررسي  انجام   -2
غذاي شركت

در  مقايسه اي  مطالعه  و  بررسي  انجام   -3
خصوص دستورالعمل و رويه هاي پرداخت 

وام به همكاران
به  مربوط  آموزشي  دوره  برگزاري   -۴

استراتژي هاي قدرداني از همكاران
5- پياده سازي نرم افزار ارزيابي عملكرد در 
شركت جهت برقراري تناسب بين كارانه و 

پاداش و عملكرد واقعي همكاران
۶- برگزاري جلسات داخلي در معاونت  ها/
مديريت  هاي مختلف شركت جهت بررسي 

عوامل نارضايتي همكاران
*دبيرگروهآموزشمنابعانساني

 در بررسي 
عوامل موثر بر 
رضايت كاركنان 

بیشترين میانگین را 
عوامل محیطي و 

كمترين میانگین را 
عوامل سازماني 
كسب كرده اند 

و اين نشان 
مي دهد كه 

میزان نارضايتي 
كاركنان نسبت به 
عوامل سازماني 

باا است.

نمودار1-وضعيترضايتمنديكاركنان
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به طور كلي حذف قدرت خريد مردم به ويژه هنگام 
پايداري افزايش قيمت ها در اقتصاد، از جمله مسائلي است 
كه بيشتر دولت ها به عنوان يك وظيفه آن را پذيرفته اند 
جبران  به  را  خود  درآمد  از  باايي  درصد  ساله  همه  و 
اساسي  قانون  ما و در  اختصاص مي دهند. در كشور  آن 
جمهوري اسامي ايران، كه تامين يك زندگي شرافتمندانه 
و ايجاد رفاه براي تمام اقشار جامعه مورد توجه است، بايد 
ديد آيا دولت  ها توانسته اند در اين زمينه گام هاي اساسي 
بردارند؟ يكي از راهكارها براي رسيدن به اين هدف، نظام 
نظام  ايران،  در  بسياري  تحقيقات  است.  يارانه  پرداخت 
موجود در زمينه پرداخت يارانه را ناكارآمد ارزيابي كرده اند. 
به بيان ديگر، در اين مطالعات نظام كنوني پرداخت يارانه، 
كه پرداخت عام را به عنوان يكي از نقطه ضعف هاي خود 
به همراه دارد، در اعطاي يارانه به گروه هاي هدف، موفقيت 

چشمگيري نداشته است.
سال هاي  طی  دولتی  دستگاه هاي  برخی  گزارش  به 
از  بيش  از  ايران  در  انرژي  حامل هاي  يارانه   ،88 تا   8۰
بالغ شده و  ميليارد دار  به حدود 1۰۰  ميليارد دار   15
رشد 5۶۶ درصدي داشته است. طی هشت سال بررسی، 
نزديك به 15۰۰ ميليارد ليتر انرژي در ايران مصرف شده 
است. بررسی ترازنامه هيدرو كربوری در اين سال ها نيز 
نشان دهنده آن است كه عدم  منفعت دولت و شركت های 
زيرمجموعه وزارت نفت كه تامين كننده های اصلی انرژی 
در كشور هستند در طی سال هاي 8۰ تا 88 رقمی بالغ بر 

3۴۰ ميليارد دار را در بر گرفته است.

همچنين آمارهای رسمی حاكی از آن است كه در طی 
سال های 8۰ تا 87 نسبت يارانه حامل هاي انرژي به توليد 
ناخالص داخلی از هشت درصد به 27 درصد افزايش يافته 
و در صورت ادامه روند فعلی مصرف انرژی تا 15 سال 
آينده تراز مصرف انرژی كشور منفی خواهد شد. به اين 
ترتيب جمهوری اسامی ايران كه امروز به عنوان يكی از 
تامين كننده های اصلی و موثر تامين انرژی جهان است به 

واردكننده و مصرف كننده انرژی  تبديل خواهد شد.
استفاده از فرصت

اقتصادي،  تحول  طرح  چالش برانگيز  و  اصلي  بخش 
يارانه هاست كه آن هم چيزي نيست جز  هدفمند كردن 
تبديل پرداخت يارانه ها از حالت غير مستقيم به مستقيم 
اين  طبق  بعدي.  مراحل  در  آن  تدريجي  احيانا حذف  و 
طرح، مقرر گرديده تا ظرف سه سال قيمت فروش داخلي 
درصد  از 9۰  آن ها حداقل  مشتقات  و  انرژي  حامل هاي 
قيمت هاي فوب خليج فارس با احتساب هزينه هاي مترتب 
برق، قيمت  پرداخت هاي آب و  نباشد و در مورد  كمتر 

فروش داخلي آن ها برابر با قيمت تمام شده شود.
درخصوص اثرات انتقال يارانه ها از حالت غير مستقيم 
به مستقيم، مباحث گوناگوني بين كارشناسان در سطوح 
مختلف مطرح شده است. اما آنچه مشخص است، اينكه 
تعيين دقيق جنبه هاي مثبت و منفي اين طرح كاري بس 
پيچيده و سخت و شايد هم غيرممكن باشد. چرا كه انجام 

چنين كاري نيازمند:
متغير  صدها  از  گسترده  و  دقيق  اطاعات  بانك   .1

اقتصادي و اجتماعي داخلي و خارجي و آحاد ملت.
2. يك مدل اقتصادي و اجتماعي كان تا رفتار متغيرهاي 
گوناگون اقتصادي و اجتماعي را در ارتباط با يكديگر بتواند 
شناسايي نموده و به شبيه سازي ارتباط ميان آن ها براي زمان 

پس از نقدي كردن يارانه ها بپردازد. 
كاستي هاي  و  شديد  نارسايي هاي  زمينه،  دو  هر  در   
چشمگيري در كشورمان داريم، به گونه ای كه اعام مركز 
از 3۰ درصد  نيز خود حاكي  ايران در سال گذشته  آمار 
اختاف آماري است كه به هيچ وجه درصد انحراف كمي 
نيست. همين بر نگراني ها مي افزايد و حاكی از آن است 
كه بدون برنامه ريزي دقيق در چاله اي گرفتار خواهيم آمد. 
»چاله اي كه بايد از آن پرهيز كرد و درگير شدن در افزايش 
قيمت ها و استفاده از منابع حاصل از آن براي مصرف و 
چراكه  باشد،  شده  برنامه ريزي  بايد  عمومي  هزينه هاي 
توجيه آن در آينده مشكل خواهد بود. راهی كه كشورهاي 
ديگر عضو اوپك آن را پيمودند و به جهت نداشتن برنامه، 
فرصت تبديل ظرفيت هاي عاطل مانده در زمينه يارانه هاي 
انرژي را به امر توسعه از دست داده اند.« )اقتصاد ايران از 

ديدگاه بانك جهاني(. 
اين است كه  از آن پرهيز كند،  بايد  ايران  »چيزي كه 
بدون يك نقشه راه مشخصي براي مرحله بندي ياد شده 
و تعيين چگونگي استفاده از پس اندازهاي حاصله از آن، 
وارد كار مرحله بندي شود. چاله اي كه بايد از آن اجتناب 
كرد، اين است كه دست به افزايش قيمت بزنيم و عوايد آن 
را صرف هزينه هاي عمومي برنامه ريزي نشده كنيم كه در 

نگاهی تحليلی به طرح تحول اقتصادی و حذف يارانه ها

فرصتي غیر قابل تکرار 
برای اقتصاد ایران

به گزارش برخی 
دستگاه هاي 
دولتی طی 
سال هاي 80 
تا 88، يارانه 
حامل هاي انرژي 
در ايران از بیش از 
15 میلیارد دار به 
حدود 100 میلیارد 
دار بالغ شده و 
رشد 566 درصدي 
داشته است

پیمان جنوبی
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با افزايش 
بی برنامه قیمت 

حامل ها، بخش هاي 
تولیدي آخرين 

توان خود را نیز 
از دست خواهند 
داد و در نتیجه 

شاهد اخراج های 
مداوم نیروی كار 
و ورود نیروهای 

شاغل حال حاضر 
به جرگه بیكاران، 
كاهش درآمدهاي 
مالیاتي و افزايش 
هزينه هاي دولت 

خواهیم بود

آينده نتوانيم آ ن ها را به درستي تشخيص و كاهش دهيم. 
بعضي از كشورهای عضو اوپك اين راه را پيموده اند و اين 
فرصت را از دست دادند كه ظرفيت هاي بل استفاده اي را 
كه حذف يارانه هاي انرژي فراهم مي كند را به امكان توسعه 
تبديل كنند. ايران نيازمند آن است كه راهبرد مديريت ثروت 
خود را به طور روشن تعريف كند و پيش از آنكه دست 
به اصاحات بزند يك صندوق پس انداز و سرمايه گذاري 
با قواعد و مديريت روشن به وجود آورد.« )اقتصاد ايران از 

ديدگاه بانك جهاني(
در صورت شكست اين اقدام، فرصتي غير قابل تكرار را 

از دست خواهيم داد زيرا:
همه  ميان  )درواقع  اوپك  ميان كشورهاي عضو  از   -
كشورها(، ايران كشوري است كه بااترين قيمت يارانه اي 

انرژي  فرآورده هاي  گروه  براي 
دارد.

- كشورهاي ديگر، قيمت هاي 
بخشي  عنوان  به  را  خود  انرژي 
افزايش  تعديل  سياست هاي  از 
داده اند. براي ايران ظرفيت هاي به 
كارگرفته شده هنوز باقي است و 
بهتري  راه هاي  در  آن  از  مي توان 

استفاده كرد. 
حال  در  خاورميانه  منطقه   -
و  مشكل  دوره  يك  به  ورود 
شك  موجب  كه  است  بي ثبات 
و ترديدهاي زيادي است و نبايد 
اين  به  مخاطره انگيز  اقدامات  با 

وضعيت دامن بزنيم.
واکنش توليدکننده

و مصرف کننده
طرح  اين  موضوعات  از  يكي 
كه توجه بسياري از كارشناسان و 
سياست گذاران را به خود مشغول 
كرده است، تاثيرات حاصل از تورم 

اقتصادي و  بر بخش هاي مختلف  اجرای طرح  از  ناشی 
تنش هاي حاصل از آن است. مسلما كااها وخدمات آن 
بخش از توليد كه وابستگي بيشتري به حامل هاي انرژي 
برخوردار  بااتري  هزينه  افزايش  از  باشند  داشته  آب  و 
خواهند شد و قدرت رقابتي خود را در مقابل ساير كااها و 

به خصوص در بخش واردات از دست خواهند داد.
در اين بين چگونگی واكنش مصرف كنندگان به افزايش 
قيمت، حساسيت آن ها به اين افزايش قيمت،  ميزان توان 
توليد كننده در انتقال افزايش قيمت به مصرف كننده، مقداری 
كه خود به ناگزير بايد از حاشيه سود خود كم كند و در 
نهايت پيامد اين تغيير و تحوات و واكنش ها براي جامعه 
)توليدي و مصرفي(، موضوعاتی است كه بايد به آن توجه 

كرد و نيازمند تعمق بيشتري است.
مشكات بخش توليد

توليد به وسيله عواملی مانند كار، سرمايه و انرژی انجام 
می شود و بهره وری پايين در هر يك از اين عوامل منجر 
به جايگزينی سهم ديگر عوامل توليد كه از قيمت پايين تر 
برخوردارند، خواهد شد. از آنجا كه مزيت نسبی ايران در 

انرژی و مواد اوليه ارزان، عامل موثری در ورود تكنولوژی ها 
و كارخانه های ارزان قيمت با شدت مصرف انرژی باا بوده 
كه عمدتا از فن آوری و دانش قديمی و ارزان برخوردارند، 
محصول نهايی آن ها هم به شدت انرژی بر و پر مصرف 

بوده و از راندمان پايينی برخوردار است. 
از سوی ديگر شرايط تحريم هاي بين المللي حال حاضر 
اوا باعث تاخير در ورود مواد اوليه مورد نياز صنعت و 
بخش هاي توليدي مي شود، دوما باعث افزايش هزينه ها از 
طريق خريد نقدي و يا خريد از چند واسطه كه معاا خود 
باعث  سوما،  و  شده  دارد  دنبال  به  را  هزينه  افزايش 
ثالث  نزد طرف هاي  بازرگاني كشور  افشاي اطاعات 
بخش هاي  كه  شده  باعث  شرايط  اين  همه  مي شود. 
قيمت  افزايش  با  در وضعيت شكننده، همراه  توليدي 

اين  از  قبل  گيرند.  قرار  خود  محصوات  شده  تمام 
نيز، بخش هاي توليدي )به خصوص صنعتي(  وضعيت 
بوده اند،  نبرد  حال  در  رقابتي  قابل  غير  عوامل  با 

قبيل: از  عواملی 
- هزينه بااي سهم تامين اجتماعي سهم كارفرما ) 23 

درصد (
- هزينه بااي سود بانكي نسبت به ساير كشورها

ساير  با  مقايسه  در  كشور  زياد  رسمي  تعطيات   -
كشورها

- مرخصي ساانه همراه با پرداخت حقوق )يك ماه( در 
مقايسه با سايركشورها

مناسبت هاي  به  تعطيات  و  كاري  ساعت  كاهش   -
مختلف

- نبود كمك هاي باعوض سرمايه گذاري
كااهاي  جبراني  مزاياي  در  قوي  حمايت  نبود   -

صادراتي
خصوص  در  فرماندهي  وحدت  وجود  عدم   -
از  بسياري  برخاف  بازرگاني  و  صنعتي  وزارتخانه های 

كشورها
- تعرفه پايين ورود كااهايی كه در آن ها مزيت نسبی 
داريم و تعرفه باا برای كااهايی كه در آن ها مزيت نسبی 

نداريم و بخش عمده انرژی كشور را استفاده می كنند.
با افزايش بی برنامه قيمت حامل ها، بخش هاي توليدي 
آخرين توان خود را نيز از دست خواهند داد و در نتيجه 
شاهد اخراج های مداوم نيروی كار و ورود نيروهای شاغل 
حال حاضر به جرگه بيكاران، كاهش درآمدهاي مالياتي و 

افزايش هزينه هاي دولت خواهيم بود.
مالي  تحريم هاي  به  بايد  فوق  عوامل  كنار  در 
بين المللي اشاره كرد كه امكان دست يابي به فاينانس ها 
و پرداخت هاي نسيه را از بخش هاي توليدي به مقدار 
زيادي سلب كرده و در صورت امكان نيز با هزينه هاي 
مي گيرند.  قرار  دسترس  در  بااتر 
طول  در  نيز  داخلي  بانك هاي 
متجاوز از يك سال گذشته، با عدم 
ارائه تسهيات به بخش خصوصي 
از  را  سرمايه ها  آخرين  )واقعي(، 
كشور  اقتصادي  فعاان  دسترس 

خارج كرده اند.
و اما سوال هاي پيش آمده:

توليدی  واحدهای  اينگونه  از   _
چه تعداد وجود دارد و چه مقدار از 
اتاف و پرمصرفی انرژی مربوط به 
اين بخش است و سرمايه موردنياز 
برای تغيير تكنولوژی اين واحدهای 
اساس  بر  كه  كارخانه ها  و  توليدی 
پيدا  اقتصادی  توجيه  ارزان  انرژی 
سرمايه  است؟  چقدر  كرده اند 
تكنولوژی  تغيير  برای  موردنياز 
تامين  كجا  از  كارخانه ها  اينگونه 
برای  نياز  زمان  مدت  چه  می شود؟ 
اصاح در نظر گرفته شده است؟ با 
توجه به تحريم ها چه تمهيداتی در 

نظر گرفته شده است؟ 
_ مصرف كننده هايی كه تاكنون احتياجات خود را بر 
اساس انرژی ارزان قيمت و دستگاه های با مصرف انرژی 
باا تامين كرده اند، از اين پس به دنبال توليدات با شدت 
از  را  موردنياز خود  كاای  بود،  پايين خواهند  مصرف 
به تورم  بازار كه  تامين كنند؟ تقاضای جديد  بايد  كجا 
بخشيد،  خواهد  بيشتری  تحول شدت  طرح  از  حاصل 

چگونه كنترل خواهد شد؟
- به علت ارزان بودن نسبی بهاي حامل هاي انرژي، 
با اجراي سياست تعديل بها )نظر به اينكه اغلب صنايع 
سودده كشور به شدت انرژي بر هستند(، برخی صنايع 
فرصت سرمايه گذاري و تجديد ساختار را براي كاهش 
مصرف انرژي از دست داده و به تعطيلی كشيده می شوند. 
اين صنايع پيوندهاي پسين وسيعی دارند و تعطيلی آن ها 
خواهد  كارخانجات  از  ديگري  تعداد  تعطيلی  موجب 
شد. چنانكه دولت بخواهد كااهاي توليدي اين صنايع 
اين  در  دارد.  نياز  بسياری  ارزي  منابع  به  كند،  وارد  را 

خصوص چه تمهيداتی انديشيده شده است؟
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سازمان جهاني استاندارد )ISO1( كه مقر آن در ژنو است، يك 
سازمان غیردولتي بین المللي محسوب می شود و در سال 1947 
تاسیس شده است. 163 كشور عضو اين سازمان هستند و در 
اين میان موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ايران نیز در اين 
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انجام شده توسط سازمان جهاني استاندارد، در مورد وضعیت 
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مطرح در سطح دنیا تا دسامبر 2008 خواهیم پرداخت. ازم به 
ذكر است كه آمار ارائه شده بر مبناي تعداد گ واهینامه هاي ثبت 
شده توسط شركت هاي معتبر كه از جانب سازمان )IAF2( مورد 

تايید قرار گرفته اند، است.

مهدي 
ايرواني منش*

استاندارد2000,ISO9001:2008)الزاماتسيستمهايمديريتكيفيت(
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گواهينامهدر155كشورصادرشدهاستوبازهمكشورچيندرصدرجدولقراردارد.

4-استانداردISO/TS16949:2002
ايناستانداردبرايسازمانهايفعالدرزنجيرهتامينخودروكاربرددارد.ساختاركليآن
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»شهريور« آخرين ماه از فصل گرم تابستان خبرهای داغی 
را برای فعاان صنعت آب و برق كشور به همراه داشت، از 
يك سو عائم و نشانه ها خبر از افزايش قيمت آب و برق 
می دادند و از سوی ديگر، واگذاری نيروگاه ها كليد خورد. 
از طرفی، خبرهای مطالبات پيمانكاران با وعده ارايه سهام به 
آن ها تا حدودی فروكش كرد و از طرف ديگر، فروش اوراق 
مشاركت طرح های نيروگاهی از نيمه دوم مهرماه، خبر از تامين 

مالی بخشی از نيروگاه های كشور داد.
از  پيمانكاران  مطالبات  تومان،  ميليارد  هزار   4

وزارت نيرو
به دليل گستردگی حوزه های كاری پيمانكاران فعال در 
عرصه آب و برق، به راحتی می توان گفت كه پيمانكاران 
به صفر  آنها  طلب  هيچگاه  و  طلبكارند  دولت  از  همواره 
نمی رسد. اين شايد عاوه بر اينكه يك چالش ميان وزارت 
نيرو و فعاان صنعت آب و برق است، اما مزيت های بسياری 
دارد و پويايی باای اين صنعت را نشان می دهد. وزارت نيرو 
و دولت برای به حداقل رساندن اين مطالبات از پيمانكاران به 
راه های مختلفی متوسل شدند تا بتوانند در كنار پرداخت های 
مادی، روش های ديگری را نيز برای تسويه مطالبات خود با 
پيمانكاران به كار گيرند. اين درحالی است كه بودجه های دولت 
محدود است و شايد اگر تنها بخواهد به روش پرداخت مستقيم 
تكيه كند، مدت ها زمان ازم باشد تا پيمانكاران به سهم خود 
برسند؛ در حاليكه وزارت نيرو اعام كرده است با ارايه سهام 
پروژه های نيروگاهی به پيمانكاران، بخشی از مطالبات آن ها را 

تسويه خواهد كرد.
با اين حال، وزارت نيرو توانست مصوبه ای را از دولت 
دريافت كند كه بر مبنای آن، توانير به صورت مستقيم بتواند 
نيروگاه بفروشد و منابع مالی حاصل از آن را به پيمانكاران 

اختصاص دهد.
قيمت آب واقعی می شود؟

موضوع ديگری كه در ماه گذشته نظر بسياری از فعاان 
اقتصادی عرصه آب و برق را به خود جلب كرد، بررسی 
موضوع قيمت آب در كارگروه طرح تحول اقتصادی بود. 
براساس وعده دولت برای اجرای قانون هدفمند كردن يارانه ها، 
قيمت آب واقعی خواهد شد. به همين دليل پيمانكاران اشتياق 
زيادی برای اين موضوع دارند، چراكه به نوعی سرمايه گذاری ها 
در عرصه آب و آبفا را با صرفه تر می بينند و رغبت بيشتری 
برای حضور در اين پروژه ها خواهند داشت. از سوی ديگر، 
مسئوان وزارت نيرو اعام كردند كه در برخي ازشركت هاي 
آب و فاضاب مصوبات مربوط به مشاركت های مردمی، با 
دريافت تصويب نامه  های شوراها اباغ شده و اقداماتی در 
جهت اصاح جرائم مصرف مازاد بر الگو برای مشتركين برق 

صورت گرفته كه به زودي از سوي دولت اباغ خواهد شد.
خصوصی سازی نيروگاه ها

يكی از پراهميت ترين رويدادهايی كه در عرصه برق در ماه 
گذشته رخ داد، موضوع واگذاری نيروگاه ها به بخش خصوصی 
بود، آرزوی ديرينه ای كه بعد از مدت ها به وقوع پيوست و با 
واگذاری بينالود، كليد خورد و با انجام مزايده برای خوی، مشهد 
و منتظر قائم ادامه يافت. به گفته مسئوان وزارت نيرو، سهام 
نيروگاه ها آنقدر جذاب بود كه بااتر از قيمت پايه به فروش 
رسيد و اين خود نشان از جذاب بودن سرمايه گذاری ها برای 

بخش خصوصی دارد.
اوراق مشارکت نيروگاهی

رويداد ديگری كه در شهريورماه اعام آن از سوی مسئوان 
وزارت نيرو صورت گرفت، انتشار اوراق مشاركت برای 17 
هزار مگاوات پروژه نيروگاهی است كه در نيمه دوم مهرماه به 

فروش می رسد. اين خود زمينه ای برای سرمايه گذاران است تا 
بخشی از دارايی های خود را وارد بازار جذاب صنعت برق 
كشور كرده و در شرايطی كه نرخ سود بانك ها معموا 12 تا 1۴ 
درصد است، بتوانند اوراقی را با 1۶ درصد نرخ علی الحساب 

خريداری كنند.
تحريم ها خنثی می شوند

در كنار تمامی اين رويدادها، اعام رونق صادرات خدمات 
فنی و مهندسی بخش برق كشور، خود يكی از موضوعاتی بود 
كه نشان می داد تحريم ها آنچنان كه برخی كشورهای دنيا تصور 
می  كردند، بر ايران تاثير ندارد. مقامات وزارت نيرو از افزايش 
صادرات خدمات فنی و مهندسی به سه ميليارد دار تا پايان 
دولت دهم خبردادند و اميدی در دل پيمانكاران صنعت آب 
و برق برای افزايش مشاركت در پروژه های خارجی و ساخت 
تجهيزات به وجود آوردند. آمارهای سازمان توسعه تجارت 
ايران نيز در اين رابطه نشان می دهد كه در شش ماهه ابتدای 
سال جاری، صادرات خدمات فنی و مهندسی نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، 5۰ درصد رشد داشته و به بيش از يك ميليارد 

و 2۰۰ ميليون دار رسيده است. 
هدفمند کردن يارانه ها

شدن  نزديك  گذشته،  ماه  در  بااهميت  رويداد  آخرين 
گام به گام اجرای قانون هدفمند كردن يارانه هاست. قانونی كه 
بيم ها و اميدهای بسياری را در دل صنعتگران و تاشگران 
عرصه آب و برق ايجاد كرده است و بر مبنای آن اگرچه قرار 
است كه قيمت انرژی واقعی و جذابيت ها برای سرمايه گذاری 
بيشتر از قبل شود، اما بيم گرانی را يدك می كشد. همچنين 
ممكن است برخی صنايع كشور، قدرت رقابت خود را كه در 
اثر انرژی ارزان به دست آورده اند، از كف بدهند و مجبورشوند  

صحنه رقابت را ترك كنند.

 

ماهبیموامیدهابرایتاشگرانصنعتآبوبرق

محبوبه فكوري

يكی از 
پراهمیت ترين 

رويدادهايی كه 
در عرصه برق 
در ماه گذشته 

رخ داد، موضوع 
واگذاری نیروگاه ها 
به بخش خصوصی 

بود، آرزوی 
ديرينه ای كه بعد 

از مدت ها به 
وقوع پیوست و با 
واگذاری بینالود، 

كلید خورد
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شهريور امسال، ماه اولين ها برای صنعت نفت ايران بود. چنانكه در 
اين ماه ايران توانست پروژه های نفتی و گازی كه سال ها عملياتی نشده 
بود را به نتيجه برساند و در اين عرصه موفقيت های بزرگی به دست 
آورد. اگرچه بسياری از ناظران صنعت نفت، دستاوردهای ايران در اين 

ماه را نهايی شده نمی دانند و برای هر كدام از پروژه ها سناريوهای موفقيت و شكست نوشته اند، 
اما دست اندركاران صنعت نفت ايران اميدوارند با تكيه بر توان داخلی نه تنها آنچه را كه تاكنون 
به دست آمده با موفقيت به نتيجه نهايی نزديك كنند، بلكه با برداشتن گام هايی جديد، ماه های 
پيش رو تا پايان سال را با ثبت موفقيت های جديد ديگری به پايان برسانند. نمی توان هيچ كدام 
از پيش بينی ها را با قطعيت رد يا تاييد كرد، اما مي توان اميدوار بود كه دستاوردهای ايران موجب 
افزايش اعتماد به نفس و ترسيم دورنمايی روشن در داخل شده است. از طرف ديگر، اتفاقاتی 
چون انفجار و آتش سوزی های سريالی در بخش های مختلف صنعت نفت و افزايش فشارهای 
تحريم، ادله ای مستند برای پيش بينی روزهای پشت سرگذاشته شده در شهريور 89 برای ايران 

شده است.

20 سال انتظاری که پايان نيافت
طرح خط لوله انتقال گاز صادراتی ايران به هند و پاكستان كه از سوی رسانه های اين دو كشور 
»خط لوله صلح« لقب گرفته است، پس از گذشت قريب به 2۰ سال، همچنان اجرايی نشده 
است. سال 199۰ گفت وگو بر سر اين طرح آغاز شد و پس يك دهه در سال 2۰۰۰ ميادی 
مذاكرات وارد مرحله جدی تر شد. اما با وجود گذشت يك دهه ديگر، همچنان هيچ يك از دو 
كشور پاكستان و هندوستان موفق به استفاده از گاز صادراتی ايران نشده اند. فشارهای سياسی 
آمريكا و برخی از كشورهای غربی در مخالفت با ايران و اختافات ريشه دار هند و پاكستان را 
می توان عوامل اصلی تاخير در اجرای اين پروژه بزرگ گازی دانست. بر پايه مذاكرات خط لوله 
صلح، مقرر شد تا 27۰۰ كيلومتر خط لوله ايجاد شود تا گاز صادراتي ايران از مسير پاكستان به هند 
منتقل شود. قرار بر اين بود كه 11۰۰ كيلومتر از اين خط لوله در خاك ايران، 1۰۰۰ كيلومتر در 
پاكستان و ۶۰۰ كيلومتر در هند احداث شود. بخش ايرانی اين خط لوله كه در داخل كشور خط 
لوله هفتم سراسری خوانده می شود، عاوه بر اينكه بخشی از خط لوله صدور گاز ايران است، 
وظيفه تامين گاز بخشی از مناطق شرقی كشور را نيز بر عهده دارد. از همين رو، دولت ايران 
بدون توجه به كارشكنی های غربی ها و اختافات دو كشور متقاضی گاز ايران، احداث خط 
لوله هفتم سراسری را در دستور كار قرارداد تا اينكه در اولين روز شهريورماه، بهره بردا ری 
از 9۰7 كيلومتر از اين خط لوله امكان پذير شد. با بهره برداری از خط لوله هفتم سراسري 
كه امكان گازرسانی به استان هاي هرمزگان، سيستان و بلوچستان و بخشي از جنوب استان 
كرمان را فراهم كرد، دولت پاكستان نيز خواستار عملياتی شدن قرارداد خريد گاز از ايران 
شد. با جدی شدن خريد گاز توسط پاكستان، كشور هند كه تا پيش از اين برای تامين نظر 
كشورهای غربی و گرفتن امتياز در مقاطع مختلف در جريان امور كارشكنی می كردند، 
احساس خطر كردند و خواستار از سرگيری مذاكرات شدند. غافل از اينكه يكی از بزرگترين 
شركای تجاری ايران كه منتظر فرصت بود، از خاء حضور هندی ها استفاده كرد. چينی ها كه 
در سال های اخير رابطه اقتصادی  نزديكی با ايران پيدا كرده اند، پس از اعام انصراف هند، 
عاقه مندی خود را برای مقصد نهايی گاز صادراتی ايران به طور رسمی اعام كردند. پيدا 
شدن بازارهای جديد برای گاز صادراتی ايران در شرق آسيا، اين امكان را فراهم كرده تا دولت 

ايران ابتكار عمل را به دست گرفته و گاز را با بهترين شرايط صادر كند.
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برداشت زودهنگام پس از 13 سال مذاکره
اگرچه ميدان نفتی »هنگام«، در سال 1972 در آب های مشترك ميان ايران و عمان كشف شد، 
اما از سال 1975 بود كه مطالعات دو كشور و ايجاد چاه های آزمايشی برای انجام تحقيق در اين 
ميدان آغاز شد. مذاكره برای برداشت مشترك از ميدان نفتی هنگام كه 7۰۰ ميليون بشكه نفت 
درجا و 2 تريليون فوت مكعب گاز درجا دارد، 13 سال ميان ايران و عمان به طول انجاميد، اما 
نتيجه ای در بر نداشت و دو كشور مصمم شدند كه به طور مستقل برداشت از اين ميدان را آغاز 
كنند. از اين رو ايران تمامی تاش خود را به كار بست و در نهايت در دوم شهريور ماه، برداشت 
زودهنگام از ميدان هنگام با 1۰ هزار بشكه نفت خام در روز آغاز شد. پس از آن نيز اعام كردند 
كه تا پايان سال اين رقم به 1۶ هزار بشكه افزايش مي يابد. گفتني است كه اگرچه ايران موفق به 
برداشت زودهنگام از اين ميدان شد، اما طرف عمانی با همكاری يك شركت انگليسی  1۰ ماه 

پيش تر از ايران برداشت از اين ميدان را آغاز كرده بود.

واحد مديريت حمل ونقل در خانواده ها تعطيل شد
طرح سهميه بندی بنزين كه از تيرماه سال 138۶ با هدف كنترل وكاهش مصرف سوخت در كشور 
اجرايی شد و همچنان ادامه دارد، پس از قرار گرفتن در الگوی طرح تحول اقتصادی و قانون هدفمندی 
يارانه ها به نحوی پيش رفت كه در چند مقطع زمانی سهميه خودروها كاهش يافت و در آخرين نوبت 
سهميه ماهانه ۶۰ ليتر برای خودروهای شخصی در نظر گرفته شد. از بدو عملياتی شدن اين طرح سهميه 
خودروها به صورت سه ماهه اعام می شد و اين فرصت را در اختيار مصرف كنندگان قرار می داد تا با 
برنامه ريز ی برای بنزين يارانه ای كه در اختيار دارند، حداقل در چارچوب خانواده برای حمل و نقل شان 
برنامه ريزی كنند. اما در آخرين تصميم گيری مديريت حمل و نقل و سوخت كشور، مقرر شد تا سهميه 
بنزين خودروهای شخصی به صورت ماهانه تخصيص داده شود تا در هر مقطع كه بر اساس طرح 
هدفمندی يارانه ها، حذف كامل توزيع بنزين يارانه ای در دستور كار قرارگرفت، مشكلی در اين راستا به 
وجود نيايد.  اين تصميم گيری را كه می توان به فهرست ديگر تصميم های غافلگيركننده دولت اضافه كرد، 
از سويی قدرت برنامه ريزی و تصميم گيری در خصوص مديريت سوخت سهميه ای را از خانواده ها 
سلب كرده و از طرفی سيستم حمل و نقل عمومی را در معرض يك شوك ناگهانی احتمالی قرار داده 
است. چنانكه اگر تصميم بر آن شود كه برای ماه آينده سهميه بنزين يارانه ای قطع و بنزين با نرخ آزاد 
جديد عرضه شود، كه اين نرخ آزاد هم بيش از ۴۰۰ تومان نرخ كنونی بنزين نيمه يارانه ای خواهد بود، 
مسلما بسياری از خانواده ها كه در حال حاضر با برنامه ريزی استفاده از سبد سوختی تركيبی ليتری 1۰۰ و 
۴۰۰ تومانی را در برنامه خود دارند، مجبور خواهند شد تا كمتر از خودرو شخصی استفاده كنند. همچينن 
اضافه شدن اين گروه از جامعه به استفاده كنندگان از وسايل حمل و نقل عمومی باعث شوك به سيستم 
حمل و نقل عمومی خواهد شد و حداقل برای چندين روز رفت و آمد شهروندان به خصوص در 
شهرهای بزرگ كشور را مختل خواهد كرد. سند اين مدعا اتفاقاتی است كه در پی تصميمات ناگهانی 
قبلی در اين عرصه پيش آمده است، به طوريكه ساكنان شهرهای بزرگ، شب ششم تيرماه سال 138۶ و 

گذراندن ساعت های متمادی در صف جايگاه های بنزين را فراموش نخواهند كرد.

مشكات صنايع پايين دستی پتروشيمی
شهريور 89، با اعام خبر عملياتی شدن طرح خودكفايی بنزين مطرح شد،كه البته پس از 
چندی از سوی برخی صاحب نظران به طرح ضربتی توليد بنزين تغيير نام داد. اگرچه اجرايی 
شدن اين طرح به عنوان يك اولويت ملی مورد تاييد قريب به اتفاق مردم كشور است، اما آنچه 
در اين جريان باعث بروز برخی نگرانی ها شد، مشكات پيش بينی شده و نشده ای است كه 
در صنايع پايين دستی پتروشيمی و صنايع نيازمند به مواد اوليه حاصل از عمليات توليدی در 
مجتمع های پتروشيمی، به وجود آمد. با تغيير كاربری خط توليد شش مجتمع بزرگ پتروشيمی 
كشور برای توليد بنزين مسلما توليد محصوات پتروشيمی در اين مجتمع ها متوقف می شود. اگر 
برای كاهش بخشی از صادرات كشوركه مرتبط با محصوات اين شركت ها بود نگرانی وجود 
نداشته باشد، اما جلوگيری از بروز همين احساسات و مشكات برای واحدهای صنعتی مرتبط، 
غيرممكن است. اگرچه در اين خصوص مديران صنعت نفت از عدم كاهش توليد و صادرات 
محصوات پتروشيمی سخن می گويند، اما چطور ممكن است كه شش مجتمع بزرگ از توليد 
محصوات پتروشيمی دست بكشند و در ميزان خروجی توليدات محصوات پتروشيمی كشور 
تغييری پيش نيايد. البته برای اين سوال تنها يك پاسخ منطقی می توان يافت و آن اينكه برخی از 
31 مجتمع پتروشيمی كشور تا پيش از اين به هر دليلی با ظرفيت خالی توليد فعاليت می كردند، و 
پس از كنار رفتن شش واحد از توليد محصوات پتروشيمی، ظرفيت خالی آن واحدها خاء پيش 
آمده را جبران كرد و البته اين به شرطی است كه برای تامين مواد اوليه موردنياز توليد محصوات 

پتروشيمی با كمبود روبه رو نباشيم.
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 انفجار چاه، 
نه تنها جان 
11 كارگر را 
گرفت بلكه جان 
هزاران انسان و 
میلیون ها موجود 
زنده ديگر را 
در معرض خطر 
فزاينده گسترش 
لكه نفتی قرار 
داد

فاجعهخليجمكزيككهبراثرنشت
نفتازيكچاهنفتدرياييبهوجودآمد،
تبديلبهبزرگترينفاجعهزيستمحيطي
تاريخامريكاوجهانشد.اينلكهبزرگ
»ديپواتر سكوي انفجار از پس نفتی
هورايزون«تحتمسئوليتشركتنفت
2010 آوريل 20 در پتروليوم« »بريتيش
ايجادشدوروزانهبيشازهزارانبشكه
نفتراواردآبكرد.تاشبرايتوقف
ايننشتتاماههابدوننتيجهباقیماند
خسارت دار ميلياردها شد موجب و

اقتصادیوزيستمحيطیبهوجودآيد.

انفجار؛ سرآغاز
بحران لكه سياه نفتی

در كه داد رخ زمانی اصلی فاجعه
اثرانفجارحلقهچاه،11نفرازكارگران
از پس و شدند مفقودااثر سكو اين
جستوجويسهروزه،پليسساحليبه
دليلاحتمالبسيارپايينزندهماندنآنها
بهاينعملياتپايانداد.امااينتمامماجرا
نبود.انفجارچاه،نهتنهاجان11كارگررا
گرفتبلكهجانهزارانانسانوميليونها
خطر معرض در را ديگر زنده موجود

فزايندهگسترشلكهنفتیقرارداد.
براي ابتدا پتروليوم« »بريتيش شركت
اندازهگيريمقدارنشتينفت،بااستفادهاز
زيردرياييهايروباتيك،حسگرهاييدر
داخلچاهنصبكردامانتوانستموفقيتي
بهدستبياورد.خبرهاحاكيازآنبودكه
امريكادرصددايجاديكانفجاراتميدر
خليجمكزيكبرايمهارنشتنفتاست.

ايندرحاليبودكهآژانسهايديدهبان
از استفاده امريكا، هستهاي فعاليتهاي
گزينهاتميرابراياينمنظورردكردند.
زيرامشخصنبودچنينانفجاريچهمقدار
محيطرابهتشعشعاتراديواكتيوآغشته
ميكند،چهميزانمحيطزيسترادگرگون
ميكندوچهموجتخريبيدراعماقدريا

درپيدارد.

لكه ای سياه بر دامن محيط زيست
خليجمكزيك،خليجبزرگيازاقيانوس
قاره شرقي جنوب در كه است اطلس
با منطقه اين طبيعت دارد. قرار امريكا
ميليونهاجاندار،ساانهميليونهاگردشگر
رابرايبازديدبهايننقطهميكشاند.امااين
روزهاازآنهمهزيباييتنهادرياييسياه
وآلودهبااجسادهزارانجانداريكههر
روزدراثراستفادهازآبآلودهبهنفتجان

ميدهند،برجايماندهاست.
تكنولوژيكهزمانيانسانراموفقبه
سفربهكرهديگرنمود،اكنونازتامين
حياتوزندگيسالمبراياودرهمين
كرهبازماندهاست.تاجاييكهاينروزها
براي آزمايشگاهي به مكزيك خليج
دولتامريكاوآزمايشانواعآايندههاي
نفتيواثراتموادمختلفدركاهشآن
سواحل فاجعه، اين است. شده تبديل
ايالتهايلوئيزيانا،ميسيسيپي،آاباما
وفلوريداراتحتتاثيرقراردادهوبر
روي از كارشناسان تحليلهاي اساس
عكسهايماهوارهاي،آلودگيهاينفتي

حركت حال در تدريج به شده ايجاد
است. شمال قطب و اروپا سمت به
آلودگيهاينفتي،شعاعيبهوسعتبيش
از300كيلومترمربعدرسطحآبرادر
برگرفتهودرحقيقتاز»صدهاياهزارها

لكهنفتيكوچك«تشكيلشدهاست.
خليج در نفتي لكههاي گسترش با
مكزيكوتوسعهآنبهسوياقيانوسها
با آن ممزوجشدن و غلظت افزايش و
جلبكهاياقيانوسبهتدريجشاهدماده

قيرماننديخواهيمبودكهتركيباتبسيار
خطرناكيرابهوجودخواهدآورد.آلودگي
شديدبهصخرههايمرجانيمنطقهنيزضربه
شديدواردكردهاست.تپههايمرجانيكه
ازنظربزرگيجايگاهسومرادردنيادارندو
مكانزيستهزارانموجودآبزيبهشمار
ميآيند،اكنوندرمعرضخطرجديقرار
گرفتهاند.همچنينبهگفتهدانشمنداننشت
نفتدراينمنطقه،مرگتعدادزيادياز

نهنگهايمنطقهرادرپيداشتهاست.

 كابوس سياه
در خليج مكزيك

مهرداد شاكري
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اوباما در نطق 
خود خطاب به 

ملت امريكا تضمین 
داد كه بريتیش 

پترولیوم را مجبور 
می كند تمام 

هزينه ناشی از 
ضرر و زيان اين 

فاجعه بزرگ را به 
دولت بپردازد

سياست با بوی نفت
درشرايطيكهچاهنفتيامريكادرخليج
مكزيكهرروزعميقترميشدوحتي،
دامنهاينآلودگيسايرنقاطجهانراتهديد
مسئوليتهاي نيز ملل سازمان ميكرد،
حقوقيامريكارابهدليلسهلانگاريدر
حفاظتازمحيطزيستبهطورجدي
موردبررسيوپيگيريقرارنداد.بسياریاز
كارشناسانوفعاانمحيطزيست،»باراك
اوباما«رابهاهمالدربارهفاجعهنشتنفت

درآبهاياينخليجمتهمكردندوگفتند
اينسستيرئيسجمهوريامريكابهعلت
بزرگ شركتهاي با وي نزديك رابطه
نفتياست.گسترشاكتشافوبهرهبرداري
ازحوزههاينفتيسواحلامريكاوخليج
مكزيكيكموضوعداغسياسياستو
جمهوريخواهانهموارهخواستارگسترش

اينعملياتبودهاند.
بههمينعلتباراكاوبامابرايراضي
اين حفاري با جمهوريخواهان، كردن

اكنون بود. كرده موافقت نفتي چاههاي
مهمترينمطالبهافكارعموميجهاناين
استكهباتوجهبهاينكه40و39درصد
ازمالكيتشركتنفتيبريتيشپتروليوم،
بهترتيببهانگليسوامريكاتعلقدارد،
خساراتناشيازاينفاجعهبرعهدهاين

دوكشوراست.
ملت به خطاب خود نطق در اوباما
امريكاتضميندادكهبريتيشپتروليومرا
مجبورمیكندتمامهزينهناشیازضررو

زياناينفاجعهبزرگرابهدولتبپردازد.
اوهمچنيندرگفتوگويیايناتفاقرا
يازدهسپتامبرزيستمحيطیامريكادانست
كهالبتهايناظهارنظرشبههيچوجهبرای
خانوادهقربانياناينحادثهخوشايندنبود.

سياستمداران و اقتصادی كارشناسان
مجموع در كه معتقدند امريكايی
رئيسجمهوراينكشوربيشازاندازهدر
موردشركتبیپیمحتاطعملكردهو
ازاتخاذيكتصميمجدیدرقبالاين
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كمپانیهراسداشتهاست.حتی52
درصدازمردمامريكا،عملكرداورا
دراينزمينهبيشازاندازهضعيفو

غيرقابلقبولدانستهاند.

رسانه هايی که لكه دار شدند
رسانه هايی که رسوا کردند

انفجارسكوینفتی،درفضای
رسانههانيزيكانفجاربزرگخبری
بهوجودآورد.خبرانفجاربهسرعت
تمامیرسانههای درسرخطخبر
اما گرفت. قرار مهم و بزرگ
سرعتنشتاخباربهاندازهسرعت
بسياری نظر به نبود. نفت نشت
مستقل، رسانهای كارشناسان از
خاطر به جهان بزرگ رسانههای
مصلحتهایسياسیوالبتهمنافع
انگليس و امريكا اقتصادیدولت
وهمچنينخوشآمدشركتهای
بزرگنفتیآنچنانكهبايدوشايد
ابعادبزرگاينفاجعهرامنعكس
خليج نفتی لكه واقع در نكردند.
مكزيك،تنهادامنطبيعتراآلوده
نكرد،بلكهدامنآلودهبهدارهای
نفتیبرخیازرسانههایبزرگرا
نيزدرمقابلچشمانجهانيانقرار
رسانههای امر اين كنار در داد.
به فراگير، اما كوچك و مستقل
نحوديگریعملكردند.فيلمهای
بسياریازبايیكهبرسرپرندگان
وديگرجاندارانآمدهبودمنتشرشد.
وباگنويسانهمبسياردرمورداين
فاجعهنوشتندودركنارآنفعاان
صلحسبزومحيطزيستیهانيزبرای
اعتراضبهلكهنفتیخليجمكزيك
وبحرانزيستمحيطیبرخاستهاز
آن،نوعیاعتراضآناينبرپاكردند
كهدرنوعخودايدهجالبیبهشمار

میرفت.

از خليج مكزيك تا نفت شهر
درحالیكهمقاماتامريكايی
برای تاش در بیپی شركت و
انتشارنفتدرخليج مهاربحران
مكزيكبودند،مديرعاملشركت
اعام از ايران حفاری ملی
برای ايرانی متخصصان آمادگی
مهارچاهخليجمكزيكخبرداد.
»حيدربهمنی«بااشارهبهموفقيت
متخصصانكشوردرمهارآتشچاه
نفتیشماره24نفتشهر،باوجود
مشكاتوموانعیچونعمق600

متریچاهوحرارت900تا1000
گفت: آن آتش سانتیگراد درجه
»متخصصانجمهوریاسامیبرای
مهارفاجعهزيستمحيطیفوران
آمادگی مكزيك خليج چاه نفت
ملی شركت عامل مدير دارند«.
حفاریايراناعامكرد:»باتوجه
بهتجربهخوبیكهايرانياندرمهار
اينقبيلفورانهااززمانجنگايران
وعراقدارند،كارشناسانصنعت
كمك برای میتوانند ايران نفت
بهممانعتازنشتنفتدرخليج
فاجعهای از جلوگيری و مكزيك
كارشناسان به محيطی زيست

امريكايیكمككنند«.

تهديد هنوز باقی است
بعدازماههاتاشبرایمهاراين
رسمیشركت اعام به بنا بحران
بیپی،باقراردادنيكدرپوشبر
رویچاهنفتیآسيبديدهودرنهايت
باتزريقبتونبهصورتكلیاين
چاهنفتیرامسدودكردهاندوديگر
نفتیبهآبهایخليجمكزيكنشت
نخواهدكرد.درحالیكهبسياری،
خواهانپرداختخسارتوغرامت
هستند، بشری بزرگ فاجعه اين
بسياریديگرهمبرايناعتقادهستند
كهابعاداينفاجعهچنانبزرگاست
كهتاسالهابايدمنتظرپيامدهایمنفی
آنباشيم.كشفياتاخيراينعقيدهرا
مطرحكردهكهنفترفتهرفتهبهبخش
زيرينسواحلنفوذمیكندوازنظرها
پنهانمیشود.سواحلپاكسازیشده
نيزازاينقانونمستثنینيستند.متوليان
پاكسازینفتتاكنونتنهاسطحرااز
آلودگینفتیپاككردهاند.متخصصان
معتقدندعملياتپاكسازیوتجزيه
نفتیكهبهعمقنفوذكرده،سختتر
استودرضمنبهزمانبيشترینياز
دارد.بههميندليلاينتهديدمیتواند
يكتهديدبلندمدتباشد؛چهبرای

انسانهاوچهبرایحيوانات.
فاجعه اين میرسد نظر به
بر ابد تا ننگی لكه همچون
و نفتی بزرگ شركتهای دامن
سرمايهدارانیباقیخواهدماندكه
و بيشتر سود »كسب استدال با
هزينهكمتر«،گزافترينهزينههای
زيستمحيطیرابهانسانهاوديگر
جاندارانكرهزمينتحميلكردهاند.

بعد از ماه ها 
تاش برای مهار 
اين بحران بنا 
به اعام رسمی 
شركت بی پی، 
با قرار دادن 
يک درپوش بر 
روی چاه نفتی 
آسیب ديده و در 
نهايت با تزريق 
بتون به صورت 
كلی اين چاه 
نفتی را مسدود 
كرده اند و ديگر 
نفتی به آب های 
خلیج مكزيک 
نشت نخواهد 
كرد

بری
ش خ

زار
گ
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او به محض 
بازگشت به 
آفريقای جنوبی به 
عنوان پروفسور 
حقوق بشر در 
دانشگاه وسترن 
كیپ مشغول به 
كار شد و در سال 
1994 از سوی رئیس 
جمهور نلسون 
ماندا به سمت 
وزير امور آب و 
جنگلداری 
برگزيده شد

اران
اندگ

م

افرادزيادیدرحوزهآبوانرژیهستندكهموفق
شدهاندباتاشفراوان،زندگیهمنوعانشانراتغييردهند.
برآنيمتادرهرشمارهبه»ترين«هایاينعرصهبپردازيمتا

بيشتربافعاليتهایبشردوستانهشانآشناشويد.
تمام  كه  است  سياستمداری   اسمال،  كادر  پروفسور 
زندگی اش را صرف حقوق بشر، برقراری عدالت اجتماعی 
آفريقای  به خصوص  و  جهان  در  زيست  محيط  حفظ  و 
جنوبی كرده است. بصيرت وی در كنار خصوصيات برجسته 
اخاقی اش باعث شده تا او با خاقيتی خاص به مبارزه با تفكر 
سنتی مديريت آب بپردازد و تحوات زيادی را در قوانين 
مربوط به اين حوزه ايجاد كند. اسمال به سبب عضويت در 
سمپوزيوم آب استكهلم، كميته جهانی آب و كميته جهانی امور 
سدها در سطح بين المللی شناخته شده است و نگرش مبتنی بر 
حفظ و پايداری در حوزه مديريت آب باعث نفوذ زياد و موثر 
وی در زادگاهش، آفريقای جنوبی شده است. تفكر او مبنی بر 
حفظ منابع فعلی آب و استفاده از آن در نيازهای اساسی بشر و 
همچنين نيازهای اكولوژيكی، در سطح دنيا بسيار مشهور است. 
او برای رسيدن به اين هدف، همكاری و هماهنگی بين تمام 

بخش های خصوصی و دولتی را ضروری می داند. 
پروفسور كادر اسمال، در سال 19۴3 در آفريقای جنوبی 
متولد شد. او پيش از ترك كشور و زندگی در غرب به عنوان 
معلم در آفريقای جنوبی تدريس می كرد. 3۰ سال را در خارج 
كشورش گذراند و در سال 199۰ به آفريقای جنوبی بازگشت. 
در خارج از كشور، در انگليس و ايرلند به عنوان وكيل فعاليت 
می كرد و بعد از تحصيل در مدرسه اقتصاد لندن، 27 سال را در 
كالج ترينيتی دوبلين به تدريس رشته حقوق گذراند. تخصص 

ويژه او در قوانين حقوق بشر سبب شد كه در سال 1983 
جايزه يونسكو را به خاطر تدريس و آموزش در اين رشته از 
آن خود كند. او همچنين در شاخه های ديگر حقوق همچون 
حقوق كارگران، بين الملل و محيط زيست تبحر داشت و 

تدريس می كرد. 
با اين ديد كه روزی به زادگاه خود  پروفسور اسمال 
بازخواهد گشت، بنيانگذار نهضت ضد آپارتايد در انگليس 
و ايرلند شد و همواره به خاطر فعاليت حقوق بشری و 
تدريس در اين حوزه مورد احترام خاص بود. دستاوردهای 
است. عاقه  بی نظير  اين حوزه ها،  در  او  موفقيت های  و 
عدالت  برقراری  به  مربوط  موضوعات  در  او  پيگيری  و 
اجتماعی در جهان، نگرش های مطرحش در تنظيم قانون 
نژادپرستانه وی  مبارزات ضد  آفريقای جنوبی و  اساسی 
و... جوايز و تقديرنامه های متعددی را در تمام اين سال ها 

برايش به ارمغان آورد. 
او به محض بازگشت به آفريقای جنوبی به عنوان پروفسور 
حقوق بشر در دانشگاه وسترن كيپ مشغول به كار شد و در 
سال 199۴ از سوی رئيس جمهور نلسون ماندا به سمت 
وزير امور آب و جنگلداری برگزيده شد. در آفريقای جنوبی، 
پروفسور اسمال در راس همه تحواتی قرار داشت كه در اين 
كشور در حوزه های مختلف از جمله مديريت آب، سياست، 
حقوق بشر  و ... صورت می گرفت. با هزينه و مسئوليت 
شخص او دپارتمان امور آب و جنگلداری در آفريقای جنوبی 
از سازمانی كه صرفا به نيارهای يك اقليت سفيدپوست در 
استفاده از ذخاير آب توجه داشت، به سازمانی كه برنامه اش 
مبتنی بر استفاده پايدار و هميشگی از آب برای همه مردم 

آفريقای جنوبی بنا نهاده شده بود، تغيير موضع داد. بدين ترتيب 
كه شعار سازمان از »همه ذخاير، برای تعدادی، برای امروز« به 
شعار »مقداری از ذخاير، برای همه، برای هميشه« تغيير كرد. 
بينش، درك، مديريت و از خودگذشتگی پروفسور اسمال 
بهترين الگو برای سازمان هايی است كه در حوزهای مشابه 

فعاليت می كنند. 
در پی دومين انتخابات دموكراتيك در آفريقای جنوبی، 
كه  خواست  اسمال  پروفسور  از  كشور  اين  رئيس جمهور 
پست وزارت آموزش را بر عهده بگيرد. او ضمن پذيرش 
اين مسئوليت بر عاقه خاص خود بر ادامه فعاليت در توسعه 
مديريت زيست محيطی و آب، زير نظر جانشين منتخب اش 
وزير رونی كاسريلس تاكيد كرد و به همين دليل آموزش حوزه 
محيط زيست را تحت حوزه فعاليت جديد خود پيگيری 

می كرد. 
نه لزوما به خاطر  در آفريقای جنوبی پروفسور اسمال 
تفكر  و  تعهد  دليل  به  بلكه  سرشارش،  استعداد  و  هوش 
خاق و خستگی ناپذيری اش شناخته می شود. گذشته از تمام 
دستاوردهايش، او منشاء اميد، شور و شوق در مردم كشورش 
بوده است. او همواره اين حس را به ديگران القا كرده كه 
زندگی و محيط زيست پايدار فقط يك پندار فانتزی نيست، 
بلكه ديدگاهی دست يافتنی و تحقق پذير است. پروفسور اسمال 
در كمتر از 5 سال سيستم مديريت آب را متحول كرد و اين 
امر نشان دهنده پيوند و ارتباط تنگاتنگ بين حوزه مديريت آب، 
عدالت اجتماعی و حساسيت های محيط زيستی است. توانايی 
و مهارت پروفسور اسمال، هماهنگی و پيوند بيشتر بين اين 

عوامل را به وجود آورد. 

معرفي تاثيرگذارترين افراد در حوزه آب و انرژی )1(

تعهد و تفکر خاق 

غزال
بیبک آبادی
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ضرورياماتلخ
مونا قاسمیاننگاهي به تاثير صنعت سدسازي بر محيط زيست
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ت
ط زیس

محی آن  در  كه  است  صنعتي  سدسازی،  مي گويند 
همين  به  شايد  دارد.  جريان  باايی  مالی  چرخش 
اين صنعت در كشورهای توسعه يافته در  دليل وقتی 
حال  در  كشورهای  در  گرفته  قرار  سقوط  سراشيبی 
در  روندي صعودي  با  و  مخالف  مسيري  در  توسعه 
اين  هم جلوي  مخالفاني  همه  اين  با  اجراست.  حال 
كه  مخالفاني  گرفته اند،  قرار  گسترش  روبه  صنعت 
و  سازمان  جنگل ها،  سازمان  مسئوان  را  بيشترشان 
مي دهند.  تشكيل  زيست  محيط  حفاظت  طرفداران 
متوجه  می نشينيد،  افراد  اين  صحبت  پای  وقتی  البته 
مي شويد كه في نفسه با سدسازی مخالف نيستند، اما 
به  نمي پذيرند.  را  رودخانه ای  هر  روی  سد  ساختن 
نظر آن ها سدسازي های بدون ارزيابی زيست محيطی، 
مي كند.  وارد  منطقه  اكوسيستم  روی  مخربی  تاثيرات 
تاثيراتی كه اكنون آمريكا را مجبور به  تخريب برخی 
باعث شده در  از سدهای ساخته شده كرده است و 

اروپا سدي ساخته نشود.
 

محاسن ساخت سدها بيشتر از معايب آن است
سدسازی  موافقان  مخالف،  نظرات  اين  مقابل  در 
معتقدند كه محاسن اين كار، بر معايب اش ارجحيت 
محيط  مديران  از  يكی  وكيلی«،  فخيمی  »علی  دارد. 
معايب  اينكه  عين  در  قدس،  مهاب  شركت  زيست 
درختان  قطع  »من  می گويد:  دارد  قبول  را  سدسازی 
را به عنوان تبعات منفی سدسازی قبول دارم. ولی ما 
بايد آب را مديريت كنيم و نيروگاه برق آبی بسازيم 
كه آلودگی نداشته باشد. منطقه ای را می توان گفت آثار 
جبران ناپذير زيست محيطی دارد كه يك فرهنگ خاص 
به خاطر ساخت سد از بين برود. اما ما براي ساخت 
جايی  در  می دهيم«.  انجام  را  ازم  ارزيابی های  سد، 
ديگر »حسين رنجبران«، مجری ساخت سد و نيروگاه 
كارون ۴، در پاسخ به اينكه تلخ ترين خاطره احداث 
سد كارون ۴ چه بوده است می گويد: »تلخ ترين خاطره 
من مربوط به جابجايي اهالي روستاي كتوا در سال 
82 و 83 بود. آن ها مجبور شدند خانه و محل زندگي 
خود را ترك كنند و ما آنجا را تخليه كرديم. اين در 
شرايطي بود كه شايد اجدادشان صدها سال در اينجا 
را  خود  عمر  يك  خاطرات  قطعا  و  كرده اند  زندگي 
اگر در سال 83، تخليه  بايد مي گذاشتند و مي  رفتند. 
خسارت  و  سيل  دچار  قطعا  نمي افتاد،  اتفاق  محل 
انكار و جبران نيست و ما  مي شدند. اين موارد قابل 
آن را به عنوان خسارت مخزن قبول داريم«. رنجبران 
مانند همه دست اندركاران سدسازی معتقد است  هم 
محاسن اين كار از معايب اش بيشتر است. او درباره 
معايب سدسازی می گويد: »هر پديده و موضوعي كه 

پيرامون ما اتفاق مي افتد معايب و محاسني دارد. قطعا 
سدسازي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نيست. ما 
در اصطاح، به بخشي از اين معايب، خسارت مخزن 
مي گوييم. اولين ايرادي كه بر سدسازي مي گيرند در 
مانند  رودخانه ها  چراكه  رودخانه هاست.  خصوص 
برخي  و  هستند  بدن  حياتي  شريان هاي  و  رگ ها 
معتقدند سدها به اين عملكرد شرياني زمين خلل وارد 
مي كنند. ايراد دوم مربوط به مناطق و روستاهاي درون 
مخزن سدهاست كه ساكنان آن مجبور مي شوند آنجا 

را تخليه كنند. 
اين كار ممكن است باعث مشكات اجتماعي و 
تغيير بافت بومي  و فرهنگي آن مناطق شود. ايراد سوم 
درخت هايي  و  باغ ها  كشاورزي،  زمين هاي  مورد  در 
آب  زير  به  و  شده  واقع  سدها  مخازن  در  كه  است 
كار  زمين ها  اين  در  كه  افرادي  نتيجه  در  مي روند. 
ممكن  و  مي دهند  دست  از  را  خود  كار  مي  كردند 
شغل هاي  ايجاد  و  بيكاري  تشديد  موجب  است 
مناطقي  است  ممكن  سدسازي  چهارم،  شود.  كاذب 
اگر  البته  بر  گيرد.  در  فرهنگي  ميراث  عنوان  با  را 
ويژه  توجه  آن  به  باشند  ارزشمند  خيلي  مناطق  اين 
مي شود، يا در ارتفاع سد تجديدنظر شده يا در محل 
ساخت سد جابجايي صورت مي گيرد. ايراد پنجم در 
از شكسته شدن سدها  ناشي  با وقوع حوادث  رابطه 
در دنياست كه موجب بروز خساراتي به پايين دست 
توليد  اهداف  با  هزينه هاي سدسازي  مي شود. ششم، 
روش هاي  ساير  به  نسبت  كه  است  آبي  برق  انرژي 
معموا هزينه  و...  نظير هسته اي، حرارتي  برق  توليد 

اوليه آن بيشتر است.
 هفتم، مدت ساخت سدها و نيروگاه هاي برق آبي 
است كه معموا بيشتر از حرارتي و انواع ديگر زمان 

مي برد. 
هشتم، معموا به دليل عدم اجراي همزمان سدها با 
شبكه هاي آبياري مرتبط در پايين دست يا فعاليت هاي 
از  شود،  ساخته  بايد  كه  درياچه  محدوده  به  مربوط 
حداكثر منافع سدها استفاده نمي شود چراكه مي توان 
از مخازن سدها براي پرورش آبزيان و يا مقاصد ديگر 
نظير گردشگري استفاده كرد كه معموا به موقع به آن 
توجه نمي شود. به عبارت ديگر از تمامي  پتانسيل هاي 
سدها به موقع استفاده نمي شود. نهم، به ايجاد مشكل 
براي آبزيان برمي گردد. يعني با ساخت سدها و برهم 
روند  در  اختال هايي  رودخانه  طبيعي  رژيم  زدن 
مشكاتي  و  مي شود  ايجاد  رودخانه  جريان  طبيعي 
براي آبزيان و توليد مثل آنها به وجود مي آيد. دهم، 
در  آبگيري  اولين  از  ناشي  القايي  زلزله هاي  وقوع 
با  معموا  كه  است  بزرگ  سدهاي  مخازن  محدوده 

بكر و  به طبيعت  مربوط  يازدهم،  شدت كمي  است. 
منابع دست نخورده طبيعي واقع در مخازن سدها و 
پتانسيل هاي  مي تواند  كه  سدهاست  ساخت  محدوده 
مختلف گردشگري داشته باشند. اما با حضور انسان 
برابر  در  »رنجبران«  مي شوند«.  خلل  دچار  ماشين  و 
تمامي معايب نام برده، معتقد است محاسن سدسازي 
بسيار بيشتر است و ارزش اين همه هزينه را هم دارد. 
او مي گويد: »در سدسازي  برخي از اين معايب قابل 
كه  بپذيريم  بايد  هم  را  بخشي  ولي  هستند،  توجيه 
غيرقابل جبران است. با ساخت سد نه جلوي حركت 
آب رودخانه گرفته مي شود و نه اين همه خسارت و 
تبعات منفي كه براي سدها بيان مي كنند، اتفاق مي افتد. 
سياب هاي  و  ويرانگر  طغيان هاي  جلوي  فقط  سد 
و  گرفته  آبي  پر  فصل هاي  در  را  رودخانه ها  مخرب 
آب را براي فصل هاي كم آبي ذخيره و تنظيم مي كند 
و به پايين دست انتقال مي دهد«. رنجبران در پاسخ به 
اينكه سدسازی تشتك تبخير در ايران است، می گويد: 
تامين  از سطح آب ها هم جزو سيكل طبيعي  »تبخير 
آب است كه منافعي براي تغيير آب و هوا دارد و به 
پيرامون خود كمك  گياهي  گونه هاي  رشد  و  توسعه 
قابل  اين آب هم آب زيرزميني و  از  مي كند. بخشي 
استحصال در مناطق موردنياز مي شود. پس اصا تقريبا 

آبي از دست نمي رود«.

داستان ناتمام تخريب محيط زيست
است  هراز  سد  بار  اين  شده  منتشر  خبر  آخرين  در 
را  هيركانی  جنگل های  درختان  از  اصله  صدها  كه 
نابود كرده است. سدی كه طبق مجوزش قرار نبوده 
دارد.  قرار  درختی  آن  در  كه  شود  ساخته  محلی  در 
جنگل  از  خارج  منطقه ای  در  سد  اين  ساخت  يعنی 
درخت  اصله  صدها  كار  آغاز  همين   در  اما  بوده، 
قطع شده است. اما سدسازان هميشه می گويند برای 
ساخت سد مجوز ارزيابی دارند. مجوزهايی كه وقتی 
8۰ درصد پروژه به پيش رفت تازه برای گرفتن آنها 
هر  در  سد  ساخت  پرسيد  بايد  حاا  می شود.  اقدام 
رودخانه ای تا چه اندازه فايده دارد كه تمام معايب آن 
توسط عده ای ناديده گرفته مي شود. چرا وقتی می توان 
آب و برق را با روش های ديگر تهيه كرد بازهم بايد 
كردن  نابود  قيمت  به  را  ديگران  اشتباه  مسير  همان 
برای  هم  امروز  حتی  برويم.  طبيعی مان  و  ملی  منابع 
كشور  در  كه  سدسازی  شتابناك  روند  از  جلوگيری 
پيش می رود، دير است اما به هر حال بايد آغاز كرد 
و با نگاهي كارشناسي، كاري كرد كه سدسازي براي 
ما به يك فرصت تبديل شود و نه يك تهديد در حوزه 

محيط زيست.
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يكی از شگفت انگيزترين سكوت های تاريخ علم، ناديده 
انگاشتن نام دانشمندی برجسته در دانش رياضی و زمين شناسی 
است كه هم روزگار ابوريحان بيرونی، زكريای رازی و پورسينا 
بوده و 32 سال پيش از ابوريحان زندگی را بدرود گفته )۴2۰ 
ه.ق/1۰29م و به روايتی : ۴1۰ ه.ق( است،  اما كسی او را به 

اندازه آن سه نفر نمی شناسد.
انگيزه های اين سكوت، كمبود آگاهی ها  از  شايد يكی 
درباره سرگذشت كسی است كه بر خاف سرگذشت اش، 
مقام و پايگاه بسيار بلند و برجسته ای در دانش رياضی 
دارد. ابوبكر كرجی چنان نيرويی به ويژگی دانش جبر و 
او، محمدبن موسی خوارزمی  از  افزود كه پيش  حساب 
و ابوكامل شجاع بن اسلم مصری تنها گام هايی در اين راه 
برداشته بودند. كرجی پس از آنكه در شهر ری )كرج و 
تهران( كه كانون دانشمندان ايرانی بود، بر بنيان و اساس 
رشته های رياضی مسلط شد. در آغاز سده  پنجم، به پايتخت 
علمی جهان اسام، بغداد رفت. درستی روايت تاريخی اين 
سفر را از آنجا می توان دريافت كه كرجی با »فخرالملك 
ابوغالب محمدبن علی بن خلف واسطی« نماينده  بهاءالدوله  
ديلمی، كه از ۴۰1 تا ۴۰7 هجری بر عراق فرمانروايی ميكرد 
و در سال ۴۰7 )1۰1۰ ميادی( سر از بدنش جدا شد، پيوند 
داشته است . كرجی يكی از ارزشمندترين گفتارهای خود را در 
جبر و مقابله، »الفخری فی )صناعه( الجبر و المقابله« به نامگانی 

او نوشته است )۴۰7 هجری/1۰1۶ ميادی(.
به خوبی آشكار نيست كه كرجی تا چه زمانی در بغداد 
به سر برده، اما گويا پس از قتل وزير بغداد )فخرالملك( كه 
پشتيبان كرجی به شمار می رفت، اين شهر را هراسان رها كرد 
و به زادگاه خود )كرج( بازگشت )۴۰3 هجری يا پيش از آن(. 
در آنجا بنا بر درخواست »ابوغانم معروف بن محمد« ، وزير و 

دبير ويژه  منوچهربن قابوس ، و شاعر و اديب فرهيخته ايرانی، 
آن ها«  آوردن  بيرون  »درباره  آب های درونی زمين و روش 
گفتاری را می نويسدكه فرآيند آن پژوهش كاربردی و بزرگترين 
شاهكار كرجی است كه در اين جستار از آن بسيار خواهيم 
گفت؛ »انباط المياء الخفيه«: »بيرون كشيدن آب های پنهان« 

)استخراج آب های پنهانی(.
كرجی خود در ديباچه  اين كتاب چنين می نويسد:

»سرانجام هنگامی كه به سرزمين جبل )= تبرستان( بازگشتم. 
گفتارهايی را كه از چگونگی عراق نگاشته بودم، در جبل گم 
گشت و ناپديد شد. شعله  اشتياق نگارش نشست و طبع به 
نگارش فرو افسرد، تا آنكه خدا سرزمين جبل و مردم آن را 
به ديدار موانا »الوزير الرئيس السيد ااجل المنصور ولب النعم 
ابی غانم، معروف بن محمد« ياری فرمود... پس به تصنيف اين 
كتاب پرداختم تا او را خدمتی كنم و با نماياندن شيوه  »استخراج 

آب های پنهان« به او نزديك شوم... .« 
درگذشت كرجی را چنانكه پيش تر نيز گفته شد، به سال 
۴2۰ يا ۴1۰ هجری نوشته اند؛ اما از تاريخ زادروز او هيچ 

نمی دانيم.
نگاهی به كتاب استخراج آب های پنهان )انباط المياء الخفيه(

از اين كتاب نسخه های خطی گوناگونی در كتابخانه های 
زير موجود است:

- كتابخانه آصفيه )هند – حيدر آباد دكن(، مجموعه  197 
و 128، كه در چهل برگ و در 1۰33 هجری بازنگاری شده 

است.
- كتابخانه خدابخش )هند  - تنه به( با شماره  2519 
)مجموعه ی شماره ی 32( كه در هجده برگ بزرگ )1۴×21 

سانتی( و در ۶32 هجری نگاشته شده است.
- كتابخانه  باتكور )هند( كه بدون شماره است و گويا با 

تاريخ بازنويسی نسخه  كتابخانه خدابخش همزمان است.
- نسخه  كتابخانه كمبريج كه در فهرست نسخه های خطی 

آن كتابخانه، به شماره يك، در صفحه  1۴12 آمده است.
چنانكه پيشتر نيز گذشت، كرجی اين كتاب را به سفارش 
ابوغانم معروف بن محمد، وزير منوچهربن قابوس، نوشت و 
پيش از اين نيز گفته  خود او را در چگونگی پديد آوردن 
اين گفتار آورديم. او در پی همان گفته ها چنين نوشته است:

»پس از بررسی چند كتاب از پيشينيان، آن ها را برای 
رسيدن به اين مقصود، ناقص و بی فايده يافتم. از خدای 
بزرگ خواستم كه بر بزرگی و رتبت وی بيفزايد تا  . . . 
آثار دانش  های كهن زنده گردد و درفش های سرنگون شده  
فضيلت افراشته گردند . . . اما بعد، من حرفه ای را پرفايده تر 
از استخراج آب های پنهانی نمی دانم؛ زيرا به كمك اين كار 
زمين آبادان می گردد و زندگی مردم سامان می پذيرد، و سود 

فراوان به دست می آيد.«  
كرجی در اين پژوهش ارزنده پيرامون ديده های خود 
در بسياری از شهرهای ايران همچو ساوه و اصفهان گفتگو 
می كند و همچو بسياری از دانشمندان ايرانی به آموزه هايی از 
دانش زمين می پردازد كه برخی از آن ها چندين سده پس از 
او از زبان دانشمندان اروپايی شنيده شد: »كرويت زمين، قوه 
جاذبه، قوانين تعادل و حركت«. اما بی گمان برترين نگرش های 
علمی كرجی در اين كتاب پيرامون شناخت گونه های خاك و 
زمين و  آب های زيرزمينی است. پروفسور مهدی فرشاد درباره  

آبشناسی كرجی می نويسد:
»كرجی را نه فقط دانشمندی در علوم رياضی، هندسه و 
مكانيك بلكه می توان چهره تابناك در تاريخ مهندسی ايران و 
جهان به شمار آورد. در زمينه  پيدايش آب های زيرزمينی و 
طريق استخراج آب های زيرزمينی، كرجی تئوری ها و روش ها 

فرشید ابراهیمی

ابوبکرکرجیبنیانگذارمهندسيآب
 بررسی يك متن علمی از ميراث کاسيك ايرانی درباره مهندس گمنام ايراني

كرجی را نه فقط 
دانشمندی در 
علوم رياضی، 
هندسه و مكانیک 
بلكه می توان 
چهره تابناک در 
تاريخ مهندسی 
ايران و جهان به 
شمار آورد

 ۴۰
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 آب
دسی

ه مهن
خچ

تاری از  را  داشته است. كرجی جريان آب  بديعی  اختراعات  و 
نقطه ای به نقطه  ديگر به وجود اختاف سطح بين دو نقطه 

وابسته می دانست.«
در زمينه  پيدايی آب های زيرزمينی، كرجی معتقد بود كه 
اينگونه آب ها با سه راه پيدا می شوند. نخست، نفوذ آب های 
باران و برف در شكاف های زمين برابر با قانون گرايش به 
كانون ها، دوم، رخنه بخار آب و تقطير آن در شكاف ها  ی زمين 
و سوم، باارفتن بخار آب پنهان در زمين و دگرگونی آن به 
آب. از نوشته های كرجی در اين كتاب چنين برمی آيد كه او 
پيرامون ويژگی های فيزيكی خاك و كاربرد مهندسی آن نيز 
دانش فراوانی داشته است. برای نمونه او از راه بهره وری از 
خاك رس برای آب بندی و ساختن »سدهای خاكی« و نيز 
»روش های فشرده كردن خاك« سخن رانده است. كرجی 
نيز  اندازه گيری  ابزارهای  و  روش ها  ساختن  در  همچنين 
كنار  در  او  داراست.  مهندسی  تاريخ  در  را  واايی  جايگاه 
بررسی ابزارهای اندازه گيری درازا )طول(، بلندا )ارتفاع(، زاويه 
و دستورهای نقشه برداری و گزينش راه قنات، اختراع های 
خود را كه دربرگيرنده  تراز و چند وسيله  اندازه گيری ديگر 

است، بررسی می كند.
گونه ای  در  امروزه  كه  را  آنچه  و  تراز  سطح  كرجی 
خوبی  به  می شناسيم،  »ژئوئيد«   نام  با  نقشه برداری  از 
می شناخته، زيرا بر اين باور است كه اگر زمين، درست 
كروی شكل و بدون پستی و بلندی باشد، آب در آن جريان 
پيدا نمی كند و اگر سطح آب بااتر از خشكی باشد، زمين 
همچو دريای يكسانی می شود و يا اگر سطح آب پايين تر 
از خشكی باشد، آب در دل زمين بدون جريان خواهد بود 
و در هر دو گونه  ياد شده، سطح آب و خشكی همراستا 

هستند. به عبارتی ديگر:
»حدود 3۰ درصد كتاب استخراج آب های پنهانی به 
نقشه  برداری اختصاص دارد. به احتمال قوی كرجی نخستين 
كسی است كه نقشه برداری زمينی را مطرح كرده است. 

وی برای هدايت راستا و شيب كف قنات روش هايی 
ارائه كرده كه از نظر اصول رياضی درست منطبق 
بر آن چيزی است كه امروز در نقشه برداری های 
در  آن ها  اندك  تفاوت  و  اجرا می شود  زيرزمينی 
اجرا، به دليل ابزارهايی مثل تئودوليت است كه 

در آن زمان موجود نبوده است« . 
 همچنين گفتار كرجی در بخشی از اين كتاب 

نشانگر آشنايی او با قوانين هيدروليك است:
وسيله  به  مردمی  جايی  در  كه  كرده اند  »نقل 

»لوله های سربی«، كه هر يك به ديگری متصل شده 
آب را از ته چاه باا می آوردند تا به حدی كه آن آب به 

سطح زمين جاری می شود . . . اين كار محال است، مگر با 
شرايطی كه من ذكر می كنم. يكی از خواص آب آن است 
كه با حركت خود خواستار نزديك شدن به مركز زمين 
آن  آمدن  باا  اما  نيست.  آن  در  است و خاصيت صعود 
در »جام عدل« از آن جهت است كه محل ريختن آب در 
محلی پايين تر از آنجاست كه صعود كرده است. و همچنين 

كه  )سيفون(  زانودار  شيشه ای  لوله  در  آب  است صعود 
بلندی واقع است آب  از مجرايی كه در  به وسيله ی آن 

می گيرند« .
حوزه   از  بيرون  در  كرجی  انديشه های  رخنه   درباره 

فرهنگی شرق، »هانری گوبلو« معتقد است كه:
نفوذ فرهنگ  از منطقه تحت  »به نظر می رسد خارج 
ايران، نشانه های روشن تأثير كرجی را بتوان در دو اثری 
قنات  و  به طور عموم  كانال ها  احداث  به چگونگی  كه 
بااخص و طرز ترازبندی اختصاص يافته، بازيافت. اين 
كتاب ها را دو عرب اسپانيايی نوشته اند. يكی مهندسی است 
اهل المريا موسوم به ابوعثمان بن لوجون كه كتاب خود را 
در سال 13۴8 ميادی نوشته و ديگری ابن العوام مشهور 
است كه در اواخر قرن دوازدهم و اوايل قرن سيزدهم در 
سويل  می زيسته، و مولف كتاب الفاحه است. )اين كتاب 

ژان  سوی  موله  از  كلمان  ژاك 
جمه  پاريس، تر شده، 
 . نفر 18۶۴( دو  هر 

توصيف به 

ی  ش ها و ی ر بند ز ا تر
كرده پرداخته اند. ويدمن  كه قبا كرجی بيان 
نويسنده  دو  اين  آنها به  آثار  و  كرده  اشاره 
قرار  ويژه را مورد بحث  به   . است  داده 

تصاويری كه در صفحه  318 آمده به تصاوير رساله كرجی 
بسيار نزديكند« .

در پايان اين جستار ازم است يادآوری شود كه اين 
شاهكار جاودانه كرجی در رشته آب شناسی دربرگيرنده  
سی و يك گفتار يا پانزده باب گوناگون پيرامون مطالعات 
پيوندهای آب و زمين و گاهشماری و جغرافيا است كه 
نام موضوعی هر يك از گفتارهای اين پژوهش عبارتند از: 
1- مقدمه، 2- تعريف زمين، 3- آنچه به اين مطالب مربوط 
می شود، ۴- سخن درباره  آب های پنهانی، 5-تعريف كوه ها 
و سنگ هايی كه بر وجود آب گواهی می دهند.، ۶- شناختن 
زمين هايی كه در درون آنها آب است، 7- گياهانی كه بر 
وجود آب گواهی می دهند، 8- در وصف كوه های خشك 
و زمين های كم آب، 9- )باب( ذكر انواع آب و اختاف 
سبك  و  سنگين  آب های  شناختن  راه   -1۰ آن ها،  طعم 
و رقيق و غليظ و شيرين و ناگوار، 11- طريقه  اصاح 
درباره فصل های سال، 13-  )باب(  فاسد، 12-  آب های 
)باب( سخن درباره  خاك های زمين، 1۴- )باب( فصولی 
در مطالب گوناگون، 15- )باب( ذكر حريم چاه و كاريز بر 
موازين دينی، 1۶- )باب( سخن درباره  حريم قنات، 17- 
باب ديگر درباره  حريم، 18- )باب( در حل مشكاتی كه 
مانع حفر می شود، 19- )باب( در جاری ساختن آب در 
تنبوشه، 2۰- در بيان خمير آهكی كه برای اتصال تنبوشه ها 
به كار می رود، 21- آماده كردن زمين های آبكش برای عبور 
آب بدون نصب تنبوشه، 22- )باب( در بيان ترازهايی كه 
تراز  تراز می كنند، 23- شيوه ی  را  زمين  آن ها  به وسيله  
كردن با اين ترازها، 2۴- ترازهايی كه من اختراع كرده ام، 
25- )باب( چگونگی سنجش ارتفاع كوه ها، 2۶- )باب( 
شناسايی شيوه  احداث كاريز، 27- )باب( حفظ استقامت 
نقب های زير زمينی، 28- شيوه  حفر چاه هايی كه در انتهای 
نقب های پيچ و خم دار قرار گرفته اند.، 29 -)باب( در 
نگاهداری كاريز از خرابی، 3۰- )باب( شيوه  
گشودن مجاری مسدود شده، 31- درباره  

تحويل گرفتن كار از مقنيان.
منبع:

فرشاد، مهدی، تاريخ علم در ايران، ج2، نشر 
امبركبير، 13۶۶

فرشاد، مهدی، تاريخ مهندسی در ايران، نشر 
بلخ، 137۶

رياضی دانان  نامه   زندگی  ابوالقاسم،  قربانی، 
دوره ی اسامی، مركز نشردانشگاهی، 13۶5

الحاسب،  الحسن  بن  محمد  ابوبكر  كرجی، 
استخراج آب های پنهان، ترجمه حسين خديوجم، نشر 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1373
كريميان سردشتی، نادر، دانشنامه ی مشاهير فنون آب و آبياری و 

سازه های آبی، نشر كميته ی ملی آبياری و زهكشی ايران، 1381
ترجمه   آب،  به  دستيابی  برای  فنی  قنات،  هانری،  گوبلو، 

ابوالحسن سرو قد مقدم، نشر آستان قدس رضوی، 1371

شاهكار جاودانه 
كرجی در رشته 

آب شناسی 
دربرگیرنده  

سی و يک گفتار 
يا پانزده باب 

گوناگون پیرامون 
مطالعات پیوندهای 

آب و زمین و 
گاهشماری و 
جغرافیا است
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ورودیعكسكوه

انضباط گروهی، رمز موفقیت
گفت وگو با سرپرست گروه کوهنوردی فراب

نماد  نمی شود. كوه  تكرار  »طبیعت هیچ گاه 
صبر و استقامت است و سالكان اين راه تكامل 
خود را سريع تر تجربه خواهند كرد«؛ اين را 
»فرامز نصیری«، سرپرست گروه كوهنوردی 
فراب می گويد. نصیری را نمی توان تنها يك كوهنورد صرف نامید، 
چراكه اطاعات دقیق و علمی زيادی نسبت به كوه های ايران، بافت و 
اقلیم آن ها دارد. او اولین كوه زندگی خود را در سال 1352 هنگامی كه 
يك نوجوان بود تجربه كرد. »كلك چال«، گرچه او بر اين باور است 
كه حاا اين كوه پیش پا افتاده به نظر می رسد اما در آن هنگام كه 
نوجوانی بیش نبود، شوری وصف ناشدنی برای كوهنوردی و 
فتح آن داشت. شعفی كه نمی تواند با جمات بیانش كند. پس از 
آن صعود، درک طبیعت برايش اعجاب انگیز شد. اين نقطه آغازی 
بود برای ورودش به دنیای حرفه ای كوهنوردی. در حال حاضر 
نصیری، سرپرستی گروه كوهنوردی شركت فراب را بر عهده دارد.

سامان عابری
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شكل گيری گروه کوهنوردی فراب
پيش از ورود نصيری به شركت فراب برنامه كوهنوردی به شكل پراكنده  انجام می شد. او 
درباره حضور و تشكيل گروه كوهنوردی فراب می گويد: »در  پاييز سال 1385، از طريق يكی از  
دوستان كه در شركت فراب شاغل بود با فراب آشنا شدم. البته ايده اوليه در تابستان سال 138۴ 
در معاونت پشتيبانی شكل گرفت كه با پيگيری ها ، اولين برنامه در 22 ارديبهشت 8۴، به صورت 
گروهی با شركت  3۰ نفر برگزار شد. من فقط به عنوان همراه شركت كرده بودم و در اين زمينه 
رابطه خوبی شكل گرفت. اين ارتباط زمينه ای شد كه با توجه به تجربه های پيشين، همكاری های 
بعدی به صورت منسجم ادامه پيدا كند. پيش از آغاز به كار در نخستين گام، كاس های اصول 
تغذيه، توپوگرافی، جهت يابی در كوهستان، آشنايی با كوهنوردی در ايران و ... كه دانستن آن برای 
هر كوهنوردی نياز است به افراد عاقه مند آموزش داده شد. پس از برگزاری كاس ها كوهنوردی 
آغاز شد. اولين كوه »رودبار قصران« بود. اين برنامه ها در حالت منظم آن در سال 138۶  شكل 

گرفت كه تا امروز به صورت منظم با ماهی دو برنامه درحال اجراست«. 

روش گروه کوهنوردی فراب
نصيری، مهم ترين دليل موفقيت و تداوم اجرای برنامه های كوهنوردی در گروه فراب را 
برنامه ريزی دقيق می داند و درباره روش كار فراب توضيح می دهد: »پيش از اجرای هر برنامه ای 
نخست در واحد امور و رفاه كاركنان برنامه ريزی می شود و برنامه از يك هفته پيش از طريق شبكه 
و اعاميه به اطاع همكاران می رسد. در اين اطاع رسانی كليه اطاعات مانند ساعت حركت، 
مبداء، زمان، ارتفاع، وسايل موردنياز و... ذكر می شود. بنابراين متقاضيان در شبكه می توانند تا مهلت 
مقرر كه معموا تا ظهر سه شنبه ها است ثبت نام كنند. در مرحله بعد كه تعداد افراد مشخص شد 
برنامه ريزی های ازم صورت می گيرد. روز جمعه صبح ساعت 5 و نيم تمام افراد در شركت فراب 

گردهم می آيند و آماده حركت خواهند شد«.
تا اين بخش كارها به صورت سازمانی بر عهده شركت فراب است پس از آن مسئوليت اصلی 
بر عهده سرپرست گروه خواهد بود. سرپرست گروه با اشاره به اهميت انضباط گروهی می گويد: 
»در اين جا انضباط گروهی رمز موفقيت است، حتی در برنامه های يك روزه بايد منظم و منسجم 

عمل كنيم. شرح وظايف برای گروه پيش از حركت انجام می شود«.

صعود يك روزه
نصيری در ادامه به تشريح جزئيات يك برنامه يك روزه می پردازد و می گويد: »پس از آن كه 
به مبداء رسيديم تاش می شود تا ۴5 دقيقه از روستا دور شويم. پس از آن در باغ های اطراف 
يك توقف صورت می گيرد تا افراد گروه به هم ديگر معرفی شوند. چون در هر برنامه تعداد افراد 
جديدی حضور دارند و قرار است يك روز با هم زندگی كنيم. در بخش ديگر از اين توقف 
كوتاه، توضيحات ديگر در مورد شكل اجرای برنامه و نكات ضروری به افراد گروه گفته می شود. 

كاركرد اين توضيحات اين است كه به لحاظ روحی و روانی آمادگی در افراد ايجاد می كند و در 
طول مسير از پرسش و پاسخ های غيرضروری كاسته می شود. مثا اگر قرار است كه 3۰ كيلومتر 

طی شود افراد می دانند كه چقدر مسير بايد طی شود.
در ادامه بر اساس برنامه از هر ۴5 دقيقه تا يك ساعت، حدود 1۰ دقيقه استراحت در نظر گرفته 
می شود. اين استراحت طبق يك اصول علمی  است كه در اين زمان كاهش قند خون بازسازی 
می شود و توصيه به مصرف مواد قندی می شود. اگر تغذيه خوب صورت گيرد، در تمام مدت 
بدن، خود را در يك حالت نرم حفظ می كند و با اين منوال به قله نزديك می شويم. معموا در 
برنامه های صعود يك روزه حوالی ساعت 12 الی 2 در قله هستيم و 3 يا ۴ ساعت نيز برای 

برگشت در نظر گرفته می شود. تا امروز ما صعودی بدون برنامه انجام نداده ايم«. 

دماوند سخت ترين صعود
سرپرست گروه كوهنوردی فراب هر صعودی را با مشكات خاص خود می داند و می گويد: 
»هر يك از صعودها سختی ويژه ای دارد، يكی به لحاظ استقامتی و ديگری از نظر فنی. اما به طور 
كلی در ميان صعودهايی كه داشته ايم، دماوند از چند نظر نسبت به ساير صعودها دشوارتر بوده 
است به دليل ارتفاع، نفس كشيدن دشوار می شود و با احساس درد، سرگيجه و... همراه می شود. 

با همه اين تفاسير ما سالی يك بار صعود به قله دماوند را در برنامه داريم.
در اين ميان طوانی ترين مسير قله تفتان است كه چهار روزه انجام می شود. اين كوه در سيستان 
و بلوچستان واقع شده است. در هر كدام از اين صعودها گزارشی تهيه می شود كه در آن اطاعات 

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، شرايط آب و هوايی و... ذكر می شود«.

کوهنوردی زندگی است
»تمام چيزهايی را كه در عمر خود تجربه كرده ايد در يك دوره زمانی كوتاه در كوه تجربه 

  هر يک از 
صعودها سختی 

ويژه ای دارد، 
يكی به لحاظ 

استقامتی و 
ديگری از نظر 

فنی. اما به طور 
كلی در میان 
صعودهايی 

كه داشته ايم، 
دماوند از چند 

نظر نسبت به ساير 
صعودها دشوارتر 

بوده است به 
دلیل ارتفاع، 

نفس كشیدن 
دشوار می شود 

و با احساس درد، 
سرگیجه و... 
همراه می شود
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خواهيد كرد«، اين باور نصيری است. وی به جمله ای از »هياری ادموند« اشاره می كند و توضيح 
می دهد: »هياری اولين فاتح قله اورست می گويد »كوهنوردی يك روش زندگی است«. 
زمانی كه به مرز چهل سالگی می رسيد به نوعی به تكامل می رسيد اما در كوه اين تكامل 

زودتر شكل می گيرد«.

تقابل دو نيروی متضاد
سرپرست گروه، كوه را با نوعی فلسفه و روان شناسی در آميخته است. وی كوه را برای 
اغلب كوهنوردان مظهر استقامت می داند. كوه برای آنها درس شكيبايی است. نصيری بر اين 
باور است كه در كوه تقابل راحت طلبی و تاش برای كسب موفقيت به هم می رسند به اين 
معنا وسوسه صعود قله با تمام نامايمات در مقابل باز ايستادن و استراحت قرار می گيرند. 
»هنگامی كه پتانسيل های خود را بشناسيد، مواجهه شما با مشكات آسان تر خواهد بود. 
معيار ما در انتخاب افراد برای برنامه های دشوار و چند روزه نيز همين مساله است. ما در 
كوه اصولی داريم، هر كسی نمی تواند در برنامه های چند روزه همراه گروه شود. فاكتورهای 
مهم روحی، روانی، صبر و استقامت در نظر گرفته می شود. توانايی جسمی  نيز ماك مهمی 

برای انتخاب افراد است«.

دغدغه ای برای رفتن
چه عنصری انسان را به يك اوج يا صعود می رساند؟ نصيری پاسخ می دهد: »دغدغه. 
اين كه خود را بشناسيم. به غير از شناخت عوامل جغرافيايی، خودشناسی بخش ديگر قضيه 
است. نكته مهم ديگر اين كه طبيعت هيچ وقت تكراری نيست، در هر زمان جلوه ای متفاوت 
دارد. از كارم با تمام وجود لذت می برم چيزی به عنوان كوه تكراری برای من وجود ندارد«.

يك اشتباه تايپی
 سرپرست گروه به نوعی دائره المعارف كوه های ايران است. او هنگامی كه درباره صعود 
گروه به كوه »خله نو« می گفت، به وجه تسميه اسم آن پرداخت و افزود: »كوه »خله نو« برای 
اولين بار توسط يك كوهنورد ارمنی به نام گيغا ميناسيان صعود شد. بر اساس يك اصل هر 
كسی اولين بار به كوهی صعود كند، حق نام گذاری آنجا را دارد كه او آن را »قله نو« نام نهاد. 

در مطبوعات همان دوره نيز به همين نام خوانده شد، اما به دليل يك اشتباه تايپی در يكی از 
نشريات به آن خله نو گفته شد و همين نام برای آن متداول شد و اكنون نيز جا افتاده است«.  
وی در ادامه به تفاوت كوهنوردان با ديگر افراد معمولی پرداخت و توضيح داد: »همين 
كوه خله نو كه به آن اشاره شد، مسير رفت و برگشت اش تا روستا حدود 32 كيلومتر است. 
بنابراين كسی كه به اين كوه می آيد نمی تواند يك آدم معمولی باشد و به طور طبيعی با 
افرادی كه زندگی منحصر شهری دارند متفاوت است. كوهنوردان مسائل هيجان انگيزی را 
تجربه می كنند. يك بار كه در داخل پناهگاه كركس استراحت داشتيم، دما 17 درجه زير 
صفر بود. اما جالب و هيجان انگيز بود و فراب از افرادی كه به كركس در استان اصفهان 
آمدند تقدير به عمل آورد«. وی در ادامه می گويد: »البته كوه و تجربه آن برای هر كس 
متفاوت است و افراد بنابر ويژگی های خود لذت و تجربه های متفاوتی دارند. نظم در گروه 
حاكم است. هنگامی كه چهار سال به طور منظم، ماهی دو برنامه انجام شده است، نشان از 

تشكيات درست شركت فراب است كه در گروه كوهنوردی آن نيز جلوه دارد«.

خانم ها نمايشی از قدرت استقامت
از ديگر نكات جالب گروه، حضور خانم ها در فعاليت ها و صعودهای دشوار است. 
سرپرست گروه با اشاره به اين حضور می گويد: »حضور خانم ها نيز بسيار خوب است و در 
اين زمينه تمايز جنسيتی وجود ندارد. در برخی موارد آن ها عملكرد بهتری نيز دارند. خانم ها 
نمايشی از قدرت استقامت را از خود نشان می دهند. چون آن ها دارای عضات استقامتی 
قوی تری هستند. به لحاظ تعداد مشاركت نسبت به آقايان آن ها توازن دارند. برای جاهای 

دشوار نيز به همين گونه است. خانم های گروه فراب بسيار ورزيده هستند«. 

رفتن به جنگل های بكر
با شنيدن نام گروه كوهنوردی فراب، تنها كوه پيمايی آن ها به ذهن متبادر می شود، در 
حالی كه آن ها عاوه بر كوه، جنگل نوردی، غارنوردی و پيمايش كوير را نيز در برنامه های 
خود دارند كه جذابيت خاص و ويژه ای دارد. نصيری با اشاره به اين برنامه ها توضيح 
می دهد: »در كشورما نوار كوچكی از جنگل ها باقی مانده است. در حالی كه جنگل های 
هيركانی باقی مانده دوره سوم زمين شناسی هستند كه به عنوان قديمی ترين جنگل های جهان  با شنیدن نام 

گروه كوهنوردی 
فراب، تنها 
كوه پیمايی آن ها 
به ذهن متبادر 
می شود، در حالی 
كه آن ها عاوه 
بر كوه، جنگل 
نوردی، غارنوردی 
و پیمايش كوير را 
نیز در برنامه های 
خود دارند كه 
جذابیت خاص و 
ويژه ای دارد 

۴۴
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محسوب می شوند، اما متاسفانه به دايل مختلف و بيشتر به علت دخالت های انسان در حال 
نابودی است. در حال حاضر تنها بخش كوچكی از آن را می توان از باا ديد. به ويژه حاا 
كاردشت يك برهوت كامل است«. وی در ادامه می گويد: »با اين وجود هنوز يكی دو مورد 
آن ها از دستبرد در امان مانده اند. جنگل های بابل و جنگل های جنوب نوشهر، كه هنوز نشانی 
از تمدن و ساخت و ساز در آنها ديده نمی شود. گروه با برنامه ريزی در يك راه پيمايی سه 

روزه به اين جنگل ها رفت كه بسيار لذت بخش بود«.

حرکت در برهوت
پيمايش كوير از ديگر برنامه های جذاب و پرطرفدار است كه گروه فراب سالی يك بار 
در بهار، به اجرای چنين برنامه ای می پردازد. سفر به بزرگترين درياچه نمك جهان، واقع در 
شمال شرق كاشان. سرپرست گروه درباره نحوه اين پيمايش توضيح می دهد: »هنگامی كه 
به منطقه رسيديم، پيش از آغاز پيمايش در يكی از كاروانسراهای مرنجاب كه بازمانده از 
دوره صفويه است مستقر می شويم. اين مكان محل استقرار گروه های عاقه مند است. از 

آنجا پيمايش آغاز می شود«.
نصيری درباره ويژگی های اين كوير می گويد: »اين كوير يك برهوت مطلق و عاری 
از حيات است. در اين منطقه كوير، دشت، استپ و تپه های رمل كه در نوع خود بی نظير 
هستند وجود دارد. به طور كلی تمام اشكال كوير در اين جا قابل مشاهده است، كه در يك 
برنامه دو روزه انجام می شود. البته تنها كلوت ها در اين جا وجود ندارند. گروه فراب يك 
پيمايش 2۰ كيلومتری در اينجا انجام می دهد، البته اجباری برای افراد وجود ندارد كه تمام 

مسير را بپيمايند«.  

غارنوردی تنوعی در برنامه هاست
گروه فراب، كوه نوردی را به عنوان محور و تمركز اصلی برنامه های خود قرار داده است 
اما در كنار آن برای تنوع و لذت بيشتر از مشاهده جاذبه های طبيعت، سری هم به غارها 
می زند. نصيری در اين باره می گويد: »غارنوردی از زير مجموعه های كوهنوردی است. به 
همين دليل سالی يك يا دو برنامه پيمايش داريم. اما غارهای دشوار انتخاب نمی شوند چون 
توان و تجهيزات خاصی موردنياز است. غارهايی كه در اين ۴ سال پيموده شده، سبك 

بوده اند و هدف از اين برنامه ها بيشتر آشنايی است«. 
وی در ادامه مهم ترين غاری كه تاكنون گروه به آن رفته است را غار »گل زرد« عنوان 
می كند و می گويد: »اين غار در دامنه كوه دماوند واقع شده است. وجود بركه ها و درياچه های 
آب كوچك كه بسيار زال هستند. ديدن آن ها در عمق غار برای هر بازديدكننده ای جذاب 

است. در اين مدت 3 تا ۴ غار رفته ايم«.
نصيری درباره امكان برنامه صخره نوردی می گويد: »صخره نوردی به دليل ريسك باای 
آن و كمبود تجهيزات موردنياز در حد آموزش است. اين مساله از پيش نيازهای كوهنوردی 

است. البته در ميان كوهنوردان افرادی وجود دارند كه تنها عاشق سنگ نوردی هستند«.

صعود تا جای ممكن
با بررسی گروه كوهنوردی فراب و اجرای منظم برنامه در اين گروه، می توان آن را جزو 
گروه های موفق به شمار آورد. اما موفقيت نه به هر قيمتی. سرپرست گروه از شعار اصلی 
گروه با عنوان »صعود تا جای ممكن« ياد می كند و می گويد: »ما در اين مدت صعود ناموفق 
بسيار داشته ايم. در ورزش كوهنوردی يك نكته كليدی وجود دارد، آن هم اين كه صعود 
چه اندازه اهميت و اولويت دارد؟ اين مساله در كوهنوردی ايران به شكل تاسف باری به 
صورت يك تراژدی درآمده است. سالی چند كشته وجود دارد. يكی از علل آن در ورزش 
كوهنوردی، فرهنگ صعود به هر قيمتی است. اما در فراب به عنوان يك كار فرهنگی صعود 
به هر قيمت وجود ندارد، شعار ما اين است صعود تا جای ممكن. به طور مثال يك ماه 
پيش، برنامه دماوند داشتيم كه به دليل تغييرات سريع جوی اجرا نشد و ما صعود را در نيمه 
راه متوقف كرديم. چون صعود در آن شرايط خطرآفرين بود. اين مساله در زمستان بسيار 

اتفاق می افتد و ما از نيمه راه باز می گرديم«.

 گروه فراب يك تجربه موفق
نصيری در پايان می گويد: »گروه فراب تجربه و خاطره خوبی برای من داشته است. در 
اين گروه تاش های ارزنده ای صورت گرفته است. مهم ترين صعودها در اين چهار سال 
انجام شده، اوج گرفتن بر مهم ترين كوه ها مانند دماوند، علم كوه، سبان، تفتان، تمام قله  های 

البرز مركزی، غربی، آزاد پور و... «.

گروه فراب تجربه 
و خاطره خوبی 
برای من داشته 

است. در اين 
گروه تاش های 

ارزنده ای صورت 
گرفته است. 

مهم ترين 
صعودها در اين 
چهار سال انجام 
شده، اوج گرفتن 

بر مهم ترين 
كوه ها مانند 

دماوند، علم كوه، 
سبان، تفتان، 

تمام قله  های البرز 
مركزی، غربی، 

آزاد پور و...
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باز هم صبح به من مي خندد 
و چه آغاز شعف انگيزي

خنده روز پر از وسوسه است 
خنده روز پر از بي تابي ست 

و به من مي گويد: كوله ات را بردار، 
روزگار از پي هم درگذر است،

زندگي، داشتن فرصت وتاهي نيست
آفتاب از هيجان تابش 

بر سر سايه خود مي تابد  
كوچه پس كوچه اين شهر بزرگ 
از صداي قدم آمد و رفت من و تو، 

بر خودش مي بالد. 
 لحظه را مي نگرم

زندگي در پس چشمان خمارم پيداست 
گاه با اشك دلم هم بستر،

گاه در ذوق نگاهم به نگاهي پيداست.
زندگي جز نگه خسته و شاد من و تو 

نه پر از وحشت و ترس است، 
نه مملو از عشق،

كه همان كودك بازيگوشي ست 
كه پر از شور براي فرداست 

و گهي بابت يك دعوت ساده به تماشاي جهان، مي خندد
و گهي خسته ز چرخاندن چرخ و فلك هم بازي،

پر گايه، سر به دامان جهان مي گريد. 

نداي مهر
كاش هر روز به من خنده زند صبح سپيد 

و دلم پاسخ لبخندش را 
با نوازش به سر كودك اميد دهد 

و ميان تب و تاب هستي 
غنچه گلشن ايمانش را 

اندكي آب دهد. 
كاش در ذهن كسي حك نشود 

كه خزان در راه است
سنبل دستان دختر شهريور

در غروب پاييز، 
همچو برگ ريزان است. 
كاش در ياد من و تو باشد 
كه در اين مهرمه پاييزي 
زير باران محبت برويم 

دست به دامان دعا برداريم 
دل خود را بسپاريم به مهر 

كه سرآغاز همه خوبي هاست. 
كاش هر روز به من خنده زند صبح سپيد 

و من از شادي يك روز دگر 
شاكر خالق باران باشم.

فرصت روشن امروز به دست من و توست 
با صد افسوس و اگر 

چهره فردا را مثل ديروز مكّدر نكنيم 
باطن آدمي از آينه شفاف تر است 

گهي از روي صفا، 
قطره اي آب بپاشيم بر آن 

و بياييد به قول سهراب:
»آب را گل نكنيم«

نرجس عبدي

يك، دو، سه، تا چند لحظه ديگر چراغ 
ديگران  همچون  او  و  مي شود  سبز 
سوار بر ماشين مدل باايش در ميان 
جميعت و هياهوي شهر گم مي شود 
و بي اعتنا، تنها با نگاهي از سر ترحم، 
به او و گل هاي درون دستش چشم 
مي دوزد و نه... . اين بار شايد قيمت 
تك تك آن شاخه گل ها را بپرسد  و 
خريد  از  دريغ  ولي  بزند،  هم  چانه 
شاخه گلي. آن طرف تر پسر بچه اي با 
التماس شيشه ماشيني را كدر و كدرتر 
مي كند و اين دفعه دريغ از سكه اي. 
تنها چيزي كه در ميان بوق و كرنای 
ماشين هاي اين آدم هاي از خدا بي خبر 
است  او مي شود اشك چشم  روزي 
و حرف هاي ركيك راننده و لُنگي كه 
به جاي دستمال در دستان اوست تا 
خيلي آهسته اشك چشمانش را پاك 
كند و حداقل غرور و مردانگي اش در 
مقابل ديگر دوستانش زير سوال نرود.
كمي آن طرف تر پيرزني بي پناه با 
فروش دعا و قرآن روزش را به شب 
برايش  هم  تره  كسي  و  مي رساند 
خرد نمي كند و عجيب كه كام خدا 
چرا  مي فهمم  كه  اينجاست   . هم... 
بااخره  و  بي مشتريند.  شاخه گل ها 
بچه اي  دختر  طرف تر  آن  قدم  چند 
ماشين ها  سمت  به  اسپنددودكنان 
پشت  هيچ كس  گويي  ولي  مي رود. 
كه  ندارد  را  كسي  قرمز  چراغ  اين 
دعايي  بخرد،  گلي  شاخه  برايش 
و  كند.  دود  اسپندي  يا  و  بخواند 

عجيب روزگاريست!
*مديريتطرحوبرنامهنارديس

سخن همكار
نسترن بشیری

روزگار
غریبی  ست

نازنین

حوزهمعاونتبازرگانی
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زیرآبم را زده اند!
زيرآب، در خانه های قديمی تا كمتر از صد سال پيش كه لوله كشی آب تصفيه 
شده نبود معنی داشت. زيرآب در انتهای مخزن آب خانه ها بوده كه برای خالی 
ــت و روش باز  ــاز می كردند. اين زيرآب به چاهی راه داش ــردن آب، آن را ب ك
ــی درون حوض می رفت و زيرآب را باز می كرد تا  كردنش اينطور بود كه كس
ــود. در همان زمان وقتی  ــن ته حوض از زيرآب به چاه برود و آب پاكيزه ش لج
ــتند. برای اينكه به او ضربه بزنند، زيرآب حوض خانه اش را  ــی دشمنی داش با كس
ــت بدهد. صاحب خانه  باز می كردند تا همه آب تميزی را كه در حوض دارد از دس
ــد چون بی آب می ماند. اين فرد آزرده به  ــنيدن اين خبر، خيلی ناراحت می ش با ش
ــتانش می گفت: »زيرآبم را زده اند«. اصطاح زيرآبش را زدند، نيز ريشه از  دوس

همين كار دارد كه چندان به زمان دوری هم نمی رسد.

عزت نفس، مفهوم »زندگي«
ــيدن و اعتماد به حق خود  عزت نفس به معنای اعتماد به توانايی خود در انديش
برای شاد بودن است. ميزان عزت نفس ما بر روی تمام جنبه های وجودی ما اثر 
می گذارد. طرز كارمان در محيط كار، بر خوردمان با مردم، اندازه پيشرفت و ترقی، 
ميزان موفقيت و نيز در قلمرو شخصی اين كه ممكن است دل به چگونه شخصی 
ببنديم، چگونه با همسرمان ارتباط بر قرار كنيم، چگونه با فرزندان و دوستان مان 
ــبختی و سعادت خواهيم رسيد. عزت  ــطحی از خوش رفتار كنيم و به چه س
ــالم با رفتار عقانی، واقع گرايی، توانايی قبول تغيير، تمايل به اذعان  نفس س
اشتباهات و اصاح آن ها، در ارتباط مستقيم است. اما عزت نفس كم، با رفتار 
ــتن انعطاف و ترس از دشمنی با  غير عقانی، بی توجهی به واقعيت ها، نداش
ديگران رابطه دارد. كاربرد عزت نفس برای بقا، سازگاری و موفقيت شخص 
كاما مهم است. عزت نفس زياد وسيله ای در خدمت دستيابی به هدف است. 
ــوی ديگر به ميزان عزت نفس می افزايد. نداشتن  ــيدن به هدف نيز از س رس
ــنا و تغيير نكردنی است، بستگی دارد. و اگر به  عزت نفس به ايمنی آنچه آش
ــت دل ببنديم و از چيزهای نو اجتناب كنيم، بر كمی  ــنا و ديرينه س آنچه آش
عزت نفس خود می افزاييم هرچه عزت   نفس ما محكم تر و بيشتر باشد، برای 
برخورد با مشكاتی كه در زندگی خصوصی و در كار و شغل مان بروز می كند، 

آمادگی بيشتری داريم.

ضرب المثل های ايرانی

نكته های زندگی 

ايران سرزمين من

پل ورسک چگونه طراحی شد؟

يكي از افتخارات معماری و پل سازی در راه آهن كشور »پل ورسك« است كه به عنوان 
ــت . اين پل كه شهرت  ــمال ايران مطرح اس مهم ترين و مرتفع ترين پل خط آهن ش
جهاني نيز دارد و نام آن در تمامي آثاري كه پس از پايان جنگ جهاني دوم منتشر شد، 
با عنوان »پل پيروزي « ياد شده است. ساخت پل ورسك كه از مهم ترين رويدادهاي 
فني مهندسي راه آهن كشور محسوب مي شود، توسط مهندسان آلماني و اتريشي و 
ــت. به لحاظ ويژگي هاي منحصر به فرد، اين پل در  ــده اس كارگران فني انجام ش
ــت . پل ورسك كه در واقع از  ــت آثار ملي كشورمان نيز به ثبت رسيده اس فهرس
شاهكارهاي معماري جهان به شمار مي رود، در دره ورسك واقع در 85 كيلومتري 
ــهر در محور سوادكوه قرار دارد و راه آهن سراسري تهرانـ  شمال  جنوب قائم ش
را به هم  متصل مي كند. عظمت اين پل كه در واقع دو كوه عظيم و سخت را به 
يكديگر اتصال مي دهد، حقيقتي انكارناپذير است كه حتي جهانگردان خارجي نيز 
به آن اعتراف دارند ودر برابر عظمت و بزرگي و اراده آهنين طراح وسازندگان آن 
سر تعظيم فرود  مي آورند.گفتني است در سال 132۰ كه نيروهاي متفقين در زمان 
جنگ جهاني دوم وارد ايران شدند، يكي از دايل پيروزي خود را دراين جنگ وجود راه 
آهن سراسري ايران عنوان كردند. از طرفي ، »چرچيل«، نخست وزير وقت انگليس نيز 

پل ورسك مستقر در راه آهن شمال را پل پيروزي لقب داد.
طراح پل ورسك کيست؟ 

بايد توجه داشت كه اين بنا برخاف ادعای برخي افراد  مبنی بر ساخته شدن آن بدست 
مهندس آلمانی بنام ورسك ، ساخت يك معمار اتريشی متولد وين به نام )والتر اينگر(  
در سال  131۰ هجری شمسی است و نام اين پل بر گرفته از نام قريه ورسك واقع در 
قسمت شمالی اين پل است. قريه ورسك در زمان احداث پل دارای حدود 2۰خانوار 
ــد،  ــاخته ش ــت .   به روايت بوميان منطقه، هنگامي كه اين پل س جمعيت بوده اس
مهندس سازنده پل به همراه همسر و فرزندانش در هنگام عبور نخستين قطار از روي 
اين پل در زير آن قرار گرفتند تا به اين ترتيب اطمينان سازه ساخته شده، ثابت شود. 

آرامگاه والتر اينگر در نزديكی پل ورسك قرار دارد.
مشخصات فني پل ورسك  و اصطاح  سه خط طا  

ــده و در ساختمان آن از  ــن شسته شده و آجر ساخته ش ــيمان و ش اين بنا از مات س
آرماتور استفاده نشده است . به بيان ديگر اين بنا از مات غير مسلح ساخته شده است. پل 
ورسك   ۶۶ متر دهانه قوسي و 11۰متر ارتفاع از ته دره دارد .  طول كلی پل 73/2 متر است. 
هزينه ساخت آن در آن زمان، بالغ بر2ميليون و۶۰۰هزار تومان بوده است . براي ساخت اين 
پل عظيم چندطرح مبتني براستفاده از مصالح بنايي كه بيشتر مقرون به صرفه بوده، به تصويب 
رسيد. پل ورسك در شمار مهمترين آثار فنی مهندسی راه آهن ايران محسوب می شود و 
شماره ثبت تاريخی ملی آن 153۴ است . ورسك از جمله پل های استراتژيك ايران است كه 
توسط مهندسان آلمانی و اتريشی با تضمين 7۰ ساله احداث شد. اصطاح سه خط طاي 
راه آهن  شمال مربوط به دره ای در سه كيلومتري بعد از پل ورسك و بعد از روستای ورسك 
به سمت گدوك در ارتفاعات شرق جاده تهران – شمال است. طراحی اين خطوط به جهت 
كم كردن شيب و افزايش ضريب قدرت لوكوموتيوها در نظر گرفته شده است كه برای 

ايرانيان ارزشی به مراتب بيشتر از طا دارد .



ت
 سام

کی و
پزش

بهداشت براي خانواده
هنگامي كه از سامتي صحبت مي كنيم، انساني سرزنده و شاداب را در نظر 
مي گيريم كه با قدم هاي محكم و با نگاهي محبت آميز و دوستانه به كار و تاش 
روزانه مي پردازد. فعاليت، تحرك و نشاط نشانه انسان سالم است. به طور كلي 
مي توان گفت، فرد سالم كسي است كه بيمار نباشد، نقص عضو نداشته باشد، 
با تغييرات محيط هماهنگي داشته باشد، از قدرت كافي براي اداره امور زندگي 
برخوردار باشد، در برابر پيش آمدها و اتفاقات رنج آور مقاومت ازم داشته و 
رواني متعادل و سازگار با محيط داشته باشد. برای داشتن سامتي كامل ازم 

است موارد زير را رعايت و فراهم كنيد:
1. رشد جنين و تولد كودك در شرايط بهداشتي و محيط آرام و به دور از 

هيجانات، استرس ها و فشارهاي روحي - عصبي صورت گيرد.
2. محيط خانواده تامين كننده رشد جسمي - رواني دوران كودكي باشد، كه 

و ازمه آن وجود سامت روان و جسم پدر و مادر و اعضاي خانواده است.
3. غذاي كافي و شرايط تغذيه اي متناسب براي رفع كودك فراهم شود.

۴. قلب كودك از مهر و محبت والدين سيراب شود.
5. فضاي كافي براي ورزش، بازي و تحرك كودك وجود داشته باشد.

۶. كودك از آموزش و پرورش كافي و همه جانبه برخوردار شود.
7. زندگي اجتماعي و بيرون از خانه، به سامتي و بهداشت جسمي و رواني 

كودكان - نوجوانان آسيب نرساند.
8. فرصت هاي شغلي - تحصيلي مناسب فراهم باشند.

9. محيط كار و زندگي از استرس و فشارهاي روحي و رواني به دور باشند.
1۰. تسهيات ازم براي تشكيل خانواده و تقويت آن فراهم شود.

11. امكانات و تجهيزات ازم براي ارائه خدمات بهداشتي - درماني در 
دسترس تمام خانواده ها باشد.

بهداشت روانی در محیط كار
بهداشت روانی به علم و عمل حفظ سامت و كارآيي ذهني آدمي برای 
رشد شيوه هاي كرداري بهينه فردي و اجتماعي و به كارگيري شادمانه ظرفيت ها، 
توانمندي ها و استعدادهاي فطري و پيشگيري از اختال هاي رواني بهداشت 
رواني گفته مي شود. سامت رواني يعني بهزيستي يا سازگاري با ميزان هاي 

مرتبط با آن نوع از روابط انساني كه به وسيله جامعه پذيرفته شده است.
نشانه هاي سامت رواني چيست؟

حد  در  استقال   .1 از:   عبارتند  رواني  سامت  نشانه هاي  از  بعضي 
معقول   2. خوداتكايي  3. خودهدايتي   ۴. توانايي انجام دادن وظايف 
يك شغل   5. توانايي قبول مسئوليت و تاش براي انجام دادن آن   ۶. 
و  كار  آمدن،  كنار  براي  توانايي   .8 پايداري     .7 ايستايي    يا  پايايي 
صاحب  فرد  نظارت  تحت  يا  با،  كار  توانايي   .9 ديگران  با  همكاري 
كار    سختي هاي  تحمل  و  مقررات  رعايت  توانايي  )مديريت(،  صاحيت 
دريافت  و  ارائه  توانايي   .11 عشق    و  دوستي  دادن  نشان  توانايي   .1۰
توانايي   .13 ناكامي ها    و  ديگران  تحمل  توانايي   .12 محبت  و  عشق 
حس  از  بودن  برخوردار   .1۴ ديگران    با  همراه  كارها  در  مشاركت 
شوخ طبعي   15. توانايي فرارفتن از خود و ايثار و فداكاري   1۶. توانايي 
براي يافتن و لذت بردن از تفريح و سرگرمي. به طور كلی مي توان گفت 
زندگي  گوناگون  ابعاد  با  آن شخص  كه طي  حالتي  يعني  رواني  سامت 
خود سازگار شده است، ادراك درستي از واقعيت ها دارد و مي تواند خود 
زندگي  ناكامي هاي  و  فشارها  با  موفقيت آميز  و  منطقي  شيوه هاي  به  را 

كند. سازگار 
*بردتخصصيبيماريهاياعصابوروان

دكتر منوچهر 
سرحدی زاده*

 فرد سالم كسي 
است كه بیمار 
نباشد، نقص 
عضو نداشته 
باشد، با تغییرات 
محیط هماهنگي 
داشته باشد، 
از قدرت كافي 
براي اداره امور 
زندگي برخوردار 
باشد، در برابر 
پیش آمدها و 
اتفاقات رنج آور 
مقاومت ازم 
داشته و رواني 
متعادل و سازگار 
با محیط داشته 
باشد

با فشارها و ناکامی های زندگی سازگار باشيد
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