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هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارائه شده 
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يادبودي براي محبوب قرالو همكار تازه درگذشته فراب

دلتنگ بود و رفت...
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1
موسیقیعجیبیستمرگ.

بلندمیشوی
وچنانآرامونرممیرقصی

کهدیگرهیچکستورانمیبیند

ميگفتدلتنگاست؛همینروزهايآخررا
ميگویم.دلتنگهمسرتازهدرگذشتهاشبودو
زندگيرابياو»تاب«نميآورد.بهخوابدیده
بودشکهميگفت»کجایيمحبوبدلمبرایت
تنگشدهاست«؛اینراخودشميگفت.همین
روزهايآخرپیشازمرگش...ورفت.باورش
سختاستخداحافظيابديباکسيکههر
و ميشد واردشرکت که بود اولي نفر روز
نفرآخريهمبودکهشرکتراتركميگفت.
محبوبقرالوراميگویم.همکارسختکوش
خدماتمعاونتپشتیبانيشرکت.چگونهباور
کنیمازفردادیگرنميبینیمش؟ازفردادیگر
فردا از نميشنویم؟ را هایش »سالمتي«گفتن
گوشمان در هایش آمدین« »خوش دیگر
رستوران وارد وقتي فردا از و نميپیچد
را »او« اول صندلي اول میز همان ميشویم
کردن خشك مشغول که حالي در نميبینیم
دوست آنقدر قرالو محبوب هاست؟ قاشق
داشتنيبودکهبعیدميدانمحتيیكنفرهماز
اوگلهايدردلوکینهايدرذهنداشتهباشد.
اوهرروز»زندگي«رابهماارزانيميکردو
»امید«ميآفرید.چنانمسئولیتشناسوسخت
کوشبودکهکسيباورنميکردهفتادواندي
استراحت دوران باید اینك و دارد سالسن
وبازنشستگيرادرخانهبگذراند.»خودکار«
بود؛منتظرنميماندتاکسيبهاوانجامکاري

وقفه کوچکترین بي خودش کند گوشزد را
ايکارشراانجامميدادوبهبهتریننحوهم
انجامميداد.همهيطبقاتغبطهداشتنچون
اویيراداشتندوماکهدرطبقهينهمبودیم
هموارهبهخودميبالیدیمکهچوناویيرادر

کنارداریموهرروزبااوهمکالمميشویم.

2
تنها انساني عادي اصطالح در مرگ
محتوم غیر قطعیتي است، قطعیت و ختمیت
زیراميتوانددرهرزمانماراازپايدرآورد.
اینکهمردگانبهگردوغباربدلميشوند،به
هیچ،درواقعتالشآنهابرايفرارازآخرین
محکوم نیز زمان دست به جاودانگي شکل
ناامیديميشود.مرگدرذاتخودهیچ به
توضیحيدرتوجیهنابودِيدائمِيآفرینش،و
واقعهايکههمهچیزرابهیكخاكیکدست
فروميکاهدوبهتمایزاتزندگيميخندد،

ندارد.
دیدگاه که است چیزي همان این 
اندیشمنداندرعملدرخصوصمرگدارد:
نسلانسانيمحدوداست،انسانهاوفرهنگ
از نهایت در چیز همه ميروند، میان از ها
اما ها رفتن بین از این رفت. خواهد بین
و دارند دنبال به هايجدید رویش همواره
در امید بذل که هست هم ها رویش همین

دلماست.
بود ازرویشهایي قرالویکي ومحبوب
کهپسازمرگهمسرش»زندگيکردهبود«
واینكهمماییمکهبایاداو»بهزندگيادامه

ميدهیم«.

چراازمرگمیترسید
روی شیرین آرام جان خواب زین چرا

گردانید
چراآغوشگرممرگراافسانهمیدانید

مپنداریدبومناامیدیباز
بهبامخاطرمنمیکندپرواز

مپنداریدجامجانمازاندوهلبریزاست
مگوییداینسخنتلخوغمانگیزاست...

بهشتجاودانآنجاست
جهانآنجاوجانآنجاست...
نهفریادینهآهنگینهآوایی

نهدیروزینهامروزینهفردایی
جهانآراموجانآرام

زماندرخواببیفرجام
خوشآنخوابیکهبیدارینمیبیند
سرازبالیناندوهگرانخویشبردارید

جهانرادستایننامردمصدرنگبسپارید
کهکامازیکدیگرگیرندوخونیکدیگرریزند
همهبرآستانمرگراحتسرفرودآرید
چراآغوشگرممرگراافسانهمیدانید

روی شیرین آرام جان خواب زین چرا
گردانید

چراازمرگمیترسید!

3
هاي قدیميترین از یکي قرالو محبوب
فراببود.ازسال74کهقدمبهفرابگذاشت
تاهمینهفتمآبانماه91بيهیچوقفهايدر
خدمتسازمانبودوبرايسازمانشهیچکم
نگذاشت.اوبهواقعکهیكهمکارنمونهبود.
یادشگرامي...

پژمان موسوي

مي گفت دلتنگ 
است؛همين روزهاي 

آخر را مي گويم.
دلتنگ همسر تازه 
درگذشته اش بود 
و زندگي را بي او 

»تاب« نمي آورد.به 
خواب ديده بودش 

كه مي گفت »كجايي 
محبوب دلم برايت 

تنگ شده است«



طرح توسعه خط 1 متروي تهران
•ادامهفرایندهايطراحيومهندسيوتهیه80

درصدازمداركخرید

طرح اومااويا
•ادامهفعالیتهايمهندسيوبازرگانيبراي
ترانس نیروگاه، اصلي تجهیزات قرارداد عقد
و پایاب تونل اصلي،سدها، اصلي،جرثقیل

خطانتقال
•ادامهفعالیتهايتجهیزکارگاه،جادهدسترسي
بهسددایرابا،جادهدسترسيبهوروديتونل
TBM،جادهدسترسيبهوروديتونلپایاب

)Tailrace(وراهدسترسيبهشفت
•ادامهفعالیتهايحفاريتونلدسترسياصلي

وحفاريتونلدسترسيبهتونلآبرسان

پروژه نيروگاه پارس جنوبي
•مبادلهقرارداد،تحویلزمینازطرفکارفرما
بهشرکتفرابومعرفيمجريطرحشرکت

فراببهکارفرما


طرح هاي كنتورهاي هوشمند
•دریافتبخشيازپیشپرداختتجهیزات

•دریافتبخشيازنمونههايتجهیزاتاصلي
پروژهازپیمانکارشاملکنتورهايهوشمندتك

فاز،ماژولهايمخابراتيوجمعکنندهداده

طرح شيركوه
•انجامFirstFireواحدگازي1وشروع

عملیاتپیشراهاندازيواحد2گازي

طرح سيمره
GuideBeringحملهدکاورومتعلقات•

واحد3وسیستمروشنایيبهکارگاه

طرح گتوندعليا
واحد سومین سنکرون موفقیتآمیز انجام •

نیروگاهگتوندعلیا

پروژه تامين تجهيزات تونل 
زير گذر راه آهن تهران- تبريز 

با قرارداد تنظیم و موافقتنامه امضاي •
عالیم سیستم زمینه در سازنده شرکتهاي
الکتریکي،فنهايسیستمتهویهوسیستماعالن

حریق

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت فراب

سرخط اخبار شركت فراب

شروعآبگیريمحدودهسازهخروجيودریچههايمحافظنیروگاه
سیاهبیشه

اخذتاییدیهکارفرمادرخصوصتحویلموقتواحدچهارم
طرحگتوندعلیا

اتمامبتنریزيفونداسیونDraftTubeواحدهاياول،دوموسومطرحداریان

اتمامســاختوحملاولینمحمولهدرفت
تیوبواحداولبهســایتوشروعفرایند

نصباینتجهیزات

اتمامنصبقطعاتمدفون3واحدشیرپروانهاي،اسپولهایباسداکت
واحد1،قطبهایروتورواحد2واستکینگروتورواحددوم



حملدومینمحمولهازپن
استاكبهسایتوقرارگیريدر
موقعیتوشروعفعالیتهاي
نصبطرحآزاد

عملیات قــرارداد انعقاد
نصــببخشبخــارو
قراردادعملیاتمهندسي،
تامینواجرايسیســتم

WTPطرحشیرکوه

آغازنصبپنستاك
نیروگاهآزاد

 اجرايهیدروتستبویلرAسایت
NGLخارگ

 ادامهنصباستراکچرPipeRackسایت
NGLخارگ

WaterTreatmentاجرايسازهفلزي 
سایتNGLخارگ

 اجرايمخزنFireWaterسایت
NGLخارگ

 نصبتجهیزT1911درTrain2باوزن
LNGتقریبي55تنسایتایران

اخبار نمايشگاه ها

اندازه گيري هوشمند  نمايشــگاه سيســتم هاي  چهاردهمين 
تاريــخ در   )Advanced Metering Infrastructure( 
 18-20 مهر ماه در شــهر آمستردام كشــور هلند برگزار شد. در 
اين نمايشگاه شركت فراب به عنوان اولين و تنها شركت ايراني با 
معرفي محصول كنتور و سيستم هوشمند خود حضوري فعال و 
تاثير گذار داشت. در اين نمايشگاه كه بيش از 300 شركت معتبر 
از سراسر دنيا شركت كرده بودند، شركت هاي حاضر در نمايشگاه 

آخرين محصوالت و دســتاوردهاي خود را در زمينه كنتورها و 
سيستم هاي هوشمند و همچنين شبكه هاي هوشمند ارائه كردند. 
در كنار اين نمايشگاه كارگاه هاي آموزشي و سمينارهاي تخصصي 
متعددي به همراه نوآوري اين صنعت ارائه گرديد. الزم به ذكر است 
بيش از 6700 متخصص از دانشگاه ها و شركت هاي مختلف دنيا 
از اين نمايشگاه بازديد نموده اند كه اين رقم نسبت به سال گذشته 

54  درصد رشد داشته است.

حضور فراب در نمايشگاه سيستم هاي اندازه گيري هوشمند )AMI( در هلند

سرخط اخبا ر شركت نوتاش



ادامه عمليات ساخت پايپ رك هاي
 پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

اخبار نارديس

شــركت نارديس به صورت پيمانكار EPC اجراي عمليات 
ســاخت، نصب و راه اندازي بخشي از پااليشگاه ميعانات گازي 
بندرعباس را به عهده دارد. اين پروژه شامل اجراي عمليات سيويل 
و ساز ه هاي بتني، اسكلت فلزي، پايپينگ، نصب تجهيزات برق و 
ابــزار دقيق و اجراي كليه عمليات مربوط به پيش راه اندازي وراه 
اندازي در نواحي  يوتيليتي و  ZONE 6 از ناحيه پروسس و اجراي 
عمليات الكتريكال كليه ساختمان هاي صنعتي يونيت 40 مي باشد. 
بخش سيويل اين پروژه به عنوان اولين واحد عملياتي وارد سيستم 
شده و به طور گســترده اجراي عمليات را درنواحي فوق شروع 
كرده است. گستردگي و همزماني عمليات اجرايي ومهندسي يكي 
از موارد قابل توجه در اين پروژه مي باشد. در نواحي يوتيليتي اين 
پروژه بخش عمده عمليات سيويل مربوط به اجراي پايپرك هاي 
درجا مي باشد. عمليات ساخت پايپرك هاي درجا به طور تقريبي 
تجمع 5 كيلومتر شــامل بيش از 20000 متر مكعب بتن ريزي و 

80000 هزار متر مربع قالب بندي )فونداسيون وتيروستون( وبالغ 
بر 3000 تن عمليات آرماتور بندي مي باشد ساخت كليه اين 
پايپرك ها درناحيه يوتيليتي در يونيت هاي 11 )واحد نيتروژن (، 
21 )واحد برق و بخار(، 22 )واحد آب(، 23 )واحد گاز طبيعي 
و سوخت مايع(، 24 )واحد هواي ابزار دقيق(، 26)واحد تصفيه 
INTER)CONNECTION( 45 و به  ويــژه واحد ) آب
به طور همزمان در حال اجرا بوده و برخي نيز به اتمام رســيده 
اســت.  نظربه اينكه اين پايپرك ها عموماً دو طبقه يا سه طبقه 
بوده و به طور ميانگين تا حدود 10 متر ارتفاع دارد، لذا اجراي 
عمليــات قالب بندي وبتــن ريزي ســتونها و تيرهاي طولي 
وعرضي ازحساسيت بســيار بااليي برخوردار بوده وهمچنين 
رعايت موارد ايمني به جهت اجــراي عمليات در ارتفاع ونيز 
رعايت كيفيت عمليات آرماتوربندي و قالب بندي و نيز بتن ريزي 

حائز اهميت مي باشد.

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

آغازعملیاتنصببویلرهايپروژه
پاالیشگاهمیعاناتگازيبندرعباس

نمایيازآخرینوضعیتپیشرفتواحد121فازهاي22تا24
پروژهپارسجنوبي

خبر تصويري

 ادامهعملیاتاجرايساختمانهايضدانفجار
بازشوهاي ادامهعملیاتساختدیوارهاو و
ایران سایت ماهواره دقیق ابزار اتاق و پست

LNG

UnderGroundادامهعملیاتساختماني 
LNGسایتایرانCableTrenchوساخت

پایپرکهاياصليواحدبخار ادامهاجراي  
نیروگاهسیکلترکیبيیزد

 ادامهکفسازيترازصفروسقفاولسالن
بخارنیروگاهسیکلترکیبيیزد



پيشرفت پروژه بويلرهاي پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

Fin-Fan Coolerهاي بخش يوتيليتي فاز 22 تا 24 پارس جنوبي 

اخبار توبا

پروژه بويلرهاي پااليشــگاه ســتاره خليج فارس  با روند 
مناسبي در حال پيشرفت اســت. هم اكنون عمليات ساخت 
بويلرهاي پروژه در شركت آذرآب تحت پيگيري بوده و بالغ 

بر 56 درصد پيشرفت داشته است.  عمليات ارسال به سايت 
قطعات و تجهيزات ســاخته شده نيز به طور همزمان در حال 

انجام مي باشد.

در اواخر زمســتان ســال گذشــته با امضاي يك موافقت 
 نامــه بيــن شــركت توبــا و نماينــدة پيمانــكار خارجي 
)Ultra System Ltd.( مســئوليت نظارت فني و پيشــبرد 
كاالي44 بانــدل مبدل حرارتي مورد نياز در سيســتم تبريدي 
از بخــش يوتيليتي فــاز 22 تا 24 پارس جنوبي به شــركت 
توبا واگذار گرديد و همچنين تاميــن اين تجهيزات ازجانب 
پيمانكار خارجي به شــركت دمافين ســپرده شــد.  بر همين 
اســاس فرايند تامين مواد اوليه، برشــكاري، مونتاژ، جوش و 
ماشــينكاري هدر هاي اين مبدل ها از ابتداي ســال 91 تحت 
نظارت اين شركت آغاز و تا كنون كل پروژه پيشرفتي بالغ بر 

40 درصد داشته است. 
در بخش تامين اقالم اســتاندارد )خريد خارج( از قبيل فن ها، 
موتورهــا و... نيز با حمايت شــركت نارديــس )مجري بخش 
يوتيليتي( و همكاري مستقيم پيمانكار خارجي موفقيت هاي خوبي 
حاصل شده است كه با توجه به ابعاد بسيار بزرگ تجهيزات، اين 
مبدل ها به صورت اجزاي منفصله  شامل تيوب باندل، استراكچر، 

فن، موتور، گارد و... به سايت حمل شده و عمليات مونتاژ و راه 
انــدازي كل تجهيز در نهايت در ســايت و در محل بهره برداري 
صورت خواهد گرفت. 4 باندل از اين مجموعه وظيفة تبريد روغن 
و 40 باندل ديگر وظيفة تبريد گاز خنك كننده را بر عهده دارند كه 
اين فرايند با استفاده از دمش هواي آزاد )باد مصنوعي( به لوله هاي 

فين دار محتوي جريان سيال صورت مي پذيرد. 

آغاز عمليات نصب پنستاك پروژه نيروگاه آزاد
پس از خاتمه يافتن عمليات ساخت پنستاك پروژه نيروگاه آزاد و ارسال قطعات 
و تجهيزات به سايت، عمليات نصب اين مجموعه آغاز گرديده و با توجه به اينكه 
فصل بارندگي و سرما در محل سايت آغاز شده است الزم است. نصب مجموعه با 
سرعت و دقت خاصي انجام گيرد. پيش بيني مي شود عمليات نصب تجهيزات تا نيمه 

آبان ماه سال جاري خاتمه يافته و آماده تحويل به كارفرما گردد.

ماشينكاري شفت توربين نيروگاه آزاد
يكي  از مهمترين و حساس ترين تجهيزات پروژه 
آزاد، Runner توربين مي باشد كه هم اكنون ساخت، 
مونتاژ و ماشينكاري نهايي واحد اول آن خاتمه يافته و 
آماده انجام عمليات باالنس ديناميكي مي باشد. جهت 
حصول بهترين نتيجه در باالنس ديناميكي اين تجهيز 
الزم است كه Runner به همراه شفت مربوطه باالنس 
شــود. با توجه به حساسيت موجود شركت توبا مواد 
خام الزم را تهيه و هم اكنون شفت واحد اول در حال 
ماشينكاري در شركت »رهآورد صنعت« مي باشد كه  
پيشــرفتي در حدود 70 درصد داشته است و پيش 
بيني مي شود تا اوايل آبان ماه سال جاري آماده مونتاژ 

بر روي رانر گردد.

زیرین قسمت بتني اسلبهاي اجراي  
HRSGنیروگاهسیکلترکیبيیزد

HRSGخاکبرداريواجرايمگرسازه  
CleanDrainنیروگاهسیکلترکیبيیزد

 نصبتجهیزاتنیترورنپروژه22تا24
پارسجنوبي

 نمایيازتجهیزاتنصبشدهواحد121
پروژه22تا24پارسجنوبي

 تجهیزاتنصبشدهواحد121پروژه22
تا24پارسجنوبي

سرخط اخبا ر شركت نوتاش
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پيمانكاران داخلي جايگزين چيني ها در فاز 11 
بعد از تمايل چيني ها براي خروج از پارس جنوبي، پيمانكاران داخلي درخواست خود را براي توسعه فاز 11 اين ميدان گازي به 
وزارت نفت ارائه كردند. اگرچه چيني ها به طور رسمي از پارس جنوبي خارج نشده اند، اما بعد از ابراز تمايل آنها براي خروج از فاز 
11 پارس جنوبي پيمانكاران ايراني درخواست خود را مبني بر توسعه اين فاز به وزارت نفت ارائه كردند. قرارداد توسعه بخش باال دستي 
فاز 11 پارس جنوبي در مدت 52 ماه بين شركت ملي نفت ايران و سي.ان.پي.سي چين امضاء شده بود كه بر اين اساس اين فاز بايد در 
مهر سال 1392 به توليد مي رسيد. سرمايه مورد نياز براي توسعه اين فاز حدود 5 ميليارد دالر پيش بيني شده بود كه طبق قرارداد شركت چيني 
بايد همه منابع مالي و سرمايه مورد نياز در بخش باالدستي فاز 11 را تامين مي كرد. اما گذشت بيش از 40 ماه از سپردن توسعه فاز 11 ميدان گازي 
پارس جنوبي به يك شركت چيني و اجرايي نشدن ابتدايي ترين فعاليت هاي توسعه اي اين فاز، نشان دهنده اين است كه چيني ها از اين فاز مي روند. 
چراكه شركت چيني سي.ان.پي.سي بعد از انجام يك بررسي اقتصادي ديگر تمايلي براي حضور در فاز 11 ميدان گازي پارس جنوبي ندارد. با توجه به 
اينكه در حال حاضر 13 فاز ميدان گازي پارس جنوبي توسط پيمانكاران داخلي به طور همزمان در حال توسعه است، در نظر است كه شركت مهندسي و 
ساخت تاسيسات دريايي ايران رشته كار را در دست گيرد، چراكه درخواست رسمي  اين شركت به وزارت نفت براي توسعه اين فاز ميدان ارائه شده است 
و همچنين در حال حاضر ظرفيت يارد خرمشهر در حال خالي شدن است و در عين حال نيروي انساني بسيار زيادي در اين يارد مشغول به كار است. توسعه 
فاز 11 با هدف تامين گاز ترش مورد نياز واحد پارس ال ان جي و استحصال ميعانات گازي همراه گاز اجرا مي شود. مشخصات فني پروژه شامل توليد گاز از 
ميدان پارس جنوبي به ميزان دو هزار ميليون فوت مكعب استاندارد در روز، گاز ترش استحصالي براي خوراك واحد هاي ال ان جي به ميزان دو هزار ميليون فوت 
مكعب استاندارد در روز و استحصال ميعانات گازي سنگين به ميزان 70 هزار بشكه در روز بوده است. پيشتر طرح توسعه اين فاز به صورت قرارداد بيع متقابل 
به مشاركت شركت هاي توتال و پتروناس واگذار شده بود كه پس از تعلل اين دو شركت براي آغاز طرح توسعه بخش باال دستي آن به شركت چيني واگذار شد. 

بزرگترين خط لوله نيجريه طعمه حريق شد 
شركت نفتي رويال داچ شل اعالم كرد كه يكي از شركت هاي وابسته اش در نيجريه يكي از مهمترين خط لوله هاي نفتي اين كشور را در پي يك حادثه آتش سوزي 
تعطيل كرده است. اين حادثه پس از سرقت نفت خام از يكي از خطوط رخ داد.  شركت نفتي شل در نيجريه يكي از حياتي ترين خطوط لوله نفت اين كشور را 
پس از ربوده شدن مقاديري نفت خام و آتش سوزي مخزن 28 اينچي اين خط لوله تعطيل كرد. اين خط لوله نفت خام را به سمت پايانه هاي نفتي بانيترمينال 
هدايت مي كند كه به دليل متوقف شدن جريان نفت توليد 150 هزار بشكه از حجم روزانه توليد نفت نيجريه دچار وقفه خواهد شد. هم اكنون شركت شل با 
آغاز تحقيقات درباره دليل اين حادثه در حال بسيج كردن افراد براي مبارزه با آتش و جبران خسران مالي و بازسازي نقاط آسيب ديده خط لوله است. نيجريه پر 
جمعيت ترين كشور قاره آفريقا است و حدود 95 درصد از محصوالت صادراتي آن را نفت و محصوالت نفتي تشكيل مي دهد.  ميدان هاي نفتي نيجريه بالغ 
بر 6 ميليارد بشكه نفت در خود جاي داده اند كه نيجريه را تبديل به بزرگترين توليدكننده نفت در قاره آفريقا نموده است. توليد نفت اين كشور هم اكنون 2 

ميليون بشكه در روز است كه توسط شركت رويالداچ شل بهره برداري مي شود. نيجريه عضو اوپك و سازمان تجارت جهاني است. 

نفت روسيه سال 2034 پايان مي يابد
كارشناسان روسي معتقدند با شرايط كنوني عرضه و تقاضاي نفت در بازار، منابع نفت اين كشور تنها تا سال 2034 ميالدي دوام دارد. با وجود چنين 
سناريويي از شرايط منابع نفتي روسيه، اين كشور ديگرنمي تواند تنها به نفت خود اتكا كند بلكه بايد به دنبال منابع ديگري از انرژي باشد. كارشناسان 
روسي منابع انرژي برگشت پذير را به عنوان راهكارهاي مناسب در كاهش مصرف نفت پيشنهاد مي كنند، چرا كه توليد انرژي از اين راه مستلزم 

متحمل شدن هزينه هاي سنگين است اما در ازاي آن اين انرژي همواره در دسترس خواهد بود و مانند نفت فاني نيست. 

بن بست طرح عربستان و کويت براي توسعه آرش 
نظر به بروز اختالف ميان كويت و عربستان براي توسعه دو جانبه ميدان گازي آرش كه ايران نيز در آن سهيم است، امكان به 
تعويق افتادن اين طرح تا يك ســال آينده وجود دارد. اختالف اين دو كشور بر سر محل استخراج گاز است. ميدان گازي 
آرش كه در كويت و عربستان الدورهذ ناميده مي شود بين ايران، عربستان و كويت مشترك است و سه كشور تا كنون 
نتوانسته اند در زمينه نحوه توسعه آن به توافق برسند. اين ميدان در شمال خليج فارس قرار داد. ذخيره در جاي گاز 
ميدان آرش يك ميليارد فوت مكعب و ذخيره نفت در اين ميدان نزديك به 310 ميليون بشكه برآورده مي شود. 

استانداردهاي ايمني کار در عسلويه ايراني مي شوند
به نقل از مدير HSE شركت نفت و گاز پارس، با تدوين دستورالعمل هاي بومي سازي 
شــده جديد در حوزه ايمني كار، اين روش ها جايگزين مدل هاي عملكردي شــركت هاي 
خارجي در پارس جنوبي خواهد شد. بسته نهايي اين دستورالعمل به زودي آماده و جهت اجرا 
به مديريت فازهاي در دســت ساخت ابالغ خواهد شــد. نظر به اينكه هر يك از شركت هاي نفتي 
داراي دستورالعمل هاي خاص خود هستند، با افزايش سهم حضور شركت هاي نفتي ايراني در طرح هاي 
پارس جنوبي، دستورالعمل هاي بومي سازي جديد جايگزين مدل هاي عملكردي شركت هاي خارجي خواهد شد. 
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کشف شيل گس در ترکيه آغاز شد
 شــركت انگليسی-هلندی شل عمليات كشف شيل گس )توليد گاز از ســنگ های رسی( را در تركيه آغاز كرده 

اســت. اين شركت هفته گذشته عمليات كشف شيل گس )توليد گاز ازســنگ های رسی( را در جنوب شرق تركيه در 
ميدان ســاريبوگدی (Saribugday 1) 1 در اســتان دياربكر اين كشــور آغاز كرده است. شركت شل در حال ارزيابی و 

بررسی فرصت های كشف و توليد نفت در دريای سياه با مشاركت شركت ملی نفت تركيه )تی پی ای او( است. شركت ملی 
نفت تركيه ماه نوامبر گذشــته توافقنامه ای با شركت شــل برای كشف و توليد مواد هيدروكربوری در دريای مديترانه و جنوب 

شرق تركيه امضاكرد.اين توافقنامه، برنامه ها برای كشف شيل گس در نزديكی شهر دياربكر تركيه را نيز شامل می شود. بنا بر اعالم 
شــركت ملی نفت تركيه، اين شــركت 70 درصد وشركت شل 30 درصد ســهام توليد گاز در دياربكر را در اختيار می گيرد. الزم به 

ذكر اســت شــل حفاری نفتی در جنوب شرقی تركيه را تا پايان سال آغاز می كند. شركت شل مجوز اكتشاف نفت در دريای مديترانه در 
نزديكی آنتاليا در مناطق جنوب شرقی تركيه را 26 فوريه )7 اسفند 1390( دريافت كرده است و می تواند عمليات حفاری را به كمك شركت 

تی پی ای او تا پايان سال جاری ميالدی آغاز كند. 

آغاز صادرات گاز ايران به پاکستان از دسامبر 2014
بــه گفته وزير نفت و منابع طبيعی پاكســتان، در ديدار اخير آصف علی زرداری، رئيس جمهور پاكســتان با آيــت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب 
اسالمی ايران، پروژه انتقال گاز ايران به پاكستان مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و يك دوره زمانی مشخص برای اتمام مراحل ساخت اين خط لوله 
تعيين شــد. دكتر عاصم حســين، وزير نفت پاكستان اعالم كرد كه تحقيقات در خصوص انجام پروژه قرار است تا قبل از اكتبر 2012 تكميل شود و 

عمليات اجرايی از دســامبر 2012 قابل انجام خواهد بود. وی افزود، انتقال روزانه 750 ميليون فوت مكعب گاز طبيعی از ايران به پاكســتان از دسامبر 
2014 آغاز خواهد شد. كار بر روی تحقيقات مربوط به جزئيات مسير و طراحی مهندسی قرار بود در سپتامبر 2012 به اتمام برسد و مراحل پروژه طبق 
برنامه جلو می رود.در طی ســال های اخير ميزان تقاضا برای گاز طبيعی در پاكســتان از ميزان توليد آن پيشــی گرفته و منابع گازی اين كشور را با فشار 

زيادی مواجه كرده است. 

سرمايه گذاري 500 ميليارددالري عراق در بخش انرژي
دولت عراق قصد دارد تا ســال 2030 ميالدي بيش از 500 ميليارد دالر بر روي پروژه هاي انرژي ســرمايه گذاري كند.  اين اميد وجود دارد كه 80 ميليارد دالر از 
اين فاينانس از سوي بخش خصوصي تامين شود. تخصيص اين ميزان فاينانس به بخش انرژي صنعت نفت مي تواند درآمدي 6 هزار ميليارد دالري براي عراق به 
همراه داشته باشد و 250 هزار موقعيت شغلي جديد نيز ايجاد خواهد شد. عراق چهارمين ذخاير بزرگ نفتي در جهان را در اختيار دارد و در حال حاضر روزانه 
در حدود 3 ميليون بشكه نفت توليد مي كندكه اين رقم باالترين ميزان توليدات نفتي اين كشور در 30 سال اخير است. مقامات اين كشور در تالشند تا با جذب 
سرمايه گذاري از سوي شركت هاي بزرگ نفتي ميزان توليدات نفتي خود را در آينده نه چندان دور دو برابر كنند.  از سوي ديگر شركت لوك اويل اعالم كردكه 

دولت عراق قرارداد اكتشاف، توسعه و برداشت نفت خام از بلوك 10 واقع در جنوب عراق را تصويب كرده است. كنسرسيومی متشكل از دو شركت لوك 
اويل روسيه و اينپكس ژاپن نيز موفق به دريافت حق امتياز توسعه اين بلوك نفتی  به مساحت 5500 كيلومتر مربع در استان های جنوبی»مثنی« و»ذی قار« 

شد، اين دو شركت به ازای برداشت هر بشكه نفت خام، پنج دالر و 99 سنت هزينه دريافت خواهند كرد. شركت لوك اويل 60 درصد و شركت اينپكس 
باقيمانده سهام اين پروژه را در اختيار خواهد داشت. شركت لوك اويل هم اكنون به تنهايی در حال توسعه ميدان»قرنه غربی-2« عراق است زيرا شركت 

نروژی استات اويل سال گذشته، چند پيش سهامِ خود را به اين شركت روسی واگذار كرد.

ايتاليايي ها در صخره هاي پاکستان به گاز رسيدند
شــركت ايتالياييEni به تازگي يك منبع عظيم گاز طبيعي را در منطقه اي صخره اي در 350 كيلومتري شــمال كراچي كشف كرده است.  

نخستين چاه اكتشافي در منطقه بدراB1 با عمق 2450 متر حفر شده و به كشف قطعي يك منبع گازي قابل توجه در اليه هاي مخزني اين 
چاه انجاميد. با حفر آزمايشي اين چاه، گاز با كيفيت باال از دو مخزن به ترتيب با حجم هاي 25 و 35 ميليون فوت مكعب استخراج 

گرديد. البته حجم گاز كشف شده در منطقه مورد عمليات بين 300 تا 400 ميليارد فوت مكعب پيش بيني شده و توصيف آن 
نيازمند ارزيابي هاي بيشتر است. شركت لوك اويل هم اكنون به تنهايی در حال توسعه ميدان»قرنه غربی-2« عراق است زيرا 

شركت نروژی استات اويل سال گذشته، چند پيش سهامِ خود را به اين شركت روسی واگذار كرد.

توافق نفتی بغداد و منطقه کردستان عراق پس از ماه ها اختالف
روش نوری الشاويش، معاون نخست وزير عراق اعالم كردكه پس از اين كه اقليم كردستان عراق 

تصميم به ادامه صادرات نفت خود گرفت و دولت مركزی نيز متعهد شد هزينه شركت های نفتی 
فعال در منطقه كردنشين را بپردازد، دو طرف بر سر حل و فصل اختالف های نفتی خود توافق 

كردند. به طور حتم توافق اخير دولت مركزی و منطقه كردنشين عراق می تواند سبب 
حل اختالف های مرزی و نفتی دو كشور از جمله حضور شركت های نفتی بين 

المللی در بخش های نفتی اقليم كردستان عراق شود.
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شــانزدهمين ســالروز ملي صادرات ايران طي 
و  توليدكننــدگان  از  جمعــي  مراســمي باحضور 
پژوهشــگران،  محققان،  صادركننــدگان كشــور، 
در  ودانشجويان  اساتيد  نظران،  كارشناسان،صاحب 
حالي برگزار شد كه شركت فراب امسال نيز شايسته 
عنوان صادركننده نمونه ملي در ســال 91 در بخش 
خدمات فني و مهندسي شد.به گزارش خبرنگار ما، 
انتخاب فراب به عنوان صادر كننده نمونه كشوري در 
حالي صورت مي گيرد كه به دليل مسائل و مشكالت 
اقتصادي، شرايط براي كار و فعاليت صنعتي چندان 
مساعد نيســت و همين امر جايزه اين دوره صادر 
كننده نمونه ملي را بيش از پيش با اهميت مي كند. 

محمدرضا رحيمی در مراسم روز ملی صادرات كه 
در سالن همايش های صداوسيما برگزار شد، گفت: 
ما برای اينكه دشــمنان اين ملت و مملكت را شاد 
نكنيم، ناگزيريم كه به برخی از مسائل اشاره نكنيم. 
در ايــران بعد از انقالب راه های ترقی به خوبی طی 
شد، البته موانعی هم ايجاد شد، كه يكی از اين موانع 
تحريم بود كه در برخی موارد مثل هزينه جابه جايی 
پول اثر گذاشته و اين موجب اختاللی در بازار شده 
است. وی در ادامه گفت: اختالل به وسيله نيروهای 
درونی دشمنان ايجاد می شود، در حالی كه دشمنان 

اصلی ما صهيونيســت ها هستند. كشور ما كشوری 
اســت كه به مقابله در برابر زورگويان شهرت دارد 
و حتی دشمن هم به اين مســاله اقرار می كند. اين 
ملت ممكن نيســت در برابر زياده خواهی ها تسليم 
شــود و ما هم بايد كمك كنيم كه دشمنان اين ملت 
شــاد نشــوند.وی در ادامه گفت: ما 36 سال است 
كه در تحريم ها هســتيم و صادركنندگان ما راه های 
فعاليت خود را بلدند. من امشب آمده ام كه اينجا از 
شما بخواهم كه برای اعتالی اين كشور، ارز حاصل 
از صادرات را به گونه اي منصفانه با رعايت ســود 
خود به كشــور برگردانيد و دولت نيز در اين زمينه 
تضمين های الزم را ارائه می دهد. رحيمی تاكيد كرد: 
ما نمی خواهيم كسی حتی يك ريال هم آسيب ببيند. 
نه تقاضای بخشش داريم و نه ايثار، بلكه می خواهيم 
ارز را به خاطر گشايش در كارها به كشور برگردانيم. 
آيا شما راضی هستيد كه كسی به خاطر نداشتن دارو 
سختی بكشد؟ ما نمی خواهيم حساب و كتاب كنيم 
و چيــزی را رصد كنيم، اما خواهان آن هســتيم كه 
اين دالرها به چرخه اقتصاد كشور بازگردد نه اينكه 
در چهارراه اســتانبول آن را بفروشند. وی در بخش 
ديگری از سخنان خود گفت: اگر در داخل مشكلی 
نباشد، می توانيم تحريم ها را ولو شديدتر دور بزنيم. 

مشكل ما در داخل اســت و يكی از مشكالت هم 
همين مساله است كه گفتم. قيمت های ارزها صوری 
است و كار رســانه های دشمن و يا شخصی به نام 
جمشيد بسم اهلل اســت كه می گويند روی چهارپايه 
می ايســتد و قيمت ارز را تعيين می كند. معاون اول 
رييس جمهور با بيان اينكه اين خواسته من از شما 
از سر ضعف نيست، گفت: اگر هم ارز را به چرخه 
اقتصاد كشور برنگردانيد، روزهای سخت ما سپری 
می شــود، شايد به رنج بيشتری دچار شويم، ولی از 
معنويت بيشتری هم بهره مند می شويم.رحيمی وعده 
داد كه در چهارشنبه اين هفته اولين جلسه نمايندگان 
دولت با نمايندگان صادركنندگان برگزار خواهد شد 
و راهكارهای هماهنگی بيشتر بررسی می شود.وی 
افزود: صادرات غيرنفتی، كشور را می سازد و يكی 
از پايه های اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری 
اســت. ما نياز داريم كه ارزهای حاصل از صادرات 
به كشور بازگردد يا اينكه تبديل به كاالهای موردنياز 
در كشور شود. قدرت خريد كارگران و كارمندان به 
يك باره كاهش يافته، نبايد بگذاريم اين قشر مستمند 
شــود و دولت هم تمام تالش خود را در اين زمينه 
انجام می دهد.رحيمی در پايان با بيان اينكه دشــمن 
می خواهد از شــرايطی كه ايجاد شده سوءاستفاده 

گزارش كامل مراسم انتخاب صادركنندگان نمونه سال 91

فراب بازهم صادركننده نمونه كشور شد

انتخاب فراب به 
عنوان صادر كننده 
نمونه كشوري 
در حالي صورت 
مي گيرد كه به دليل 
مسائل و مشكالت 
اقتصادي، شرايط 
براي كار و فعاليت 
صنعتي چندان 
مساعد نيست و 
همين امر جايزه اين 
دوره صادر كننده 
نمونه ملي را بيش 
از پيش با اهميت 
مي كند
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كند، خاطرنشان ساخت:  بياييد برای اينكه يك سيلی 
به صورت دشمن بزنيم و برای آسايش ملت، با هم 
تالش كنيم و خداوند هــم كمك می كند. خداوند 
گواه است كه ما حتی به يك ريال شما چشمداشتی 
نداريم و در جلســه ای كه خواهيم داشت، توافقات 
الزم را انجــام می دهيــم. در ادامــه، وزير صنعت، 
معــدن و تجارت با انتقاد از مجلس گفت: قرار بود 
10 درصــد از منابع صندوق توســعه ملی به توليد 
اختصاص يابد در حاليكه با تصميم هفته گذشــته 
مجلس اين مهم اختصاص نمي يابد. وی گفت: اين 
تصميم مجلس با نامگذاری امســال تطبيق ندارد و 
اين مشكل را بايد دولت حل كند. مهدی غضنفری 
با اشاره به اين كه تصميم هفته گذشته مجلس كامال 
متضاد با نام گذاری ســال جاری به نام توليد ملی، 
حمايت از كار و ســرمايه ايرانی بــود افزود: بايد 
تصميمی تاريخی بگيريم و واردات كاالهای موجود 
در اولويت های 9 و 10 را ممنوع كنيم. او با اشاره به 
اين كه در دو اولويت آخر كاالهای لوكس مصرفی 
كــم دوام مانند لوازم خانگی وجود دارد اظهار كرد: 
در اين دو اولويت هم صــادرات، هم توليد داخل 
و هم واردات داريم. اما بايــد تالش كنيم واردات 
اين كاالهــا را ممنوع كنيم.غضنفری ارزش واردات 
كاالهــای اولويت هــای 9 و 10 را بالغ بر 9 ميليارد 
دالر اعالم كــرد و افزود: تراز تجــارت غير نفتی 
كشــور هم اكنون منفی 18 ميليارد دالر است و ما 
بايد تالش كنيم اين تراز را به صفر برسانيم تا تاثير 
ناشــی از تحريم ها به حداقل برسد. وزير صنعت، 

معدن و تجارت با اشــاره بــه اين كه مصرف ارزی 
كشــور در حوزه های واردات كاال، خدمات، قاچاق 
و ساير موارد انجام می شــود، خاطرنشان كرد: اگر 
ارز صادركنندگان در خدمت دو اولويت اول يعنی 
كاال و خدمات نباشــد عمال به معنای اين است كه 
تحريم ها بر اقتصاد كشــور تاثير گذاشته است. وی 
با اشــاره به اين كه ما به دنبال مســائلی مانند پيمان 
ســپاری ارزی نيستيم، افزود:  البته بايد به ما حق داد 
و دولت هم بايــد موانع توليد و صادرات را بردارد 
بنابراين از صادركنندگان می خواهيم ارز خود را در 
مركز مبادالت ارزی عرضه كنند. او با تاكيد بر اين كه 
تغييرات نرخ ارز نبايد به صورت ناگهانی رخ دهد 
گفت: كشــورها معموال درصــد ناچيزی از ارزش 
پولی خــود را كاهش می دهند تا صــادرات خود 

را رونق دهند اما اين كار هدايت شــده و همراه با 
ثبات انجام می شــود. غضنفری همچنين در حاشيه 
اين مراســم با اشــاره به كاهش 20 تا 25 درصدی 
صادرات كشــور در حوزه محصوالت پتروشيمی و 
ميعانات گازی در نيمه نخســت سال 1391 اظهار 
كرد:  توليدكنندگان به دنبال ثبات نرخ ارز هســتند، 
در حالی كه واردكنندگان و صادركنندگان به ترتيب 
مايل به كاهش و افزايش نرخ ارز هستند. در چنين 
شرايطی بايد تالش كنيم در بازار ارز كشور تعادل را 
به وجود آوريم.به گفته غضنفری، در صورتی كه ارز 
حاصل از صادرات در خدمت توليد قرار نگيرد، به 
اقتصاد كشور آسيب وارد می شود و آن وقت است 
كه تحريم ها اثر خود را نشــان می دهد. در ادامه اين 
مراسم رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران 
با بيان اينكه دنبال معاون اول رئيس جمهور دويدم و 
از وی خواهش كردم كه در مراسم روز ملی صادرات 
بماند چراكه جلســه ای مهمتر از آن نيست، گفت: 
التهابی كه در بازار ارز پيش آمده اســت، علتش اين 
نيســت كه صادركننده كاالی غيرنفتی، ارز را داخل 
كشور نياورده است، بلكه روزی اين جهش رخ داد 
كه عرضه ارز نفتی، در بازار ارز كاهش يافت. محمد 
نهاونديان در مراســم روز ملی صادرات گفت: در 
صادرات غيرنفتی تالش شــده تا صادرات به يك 
فرهنگ در جامعه تبديل شود، اين در شرايطی است 
كه هم اكنون در گوشــه و كنار جامعه به صادرات 
به عنوان ميــدان افتخارآفرينی اقتصــاد ايران نگاه 
می شود.رئيس اتاق بازرگانی، شرايط ويژه صادراتی 

11

در ادامه اين 
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كه در مراسم روز 

ملی صادرات بماند 
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مهمتر از آن نيست، 
گفت: التهابی كه 
در بازار ارز پيش 

آمده است، علتش 
اين نيست كه 
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 به اعتقاد رئيس 
اتاق بازرگانی و 
صنايع و معادن 
ايران، به جای اينكه 
چشمه های بزرگ 
جهش نقدينگی در 
طرف مصرف را در 
اقتصاد ايجاد كرده 

و گسترش دهيم، 
اگر به فكر نقدينگی 
توليد می بوديم، 
در شرايط فعلی 
تورم و جهش های 
تورمی را شاهد 
نبوديم. اينها نكات 
قابل پيش بينی 
و پيشگيری بود؛ 
ضمن اينكه اگر ما 
در صحنه بين المللی 
وارد چالش جدی 
شده ايم و راه های 
ديپلماتيك، ما را به 
توافق هايی نرسانده 
است؛ بايد مشكل 
را به شكل ديگر 
مديريت می كرديم
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كشور را بسيار حساس دانست و افزود: تصميمی كه 
امشب در مراسم روز ملی صادرات گرفته می شود، 
مشخص می كند كه آيا قرار است صادرات ادامه يابد 
يا دچار لطمه جدی شود، لذا بحث های امشب بسيار 
جدی است و بايد يكديگر را از خطای استراتژيك 
دوری بدهيــم. وی تصريح كرد: اتفاقات چند هفته 
اخير نشان داد كه با كمال تاسف، اقتصاد ايران نسبت 
به تحوالت ارزی حساس است؛ اما مشاهده می شود 
در بخش هايــی كه ارتباطی به ارز نــدارد، اتفاقاتی 
كه در بــازار ارز رخ می دهد؛ روی قيمت كاالها و 
خدمات اثرگذار اســت و تاسف بزرگتر اين است 
كــه اين اتفاقات، پيام هايی به تحريم كنندگان داد كه 

شايسته ايران نيست.
به گفتــه نهاونديان، آنچه كه اتفــاق افتاد، قابل 
پيش بينی و پيشگيری بود، چراكه اگر سال هايی كه 
ما در اين مراســم با هم گفتگو می كرديم، در قانون 
نوشته بوديم كه وقتی تورم داخلی و خارجی با هم 
تفاوت معنا دار دارد، بايد اين رقم در نرخ ارز تعديل 
شــود، به اين نقطه فعلی نمی رســيديم. وی اظهار 
داشت: به جای اينكه به واردات، يارانه پنهان دهيم 
و صادرات را جريمه كنيم، اگر توجه می كرديم كه 
بــا تغييرات نرخ ارز، نقدينگی مورد نياز توليدكننده 
و صادركننــده افزايش می يابــد و تصميماتی را در 
سيستم بانكی برای سيســتم ارزی فعلی پيش بينی 
می كرديم، اين فشــاری كه توليد را دچار مشــكل 
جدی كرده اســت، پيش نمی آمد. به اعتقاد رئيس 
اتاق بازرگانــی و صنايع و معادن ايــران، به جای 

اينكه چشــمه های بزرگ جهش نقدينگی در طرف 
مصرف را در اقتصاد ايجاد كرده و گســترش دهيم، 
اگر به فكــر نقدينگی توليد می بوديم، در شــرايط 
فعلــی تورم و جهش های تورمی را شــاهد نبوديم. 
اينها نكات قابل پيش بينی و پيشــگيری بود؛ ضمن 
اينكه اگر ما در صحنه بين المللی وارد چالش جدی 
شــده ايم و راه های ديپلماتيك، ما را به توافق هايی 
نرسانده است؛ بايد مشكل را به شكل ديگر مديريت 
می كرديم. وی اظهار داشــت: ما سال های سختی را 
در دوران جنگ داشته ايم كه توانستيم با پيش بينی، 
مشكالت ارزاق و سفره مردم را حل كنيم، بنابراين 
اگر ما در سياســت خارجــی، خودمان را برای اين 
چالش آماده كرده بوديم، می بايست در حوزه اقتصاد 
نيز ايــن آمادگی را ايجاد می كرديم.عضو شــورای 
پــول و اعتبار گفت: التهابی كــه در بازار ارز پيش 
آمده است، علتش اين نيست كه صادركننده كاالی 
غيرنفتی، ارز را داخل كشــور نياورده اســت، بلكه 
روزی اين جهش رخ داد كــه عرضه ارز نفتی، در 
بازار ارز ما كاهش يافت. وی اظهار داشــت: نبايد 
انگشت اتهام را به سمت صادرات غيرنفتی برد، البته 
بايــد تدبير كرد و ارز صادرات غيرنفتی برای تامين 
واردات مورد نياز كشور تخصيص يابد؛ در اين ميان، 
انتخاب ما بين دو رويكرد است كه بايد به صورت 
شفاف با هم تكليف را مشــخص كنيم. نهاونديان 
گفت: يك رويكرد، رويكرد اعتماد به افســران اين 
جبهه است، به اين معنا كه بايد صادركنندگان را افراد 
امين و مورد اعتماد نظام دانست و رويكرد دوم اين 

اســت كه سوءظن داشته باشيم و البته الزمه سوظن 
اين اســت كه محدويت ايجاد كرده و نظارت های 
مختلفــی بگذاريم و حاصل آن را نيز بدانيم كه جز 
توقف نخواهد بود.رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و 
معادن ايران خاطرنشــان كرد: يك رودخانه جوشان 
پرآبی وجود دارد كه در مقابل آن، چشمه كوچكی 
شروع به جوشش كرده، آب لطيفی از آن جاری شده 
اســت و در كنار آن تعدادی از مزارع سيراب شده 
اند، يكباره رودخانه خروشــان مشكل پيدا می كند، 
بنابراين تشنگی به ما فشار می آورد و به ياد چشمه 
می افتيم.وی اظهار داشــت: اگر همه به اين چشمه 
هجوم آوريم، اين چشمه نيز خواهد خشكيد و البته 
نبايد آن را گل كرد.به گفته نهاونديان، محاســبات 
اوليه سرانگشتی نشان می دهد ما امسال اگر رويكرد 
اول را انتخاب كنيم و صادركنندگان را ارج نهيم و به 
آنها اعتماد كنيم، در شرايط اقتصاد مقاومتی خواهيم 
توانســت از ارز صادركنندگان و توليد ملی استفاده 
كنيم. حتما صــادرات كاال و خدمات ما البته با رفع 
مشكالتی كه بر ســر راهش است، امسال می تواند 
18 ميليارد دالر تامين ارز داشته باشد، پتروشيمی و 
ميعانــات نيز اگر 20 ميليــارد دالر تامين ارز كند و 
حتی اگر صادرات نفت نيز ثلث سال گذشته باشد، 

می توانيم 60 ميليارد دالر ارزآوری داشته باشيم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت هم در اين 
مراســم  از صادرات 37 ميليــون تن كاال به ارزش 
21 ميليارد دالر در شــش ماهه ابتدای سال جاری 
خبرداد و گفت: به ازای هر دو واحد كاالی وارداتی 
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يك واحد كاالی صادراتــی داريم. حميد صافدل 
در مراســم روز ملی صادرات با اشاره به عملكرد 
صادرات غيرنفتی در برنامه چهارم توســعه كشور 
گفــت: در اين برنامه هدف گــذاری بر اين بود كه 
52 ميليارد دالر صادرات غيرنفتی صورت گيرد كه 
خوشبختانه با رشد 150 درصدی به 79 ميليارد دالر 
رسيده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
افزود: در ســال های 89، 90 و 6 ماهه ابتدای سال 
جاری نيز از رشــد مناسبی در صادرات برخوردار 
بوده ايم. وی تصريح كرد: به نســبت ارز مورد نياز 
بــرای واردات از محــل صــادرات، 71 درصد را 
می توان با احتســاب ميعانات از اين محل محاسبه 
كــرد؛ به اين معنا كه به ازای هــر دو واحد كاالی 
وارداتی يك واحــد كاالی صادراتی داريم. معاون 
وزيــر صنعت، معــدن و تجارت افــزود: يكی از 
حوزه هايی كه ظرفيتهای خوبی در كشــور را برای 
صادرات به وجود آورده، خدمات فنی و مهندسی 
اســت كه بر اين اساس، ايران در 6 ماه ابتدای سال 
جاری توانســته از رشــد 24 درصدی در خدمات 
فنی و مهندســی برخوردار شود. وی اظهار داشت: 
امسال در 6 ماهه ابتدای ســال جاری 1/8 ميليارد 
دالر عقــد قرارداد فنی و مهندســی صورت گرفته 
است كه توسط شــركت های ايرانی در 17 كشور 
صورت پذيرفته اســت و شــامل 28 پروژه است.
صافدل تصريح كرد: در ســال 90 بيشترين حوزه 
اجرايــی پروژه های خدمات فنی و مهندســی در 
حوزه ساختمان، راه و نيرو و صنعتی بوده است كه 

در 6 ماهه ســال جاری اين پروژه ها در حوزه نيرو، 
ساختمان و راه و صنعتی متمركز شده است. به گفته 
صافدل، در سال گذشته بيشترين پروژه ها در حوزه 
آمريكای التين اجرايی شــده اســت كه امسال در 
خاورميانه، آسيای ميانه و آفريقا متمركز شده  است.

وی اظهــار داشــت: در موضــوع صــادرات 
غيرنفتی  عملكردهای خوبی داشــته ايم كه امروزه 
عالوه بر صادرات كااليی در حوزه های ســنتی كه 
از رشــد خوبی برخوردار است؛ در ساير حوزه ها 
نيز از عملكرد خوبی برخوردار هســتيم؛ به نحوی 
كه در ســال 2010 از 600 ميليــون دالر صادرات 
تك برخوردار بوده ايم. رئيس كل ســازمان توسعه 
تجارت ايران با اشاره به فرآيند پذيرش منتخبان در 
حوزه صادركنندگان نمونه خاطرنشــان كرد: از بين 
580 متقاضی كه از حوزه های مختلف صادرات در 
رشــته های صنعت، معدن و كشاورزی و خدمات 
و خدمات فنی و مهندســی كانديد شــده بودند، 
انتخاب هــا صورت گرفته اســت و 5 بنگاه نيز به 
عنــوان بنگاه ممتاز انتخاب شــده اند كه بيش از 5 
بار به عنوان صادركننده نمونه انتخاب شده اند.وی 
اظهار داشــت: همچنين تشــكل نمونه نيز انتخاب 
شده، اين در شرايطی است كه باالترين انتخاب نيز 
در استان تهران با 19 بنگاه منتخب و بعد از آن نيز 
اصفهان با 4 مورد، بيشــترين صادركنندگان نمونه 

را داشته اند.
 در ادامــه مراســم روز ملی صــادرات، رييس 
انجمن صادركنندگان خدمات فنی و مهندســی از 

صــادرات 4 ميليارد و 170 ميليون دالری كشــور 
در اين حوزه در ســال گذشته خبر داد.محمدرضا 
انصاری با اشــاره به رشــد 45 درصدی صادرات 
خدمات فنی و مهندسی كشور در سال 1390 گفت: 
از سال 1381 به مدت 9 ســال صادرات خدمات 
فنی و مهندســی كشور ساالنه به طور ميانگين 2.1 
ميليارد دالر رشد داشته است. او با اشاره به فعاليت 
شركت های پيمانكاری و مهندسی ايران در بيش از 
60 كشــور دنيا افزود: جوايز صادراتی باعث رشد 
شديد صادرات خدمات فنی و مهندسی كشور شد 
و باعث شد شركت های ايرانی در مناقصه های بين 
المللی از رقبای چينی و ترك پيش بيافتند.همچنين 
منوچهر منطقــی - رييس ســازمان صنايع هوايی 
وزارت دفاع، با اشــاره به صــادرات 850 ميليون 
دالری كشــور در حوزه فن آوری طی سال گذشته 
می شــود صــادرات محصوالت  پيش بينی  گفت: 
فن آوری كشــور امسال به بيش از يك ميليارد دالر 
برسد.منطقی با اشاره به سهم 2.5 درصدی صادرات 
فن آوری از كل صادرات كشور افزود: متوسط رشد 
صادرات فن آوری كشــور طی چند سال اخير 21 

درصد بوده است. 
گفتني است از ســال 1376 بيست ونهم مهرماه 
با تصويب شوراي فرهنگ عمومي كشور، به عنوان 
روزملي صادرات تعيين گرديد تا اين امر بيانگر عزم 
و اراده ملي در مجموعه دولت و مردم براي توسعه 
صــادرات غيرنفتي و در نتيجه توســعه اقتصادي 

كشور باشد.

گفتني است از سال 
1376 بيست ونهم 

مهرماه با تصويب 
شوراي فرهنگ 

عمومي كشور، 
به عنوان روزملي 
صادرات تعيين 

گرديد تا اين امر 
بيانگر عزم و اراده 

ملي در مجموعه 
دولت و مردم براي 

توسعه صادرات 
غيرنفتي و در نتيجه 

توسعه اقتصادي 
كشور باشد
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مهم اين است كه 
شركتي بپذيرد كه 
به تخصص جديد 
دست پيدا كند.
فراب هم پذيرفته 
كه تنها در زمينه 
برق آبي ادامه حيات 
ندهد و باتوجه به 
پتانسيل قابل توجه 
كشور در جهت 
توسعه در زمينه 
حمل ونقل ريلي و 
تجربه فراب در 
زمينه نيروگاه امكان 
دستيابي به تخصص 
جديد مهيا مي باشد
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:  جنابآقايغالمــي!برايورودبهبحث
مختصريازبیوگرافيکاريخودرابرايمخاطبان

مادرشرکتفرابعنواننمایید؟
فارغ التحصيل ســال 74 دانشگاه شريف هستم، از 
خرداد سال 74 تا خرداد 78 در پروژه احداث پااليشگاه 
بندرعباس با شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت 
ايــران كار كردم و از خرداد 78 تا كنون در شــركت 
فراب در طرح كارون 1، نفت و گاز و پروژه هاي ريلي 

مشغول به كارهستم.

:  چگونهودرچهزمانيباشــرکتفراب
آشناشدید؟

به صــورت اتفاقي و براي ديدار با دوســتان هم 
دانشگاهي كه در فراب مشغول به كار بودند با شركت 

فراب آشنا شدم. 
:  پرسشــيکهدراینجامطرحاســتاین
استکهمزیتشرکتفراب،فعالیتآندرحوزه
نیروگاههايبرقآبيبودهوهست؛ازنظرشمابااین
حسابآیاضرورتيبودکهفرابواردطرحهاي

ریليهمميشد؟
ضرورت ورود فراب به پروژه هاي خارج از حوزه 
نيروگاه هاي برق آبي را مي توان از چند نظر بررســي 
كرد. اما در دنيا شــركت هاي صاحب نام و به عبارتي 
برندهايي مانند زيمنس و آلستوم كه در زمينه نيروگاه 
نيز سوابق و توليدات ويژه اي دارند در زمينه ريلي نيز 
اقدام به اجراي پروژه هاي مختلف نموده اند. به عبارت 
ديگر طرح هاي ريلي امروزه دنيا جداي از اينكه ماهيتًا 
منتســب به طرح هائي از نوع انرژي مي باشند از نظر 

مشخصات و بسته هاي كاري به پروژه هاي نيروگاهي 
نزديك مي باشــند و با توجه به نياز كشور و از طرفي 
نياز فراب به توسعه، ورود فراب به پروژه هاي ريلي، 

اقدامي صحيح بوده است.

:  آیاورودفراببهاینپروژههاباتخصصي
کارکردنشرکتهامنافاتندارد؟باالخرهفراب
پیمانکاراصلينیروگاههايبرقآبياستنهریلي!
مهم اين اســت كه شركتي بپذيرد كه به تخصص 
جديد دســت پيدا كند. فراب هم پذيرفته كه تنها در 
زمينه برق آبي ادامه حيات ندهد و باتوجه به پتانسيل 
قابل توجه كشور در جهت توسعه در زمينه حمل ونقل 
ريلي و تجربه فراب در زمينه نيروگاه، امكان دستيابي 

به تخصص جديد مهيا مي باشد.

در گفتگو با رضا غالمي  معاونت طرح هاي صنايع ريلي شركت فراب بررسي شد

آينده تاثيرگذار فراب در توسعه صنعت ريلي
شايد در نظر اول كمي عجيب و قابل تامل باشد كه شركت فراب به 
به  نامش  كشور،امروزه  آبي  برق  نيروگاه هاي  اصلي  پيمانكار  عنوان 
عنوان پيمانكار اصلي چند پروژه مهم ريلي كشور هم مطرح باشد اما 
وقتي تجربيات ساير شركت هاي بزرگ جهان در اين زمينه مرور مي شود، 
با نام هاي آشنايي بر مي خوريم كه آنها نيز، تجربه هايي مشابه داشته اند: 

زيمنس و آلستوم.
در واقع گسترش بازار بديهي ترين اصل براي حيات شركت هاي بزرگ 
نه تنها در ايران كه حتي در ساير كشورهاي جهان است و از اين رو ورود 
فراب به حوزه پروژه هاي ريلي، از ديد بيشتر صاحب نظران و فعاالن 

اقدامي نيك و پذيرفته شده ارزيابي شده است. در كنار تمام  صنعتي، 
اين مسائل، عملكرد خوب فراب در حوزه پروژه هاي ريلي و شناسائي 
نقاط ضعفش در اين پروژه ها و اتكاي جدي به نقاط قوتش در پروژه هاي 
نيروگاهي كه با پروژه هاي ريلي وجوهات مشترك داشته اند، از داليل 
تجربيات  مرور  است.  بوده  ريلي  پروژه هاي  اجراي  در  فراب  موفقيت 
فراب در پروژه هاي ريلي، عملكرد شركت در پروژه هاي در دست ساخت 
و افق هاي پيش روي شركت در اين حوزه كاري،همه و همه بهانه اي شد 
براي گفتگو با رضا غالمي معاونت طرح هاي صنايع ريلي شركت فراب. 

آنچه در ادامه مي خوانيد متن كامل اين گفتگوست...
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با توجه به حجم 
پروژه هاي در دست 

اجرا و اخذ شده 
شركت فراب و 

همچنين نياز مبرم 
كشور به توسعه 

صنعت ريلي قطعاً 
فراب نقش بسيار 

مهمي در اين صنعت 
خواهد داشت. و 

مي توان گفت جزء 
شركت هاي برتر 

اين حوزه قرار 
خواهد گرفت

17

:  بــهنظرميرســددرهرحــالفرابدر
پروژههايریليخوبپیشرفتهاستوهماکنون
پروژههايچنديرادردستکاردارد.علتاین

موفقیترادرچهميبینید؟
داليل مختلفي در حضور و نقش فعلي فراب موثر 

بوده كه بنده به چند دليل اصلي اشاره مي كنم: 
- بررسي بازار ريلي و شناسائي ماهيت حضوري رقبا.

- شناسائي نقاط ضعف فراب در پروژه هاي ريلي و 
اتكا جدي به نقاط قوت فراب در پروژه هاي نيروگاهي 

كه با پروژه هاي ريلي وجوهات مشترك داشته اند. 
- همكاري بسيار عالي و ارتباط تنگاتنگ بخش هاي 

بازرگاني، مهندسي و همكاران اينجانب.
- اراده مديريت ارشد شركت مبني بر حضور قوي 

فراب در پروژه هاي ريلي. 

:  لطفابهتشریحوتفکیكدربارهپروژههایيکه
فرابدرحوزهریليدردستداردتوضیحدهید؟

پروژه هاي ريلــي فراب را مي توان به دو دســته 
پروژه هاي قطار شــهري و برون شهري تقسيم كرد. 
از پروژه هاي قطار شهري مي توان پروژه خط 3 مترو 
تهران، توسعه خط 1 مترو تهران، خط 7 مترو تهران، 
خط A مترو قم، خط 2 مترو مشهد، خط 2 مترو تبريز 
نام برد كه تعدادي از اين پروژه ها به صورت مذاكره و 
تعدادي به صورت مناقصه اخذ گرديد.  از پروژه هاي 
ريلي برون شــهري نيز مي توان به پروژه زيرگذر راه 
آهن تهران- تبريز و پروژه برقي سازي محور بافق- 
بندرعباس كه به صورت مذاكره در حال پيگيري است 
اشــاره نمود. البته از جمله پروژه هاي درون شــهري 
مي توان به پروژه توسعه منوريل قم اشاره كرد كه فراب 
به صورت كنسرسيوم تجهيزات و سيويل در مناقصه 
برگزار شده برنده شــد كه مراحل اجرائي اين پروژه 
درحال حاضر متوقف مي باشد. در خصوص ساخت 
داخل سيستم هاي مرتبط با پروژه هاي ريلي مي توان 
به صورت حدودي ساخت 60 درصد احجام پروژه ها 

را در داخل ممكن دانست.

:  تاچهحدمقولهساختداخلدرپروژههاي
ریليورودپیداکردهاست؟آیاباگذشتسالهافکر
ميکنیدپروژهســاختداخلوواگذارياموربه
شرکتهايداخلياساساموفقبودهاستیاخیر؟آیا
بههرقیمتيقائلبهواگذاريپروژههابهشرکتهاي

داخليهستیدیاخیر؟
به نظر بنده موفقيت در اجــراي پروژه به صورت 
ســاخت داخل به يك پروژه يا يك شركت و حتي 
مي توان گفت به يك وزارتخانه محدود نمي شود. اراده 
ســاخت داخل و احراز موفقيت به معني كامل آن از 
سياست كالن دولت نشــات مي گيرد كه اجراي اين 
سياست كالن به يك پروژه يا شركت منتسب مي شود. 
طبيعي ســت كه اين موضوع با چالش و سختي در 
اجرا همراه باشــد و اين سختي ها به پروژه و شركت 

پيمانكار منتقل مي گردد و باتوجه به اختالل در تامين 
مواد اوليه بعضاً اختالف قيمت ساخت داخل در مقابل 
تامين از خارج نيز قابل مالحظه نيست. بنابراين يكجا 
مي توان گفت اينكه پروژه ها با محوريت اجرا ساخت 
داخل يك موفقيت است قطعاً همين طور است و اينكه 
دراين حالت چقدر پروژه ها يا شركت پيمانكار ذي نفع 
است موضوع ديگري است. به نظر بنده در خصوص 
واگــذاري پروژه ها به شــركت هاي داخلي نيز بايد 
موسسه هايي باشند تا با ايجاد مشوق هايي شركت ها 
و مجموعه هاي پيمانكاري را در دست يابي به موضوع 
ســاخت داخل حمايت نمايند و از طرفي كارفرماها 
و دســتگاه هاي اجرايي دولتي را نيز ملزم به رعايت 
استفاده از ســازنده هاي داخلي نمايند، البته دستيابي 
به كيفيت قابل قبول نيز مهم مي باشد كه اين موضوع 
جايگاه پيمانكار عمومي يا EPC در اجراي پروژه را 

ويژه مي نمايد.

:  اگرهرپروژهرادارايســهضلعکارفرما،
مشاوروپیمانکاربدانیم،بهنظرشمارابطهمطلوبي
کهميتواندبیناینسهضلعشکلبگیردچگونه

رابطهاياست؟
اســاس رابطه مطلوب بايد بــر رواني ارتباط و 
تعامل، حفظ شــدن مسئوليت ســه عضو كارفرما، 
مشــاور و پيمانــكار و همچنين مشــخص بودن 
مســئوليت هاي ســه عضو استوار باشــد. كارفرما 
به عنوان موثرترين عضو در اجراي پروژه مي باشد، از 
بعد تامين مالي به موقع، نقش راهبري كالن نه به جز 
و ايجاد فضاي تعامل روان بر اساس مسئوليت هاي 
ســه عضو. در خصوص مشــاور، براساس فضاي 
حاكم بر صنعت كشــور الزم است حضور مشاور 
در پروژه هــا بر پذيرفتن مســئوليت، نقش موثر در 
اقتصادي كردن پروژه، آسان سازي اجرا و بهره گيري 
از استانداردهاي متناسب با پروژه اصالح گردد. در 
پروژه ها نيز پيمانكاري موفق تلقي خواهد شــد كه 
در زمان منتســب پروژه و ســود متناسب به همراه 
ســطح كيفي كه كارفرما رضايت داشته باشد پروژه 
را به اتمام رســاند. دستيابي به موارد قيد شده پيش 
شــرطهايي دارد كه فرصت مقتضــي را مي طلبد. با 
توجه به اينكه به غير از پروژه هاي خط و ريل گذاري 
حوزه هاي ديگر پروژه هاي ريلي در كشــور جديد 
بوده يا عموما توســط خارجي ها صــورت گرفته 
بنابراين در ســازمان هاي كارفرما و مشــاور محور 

تجارب يكجا و منسجم به ثبت نرسيده است.

:  چشماندازفعالیتهايآتيفرابدرحوزه
ریليراچگونهارزیابيميکنید؟فرابچهآیندهاي

دراینحوزهدارد؟
با توجه به حجم پروژه هاي در دست اجرا و اخذ 
شــده شــركت فراب و همچنين نياز مبرم كشور به 
توسعه صنعت ريلي قطعاً فراب نقش بسيار مهمي در 

اين صنعت خواهد داشــت. و مي تــوان گفت جزء 
شركت هاي برتر اين حوزه قرار خواهد گرفت.

:  برايبهبودفراینــدکاروبهرهوريباالتر
فعالیتها،چهدرخواستهاوپیشنهادهايمشخصي
داریدتادرآیندهبامشکالتکمتريروبهروشوید؟
دو نكته مهم بهبود فرايند كار و بهره وري باال در سوال 
شما هست كه در اجراي پروژه ها نقش مهمي دارند و 
پيشنهادهاي مشخصي كه در اين زمينه وجود دارد را 
مي توان به: ايجاد و برخورداري از سازمان متناسب با 
پروژه هاي ريلي كه منجر به اجراي پروژه ها به صورت 
تخصصي گرديده و قابليت ســازمان ايجاد شــده در 
جهت بهره برداري از تجارب كسب شده در پروژه هاي 
ديگر و برخورداري از منابع انســاني قوي در سازمان، 
توجه ويژه مديريت ارشد شركت به دليل جديد بودن 

پروژه هاي ريلي در شركت فراب، تقسيم كرد.

:  مهمترینانتظاروتوقعشماازمدیرانارشد 
فرابدرمقطعکنونيچیست؟

مهم ترين انتظار و توقع، تدوين و پياده ســازي زير 
ساخت سازماني متناسب با پروژه هاي ريلي كشور است.

:  وسخنآخر...
ســخن آخر را با آماري براساس گزارش بانك 
جهاني آغاز مي كنم. براساس گزارش بانك جهاني 
با جابجايي بار از جاده به ريل با كشنده ديزل مقدار 
 انرژي )ســوخت( مصرفي بــه 1/10 و در صورت 
جابه جايي بار از ريل با كشنده ديزل به ريل با كشنده 
برقي مقدار مصرف انرژي به 1/5 تغيير پيدا مي كند. 
اين موضوع در مطالعات شــركت فراب در پروژه 
برقي ســازي بافق بندرعباس نيز به استنتاج رسيد. 
مالحظه مي فرماييد كــه مقدار كاهش انرژي به چه 
ميزان قابل توجه مي باشد. اين موضوع در جابجايي 
مســافر در درون شهري و برون شــهري نيز قابل 
مالحظه مي باشد و عامل دستيابي به كوتاه ترين زمان 
در جابجايي مســافر حالت سفرهاي ريلي اهميت 
موضــوع را جدي تر مي نمايد. اميــدوارم با اجراي 
پروژه هاي ريلي كشــوردر حوزه هاي مختلف بار، 
مسافر، درون شهري و برون شهري به همراه طراحي 
صحيح شــبكه ريلي شــرايطي مهيا شود كه عمده 
حمل و نقل هاي كشــورمان به صورت ريلي ميسر 
گرديده تا گذشــته از منافع حاصل از كاهش بسيار 
قابــل توجه در مصرف انرژي امكان برخورداري از 

محيط زيست پاك نيز ميسر شود.
به عبارت ديگر همانطور كه در كشور ما موضوع 
بهره گيــري از انرژي برق طي برنامه هاي توســعه اي 
دولت به مقدار 100 درصد نزديك شــده اميد است 
بهره منــدي از حمــل و نقل ريلي نيز در كشــور به 
شاخص هاي مطلوب ارتقاء پيدا كرده تا از مزاياي ذكر 

شده بهره مند شويم. 
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در اوايل سال 90 
شركت فراب با 
مشاركت قرارگاه 
خاتم االنبياء در 
 A مناقصه خط
مترو قم شركت 
كرد و مسئوليت 
ارائه پيشنهاد در 
حوزه تجهيزات را 
برعهده گرفت كه 
اين مشاركت با 
پيشنهاد مالي ارائه 
شده برنده مناقصه 
گرديد همچنين 
در اوايل سال 
جاري نيز با حضور 
شركت هاي فراب، 
مپنا و تام ايران 
خودرو در مناقصه 
تامين تجهيزات 
پروژه زيرگذر راه 
آهن تهران-تبريز، 
شركت فراب برنده 
اين مناقصه شد

در بررســي نيازهاي هر سيستم مي بايست با فرض 
احتمال تغيير شــرايط، توسعه آينده آن را هم در نظر 
گرفت تا سيســتم قابليــت انطباق با شــرايط جديد 
را داشــته باشــد. در اين ميان خط1 متــروي تهران 
در راستاي گســترش خطوط ريلي كشــور و امكان 
دسترســي ســريع تر و راحت تر شــهروندان به شهر 
جديد پرند و فرودگاه امام خميني در زمره طرح هاي 
نيازمند توسعه قرار گرفته و مي بايست به طول حدود 
53 كيلومتر از بخــش جنوبي خط1 با در نظر گرفتن 
5 ايســتگاه مسافري در طول مسير )ايستگاه هاي شهر 
آفتاب، واوان، فرودگاه 1، فرودگاه 2 و شــهر جديد 

يابد. توسعه  پرند( 

اين پروژه با موضوع طراحي، تامين و نصب تجهيزات 
)به جز ناوگان و ريل( از طريق قــرارگاه خاتم  االنبيا به 
شــركت فراب واگذار شده و عليرغم مدت زمان كوتاه 
تعريف شده جهت راه اندازي فاز اول پروژه كه تا پايان 
سال جاري مي باشــد هنوز مسائل و مشكالت مالي آن 
حل نشده اســت ليكن در بخش طراحي و بازرگاني با 
همت و تالش همكاران محترم از پيشرفت بسيار خوبي 
برخــوردار بوده و مي توان اميدوار بود كه با تامين مالي 
پروژه و مرتفع شدن مشكالت تامين كنندگان تجهيزات 
با اوضاع و احوال فعلي موجود در كشور، شركت فراب 
بتواند ســابقه و رزومه خوبــي را در طراحي و اجراي 
بخشي از خطوط ريلي كشور از خود به جاي بگذارد. 

تجهيزات ثابت موجود در قطارهاي شــهري عمومــًا به بخش هاي اصلي 
الكتريكال، سيگنالينگ، مخابرات و مكانيكال تقسيم مي شود.

سيســتم هاي الكتريكال شــامل پســت هاي ولتاژ باال كه عمومًا برق 63 
كيلوولت را به ســطح 20 كيلوولت تبديل مي كند، پســت هاي تركشن كه 
وظيفه تامين برق ناوگان مترو را برعهده دارد، پســت هاي فشار ضعيف كه 
برق سيستم هاي داخل ايســتگاه و تونل را تامين مي كند و همچنين سيستم 
ريل ســوم كه برق تامين شده را به ناوگان مي رساند. سيستم هاي مخابراتي 

اغلب مطابق سيســتم هاي مخابراتي استفاده شده در نيروگاه مي باشد. 
عالوه برآن سيســتم جمع آوري بليت مســافران نيز در بسته هاي مخابراتي 
قرار مي گيرد. سيســتم سيگنالينگ نيز وظيفه ناوبري )Navigation( قطار را 

در طول مسير بر عهده دارد.
سيســتم هاي مكانيكال نيز شــامل بســته هاي تهويه تونل و ايســتگاه ها، 

سيســتم هاي اطفا حريــق، تجهيــزات مكانيكي دپو و 
همچنين آسانسور و پله برقي مي شود.

برنامه توســعه خطوط مترو در كالنشهرهاي كشور 
شــامل تهران، مشــهد، اصفهان، شــيراز، اهواز، تبريز، 
كرج و همچنين قم، كرمانشــاه، رشت از يك طرف و 
توانمندي هاي بالقوه شــركت فراب در طراحي، تامين، 
نصب و راه اندازي تجهيزات ذكر شــده از طرف ديگر 
موجب گرديد كه فراب جهت توسعه فعاليت هاي خود، 
در صنايــع حمل ونقل ريلي درون شــهري ورود نمايد 
در ســال 1388 با حضور بيش از ده شركت، فراب در 
مناقصه تامين برق خط ســه مترو تهران حاضر شــد و 
باتوجه به تجارب قبلي با ارائه بهترين پيشــنهاد فني و 

مالي برنده مناقصه شد.
در اوايل سال 90 شركت فراب با مشاركت قرارگاه خاتم االنبياء در مناقصه 
خط A مترو قم شــركت كرد و مسئوليت ارائه پيشنهاد در حوزه تجهيزات را 
برعهده گرفت كه اين مشاركت با پيشنهاد مالي ارائه شده برنده مناقصه گرديد. 
همچنين در اوايل ســال جاري نيز با حضور شركت هاي فراب، مپنا و تام 
ايران خودرو در مناقصه تامين تجهيزات پروژه زيرگذر راه آهن تهران-تبريز، 

شركت فراب برنده اين مناقصه شد.
 شايان ذكر است مناقصه فاز دوم منوريل قم نيز كه در سال گذشته برگزار 
شــد، مشــاركت فراب-قرارگاه خاتم االنبياء برنده مناقصه گرديد. اما به دليل 

مباحث اجرايي، ابالغ برنده مناقصه صورت نپذيرفت.
عــالوه بر حضور فراب در مناقصات ريلي، طي مذاكرات صورت گرفته با 
قرارگاه خاتم االنبيا و شركت سپاسد تامين تجهيزات پروژه هاي مترو به صورت 
ترك تشــريفات برعهده فراب قرارگرفت. از آن جمله 
پروژه تامين تجهيزات خط 7 مترو تهران، تامين ناوگان 
و تجهيزات E&M خط 2 مترو مشهد، تامين تجهيزات 
توسعه خط 1 مترو تهران، تامين تجهيزات خط دو مترو 
تبريز اشــاره كرد. با شــرح موارد فــوق درحال حاضر 
شــركت فراب يكي از مطرح ترين شــركت هاي داخل 
كشور اســت كه توانمندي الزم جهت طراحي، تامين، 
نصب و راه اندازي تجهيزات سيســتم هاي مترو را دارا 
مي باشد. اين مهم در مدت كمتر از سه سال به دست آمد 
كه نتيجه مديريت صحيح و زحمات و تالش همكاران 
در معاونت هــاي بازرگاني، مهندســي و برنامه ريزي و 

توسعه سيستم ها مي باشد.

تامين مالي؛ پيش نياز راه اندازي سريع پروژه خط 1 مترو تهران
فهيمه كريمي- مدير پروژه خط 1 مترو تهران

از طراحي و تامين تا نصب و راه اندازي
 تجهيزات سيستم هاي مترو

محمد حسين كشميري- كارشناس فني برق معاونت طرح هاي صنايع ريلي
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درحال حاضر بحث 
تامين مالي طرح از 

دو طريق صندوق 
توسعه ملي و 

فاينانس در حال 
پي گيري مي باشد 

و به محض اجرايي 
شدن يكي از دو 

روش فوق، مسير 
آينده طرح شفاف تر 

و پيشرفت در 
جبهه هاي E و P از 

آهنگ قابل قبولي 
برخوردار خواهد شد.

 اميد است با 
تصميم گيري هاي 
مدبرانه كارفرماي 
اصلي، موانع مالي 
پيش روي طرح در 

آينده اي نزديك حل 
و فصل شود

طرح خط 2 متروي مشهد داراي 13 ايستگاه زيرزميني و قابليت جابه جايي 
16000 مسافر در ساعت در هرجهت را داراست. طول مسير خط 2 حدود 15 
كيلومتر اســت كه از اين مقدار حدود 14، 4 كيلومتر آن تونل است كه توسط 
دو دستگاه حفاري تمام مقطع )TBM( در حال احداث مي باشد. تعداد قطارها 

در قرارداد اوليه 20 دستگاه و هريك شامل 5 واگن مي باشد.
طرح خط 2 متروي مشــهد در اواخر سال 1387 از طريق برگزاري مناقصه 
به صورت EPC توســط شهرداري مشــهد به قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء 

واگذار شــد و عمليات اجرايي ساختماني خط فوق از 
بهمن ماه سال 1388 آغاز شد.

در اواخر ســال 1390 بخش تجهيــزات E&M و 
ناوگان طــرح مذكور از طريق مذاكره توســط قرارگاه 

سازندگي خاتم االنبيا به شركت فراب واگذار شد.
خط 2 متروي مشــهد تنها پروژه قطار شهري كشور 
مي باشد كه تجهيزات آن به صورت يكپارچه توسط يك 
پيمانكار مديريت و تامين مي  شــود. سابقا، شركت هاي 
قطار شهري تجهيزات را به جزاير كوچك تري شكسته 
و اين جزاير را به پيمانكاران مختلف واگذار مي كردند 
و كارفرمــا هماهنگيهاي الزم مابين پيمانكاران را انجام 
مي داد. درحالي كه در خط 2 متروي مشــهد، مسئوليت 
كليه تجهيزات به شــركت فراب واگذار شــده است و 

شكســت تجهيزات به جزاير كوچك تر و مديريت پيمانكاران مربوطه به عهده 
فراب مي باشد. لذا، موفقيت در اجراي طرح مذكور مي تواند فراب را به عنوان 

اولين GC قطار شهري در ايران مطرح سازد.
به هميــن جهت در راهبــري طرح فوق، مســائل مديريتــي پيچيده اي از 
ســوي عوامــل بيروني طرح رقم مي خــورد و هر از چند گاهــي طرح را با 
تصميم گيري هاي پيچيده مديريتي روبه رو مي ســازد. درحال حاضر با توجه به 
توانمندي قابل مالحظه معاونت هاي مهندسي، بازرگاني و برنامه ريزي شركت 
در بخش هاي E و P طرح، فراب توانسته است، تصوير 
قابــل قبولي از خود در مقابل كارفرما و مشــاور طرح 
ارائــه نمايد، هر چند كه عدم روشــن بودن منابع مالي 
طرح، پيشــرفت در جبهه هاي E و P را با كندي قابل 

مالحظه اي روبه رو كرده است.
 درحال حاضر بحث تاميــن مالي طرح از دو طريق 
صندوق توسعه ملي و فاينانس در حال پي گيري مي باشد 
و به محض اجرايي شــدن يكي از دو روش فوق، مسير 
آينده طرح شفاف تر و پيشرفت در جبهه هاي E و P از 

آهنگ قابل قبولي برخوردار خواهد شد.
 اميد اســت با تصميم گيري هــاي مدبرانه كارفرماي 
اصلي، موانع مالي پيــش روي طرح در آينده اي نزديك 

حل و فصل شود.

فراب در مسير تبديل به  GC قطار شهري در ايران
كامران سيفي- مدير پروژه خط 2 مترو مشهد
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همانطور كه اطالع 
داريد براي توسعه 
شهري دركالن 
شهرهاي كشورمان 
نظير تهران؛ مشهد؛ 
تبريز؛ شيراز؛ 
قم و... و ارتباط 
آنان با شهرهاي 
جديد مثل پرند 
نياز به تجهيزات 
ناوبري پيشرفته 
مي باشند كه قابليت 
جابه جايي مسافر 
و بار درحداقل 
زمان ممكن و در 
ظرفيت هاي باال و 
ايمن راداشته باشد. 
لذا گسترش و 
توسعه خطوط مترو 
تهران در چشم انداز 
توسعه ابر شهر 
تهران از اهميت 
ويژه اي برخوردار 
است

20

آشنائي بنده با شــركت فراب به زمان راه اندازي چهار واحد 250 مگاواتي 
طرح ســد ونيروگاه مسجدســليمان برمي گردد. بعدازاتمام راه اندازي و پايان 
زمان يكماهه كاركرد )Trail Run( واحد هشــتم كــه چهارمين واحد طرح 
نيروگاه مســجد سليمان بود؛ جذب شركت فراب شدم. آخرين مسئوليتم مدير 
اجرائي طرح نيروگاه تانا در كشــور كنيا بود. همانطــور كه اطالع داريد براي 
توسعه شهري دركالن شهرهاي كشورمان نظير تهران؛ مشهد؛ تبريز؛ شيراز؛ قم 

و... و ارتباط آنان با شــهرهاي همجوار نياز به تجهيزات 
ناوبري پيشرفته مي باشند كه قابليت جابه جايي مسافر و 
بــار درحداقل زمان ممكن و در ظرفيت هاي باال و ايمن 
راداشته باشد. لذا گسترش و توسعه خطوط مترو تهران 
در چشم انداز توســعه ابر شهر تهران از اهميت ويژه اي 
برخوردار است. توســعه جنوبي خط 1 مترو تهران در 
ادامه خط 1 از ايستگاه شاهد واقع در بهشت زهرا آغاز 
و با پيمودن بيــش از 50 كيلومتروبعدازگذر از فرودگاه 
بين المللي امام خميني )ره( تا شــهر جديد پرند امتداد 

خواهد داشت.
ویژگيهاياینپروژهعبارتنداز:

1- اولين پــروژه در حال اجــراي صنعت ريلي در 
شــركت فراب؛ كه قرارداد اوليه آن 14 ماهه مي باشد و 
شركت فراب در ماه سوم از زمان شروع قرارداد به پروژه 

فوق پيوسته اســت.كليه تجهيزات ويژه اين طرح از فيدرهاي برق منطقه اي تا 
تكميل تامين توان ناوگان و نيز كل مسيرخط با شركت فراب مي باشد.

2- طرح فاقد مشــاور طراح تجهيزات وهمچنين فاقد مشخصات فني اوليه 
اســت؛ البته بنا به الزامات كارفرما مشــخصات فني تجهيزات طرح ميبايست 
مشــابه خط 1 مترو موجود باشــد كه بالتبع باعث ايجاد مشكالت درطراحي؛ 
تامين ونصب وراه اندازي خواهد شد. اين مشكالت خصوصا در سيستم هائي 
كه بايستي به صورت يكپارچه عمل نمايند نظير كنترل وسيگناليگ ناوگان نمود 

بيشتري دارد.
ضمنا مبناي طراحي توســط شــركت فراب با تعامل در جلسات كارگروه 
متشكل با مدير طرح )شركت مهندسي مترا(؛ كارفرما )شركت مهندسي سپاسد( 

وكارفرماي اصلي )شركت مترو( انجام پذيرفت.
3- محل تغذيه فيدرهاي برق منطقه اي تاكنون توسط كارفرما مشخص نشده 

اســت. لذا فعاليت هاي سيستم 
تاميــن توان اوليه كه متناســب 
با آن باعث طراحــي؛ تامين و 
نصــب و راه انــدازي خطوط 
انتقال بــرق 63/20 كيلو ولت 
خواهد شد؛ فعال متوقف است.

4- كارگاه نصب و راه اندازي 
طرح مذكور گسترده خواهد بود؛ 
لذا هماهنگي در انجام لجستيك 
و پشتيباني طرح از اهميت زيادي 
برخوردار اســت. زيرا مي باست 
انــدازي  انتقــال، نصــب وراه 

تجهيزات در بيش از 50 كيلومتر مسير طرح، انتقال، نصب و راه اندازي تجهيزات در 
 RS ايستگاه هاي مسافربري؛ انتقال، نصب و راه اندازي تجهيزات درساختمان هاي
بين راه؛ انتقال؛ نصب و راه اندازي تجهيزات در بيش از 5 كيلومتر در تونل هاي زير 
زميني؛ انتقال، نصب وراه اندازي خطوط انتقال برق فوق توزيع و انتقال؛ نصب و راه 
اندازي پست هاي فوق توزيع صورت گيرد. ليست تجهيزات طرح توسعه جنوبي 

خط 1 مترو تهران بشرح زير است: 
 )Third Rail( حداقل 120 كيلومتر در دو مســير 

رفت وبرگشت 
HVS Substations – ســه واحد پست 20/63 

كيلو ولت 
LPS Substations - حــدود 20 واحــد پســت 

0.4/20 كيلو ولت
پســت  واحــد   20 حــدود   RS Substation

0.750/20 كيلو ولت 
تجهیزاتمخابراتي:

Radio/AFC/MSN/Telephone/EIS/
CCTV/PIS/Public Address Network/Time 
Distribution/Video & Voice Recording
Control: 
Scada
Signaling( -Onboard & OCC. )BMS
Ventilation. )Tunnel & passengers /RS Stations( 
FES )Tunnel & passengers /RS Stations( 
FAS )Tunnel & passengers /RS Stations( 
Elevator )Passenger Stations( 
Escalator )Passenger Stations( 
Transmission Overhead line
Depot 

5- با توجه به مبناي طراحي طويل ترين كابل كشــي 20 كيلوولت به مقدار 
تقريبي 600 كيلومتردر لوپ 20 كيلو ولت در اين پروژه پيش بيني شــده است. 
 Fiber و LV ضمنا در كل مسير )روباز وداخل تونل(  كابل كشي هاي كنترلي؛
Optic و...؛ نصب وراه اندازي تجهيزات سيگنالينگ؛ راديو؛ تلفن  اضطراري؛ 
امپدانس بار؛ ارتينگ؛ جمع آوري 
نيز  و...  ســرگردان  جريان هاي 

مي بايست انجام پذيرد.
متــرو  طرح هــاي  در   -6
نهائي  گيرنده  تحويــل  تهران؛ 
شــركت  از  طرح  تجهيــزات 
فــراب، شــركت بهره برداري 

مترو تهران مي باشد.
ويژگي هاي طرح هاي  از   -7
ريلي؛ طوالني بودن راه اندازي 
)براســاس  نهائي  وبهره برداري 

Headway( مي باشد.

خط 1 مترو تهران؛  اولين پروژه در حال اجراي صنعت ريلي در شركت فراب
بهمن بديعي- رييس كارگاه متروي توسعه خط 1 مترو تهران
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پروژه هاي ريلي 
فراب را مي توان 

به دو دسته درون 
شهري و برون 

شهري تقسيم كرد. 
از پروژه هاي درون 

شهري مي توان 
پروژه خطوط 3 و 7 
و نيز توسعه خط 1 
متروي تهران، خط 

A متروي قم، خط 2 
متروي مشهد و خط 
2 متروي تبريز نام 
برد و از پروژه هاي 
برون شهري هم 
مي توان به برقي 

سازي راه آهن بافق- 
بندر عباس و تامين 

تجهيزات زيرگذر راه 
آهن تهران- تبريز 

اشاره كرد

فارغ التحصيل دانشگاه شريف هستم. از سال 1372 در شركت راه آهن جمهوري 
اسالمي مشــغول به كار شــدم كه در بخش هاي مختلف آن مانند اداره كل نيروي 
كشش، مركز تحقيقات، سير و حركت، واگن هاي مولد بخار و دفتر طرح برقي شدن 
راه آهن فعاليت نمودم. از شــهريور سال 1388 تا كنون در بخش طرح هاي صنايع 

ريلي در شركت فراب مشغول به كار هستم.
پروژه هاي ريلي فراب را مي توان به دو دسته درون شهري و برون شهري تقسيم 

كرد. از پروژه هاي درون شــهري مي توان پروژه خطوط 3 
و 7 و نيز توســعه خط 1 متروي تهــران، خط A متروي 
قم، خط 2 متروي مشــهد و خط 2 متروي تبريز نام برد و 
از پروژه هاي برون شــهري هم مي توان به برقي سازي راه 
آهن بافق- بندر عباس و تامين تجهيزات زيرگذر راه آهن 
تهران- تبريز اشاره كرد كه در اينجا به طور خالصه به پيشينه 

پروژه هاي ريلي برون شهري مي پردازم. 
از سال 1387 فراب مذاكرات خود را جهت برقي سازي 
راه آهن مســير بافق- بندر عباس به طول 615 كيلومتر به 
روش BOT با راه آهن آغاز كرد. اين مسير دو خطه بوده و 
عمليات آن شامل اجراي شبكه برق باالسري، خطوط انتقال 
برق فشار قوي، پست هاي كشش، پست هاي فشار قوي، 
تامين لوكوموتيوهاي برقي باري و لوكوموتيوهاي مانوري 
و... مي باشد كه پس اجراي طرح، بهره برداري از اين مسير 

تــا مدت معين و طبق تعرفه خاص از حمل بار بر عهــده فراب خواهد بود. اين 
مذاكرات در ســال 1388 منجر به امضاي تفاهم نامه بين راه آهن و فراب مبني بر 
انجام مطالعات امكان سنجي در مدتي معين شد و در نهايت در خرداد سال 1389 
طرح اجراي آن توسط شــركت فراب به تصويب ستاد سرمايه گذاري وزارت راه 
و شهرسازي رسيد و از آن پس جلسات كارشناسي و مديريتي متعددي با بانكها، 
وزارت خانه هاي راه و شهر سازي، امور اقتصادي و دارايي و بخشهاي مختلف راه 
آهن از قبيل ادارات كل عالئم، سير و حركت، نيروي كشش، ساختمان و تاسيسات، 
خط و ابنيه فني، حقوقي و... و نيز شــركت هاي خارجي توســط همكاران بخش 
اجرايي ريلي، بازرگاني و مهندسي برگزار گرديد و چندين بار با حضور شركت هاي 

خارجي، نمايندگان راه آهن و فراب كل مسير مورد بازديد قرار گرفت كه به دليل 
ابعاد گســترده پروژه و نيز عدم آشنايي مجموعه راه آهن با پروژه هاي BOT اين 
مذاكرات حدود يك سال و نيم طول كشيد و در نهايت در زمستان سال 90 فراب 
بسته كامل فني و مالي را به راه آهن ارائه نمود و از آن زمان راه آهن در حال مذاكره 

جهت اخذ تضامين و مجوزهاي الزم از سازمان هاي ذي ربط مي باشد.
يكي ديگر از پروژه هاي ريلي برون شهري فراب تامين و اجراي تجهيزات پروژه 
زيرگذر راه آهن تهران-تبريز مي باشــد، كه در اوايل سال 
جاري با حضور شــركت هاي مپنا و تام ايران خودرو در 
مناقصه آن شركت كرد و برنده مناقصه شد. در سال 1387 
به دليل ازدحام جمعيت و در مناطق 17 و 18 شــهر تهران 
و وجود گذرگاه هاي همســطح بين راه آهن مسير تهران- 
تبريز و خيابان هاي اين مناطق، به منظور جلوگيري از ايجاد 
سوانح و نيز ترافيك سنگين ناشــي از عبور قطار اجراي 
 عمليــات احداث زيرگذر اين مســير به طول 10 كيلومتر 
)8 كيلومتــر زيرگــذر و و دو كيلومتر رمــپ ورودي و 
خروجي( و چهار خطه توســط شــركت رهــاب آغاز 
شــد. تعهدات فراب در اين پروژه شــامل تامين و اجراي 
سيستم هاي سيگنالينگ، مخابرات، تامين توان، تهويه، اعالن 
و اطفا حريق و جمع آوري آب هاي ســطحي مي باشد كه 
عمليات تامين بخش هاي مختلف آن آغاز شــده است. در 

اجراي اين پروژه مشكالتي وجود دارد كه برخي از آنها عبارتند از: 
• مدت زمان اجراي اين پروژه بسيار كوتاه است و مي بايد تا اواسط زمستان سال 

جاري به اتمام برسد.
• تامين نقدينگي نيز يكي ديگر از مشكالت پيش رو مي باشد.

• اغلــب تجهيزات و فروشــندگان مورد نظر خارجي بوده كــه مذاكره، عقد 
قرارداد، نحوه انتقال ارز، ساخت و حمل و نصب و نيز خدمات پس از فروش آنها 

درحال حاضر بسيار دشوار است.
• عدم وجود سابقه همكاري با كارفرماي اين پروژه موجب ناهماهنگي و كند 

شدن روند مذاكرات و اجراي كار گرديده است.

درباره فراب و پروژه هاي ريلي برون شهري
علي محمد تابش- كارشناس فني معاونت طرح هاي صنايع ريلي
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بحران انرژي پيش 
روي بشر همگان 
را وادار كرده تا در 
جهت مديريت منابع 
انرژي و مديريت 
مصرف انرژي 
قدم هايي بردارند. 
در اين ميان منابع 
تجديدپذير، نقش 
بسزايي را در اين 
فرايند بر عهده دارند

بحران انرژي پيش روي بشــر همگان را وادار كــرده تا در جهت مديريت 
منابــع انرژي و مديريت مصرف انرژي قدم هايــي بردارند. در اين ميان منابع 
تجديدپذير، نقش بســزايي را در اين فرايند بر عهده دارند. در كشور عزيزمان 
نيز با توجه به وجود منابع تجديدپذير خدادادي، برنامه اســتحصال انرژي از 
اين منابع در دستور كار قرار گرفته است. يكي از اين منابع ميكرو پتانسيل هاي 
آبي هستند كه قابليت استحصال برق در حدود چند كيلووات را دارند. ميكرو 
نيــروگاه آبي بــه نيروگاه هاي با ظرفيت توليد كمتــر از 100 كيلووات اطالق 
مي شــود. مطابق جدول 1 نيروگاه هاي ميكرو خود نيز به ســه دســته هد در 
دسترس باال، متوسط و كم تقسيم مي شوند. با توجه به پراكندگي اين پتانسيل ها 
در كشور امكانسنجي همه آنها هزينه زيادي را در بر دارد. اما به صورت تقريبي 
مي توان گفت كه ظرفيتــي در حدود چند صد مگاوات را دربر مي گيرند ]1[. 
با توجه به وســعت كشورمان، اين ســه نوع پتانسيل هر يك سهم عمده اي از 
ظرفيت كل را دارند. معموالً در كانال هاي كشــاورزي، مزارع پرورش ماهي و 

رودخانه هاي جاري پتانســيل هاي با دبي آب زيــاد و هد كم وجود دارند كه 
با توربين هاي محوري پوشــيده مي شــوند. در اغلب اين نقاط و از جمله در 
ايســتگاه هاي تقليل فشار آب و سدهاي تنظيمي دبي آب متوسط و هد متوسط 
يافت مي شود كه مي تواند با توربين هاي فرانسيس و جريان متقاطع مستحصل 
شوند. نوع آخر كه اغلب در ارتفاع هاي باالي كشور يا ايستگاه هاي تقليل فشار 
زياد يافت مي شوند، مي توانند با توربين هاي پلتون و تورگو مستحصل شوند.

شــركت كيان توربوپارس با همكاري شــركت بركه در ادامه فعاليت خود 
در جهــت اســتحصال برق پراكنــده از طريق ميكرو نيــروگاه آبي، در قالب 
توربين هاي ميكــرو و پمپ هاي معكوس، براي اولين بــار در ايران موفق به 
طراحي، ســاخت و آزمايش توربين پلتون گشــته است. توربين پلتون توسط 
ليســر پلتون در سال 1870 به عنوان يك نوع توربين ضربه اي اختراع شد ]2[. 
در طول ســاليان قرن بيســتم اين توربين توسط شركت هاي مختلف در جاي 
جــاي دنيا مورد بهره برداري قرار گرفته و در راســتاي آن از نظر عملكرد نيز 

همزمان با بحران انرژي آينده در جهان، در كشورمان نيز به خصوص 
اهميتي  انرژي  مديريت  يارانه ها،  هدفمند سازي  اليحه  اجراي  از  پس 
دوچندان يافته است. يكي از راه هاي برون رفت از بحران انرژي، توليد 
انرژي برق پراكنده از منابع تجديدپذير است. ميكرو نيروگاه هاي آبي 
يكي از منابع تجديدپذير پراكنده در كشورمان هستند كه با توجه به 
گستردگي محدوده پتانسيل هاي آبي از نظر هد در دسترس و دبي آب، 
نيازمند برنامه ريزي در جهت استحصال برق از اين انرژيهاي اليزال 
است مساله اصلي، اقتصادي نبودن ايجاد يك نيروگاه ميكرو است. 
يكي از راه هاي كاهش هزينه تمام شده هر كيلووات ميكرو نيروگاه 
آبي، بومي سازي طراحي و ساخت تجهيزات الكترومكانيك به خصوص 
توربين در كنار ديگر راه كارهاست. در اين مقاله فرايند طراحي، ساخت 
و آزمايش اولين ميكرو توربين پلتون در ايران ارائه مي شود. با توجه 
داراي دبي آب  مناسب در كشور كه بعضاً  ارتفاعات نسبتاً  به وجود 

كمي هستند، اين توربين مي تواند به استحصال برق از اين پتانسيل ها 
كمك شاياني كند.اين توربين براي هد خالص 100 متر و دبي آب 20 
ليتر در ثانيه طراحي و ساخته شد كه در استان خراسان رضوي مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
توان خروجي اين توربين در نقطه كاري در حدود 12 كيلووات است. 
طراحي  تمامي اجزاء  اوليه  هيدروليكي  اطالعات  اساس  بر  ابتدا  در 
شدند. قاشقك ها از جنس برنز به روش ريخته گري توليد و سپس روي 
نياز  ديسك چرخ مونتاژ شدند. شير سوزني جهت توليد جت مورد 
نيز پس از طراحي ساخته شد. به منظور كنترل فركانس الكتريسيته 
خروجي نيز يك سيستم كنترل الكترومكانيكي طراحي و ساخته شد. 
در نهايت توربين به يك ژنراتور سه فاز چهار قطب، كوپل شد و كل 
مجموعه در مدار تستي كه براي اين منظور ايجاد گشت، مورد آزمايش 

قرار گرفت كه نتايج مورد انتظار را در بر داشت.

طراحي، ساخت و آزمايش ميكرو توربين پلتون
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ميكرو نيروگاه هاي 
آبي به نيروگاه هاي 

كمتر از 100 
كيلووات گفته 

مي شود. منبع آبي 
اين نوع نيروگاه ها 
بازه وسيعي از هد 
و دبي را داراست. 
در واقع محدوده 

هد، از 1 متر تا چند 
صد متر را در بر 

مي گيرد. دبي آب 
نيز از چند ليتر در 

ثانيه آغاز شده و تا  
چند متر مكعب در 

ثانيه مي رسد. براي 
پوشش دهي اين 
وسعت داده هاي 

منابع پراكنده، 
بايستي توربين هاي 

متفاوتي در دسترس 
باشند
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ف بهبود يافته است. اما متأسفانه تاكنون در كشورمان همانند اين توربين ها در هيچ 

محدوده ظرفيتي به صورت كاماًل بومي طراحي و ســاخته نشده است. توربين 
مــورد نظر در اين مقاله براي هــد خالص آب 100 متر و دبي آب 20 ليتر در 
ثانيه طراحي و ساخته شد كه در استان خراسان رضوي مورد بهره برداري قرار 
گرفت. توان الكتريكي خروجي اين نيروگاه در نقطه كاري 12 كيلووات است. 
در ابتدا با داشتن اطالعات هيدروليكي كليه اجزاء طراحي شدند. قاشقك ها از 
جنس برنز به روش ريخته گري توليد و سپس روي ديسك چرخ مونتاژ شدند. 
شــير ســوزني جهت توليد جت مورد نياز نيز پس از طراحي ساخته شد. به 
منظور كنترل فركانس برق توليدي، يك سيستم كنترل الكترومكانيكي طراحي 
و ســاخته شد. در نهايت توربين به يك ژنراتور سه فاز سنكرون جهار قطب، 
كوپل شــد و كل مجموعه در مدار تستي كه براي اين منظور ايجاد شد، مورد 

آزمايش قرار گرفت كه نتايج مورد انتظار را در بر داشت.
در اين مقاله در ابتدا ميكرو نيروگاه آبي شــرح داده شــده است در قسمت 
بعدي طرح مورد مطالعه معرفي شــده و مراحل طراحي و ســاخت تجهيزات 
ارائه گشته است. در ادامه مدار آزمايش و تست انجام شده، شرح داده شده و 

در پايان جمع بندي ارائه شده است.

جدول1:تقسیمبندينیروگاههايکوچك]1[

ميكرو نيروگاه آبي
ميكرو نيروگاه هاي آبي به نيروگاه هاي كمتر از 100 كيلووات گفته مي شود. 
منبع آبي اين نوع نيروگاه ها بازه وســيعي از هد و دبي را داراســت. در واقع 
محــدوده هد، از 1 متر تا چنــد صد متر را در بر مي گيرد. دبي آب نيز از چند 
ليتر در ثانيه آغاز شده و تا چند متر مكعب در ثانيه مي رسد. براي پوشش دهي 
اين وســعت داده هاي منابع پراكنده، بايستي توربين هاي متفاوتي در دسترس 
باشــند. مطابق شــكل 1 توربين  پلتون براي هد بين چند متر تا چند صد متر 
و دبي آب چند ليتر در ثانيه تا چند صد ليتر در ثانيه مناســب هستند. توربين 
جريــان متقاطع نيز براي هد از چند متر تا چند ده متر و دبي آب چند ده ليتر 
در ثانيه تا چند صد ليتر در ثانيه مناســب هســتند. براي ارتفاع آب زير ده متر 
و دبي آب زياد از توربين هاي محوري اســتفاده مي شــود. پمپ هاي معكوس 
)PAT( در صورت ثابت بودن دبي مي توانند با بازده مناسب جايگزين توربين 

جريان متقاطع شوند ]3[.
شــكل 1 همچنين منحني توان مكانيكي قابل استحصال از پتانسيل آبي را 
نشــان مي دهد. با احتساب بازده ژنراتور مي توان براي محاسبه توان الكتريكي 

خروجي از رابطه تقريبي زير استفاده كرد: 
)1(



 Pn (kW) دبي آب و Qn (lit/sec) ،هد ميكرو نيروگاه آبي Hn (m)كــه
توان خروجي مي باشند.

شکل1:کاربردتوربینهايمختلفدرمیکرونیروگاههايآبي

معرفي طرح
پتانســيل آبي مورد بهره برداري واقع در اســتان خراسان رضوي است. دبي 
آب متوســط 20 ليتر در ثانيه از ارتفاع ناخالص 130 متر با لوله اي به قطر 10 
ســانتي متر و طول 600 متر به محل نيروگاه رســيده اســت كه در نتيجه با در 
نظر گرفتن تلفات در لوله، فشــار آب در محل احداث نيروگاه 100 متر است. 
اســتفاده از پمپ هاي معكوس كه قبال در چندين جاي كشــور توسط شركت 
كيان توربوپارس اســتفاده شده است، بازده بســيار كمي را با توجه به سرعت 
مخصوص پايين پمپ مورد اســتفاده در پــي دارد ]4[. لذا تصميم به طراحي 
و ســاخت توربين پلتون براي استحصال برق اتخاذ شد. توان مورد انتظار اين 

نيروگاه 12 كيلووات سه فاز در نظر گرفته شد.

طراحي توربين و مشخصات هندسي آن
قدم اول در طراحي، انتخاب مشــخصات هندســي مورد انتظار بود. مسأله 
اصلي در توربين هاي پلتون تعداد و اندازه نازل ها، اندازه گام چرخ و در نهايت 
سرعت دوراني آن است. با استفاده از روابط زير ابعاد مورد نياز به دست آمد]3[: 

قطر جت: 
)2(

  قطر گام چرخ: 
)3(

سرعت دوراني: 
)4(

جدول2:ابعاداصليمیکروتوربینپلتون

ابعاد اصلي در جدول 2 ارائه شــده اند. در نهايت با استفاده از روش طراحي 
كالســيك توربين پلتون و روش هاي نوين، شــكل قاشــك ها و شكل نازل و 
شــير سوزني طراحي گشت ]3و5[. با در نظر گرفتن ساير متعلقات، نقشه هاي 
ساخت توليد شدند. شــكل ابتداي مقاله طرح سه بعدي ميكرو توربين پلتون 

طراحي شده را نشان مي دهد.

nnn QHP 6=
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از آنجايي كه چرخ 
مهم ترين بخش 
توربين محسوب 
مي شود، روش 
ساخت آن در نيل به 
دقت مورد انتظار مهم 
است.
در اين طرح در ابتدا 
قالب يك قاشقك 
بر اساس نقشه هاي 
توليد شده ساخته 
شد و با استفاده از 
روش ريخته گري 
18 عدد قاشك توليد 
شد. عمليات مختصر 
ماشينكاري جهت 
آماده سازي آنها 
نيز به انجام رسيد. 
شكل هاي 2 و 3 به 
ترتيب قاشك ها و 
چرخ در حال مونتاژ را 
نشان مي دهد

 ساخت تجهيزات
پس از آماده شدن نقشه هاي ساخت، ساخت تجهيزات آغاز شد. در اين قسمت 

ساخت سه تجهيز اصلي چرخ، شير سوزني و سيستم كنترل شرح داده مي شود.

چرخ
از آنجايي كه چرخ مهم ترين بخش توربين محسوب مي شود، روش ساخت 

آن در نيل به دقت مورد انتظار مهم است.
در اين طرح در ابتدا قالب يك قاشقك بر اساس نقشه هاي توليد شده ساخته 
شد و با استفاده از روش ريخته گري 18 عدد قاشك توليد شد. عمليات مختصر 
ماشينكاري جهت آماده سازي آنها نيز به انجام رسيد. شكل هاي 2 و 3 به ترتيب 

قاشك ها و چرخ در حال مونتاژ را نشان مي دهد.

شير سوزني ورودي
شــير سوزني ورودي بر اساس نقشه ساخت با استفاده از مكانيزم ساده پيچ 
و مهره ســاخته شد. قسمت حساس شــير، روان بودن آن و همچنين قسمت 
مخروطــي بود كه در واقع وظيفه ايجــاد جت مورد انتظار را با كمترين تلفات 
دارد. شكل 4 جت توليد شده توسط شير سوزني ساخته شده را نشان مي دهد.

سيستم كنترل فركانس برق خروجي
سيستم كنترل مورد استفاده در اين طرح بر خالف معمول نيروگاه هاي ميكرو 
كه از كنترل الكتريكي با بار اضافي اســتفاده مي كنند، به صورت مكانيكي انجام 

پذيرفت. 
بدين شــكل كه با اســتفاده از يك تابلو حســاس به فركانس و يك موتور 
گيربكس با گشتاور زياد و دور كم، دبي در جهت كنترل دور ژنراتور و در نتيجه 

فركانس خروجي مورد استفاده قرار گرفت )شكل 5(.





شکل2:قاشكهايتولیدشده



شکل3:چرخدرحالمونتاژ



شکل4:جتایجادشدهتوسطشیرسوزنيساختهشده



شــکل5:موتورالکتریکياتوماتیكبرايکنترلدبيدرجهتکنترلفرکانس
برقتولیدي

آزمايش توربين
قبل از نصب دستگاه در محل مي بايستي از عملكرد مكانيكي و هيدروليكي 
توربين مطمئن شد. بدين منظور عالوه بر انجام آزمايش هاي معمول در فرايند 
توليد، مدار تســتي مطابق با شكل  6 ســاخته شد. يك پمپ نوع 315-50 و با 
تراش پروانه مناسب در دور 2980 دور در دقيقه، وظيفه ايجاد دبي و فشار آب 
مورد نياز تســت توربين را بر عهده داشــت. از فشار سنج هاي معمولي با حد 
باالي 16 بار در ابتدا و انتهاي پمپ و توربين براي اندازه گيري فشــار استفاده 
گشــت. با توجه به اينكه منحني تست شــده پمپ در اختيار بود، دبي آب با 
استفاده از هد پمپ به دست آمد. دبي آب از طريق لوله 10 سانتي متر به شير و 
سپس به توربين مي رسيد. ژنراتور چهار قطب )1500 دور در دقيقه( سه فاز با 
ظرفيت 15 كيلووات جهت توليد الكتريسيته در مدار استفاده شد. چندين المنت 
حرارتــي به صورت پله اي نيز به عنوان بار مصرفي مورد اســتفاده قرار گرفت. 
مشخصات بار مصرفي نيز با استفاده از وات متر، ولت متر و آمپرمتر اندازه گيري 
شــد. سرعت دوراني نيز با استفاده از دور سنج با دقت مناسب به صورت نوري 
و مكانيكي اندازه گيري شد. محاسبات عدم قطعيت بر اساس روش موفات ]6[ 

مقادير كمتر از 5 درصد را براي هد و توان خروجي نشان دادند.
نتايج آزمايش براي نقطه كاري در جدول 3 مشــاهده مي شــود.براي نقطه 
كاري، بازده كل 61 درصد به دســت آمد كه با احتســاب بازده 75 درصد براي 
ژنراتــور )با توجه بــه كاتالوگ ژنراتور(، بازده 81 درصد بــراي توربين نتيجه 

مي شود. 
با توجه به اصل تشابه در توربين هاي آبي، طرح اين توربين قابليت استفاده 
در نيروگاه هاي با ظرفيت چند صد كيلووات )ميني نيروگاه ها( و چند مگاوات 

)نيروگاه هاي كوچك( را با قرار دادن ساير مالحظات دارد.
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مجموعه توربين 
و ژنراتور در مدار 

تست ايجاد شده، 
مورد آزمايش قرار 

گرفت كه در نهايت 
در نقطه كاري 

تواني در حدود 12 
كيلووات توليد كرد 

كه نشان مي داد 
توربين داراي بازده 

81  درصد است. 
اين توربين در 

نهايت در محل مورد 
نظر واقع در استان 
خراسان رضوي با 

موفقيت نصب و 
مورد بهره برداري 

قرار گرفت. با توجه 
به اصل تشابه در 
توربين هاي آبي، 
طرح اين توربين 

قابليت استفاده 
در نيروگاه هاي 
با ظرفيت چند 
صد كيلووات و 

چند مگاوات را با 
قرار دادن ساير 

مالحظات دارد
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شکل6:مدارتستمیکرونیروگاهباتوربیننوعپلتون

جدول3:نتایجآزمایشبراينقطهکاريمیکرونیروگاهتستشده

 نصب و راه اندازي ميكرو نيروگاه
اين توربين در نهايت در محل مورد نظر واقع در اســتان خراســان رضوي 
بــا موفقيت نصب و مورد بهره برداري قرار گرفت )شــكل 7(. هم اكنون برق 
توليدي اين نيروگاه در جهت روشــنايي، راه اندازي دوربين هاي مدار بســته، 

يخچال و ساير لوازم خانگي و... مورد استفاده قرار دارد.


شکل7:میکرونیروگاهآبي12کیلوولتباتوربیننوعپلتوندراستانخراسان

رضوي

نتيجه گيري
در اين مقاله فرايند طراحي، ســاخت و آزمايش اولين ميكرو توربين پلتون 
براي اســتحصال برق از پتانسيل آب با هد خالص 100 متر و دبي آب 20 ليتر 
در ثانيه شرح داده شد. در ابتدا با استفاده از روابط موجود و منابع در دسترس، 
تجهيزات طراحي گشته و نقشه هاي ســاخت توليد شدند. در ادامه تجهيزات 
ســاخته شــدند كه مهم ترين آنها چرخ بود. 18 عدد قاشقك چرخ با استفاده 
از روش ريخته گري توليد شــده و روي ديسك مونتاژ شدند. شير سوزني نيز 
براي تنظيم جت مورد نياز توربين طراحي و ســاخته شد. براي تنظيم فركانس 

خروجي ژنراتور نيز يك كنترلر الكترومكانيكي طراحي و ساخته شد.
مجموعه توربين و ژنراتور در مدار تســت ايجاد شــده، مورد آزمايش قرار 
گرفت كه در نهايت در نقطه كاري تواني در حدود 12 كيلووات توليد كرد كه 
نشان مي داد توربين داراي بازده 81  درصد است. اين توربين در نهايت در محل 
مورد نظر واقع در استان خراسان رضوي با موفقيت نصب و مورد بهره برداري 
قرار گرفت. با توجه به اصل تشابه در توربين هاي آبي، طرح اين توربين قابليت 
استفاده در نيروگاه هاي با ظرفيت چند صد كيلووات و چند مگاوات را با قرار 

دادن ساير مالحظات دارد.

سپاسگزاري
نويسندگان اين مقاله از همه همكاران فني در شركت هاي كيان توربوپارس 
و پمپ بركه كه در كار طراحي، ساخت و آزمايش و نصب و راه اندازي دستگاه 
همكاري داشته اند كمال تشكر را ابراز مي دارند. ضمناً از مجموعه پيست اسكي 
شــيرباد كه به عنوان كارفرماي طرح حمايت هاي مناســب را به عمل آورد نيز 

سپاسگزاري مي شود.
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شرط اصلي در اين 
مكانيزم خوردگي 
مي باشد كه باعث 

ايجاد يك منبع 
اتمي در يك محيط 
مرطوب و اسيدي 
شده و منجر به 
جذب هيدروژن به 
وسيله ورق مي گردد 
در اين بين حضور 
H2S به عنوان 
منبع هيدروژن 
الزامي است. 
هيدروژن جذب 
شده به درون عيوب 
موجود در فلز رخنه 
كرده و پس از پيوند 
اتمها و تشكيل 
مولكول به شكل 
H2 آزاد مي گردد
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هرچند نخســتين گزارش شكســت مخازن تحت فشار ناشــي از كار در 
محيط اســيدي به چندين دهه پيــش باز مي گردد اما تحقيقــات براي بهبود 
بخشيدن به ايمني تأسيســات در خصوص پديده ترك خوردگي تحت تنش 
 در محيط سولفيدي  SSC (Sulfide Stress Cracking) و ترك هيدروژني 

HIC  (Hydrogen Induced Cracking) همواره تحت  مطالعه  بوده اند.
اســتانداردهاي متعددي (NACE TM 0248، NACE TM 0177)  وجود 
دارند كه به كاربرها براي انتخاب متريال مناســب جهت كار در محيط اسيدي 
كمــك مي كند. امــا وجود پديده هاي نوظهور يا  تازه  شــناخته شــده مانند 
SOHIC همچنان مورد بحث و بررســي مي باشــد كه توضيح بيشتر آن در 

ادامه خواهد آمد.
روش هايي كه اخيراً براي تســت حساسيت نســبت به SOHIC معرفي 
شــده اند به علت نبود تجربــه كافي هنوز كارايي الزم را ندارند. بســياري از 
مقاله هاي منتشر شده مانند روش هاي تست با توصيه هايي كه در استانداردهايي 
از قبيل  NACE، ICO يا EFC آمده است با هم ادغام شده اند تا پاسخگوي 
نياز روز افزون شركت هاي نفت و گاز باشند. بنابراين دستورالعمل هاي متنوعي 
براي خريد متريال مناســب براي كاركرد در محيط هاي اسيدي وجود داردكه 
خواننده محترم بر مبناي حساســيت و ايمني مورد نياز بايد پس از مطالعه اين 

روش ها بهترين انتخاب را اتخاذ نمايد.
بــا وجود اين تنوع، توليدكننــدگان فوالد ناچار به پيــدا كردن روش هاي 
مناســب و آسان جهت توليد ورق با كيفيت باال و مقاومت يكنواخت در برابر 

ترك خوردگي در محيطهاي اسيدي و ترش مي باشند.

مكانيزم ترك خوردگي هيدروژني يا ترك سرد
خوردگي  پيشنياز اصلي اين مكانيزم است. در اثر خوردگي يون هاي منفي  
با  يون هاي فلزي واكنش داده  و  يون هيدروژن مثبت آزاد مي شــود. اين يون 
به  دليل ابعاد بســيار كوچك توانايي نفوذ به  شــبكه فلزي را  دارد. در داخل 
شــبكه فلزي دو يون هيدروژن با الكترون هاي آزاد واكنش داده و تشكيل اتم 

هيدروژن مي دهند.
شــرط اصلي در اين مكانيزم خوردگي مي باشــد كه باعث ايجاد يك منبع 
اتمــي در يك محيط مرطوب و اســيدي شــده و منجر به جــذب هيدروژن 
به وســيله ورق مي گــردد در اين بين حضور H2S به عنــوان منبع هيدروژن 
الزامي اســت. هيدروژن جذب شده به درون عيوب موجود در فلز رخنه كرده 
و پس از پيوند اتمها و تشكيل مولكول به شكل H2 آزاد مي گردد. اين فرايند 

منجر به فشــارهاي زيادي مي گردد كه در نهايت باعث ايجاد ترك در شــبكه 
فوالد كه در اثر جذب هيدروژن ترد شده است مي گردد. اصول فرايند تخريب 

به طور شماتيك در شكل 1 نشان داده شده است.
ســاده ترين و قابــل فهم ترين مثال عينــي از ترك  خوردگــي هيدروژني 
در پديــده HIC مي باشــد كه هيچ تنش خارجي براي تخريب نياز نيســت. 
ترك هاي اين نمونه مســطح بوده و گاهي به تدريج آشــكار مي شــوند.  اين 
تركهــا اغلب در صفحه هاي مياني ورق در راســتاي ضخامت قرار مي گيرند. 
طبله شــدن  )Blistering(  در اثر هيدروژن يك نــوع خاص از خوردگي
HIC اســت كه در اثر نزديكي تركها به ســطح فلز ايجاد مي شــود. نوع دوم 
حملــه، خوردگي تركيب  شــده با تنش اســت كه به عنــوان ترك خوردگي 
تنــش SCC (Stress Corrosion Cracking) شــناخته مي شــود كه يكي 
از انــواع آن را مي توان ترك خوردگي تنشــي ســولفيدي  )SSC(  نام برد. 
 اغلب انتظار مي رود SSC در مناطق ســخت شــده متاثر از حرارت حرارت 
 HAZ  (Heat Affected Zone) در مجــاورت جوش هــا به وجود آيد. در 
سال هاي اخير مكانيزم خوردگي ديگري تحت بررسي بود كه به عنوان تركيب  
 HIC و SSC شــناخته شده است. اين پديده با نام ترك هيدروژني تحت تنش   
 SOHIC (Stress Oriented Hydrogen Induced Cracking)شــناخته 

مي شود.

HIC تست
نمونه هاي بريده شده از ورق جهت آزمايش مطابق روش تست در معرض 
محلول آبي خورنده اشــباع H2S قرار مي گيرد. پس از قرار گرفتن در معرض 
اين محلول هر نمونه در ســه مقطع بريده شــده، ســپس جهت تعيين تعداد 
ترك ها، مورد بررســي قرار مي گيرند )شكل2(. مرســوم ترين استاندارد براي 
ارزيابي حساســيتHIC  استاندارد NACE TM 0248  2003 بوده و مدت 

زمان انجام آن 96 ساعت مي باشد.

SSC تست
استاندارد NACE TM 0177 مبين تست آزمايشگاهي فلزات )شكل3(  براي 
تعيين مقاومت در مقابل نمونه هاي خاصي از ترك هاي محيطي در محيط هاي 
گاز ترش H2S است كه در سال 1977 تدوين گرديد و درحال حاضر آخرين 
ويرايش آن مربوط به ســال 2005 مي باشد. چهار روش براي تست SSC در 
اين اســتاندارد شرح داده شده است: تســت كشش )Tensile Test(، تست 

ترك خوردگيهاي هيدروژني
 و سولفيدي در صنايع نفت و گاز 

حسين آسودگان *



آبان ماه 1391 - شماره 25

27

بايد توجه داشت 
مقاومت در برابر 

 SSC شرايط
يا HIC براي 
مواد نرماليزه  

)Normalize(  تنها 
در صورتي قابل 

حصول است كه 
اين مواد از طريق 

فرايند صحيح توليد 
و عمليات حرارتي  
 PWHT-Post(

 Weld Heat
Treatment(  الزم 

پس از جوشكاري 
به صورت درست 
بر روي آن انجام 
شده باشد. عالوه 

بر اين مواد نرماليزه 
بايد عاري از عناصر 

ميكرو آلياژي كه 
موجب عدم موفقيت 
 SSC در انجام تست

مي شود نيز باشد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

تير خميده  )bent –Beam Test(  تســت حلقه )C )C-Ring Test و 
تست تير يك ســر گيردار )Double-cantilever-beam test(. مدت 
زمان تســت 720 ساعت بوده و گزارش آن شــامل ميزان تنش اعمال شده، 
زمان شكســت و ميزان حداكثر تنش بدون شكست بعد از سپري كردن زمان 

تست مي باشد.
بايد توجه داشــت مقاومت در برابر شــرايط SSC يــا HIC براي مواد 
نرماليــزه  )Normalize(  تنها در صورتي قابل حصول اســت كه اين مواد 
 PWHT-Post Weld(  از طريــق فرايند صحيح توليد و عمليات حرارتي
Heat Treatment(  الزم پس از جوشكاري به صورت درست بر روي آن 
انجام شــده باشــد. عالوه بر اين متريال نرماليزه بايد عاري از عناصر ميكرو 

آلياژي كه موجب عدم موفقيت در انجام تست SSC مي شود نيز باشد.
 

SOHIC تست
تــرك نوع SOHIC پديده نســبتًا جديدي در زمينه خوردگي ناشــي از 
گاز اســيدي مي باشــد. مســتندات پراكنده اي از لوله هاي بــا جوش مارپيچ 
)اســپيرال(  و مخازن تحت فشــاري كه به اندازه كافي عمليات حرارتي بعد 
از جوش  )PWHT( بر روي آنها انجام نشــده گردآوري شــده است. اين 
ترك ها به صورت تركيبي از ترك هاي عمودي )نوعSSC( و ترك هاي موازي  
)نوعHIC(  نســبت به ســطح ورق در منطقه اي با ميــدان تنش چند بعدي 
ظاهر مي شــود. اين ميدان ها معموالً در ناحيه شكاف هاي )Notch( نزديك 
به جوش هاي كه PWHT به صورت مناسب يا اينكه اصاًل انجام نشده ظاهر 

مي شوند.
 نخستين مشــخصات فني براي تســت SOHIC در اســتاندارد جديد 
NACE TM 0103-2003 ارائه شــده اســت. بر اين اســاس يك تســت 
به صورت جفت تير شكاف دار با چهار خم تعريف شده است. يك ناحيه از 

ترك هاي نوع SOHIC مشــخصًا مي تواند در مجاورت شكاف ايجاد شود. 
ميزان تنش در زير عيوب به خاطر شــكل هندسي شــكاف زياد است و اين 
مي تواند بدان علت باشــد كه تنش مجازي ايجاد شــده در آزمايش نسبت به 
تنش هايي كه به طور واقعي در مخازن تحت فشــار وجود دارد زيادتر است. 
بنابراين نوع ترك هاي ايجاد شده بسته به نيروي وارد شده تغيير خواهد كرد.
همچنين جهت بررسي دقيق تر پديده خوردگي بايد شكاف توضيح داده شده 
در NACE TM 0103-2003 كه يك ناحيه تنش بسيار مخرب را ايجاد مي كند، 
مورد توجه قرار داد. بر اســاس اين روش تســت به نظر مي رسد مواد مقاوم به 
SOHIC نمي تواند به وسيله فوالد نرماليزه با نتايج قابل قبول توليد و ارائه شود. 
امروزه تحقيقات متعددي در اين زمينه در شــركت هاي معتبر ساخت ورق هاي 
فوالدي در حال انجام اســت. از اين نمونه مي تــوان ورق نوع DICREST از 
شــركت  Dillinger كه ذاتاً در مقابل HIC مقاوم اســت را نام برد. اين مقاله 
جهت آشنايي مختصر با عوامل پديد آورنده خورندگي هيدروژني و سولفيدي و 
نتايج حاصل از آن در سرويس هاي حاوي H2S در صنايع نفت و گاز تهيه شده 
و جهت جلوگيري از آثار انتخاب نامناسب مواد، تست هاي الزم به طور خالصه 
توضيح داده شده است. لذا براي كسب اطالعات بيشتر جهت روش دقيق انجام 

تست ها و انتخاب دقيق مواد به استانداردهاي ذكر شده در مقاله مراجعه شود.
*کارشناستامینتجهیزاتخطوطلوله

منابع:
1- NACE MR-0103
2- NACE MR-0175
3- NACE TM-0177
4- NACE TM-0284
5- NACE TM-0103
6- NACE Overview Corrosion,2004 [Don Bush, Jeff Brown, Keith Lewis]
7- Wet H2S Cracking Problem In Oil Refinery Processes,2007 [DP Ghosh]
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فراينــد طراحــي و تحليل مكانيكــي را مي توان از ديد كلــي و با در نظر 
گرفتن ســرعت ها و ارتعاشات به دو دســته تحليل هاي استاتيكي و ديناميكي 
تقيســم بندي كرد. فرايند تحليل استاتيك براي قطعات تحت بار ثابت با زمان 
مانند بارهاي هيدروستاتيك و بار وزن انجام مي شود. در مقابل، فرايند تحليل 
ديناميكي براي سيســتم هاي با بارگذاري متغير با زمان انجام مي شــود. انواع 
بارگذاري هاي ديناميكي شامل: بار زلزله، بار ضربه، بار ناميزاني در سيستم هاي 
دوار و... مي باشد. معموال انجام طراحي و تحليل بر اساس معيار هاي ديناميكي 
بسيار مشكل تر از طراحي بر اساس معيارهاي استاتيكي مي باشد. همچنين در 
سيســتم هايي مانند توربين كه بارگــذاري دوراني را تجربه كرده و در معرض 
ارتعاشــات قرار دارند پارامتر بســيار مهم ديگري مطرح مي شود. اين پارامتر 
ســرعت بحراني نام داشــته و در ســرعت هاي دوراني نزديك به آن سيستم 
توربين و ژنراتور متحمل ارتعاشــات بســيار شــديدي خواهد شد كه ممكن 
است به آســيب ديدن جدي توربين و تمامي سيســتم نيروگاهي منجر شود. 
تحليل ســرعت بحراني نيز قســمتي از تحليل هاي ارتعاشي و ديناميكي بوده 
و انجام آن براي طراحي يك توربين ايمن ضروري مي باشــد. براي اطالع از 
جزئيات تحليل هاي ديناميكي و ارتعاشي مي توان به متون مرجع رشته مهندسي 

ارتعاشات مراجعه كرد. 

RODYS نرم افزار 
با توجه به توضيحات داده شــده در مقدمه متن و با در نظر گرفتن اهميت 
موضوع در طراحي توربين، يك نرم افزار داراي رابط گرافيكي در شركت توبا 
ايجاد شــده اســت. اين نرم افزار كه RODYS  نام دارد داراي قابليت تحليل 
اســتاتيكي و ديناميكي محور توربين با در نظــر گرفتن تمامي بارهاي وارد بر 
آن و ضرايب ســفتي و ميرايي ياتاقان ها مي باشد. اين نرم افزار تحت نرم افزار 

MATLAB ايجاد شده است.
 نمايي از محيط كاري اين نرم افزار در شكل )1( ديده مي شود. اين نرم افزار 
مي تواند قطــر و طول بخش هاي مختلــف محور توربين را بــه همراه وزن 
ديسك ها )رانر، ژنراتور، فن، محرك و چرخ طيار( و ضرايب ياتاقاني گرفته و 
سپس با استفاده از روش اجزاي محدود )FEM( تحليل استاتيكي و ديناميكي 
را براي آن انجام دهد. در تحليل استاتيكي محور را ثابت )غيرچرخان( فرض 
كرده و با اعمال بارهاي وزن بر روي آن، گشتاورهاي خمشي، نيروهاي برشي 

و خيز استاتيكي تعيين مي شود. 
در تحليل ديناميكي سيســتم در ســرعت هاي مختلف تحــت بار ناميزاني 
ديســك ها تحليل شده و خيز مربوط به هر ســرعت دوراني به دست مي آيد. 
ترســميه خيز- دور ســرعت بحراني و خيز بحراني را تحت بارهاي ناميزاني 
و ارتعاش مشــخص خواهد كرد. نقطه كاري توربين بايد به اندازه كافي و بر 
اساس استاندارهاي طراحي از اين نقطه بحراني دور باشد تا كار ايمن توربين 

تضمين گردد.

نمونه نتايج تحليل با استفاده از
 RODYS براي توربين نيروگاه آزاد

محور توربين و ژنراتور نيروگاه آزاد با اســتفاده از RODYS تحليل شد و 
نتايج به صورت خالصه در ادامه نشان داده شده اند. يك تحليل استاتيكي براي 
تعيين خيز اســتاتيكي، گشتاورهاي خمشي و نيروهاي برشي انجام شد. نتايج 
در شــكل هاي 3 و 4 نشان داده شــده اند. از آنجا كه در سرعت 1000 دور بر 
دقيقه يك بار مغناطيسي اضافي به وسيله هسته ژنراتور به محور وارد مي شود؛ 
تحليل استاتيكي براي اين بارها انجام شده و»تحليل استاتيك در 1000 دور بر 

دقيقه« نامگذاري شده است. 

 RODYS معرفي نرم افزار
تهیهشدهدربخشطراحيشرکتتوبا
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فرايند تحليل 
استاتيك براي قطعات 
تحت بار ثابت با 
زمان مانند بارهاي 
هيدروستاتيك و بار 
وزن انجام مي شود. 
در مقابل، فرايند 
تحليل ديناميكي 
براي سيستم هاي 
با بارگذاري متغير با 
زمان انجام مي شود. 
انواع بارگذاري هاي 
ديناميكي شامل: 
بار زلزله، بار ضربه، 
بار ناميزاني در 
سيستم هاي دوار 
و... مي باشد. معموال 
انجام طراحي و تحليل 
بر اساس معيار هاي 
ديناميكي بسيار 
مشكل تر از طراحي 
بر اساس معيارهاي 
استاتيكي مي باشد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

حسن
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شکل2:طرحوارهايازمحورتوربینوژنراتورنیروگاهآزاد

شکل3:خیزاستاتیکيتحتبارهايوزنوبارمغناطیسيافزودهژنراتور

شکل4:نمودارگشتاورخمشي)رنگآبي(ونیرويبرشي)رنگقرمز(درتحلیلاستاتیك

شکل5:نمودارتغییراتخیزدراثرنامیزانيوارتعاشبرحسبتغییراتدوردرمحلرانرتوربین

تحليل ديناميكي براي تعيين ســرعت بحراني نيز براي محور توبين و ژنراتور 
نيروگاه آزاد انجام شده كه نتايج در شكل هاي 5 و 6 نشان داده شده است. شكل 
5 نشــان دهنده تغييرات خيز محور در محل رانر و شكل 6 نشان دهنده تغييرات 
خيز در محل ياتاقان توربين مي باشــد. همچنان كه در اين شكل ها ديده مي شود، 
سرعت بحراني كه در آن ارتعاشــات بيشترين مقدار بوده و بنابراين خيز بيشينه 

مي باشــد، حدود 2400 دور بر دقيقه اســت كه به اندازه كافي از سرعت كاري و 
ســرعت فرار توربين نيروگاه آزاد كه به ترتيب برابر 1000 و 1650 دور بر دقيقه 

مي باشند، دور است.
 

شــکل6:نمودارتغییراتخیزدراثرنامیزانيوارتعاشبرحسبتغییراتدوردرمحل
یاتاقانراهنمايتوربین

الزم به ذكر اســت كه نتايج حاصل از اين نرم افزار با نتايج موجود در متون 
مهندســي براي سيستم هاي استاندارد و همچنين با نتايج برخي از شركت هاي 

اروپايي دست اندركار مقايسه و صحه گذاري شده اند.

جمع بندي
به علت اهميت انجام تحليل هاي مختلف استاتيكي و ديناميكي بر روي محور 
توربيــن و ژنراتور و همچنين به خاطر نياز مكرر بــه اين موضوع به عنوان يك 
شــركت طراح در اين بخش، شــركت توبا نرم افزاري با رابط گرافيكي را براي 
طراحي محــور توربين ايجاد كرد. اين نرم افزار به ســادگي قابل اجرا بوده و در 
پايان نيز يك گزارش تحليل در محيط آفيس ورد  چاپ مي كند. استفاده از چنين 
نرم افزارهايي عــالوه بر كاهش زمان و هزينه طراحي، قابليت اطمينان طراحي را 

افزايش مي دهد.

مراجع مفيد:
براياطالعبیشــتردرموردمبحثماشینهايدوار،اجزايمحدودوکاربرد
اجزايمحدوددرماشینهايدوارميتوانیدمقاالتوکتابهايزیرراببینید:

1- Introduction to Finite Element Vibration, Analysis, 
Second Edition, Maurice Petyt, Cambridge University 
Press, 2010.
2- John Vance, Brian Murphy, Fouad Zeidan , 
Machinery vibration and rotor dynamics, John Wiley 
and Sons, 2010, New York.
3- G. Genta, Dynamics of rotating systems, Springer, 
2005.
4- J-J. Sinou, A.W. Lees, The influence of cracks in ro-
tating shafts, Journal of Sound and Vibration 285 
(2005) 1015–1037
5- H. Bahaloo, A. ebrahimi, S. samadi, Misalignment 
modeling in rotating systems, ASME Trubo Expo pro-
ceedings, Orlando-Florida, 2009.
6- H. Bahaloo, H. Ahmadian, Dynamic simulation of 
a cracked rotor with a breathing crack, Iran Rotate 
Conference, Tehran, Iran, 2010.
*کارشناسطراحيشرکتتوبا
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به علت اهميت انجام 
تحليل هاي مختلف 

استاتيكي و ديناميكي 
بر روي محور توربين 
و ژنراتور و همچنين 

به خاطر نياز مكرر به 
اين موضوع به عنوان 
يك شركت طراح در 

اين بخش، شركت 

توبا نرم افزاري با 
رابط گرافيكي را 

براي طراحي محور 
توربين ايجاد كرد. 

اين نرم افزار به 
سادگي قابل اجرا 

بوده و در پايان نيز 
يك گزارش تحليل 

در محيط آفيس 
ورد  چاپ مي كند. 

استفاده از چنين 
نرم افزارهايي عالوه 

بر كاهش زمان 
و هزينه طراحي، 
قابليت اطمينان 

طراحي را افزايش 
مي دهد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف
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هدف از اين مقاله 
مروري بر فرايند و 
تكنيك هاي مديريت 
ريسك با توجه به 
استاندارد مديريت 
پروژه مي باشد. در 
ادامه ضرورت اعمال 
مديريت ريسك 

در پروژه با توجه به 
بررسي هزينه پروژه، 
هزينه اعمال فرايند 
مديريت ريسك و 
هزينه ريسك هاي 
محتمل بيش از پيش 
مشخص مي گردد و  با 
پياده سازي مديريت 
ريسك، نتايج سودمند 
ديگري براي ساير 
محدوده هاي مديريت 
پروژه ايجاد و از 
همه مهم تر اطمينان 
خاطري است كه براي 
كل سازمان پروژه با 
اجراي اين تكنيك 
حاصل مي گردد

ت
ري

دي
ه م

قال
م

مديريت ريسك پروژه
مطلبي با خوانندگان 

مدیریتریسكیکيازنواحيمهممدیریتپروژهميباشدکهدرکمترسازمانيدیدصحیحوکاملينسبتبهآنوجودداردودرکمترپروژهاي
درکشوربهصورتنظامیافتهاعمالميشود.هدفازاینمقالهمروريبرفرایندوتکنیكهايمدیریتریسكباتوجهبهاستانداردمدیریتپروژه
ميباشد.درادامهضرورتاعمالمدیریتریسكدرپروژهباتوجهبهبررسيهزینهپروژه،هزینهاعمالفرایندمدیریتریسكوهزینهریسكهاي
محتملبیشازپیشمشــخصميگردد.همچنینمشخصميشودکهباپیادهسازيمدیریتریسك،نتایجسودمنددیگريبرايسایرمحدودههاي

مدیریتپروژهایجادگردیدهوازهمهمهمتراطمینانخاطرياستکهبرايکلسازمانپروژهبااجراياینتکنیكحاصلميگردد.

حوزههايدانش

گروههايفراینديمدیریتپروژه

گروهفراینديخاتمهگروهفرایندينظارتوکنترلگروهفرایندياجراگروهفراینديبرنامهریزيگروهفراینديآغازین

4-3هدايت و مديريت4-2تكوين  برنامه مديريت پروژه4-1تكوين منشور پروژه4-مديريت يكپارچگي پروژه
اجراي پروژه

4-4نظارت و كنترل كار پروژه
4-5انجام كنترل تغيير يكپارچه

4-6خاتمهپروژه يا فاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدوده پروژه
5-2تعریفمحدوده
WBS5-3ایجاد

5-4مميزي محدوده
5-5كنترل محدوده

6-1تعریففعاليت ها6-مديريت زمان پروژه
6-2توالي فعاليت ها

6-3برآورد منابع فعاليت ها
6-4برآوردمدت زمان فعاليت ها

6-5توسعه زمان بندي 

6-6كنترل زمان بندي

7-1برآورد هزينه ها7-مدیریتهزينه پروژه
7-2تعيين بودجه

7-3كنترل هزينه ها

8-3انجام كنترل كيفيت8-2انجام تضمين كيفيت8-1برنامه ريزي كيفيت8-مديريت كيفيت پروژه

9-2تشكيل تيم پروژه9-1توسعهبرنامه منابع  انساني9-مديريت منابع انساني پروژه
9-3توسعه تيم پروژه

9-4مديريت تيم پروژه

10-3توزيع اطالعات10-2برنامهریزيارتباطات10-1شناسايي ذينفعان10-مديريت ارتباطات پروژه
10-4مديريت انتظارات ذينفعان 

10-5گزارش عملكرد

11-1برنامه ريزي مديريت ريسك11-مديريت ريسك پروژه
11-2شناسايي ريسك ها

11-3انجام تحليل كيفي ريسك
11-4انجام تحليل كمی ريسك

11-5برنامه ريزي پاسخ هاي ريسك

11-6نظارت و كنترل 
ريسك ها

12-4خاتمه تداركات12-3ادارهتداركات12-2هدايت تداركات12-1برنامهریزيتداركات12-مدیریتتداركات پروژه

وحيد
نجاتي *
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برنامه ريزي 
مديريت ريسك 

فرايند تصميم گيري 
در مورد چگونگي و 

نحوه برنامه ريزي 
فعاليت هاي مديريت 

ريسك يك پروژه 
مي باشد. در اين 
مرحله خط مشي 

و چگونگي ايجاد 
سيستم مديريت 

ريسك توصيف 
مي گردد. در اين 

مرحله، ساختار 
سيستم مديريت 

ريسك و نيز روش 
انجام آن تبيين 

مي شود

ت
ري

دي
ه م
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همانطور كه مي دانيم مهم ترين هدف مديريت، 
انجــام پروژه با حداقل هزينــه و در زمان مقرر با 
رعايت مســائل كيفي از پيش تعيين شده مي باشد. 
مديريت ريسك، فرايندي گروهي و داراي روشي 
سيســتماتيك اســت كه با نگاهي هوشمندانه و بر 
اساس نظام مندي تجربه هاي تيم ها و مديران و كليه 
عوامل موثر در پروژه هاي مشــابه، مبني بر احتمال 
وقوع هر پيشامد و شناسايي تاثيرهاي آن پيشامد و 
تدابير فعاليت هاي جايگزين به منظور جلوگيري از 
انحراف پروژه اعمال مي گردد. به كارگيري صحيح 
اين تكنيك موجب خواهد شــد تــا اهداف كالن 

پروژه قابل حصول باشد.

مديريت ريسك پروژه
مديريت ريسك ابزاري است كه به كارگيري آن 
باعث كاهش بســياري از هزينه هــا در دراز مدت 
و تصميم گيــري اصولي مديريت پروژه مي شــود. 
ايــن تكنيك، فراينــدي سازماندهي شــده جهت 
شناســايي، تجزيه و تحليل و ارزيابي ريسك هاي 
مرتبــط با پروژه به منظور مديريــت و كنترل آنها 
در حين اجراي پروژه مي باشــد. مديريت ريسك 
در واقــع روند كنترل ريســك و تعديل اثرات آن 
مي باشد.به عبارت ديگر مديريت ريسك يك مسير 
سيســتماتيك براي تعيين، ارزيابــي و واكنش به 

ريسك هاي يك پروژه مي باشد.
وقايع مديريت ريســك فرايندي نظام مند شامل 
تعريف، آناليز و پاســخ گويي به ريسك هاي پروژه 
اعــم از مخاطــرات )Dangers( به  معناي وقايع 
احتمالي كه نتيجه منفــي دارند و مديريت بر آنها 
با هدف كاهــش احتمال وقــوع و نيز فرصت ها 
احتمالي  وقايــع  به معنــاي   )Opportunities(
كه نتيجه مثبــت در بر داشــته و مديريت بر آنها 
به گونــه اي كه افزايش احتمال وقــوع عايد پروژه 

گردد، مي باشد.
مديريت ريســك شــامل مراحل شش گانه زير 

مي باشد: 
1- برنامه ريزي مديريت ريسك

2- شناسايي ريسك ها
3- انجام تحليل كيفي ريسك
4- انجام تحليل كمي ريسك

5- برنامه ريزي پاسخ  هاي ريسك
6- نظارت وكنترل ريسك  ها

1-برنامهریزيمدیریتریسك
برنامه ريزي مديريت ريسك فرايند تصميم گيري 
در مورد چگونگي و نحوه برنامه ريزي فعاليت هاي 
مديريت ريسك يك پروژه مي باشد. در اين مرحله 
خط مشــي و چگونگــي ايجاد سيســتم مديريت 
ريســك توصيف مي گردد. در اين مرحله، ساختار 
سيستم مديريت ريسك و نيز روش انجام آن تبيين 

مي شــود. تعريف خط مشي مديريت ريسك، ابزار 
و منابع اطالعاتي مورد استفاده، تعيين گروه كاري 
مديريت ريســك، زمان هاي جمع آوري اطالعات 
و گزارش دهي بــراي تصميم گيــري، فرمت هاي 
گزارش دهي، و روش مستندسازي اطالعات براي 
اســتفاده آتي در خود پروژه يا پروژه هاي آينده در 

اين مرحله صورت مي پذيرد.

2-شناسایيریسكها
روند شناسايي ريســك روندي كيفي است كه 
با هدف شناســايي و توصيف ريسك  هاي موثر بر 
اهداف پروژه انجام مي شــود. بــه عبارت دقيق تر 
شناسايي ريسك، فرايند تعيين ريسك  هاي احتمالي 
موثــر بر پــروژه، تعيين مشــخصه هاي هر يك و 

مستندسازي آنها مي باشد.
در اين مرحله ريســك هاي مطرح براي پروژه 
و مشــخصات آنها تعريف مي  گردنــد. براي اين 
امر مي توان از مدير پروژه، مدير سيســتم مديريت 
ريسك و اعضاي آن، افراد خبره بيرون از سازمان، 
حاميان پروژه يا ديگــر مديران داخلي نظرخواهي 
كــرد. ايــن مرحله در طــول مدت پــروژه و در 
زمان  هاي از قبل تعيين شده، يا متناسب با تغييرات 
تاثيرگذار بر پروژه تكرار مي گردد. جهت انجام اين 
بخش، از اطالعات و مســتندات پروژه هاي قبلي 
اجراشــده نيز مي توان اســتفاده كرد. همچنين به 
منظور جمع آوري موارد مطرح ريســك و ارزيابي 
و نظرخواهي در خصــوص آنها مي توان از روش 

دلفي هم استفاده كرد.

3-انجامتحلیلکیفيریسك
انجــام تحليــل كيفي ريســك عبارت اســت 
از ارزيابــي اثــر و احتمــال وقوع ريســك هاي 
شناسايي شــده. اين فرايند، ريســك  ها را با توجه 
به پيامد و اثر بالقوه شــان بــر روي اهداف پروژه 
درجه بندي مي كند. جهــت تجزيه و تحليل كيفي 
الزم اســت تا ميــزان احتمال و پيامد ريســك با 
استفاده از ابزار و تكنيك  هاي كيفي مشخص گردد.
در اين مرحله آناليز كيفي موارد ريسك و شرايط 
آنها براي تعيين اولويت اثرات ناشي از هركدام بر 
اهداف پروژه انجام مي گردد. ارزيابي احتمال وقوع 
و اثرات ناشــي از ريســك  هاي مشخص شده در 
مرحله قبل، همچنين درجه پاســخگويي و اهميت 
ريســك، در مرحله آناليز كيفــي تعيين مي گردد. 
به  عنوان مثال قرار داشتن ريسك در مسير بحراني 
در تعييــن اهميت به عنوان فاكتور اساســي مطرح 

است.
تكرار يا اشــاره به ريســك از طرف مجموعه 
پــروژه در مرحلــه آناليز كيفــي علي الخصوص 
وقتي مرحله مذكور در طــول مدت پروژه تكرار 
مي شــود، نشان دهنده لزوم داشــتن واكنش بيشتر 

يــا كمتر در پاســخگويي به ريســك مي باشــد. 
ايــن مرحله مي تواند براي آناليز بيشــتر ريســك 
با مرحلــه آناليــز كمي ادامه يافته يا مســتقيما در 
يابد.  ادامــه  پاســخ  گويي  برنامه  ريــزي  مرحلــه 
ماتريس PI 1 طــي مرحله فوق ايجاد مي شــود. 
 ايــن ماتريــس بــراي نشــان دادن نرخ ريســك 
بــا  مقايســه  در   )Low/ Moderate/ High(
احتمال وقوع ريســك و درجه اثرات ناشي از آن 

ايجاد مي شود.

4-انجامتحلیلکميریسك
هدف از انجام تحليل كمي ريسك، آناليز عددي 
احتمال وقوع يك يا چند ريسك و پيامدهاي آن بر 

اهداف پروژه مي باشد.
با استفاده از انجام تحليل كمي ريسك مي توان به 

موارد زير دست يافت: 
- ريســك  هاي مهم و مورد توجه را شناسايي 

كرد
- احتمال دستيابي به يك هدف خاص از پروژه 

را تعيين كرد
- مقدار ريســك پروژه و ميــزان هزينه و زمان 

ذخيره احتياطي2  مورد نياز را مشخص كرد
- هزينــه، زمان و محــدوده نهايــي واقعي و 

دست يافتني پروژه را تعيين كرد
در ايــن مرحله آناليز عددي موارد ريســك و 
پيامد هــاي وقــوع آنها بر اهداف پروژه محاســبه 
مي شــود. تكنيك هــاي مونــت كارلــو و آناليز 
تصميم گيري در مرحله فوق به كار گرفته مي شوند. 

موارد زير طي مرحله آناليز كمي معين مي شوند: 
- تعيين احتمال كسب هدف مشخصي در پروژه
- مشــخص كردن مقدار هزينــه و زمان ذخيره 

احتمالي مورد نياز
- مشــخص كردن مقدار واكنش مورد نياز براي 

ريسك بر اساس مقدار اثر آن بر پروژه
- مشــخص  كردن مقدار هزينه، زمان و حوزه 

كاري واقعي و قابل دسترسي ريسك
آناليز كيفي و آناليز كمي به صورت جداگانه يا با 
يكديگر مي توانند انجام شــوند. تكرار يا اشاره به 
ريســك از طرف مجموعه پروژه در مرحله آناليز 
كمي، بــه ويژه وقتي مرحله فــوق در طول مدت 
پروژه تكرار مي شــود، نشــان دهنده لزوم داشتن 
واكنش بيشــتر يا كمتر در پاســخ گويي به ريسك 

مي باشد.

5-برنامهریزيپاسخهايریسك
برنامه ريزي پاســخ  هاي ريسك، فرايند افزايش 
مــداوم فرصت هــا از طريق واكنش مناســب به 
ريســك  ها و تهديدهــا مي باشــد. برنامه  ريــزي 
پاســخ هاي ريسك بايســتي متناســب با شدت 
ريســك، هزينه زمان واقعي با تعريف پروژه مورد 
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شركت هايي كه 
سابقه و آشنايي 
كمي با مديريت 
ريسك دارند، 
مي توانند به صورت 
تدريجي مديريت 
ريسك را نهادينه 
سازند. به اين 
صورت كه در ابتدا 
مديريت ريسك را 
به صورت آزمايشي 
يا غير رسمي و در 
يك پروژه خاص 
انجام دهند. در 
اين راه استفاده از 
تجربه هاي ساير 
شركت ها و افراد 
صاحب نظر در زمينه 
مديريت ريسك 
كمك بسيار بزرگي 
خواهد كرد
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توافق تمام ذينفعان و دست اندركاران پروژه باشد. 
همچنين بايستي نحوه تخصيص ريسك ها به افراد 

و گروه  ها در اين برنامه مشخص شود.
در اين مرحلــه آناليز روش هــا و تكنيك هاي 
برخورد، با هدف انتخاب روش بهينه پاســخ گويي 
به موارد ريســك ، جهت افزايــش احتمال وقوع 
فرصت هــا و كاهــش احتمال وقــوع مخاطرات ، 
انجام مي شــود. فرد يا افراد مســئول براي انجام 
موارد توافق شده پاسخگويي به ريسك مي بايست 
تعيين شــوند. فرايند فوق مشخص مي  نمايد كه آيا 

ريسك هاي پروژه به درستي اداره خواهند شد؟ 
برنامه ريزي پاســخ  هاي ريسك متناسب با تاثير 
ريســك صورت مي پذيرد. روش پاســخ گويي با 
توافق گروه هاي مرتبط با ريســك و با مســئوليت 

فردي مشخص، صورت مي  پذيرد.
چهار نوع برخورد استاندارد با هر ريسك وجود 

دارد كه عبارت از موارد زير مي  باشند: 
Avoidance )اجتناب(: براي زماني كه پروژه 
براي حذف تقريبا تمامي اثرات ناشــي از ريســك 
برنامه ريزي مي نمايد، با در نظر گرفتن اين موضوع 
كه حذف كليه اثرات ريسك هيچ وقت امكان پذير 

نمي باشد.
Transfer )انتقــال(: براي زماني كه پروژه در 
جهت انتقال اثرات ناشي از ريسك به شخص ثالث 

برنامه ريزي مي كند.
Mitigate)کاهش(: براي زماني كه پروژه در 
جهت ايجاد كاهش در احتمال يا اثرات ناشــي از 

ريسك تا آستانه قابل قبول3، برنامه ريزي مي كند.
Acceptance )پذیرش(: براي زماني كه پروژه 
تصميم به تغيير برنامه كاري خود براي برخورد با 
ريسك نداشــته يا اصوال برخورد با ريسك ممكن 

نيست.
در مواردي كه ريســك به عنوان فرصت مطرح 
مي باشد، از استراتژي هاي بهره برداري، سهيم شدن، 
بهتركردن و پذيــرش جهت تعيين راه كار و روش 

مناسب براي بهره گيري استفاده مي شود.

6-نظارتوکنترلریسكها
ايــن فراينــد شــامل پيگيــري ريســك هاي 
شناخته شده، كنترل ريسك هاي باقيمانده، شناسايي 
ريســك هاي جديد، اطمينــان از اجــراي برنامه 
مديريت ريســك و ارزيابي ميزان اثربخشــي آنها 
در كاهش ريســك مي باشــد. اجراي روش هاي 
پاســخ گويي و ارزيابي نتايج آنها در طول پروژه، 

طي اين مرحله انجام مي شود.
در ايــن مرحلــه رديابي نتايج پاســخ گويي به 
ريسك و باقي مانده اثرات ريسك بر پروژه، بررسي 
اينكــه آيا برخورد با ريســك به درســتي صورت 
پذيرفتــه و اينكــه تا چه اندازه موثر بوده اســت، 
انجام مي شــود. اين مرحلــه در طول مدت پروژه 

تكرار مي شود. موارد ريسك وقتي پروژه پيشرفت 
مي كند، تغيير مي كنند و موارد جديد پديدارشده و 
موارد پيش بيني شــده قبلي ممكن است رخ ندهند. 
پاسخ به اين سوال كه چه مواردي از ريسك متوجه 
پروژه شده كه پيش بيني نشده بودند، در اين مرحله 

مشخص مي شود.

نكات قابل توجه در پياده سازي
 فرايند مديريت ريسك

در طي پياده ســازي فرايند مديريت ريســك، 
توجه به نكات ذيل الزم و ضروري است: 

• مديريــت ريســك امري ضروري اســت و 
بايســتي به صورت نظام مند انجام شــود. مديريت 
شناسايي،  سازماندهي شده جهت  فرايندي  ريسك 
تجزيــه و تحليل و ارزيابي ريســك هاي مرتبط با 
پروژه بــه منظور مديريت و كنتــرل آنها در حين 
اجراي پروژه مي باشــد. با اجراي پيوسته و مداوم 
برنامه مديريت ريسك پروژه، مي توان ريسك ها را 
تا زمان تكميل پروژه كنترل و نحوه واكنش به آنها 
را مشخص كرد. استراتژي هايي كه براي مديريت 
ريسك اتخاذ مي شــوند بايد با استراتژي هاي كلي 

پروژه هماهنگي داشته باشند.
• هر مرحله از فرايند مديريت ريســك داراي 
تكنيك هايي متفاوت مي باشد كه با بررسي شرايط، 
نيازمندي هــا، منابــع موجود و قابليــت اطمينان 

مي توان از هر يك استفاده كرد.
• از نتايــج حاصــل از تجزيــه و تحليل كيفي 
مي تــوان در تجزيه و تحليل كمي اســتفاده كرد يا 
اينكه مستقيمًا جهت برنامه ريزي واكنش به ريسك 

به كار برد.
• عمومًا آناليــز كمي در ادامه آناليز كيفي مطرح 
مي شود. از اين دو روش مي توان به صورت تركيبي 
يا به صورت مستقل اســتفاده كرد. آنچه مشخص 
مي كنــد كه جهت تجزيــه و تحليل از كدام روش 
استفاده گردد، مالحظات بودجه و زمان و نيز نياز 

به نتايج كمي يا كيفي مي باشد.
• بــا توجه به آنكه تجزيه و تحليل كمي، اغلب 
نيازمند برنامه هاي نرم افزاري است كه بسيار گران تر 
از ديگر برنامه هاي عرف مديريت پروژه مي باشد، 
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل كيفي نيز مي تواند 
بســيار مثمر ثمر واقع گردد. به عبارت ديگر، بدون 
آناليزهاي عددي گســترده و سيســتم هاي پيچيده 
آناليز ريســك نيــز مي توان به مديريت ريســك 
پرداخت. روش هاي آناليز ريســك بايســتي براي 

كاربران هرچه ساده تر و قابل فهم تر باشند.
• مناقصه رقابتــي به همراه ترتيبــات قرارداد 
ســنتي، مديريــت واقع بينانه ريســك را محدود 
مي كند. چرا كه همواره فشار بر شركت كنندگان در 
مناقصه جهت ارائه قيمت پيشنهادي پايين مي باشد.
• ايجــاد مجموعه اي به نام مديريت ريســك 
در چارت ســازماني پروژه هايي كه از طريق منابع 

خارجي تامين مي شوند به منظور مقابله مناسب با 
ريســك ها، افزايش فرصت ها و كاهش هزينه هاي 

پروژه، مي تواند بسيار مفيد باشد.
• به منظــور شــركت در مناقصــه پروژه هاي 
بين المللي و ارائه پيشنهاد، بررسي مديريت ريسك 

پروژه امري الزم و ضروري است.
• شركت ها بايســتي نسبت به آناليز و مديريت 
ريسك به طور تدريجي اقدام نمايند و در ابتدا بهتر 

است از تحليل كمي چشم پوشي كنند.
• شــركت هايي كه ســابقه و آشــنايي كمي با 
مديريت ريسك دارند، مي توانند به صورت تدريجي 
مديريت ريســك را نهادينه سازند. به اين صورت 
كه در ابتدا مديريت ريسك را به صورت آزمايشي 
يا غير رســمي و در يك پروژه خاص انجام دهند. 
در اين راه اســتفاده از تجربه هاي ساير شركت ها 
و افــراد صاحب نظــر در زمينه مديريت ريســك 
كمك بســيار بزرگي خواهد كــرد. در ادامه، اين 
شــركت ها مي توانند مديريت ريسك را به صورت 
رسمي دنبال كنند. با مشــاهده نتايج حاصل شده و 
نيز آشنايي شــركت ها با مديريت ريسك، مي توان 

از نرم افزارهاي مديريت ريسك نيز بهره گرفت.
• در پروژه هــاي بزرگ با ريســك هاي بزرگ، 
كارفرما بايستي تخصيص ريسك در اسناد مناقصه 
را در نظر گرفته و از پيشــنهاددهندگان تمهيدات 

مشخصي درخواست نمايد.
• بيشــترين عدم يقين در مراحــل اوليه پروژه 
است كه تصميماتي با بيشترين تاثير گرفته مي شود. 
در اين مرحله بايســتي ريســك ها ارزيابي شده و 

واكنش مناسبي براي آنها در نظر گرفته شود.
• ريســك ها در خالل پروژه تغيير مي كنند. لذا 
مديريت ريســك بايســتي يك فعاليت مستمر در 

طول عمر پروژه باشد.
• جهت برآوردها و تخمين ريســك ها بايستي 
طيفــي از برآوردها شــامل ذخير ه هاي احتياطي و 

فوق العاده ها به كار رود.
*مهندسقراردادها-شرکتنادردیس

منابعومراجع:
1-»راهنمايگســتردهدانشمدیریتپروژه«انســتیتو
مدیریتپروژه)PMI(،ترجمهمحســنذکایيآشــتیاني،

ویرایشچهارم-2008
2-پائــوالمارتین،کارنتیت،مترجم:محســنذکایي

آشتیاني،مدیریتپروژه،انتشاراتآدینه،1382.
3-شیخ،محمدجواد؛بررسيکاربرديمدیریتریسك،
پروژهنیروگاهي،سومینکنفرانسبینالملليمدیریتپروژه،

تهران،1386
 4-  PMI, A Guide to the Project Management
Body of Knowledge, 2008.

1-PI Matrix (Probability – Impact Matrix)
2-Contingency Reserved
3-Acceptable Threshold آبان ماه 1391 - شماره 25



33

عصر صنعت و تفكر 
خالص صنعتي 

سپري شده و اكنون 
دوره اقتصاد مبتني 

بر دانش است 
وسرمايه هاي انساني 

در سازمان هاي 
دانش محور نقش و 
اهميت ويژه اي پيدا 
كرده و مديريت بر 

سرمايه هاي انساني 
و دانشگران، در 

سازمان هاي امروزي 
به رمز موفقيت آنان 

تبديل شده است

حســـابداري منابع انســـاني

نياز امــــروز، ســــرمايه فردا
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است. بوده  چشمگيري  تكنولوژيك  پيشرفت هاي  شاهد  اخير  دهه هاي 
همزمان با اين پيشرفتها دراقتصاد جهاني، ساختاربازار والگوهاي اشتغال، 
تغييراتي ايجادشده است.اثرات اين پيشرفت ها برسطح و نوع اشتغال نمود 
قابل توجهي داشته است و از آن زمان كه كارايي و كارسازي سرمايه مورد 
بررسي دقيق قرار گرفته است، موضوع مديريت منابع انساني توجه زيادي 
سپري  خالص صنعتي  تفكر  و  است. عصر صنعت  كرده  جلب  رابه خود 
شده و اكنون دوره اقتصاد مبتني بر دانش است وسرمايه هاي انساني در 
بر  مديريت  و  كرده  پيدا  اهميت ويژه اي  و  نقش  دانش محور  سازمان هاي 
سرمايه هاي انساني و دانشگران، در سازمان هاي امروزي به رمز موفقيت 
آنان تبديل شده است. لذا سرمايه انساني تنها نهاده اي است كه مي تواند 
ضمن تغيير خود، ساير نهاده هاي توليد را تغيير داده يا تعديل كند و مبنايي 
براي نوآوري فراهم سازد كه در سطح وسيع به رشد اقتصادي بيانجامد. در 
رويكرد هاي نوين مديريت، نقش مدير از نقش هاي فرماندهي و كنترل به نقش 

مربي گري تغيير يافته و دو مقوله كارائي و اثر بخشي، محور توجه مديران 
است. بايد توجه داشت در اقتصاد امروز دارايي هاي مجازي و ناملموس همراه 
با دارايي هاي ملموس  ارزش سازمان را مشخص مي كنند. منابع انساني ماهر 
و متخصص براي يك سازمان همانند دارايي هاي فيزيكي و سرمايه گذاري هاي 
آن سازمان داراي اهميت اساسي بوده ومديران سازمان ها به منظورافزايش 
كارايي سازمان تحت سرپرستي خود همواره مبالغ هنگفتي راصرف آموزش 
وپرورش كارگران وكارمندان مي نمايند علي رغم آنكه بيشترآنان اطالعات 
وسيعي درارتباط با منابع مادي ومالي سازمان هاي خود در اختيار دارند 
ولي در مورد منابع انساني و ارزش اقتصادي و ميزان آموزش و تخصص 
و كارايي آنها اطالعات جامعي ندارند، بدون شك مديريت براي تصميم گيري 
براي  عملي  راهي  انساني  منابع  حسابداري  و  است  اطالعات  نيازمند 
اطالع رساني به تصميم گيرندگاني است كه مايلند منابع انساني تحت كنترل 

آبان ماه 1391 - شماره 25خود را بهتر اداره كنند.

            هاشم
اسكندری هريسی *
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تمام نظريه هاي 
ارزش در اقتصاد 
مبتني بر اين فرضيه 
است كه منبع بتواند 
در آينده مطلوب 
باشد و خدمات 
ايجاد كند. الدويك 
وان اقتصاددان 
معروف در اين مورد 
گفته است »كسي 
كه مي خواهد يك 
نظريه مقدماتي 
ارزش و قيمت را بنا 
كند بايد در درجه 
اول به مطلوب بودن 
آن فكر كند.« به طور 
مشابه ايروينگ 
فيشر چنين ميگويد: 
»ثروت فعلي، 
ارزش تنزيل شده 
ارزش سرمايه اي 
درآمدهاي آينده 
است، اگر چيزي در 
آينده بازدهي مورد 
انتظار را نداشته 
باشد، ارزشي 
نخواهد داشت.«

 يكي از مباحث جديد در دانش حسابداري، نگرش 
نوين به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل 
مولد در ايجاد درآمد موسســات است. در اين مبحث، 
ارزش اقتصادي منابع انساني به مثابه دارايي با اهميت 
موسسه تلقي و امكان ارائه آن در صورت هاي مالي مطرح 

مي گردد.
حسابداري منابع انساني عبارت  است از:   شناسايي و 
ارزيابي منابع انساني موسسه و گزارشگري به اشخاص 

ذينفع
 در اين تعريف سه بخش اساسي پيرامون منابع انساني 

وجود دارد:  
شناسايي: تشخيص كميت و كيفيت آن و تهيه آمار 

مناسب.
ارزيابي: اندازه گيري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان 

مالي آن.
گزارشگري: تنظيم و ارائه گزارش هاي مالي مناسب 

در مورد آن.
حســابداري در صدد گــزارش وضعيت مالي و 
عملكرد اقتصادي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي 
اســت، زماني كه پارامتر انسان در گزارش وضعيت 
مالي و نتيجه عمليات مد نظر قرار نگيرد، ارزش هاي 
انساني نيز جايي در حسابداري ندارد. به نظر مي رسد 
به منظور حصول اهداف ذيل بايد حســابداري منابع 

انساني جنبه هاي كمي و عملي پيدا كند: 
1- ثبت ارزش اقتصادي انسان در گزارش هاي مالي 

2- احتساب ســرمايه گذاري يك سازمان در منابع 
انساني خود 

3- افزايش كارآيي مديريت منابع انســاني و ايجاد 
امكاناتي براي ارزشــيابي خط مشي هاي پرسنلي نظير 

برنامه هاي آموزشي و توجيهي 
4- ارزيابي منابع انســاني يك سازمان از نظر حفظ 

شدن، تحليل رفتن يا توسعه يافتن. 
5- شناسايي سود غير عملياتي و بهره وري ايجاد 

شده ناشي از سرمايه گذاري در منابع انساني. 
6- محاســبه ميــزان ارزشــي كه منابع انســاني 
در ســاير منابع مالــي و فيزيكي يك ســازمان ايجاد 
ميكنــد.  با توجه بــه نياز مديريت به اطـــــالعات 
 براي تصميــم گيري، حســابداري منابع انســاني يا 
HUMAN RESOURCE ACCOUNTING
اطــــالعاتي فــــراهم مي آورد كه مديران هر چه بهتر 
و مفيدتر بتوانند از منابع انساني تحت اختيارشان استفاده 
كنند.  يكي از هدف هاي عمده حسابداري منابع انساني، 
گسترش كاربرد روش هاي معتبر و درخور اطمينان براي 
اندازه گيري ارزش منابع انســاني )كاركنان( در سازمان 
است. براي تعميم روش هاي اندازه گيري ارزش منابع 
انساني بايد ارزش خدمات كاركنان و عواملي را كه روي 
اين ارزش اثر مي گذارند، مشخص كنيم. ارزش در علم 

اقتصاد داراي دو معني متفاوت به شرح زير است:   
الف( قابل استفاده بودن يك منبع 

ب( قدرت خريد آن منبع 

تمام نظريه هــاي ارزش در اقتصــاد مبتني بر اين 
فرضيه اســت كه منبع بتواند در آينده مطلوب باشد و 
خدمات ايجاد كند. الدويك وان اقتصاددان معروف در 
اين مورد گفته اســت »كسي كه مي خواهد يك نظريه 
مقدماتي ارزش و قيمــت را بنا كند بايد در درجه اول 
به مطلوب بودن آن فكر كند.« به طور مشــابه ايروينگ 
فيشــر چنين ميگويد: »ثروت فعلي، ارزش تنزيل شده 
ارزش سرمايه اي درآمدهاي آينده است، اگر چيزي در 
آينده بازدهي مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشي نخواهد 
داشت.« بنابراين ارزش يك دارايي، ارزش بازدهي مورد 
انتظار آن در آينده است.  موضوع حسابداري مديريت، 
استفاده بهينه و مطلوب از منابع است و منابع انساني، منبع 
حياتي براي موفقيت و بقاي هر سازمان به شمار مي رود. 
انسان  ها، ركن اساسي در موفقيت در توليد و خدمات، 
بسيار بيشتر و مؤثرتر از تجهيزات، تكنولوژي و پول 
هســتند  در اصل، ضرورت حسابداري منابع انساني 
به عنوان محصول با واســطه توسعه مفهوم مديريت 
ارتباطات انساني در صنعت، از دهه شصتم قرن اخير 

مطرح بوده است.
 دانشــمندان علــوم رفتاري )از جمله رنســيس 
ليكرت 1960( به مديران و ســازمان ها خاطرنشان 
كردند كــه درماندگي حســابداران در اندازه گيري، 
ثبت و گزارشــگري ارزش هاي منابع انســاني يك 
مانع جدي درجهت مديريت مؤثر و كارآمد اســت. 
امروزه در بســياري از كشورها، نيروي انساني به عنوان 
يك منابع سرمايه اي مورد توجه مديران تمامي واحدهاي 
اقتصادي و نهادهاي اجتماعي درجهت ارتقاي ســطح 
عملكــرد و افزايــش بازدهي آنان قرار گرفته اســت. 
سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير گروه هاي ذينفع 
به عنوان استفاده كنندگان از صورت هاي مالي، به منظور 
اخذ تصميمات صحيح تر در مورد سرمايه گذاري خود 
در شــركت، به اطالعاتي در مورد ارزش دارايي هاي 
انســاني نيازمندنــد، همانطور كه بــه اطالعاتي در 
مــورد وضعيت مالي، ســوددهي، خالص دارايي ها، 
توانمندي  توليد، قيمت ســهام و ســاير اطالعات با 
ارزش ديگر نيازمند هســتند. قابل توجه اســت كه 
حقيقت حسابداري منابع انساني صرفاً»كمي« سرمايه 
انساني نيست، بلكه شامل حمايت از توسعه و بهبود 
دارايي هاي انســاني و نيز مديريت مؤثر منابع انساني 
مي شود، به عبارتي حسابداري منابع انساني به عنوان يك 
ابزار مديريتي يا يك سيستم اطالعاتي در اختيار مديران 
و نيز سرمايه گذاران قرار مي گيرد. بسياري از دانشمندان 
علوم اجتماعي معتقدند ارزش گذاري منابع انساني كاري 
بسيارمشكل است. صاحب نظران احتياط زيادي مي كنند 
كه افراد بر ارزشــي كه ديگران بر روي آنها مي گذارند، 
حساس نشوند، چراكه يك ماشين، هرگز نسبت به يك 
ارزش باالتر يا پايين تر از ظرفيتش، عكس العمل نشان 
نخواهد داد اما يك كارمند نسبت به هر تغييري واكنش 
نشان مي دهد. لذا اين مقوله بايد همواره در برخورد با اين 

دارايي  با ارزش، مورد توجه قرار گيرد.

تعريف حسابداري منابع انساني  
حسابداري منابع انســاني عبارت است از معيارها 
و اســتانداردهاي اندازه گيري نيروي انســاني در يك 
سازمان صنعتي، بازرگاني يا خدماتي با توجه به تجزيه 
و تحليل كمي و كيفي اينگونه سرمايه گذاري ها. به عبارت 
ساده تر يك موسسه صنعتي يا بازرگاني بايد از ارزش 
سرمايه گذاري در نيروي خود آگاه باشد. همچنين بتواند 
نرخ بازگشت اين سرمايه را نيز محاسبه كند و بداند كه آيا 

بازده سرمايه گذاري رضايت بخش است يا خير؟   
كميته ناظربرحسابداري منابع انساني )HRA(  وابسته 
به انجمن حسابداري آمريكا، حسابداري منابع انساني را 
به عنوان»فرايند شناسايي و اندازه گيري داده هاي مرتبط با 
منابع انســاني و ارائه آن به گروه هاي عالقه مند تعريف 
كرده اســت. طبق تعريف انجمن حسابداري آمريكا 
عبارت است از:  فرايند تشخيص واندازه گيري اطالعات 
درباره منابع انساني و گزارش اين اطالعات به افراد عالقه 
مند و ذينفع مي باشــد درواقع حسابداري منابع انساني 
تبديل مفهوم كيفي وذهني ارزش منابع انساني درقالب 
كمي  و عيني با استفاده ازدانش حسابداري است وباسه 
بخش مهم و اساسي پيرامون منابع انساني شامل شناسايي 
كميت و كيفيت آن، ارزيابي واندازه گيري ارزش اقتصادي 

وگزارش گري مالي مناسب آن سر و كار دارد.
اين تعريف شامل سه هدف عمده حسابداري منابع 

انساني است:  
- ارزيابي منابع انساني

- اندازه  گيري بهاي تمام شــده و ارزش كاركنان 
در سازمان

- بررسي اثرات رفتاري چنين اطالعاتي
برخي اهداف حسابداري منابع انساني عبارتند از:  

- ايجاد تفكر صحيح نســبت به دارايي هاي انساني 
به عنوان يك منبع باارزش و شناسايي ارزش منابع انساني 

و اندازه گيري بهاي تمام شده آن براي سازمان.
- ثبــت ارزش اقتصادي منابع انســاني در دفاتر و 

گزارشات مالي
- افزايش كارايي مديريت با اســتفاده از حسابداري 
منابع انساني به عنوان يك ابزار مديريتي و ايجاد شرايط 
وامكاناتي درجهت بهبود و ارتقاي كارايي نيروي انساني 

در زمينه هاي آموزشي و مهارتي.
- اندازه گير ارزشي كه منابع انساني در منابع مالي و 

فيزيكي و حسن اعتبار شركت  ايجاد مي كنند.
- شناسايي و اندازه  گيري سود غيرعملياتي و بهره وري 

حاصل از سرمايه گذاري در منابع انساني.
- مهيا كردن اطالعات الزم براي اداره موثر و كارامد 

نيروي انساني توسط مديريت واحد اقتصادي.
- تجهيز سازمان و تشكيالت شركت با يك سيستم 
حسابداري دقيق تر و بازده كل دارايي هاي به كارگرفته 
شــده اعم از فيزيكي و فراهم كردن امكان تحليل براي 
مديران در مورد چگونگي تغييرات در منابع انساني به كار 

گرفته درجهت تحقق اهداف شركت.
- ايجاد نگرش راهبردي )استراتژي( در منابع انساني.
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حسابداري منابع 
انساني مولود نيازهاي 

عصر خود، رشد 
و گسترش دانش 

بشري و نيز نيازهاي 
اطالعاتي استفاده 
كنندگان اطالعات 
حسابداري است. 
تحقيقات در اين 

زمينه از سال 1960 
آغاز شده و همگام 
با مكتب»مديريت 
انساني« گسترش 

يافته است، اين 
مكتب انسان را 
به عنوان يكي از 

منابع با ارزش هر 
سازمان مورد توجه 
خاص قرار مي دهد 
و معتقد به رفتاري 
شايسته و در خور 
اين ارزش هاست

- برنامه ريزي بهتــر و متعاقباً تصميم گيري بهتر 
درباره كاركنان

- فراهم آوردن زمينه اندازه گيري اثربخشي هزينه هاي 
مربوط به ارتقا و پرورش دارايي هاي انســاني از جمله 

هزينه هاي آموزشي.
حسابداري منابع انساني مي تواند در فرايند ارزيابي 
افراد در يك سازمان مفيد واقع شود، چراكه معيارهاي 
اندازه گيري پولي و غيرپولي را ممكن مي ســازد و به 
مديريت در فرايند اتخاذ تصميمات به موقع و مطلوب 
ياري مي رساند. همچنين حسابداري منابع انساني اجراي 
سيستم هاي مناســب پاداش را ممكن مي سازد پاداش 
شــامل حقوق و مزايا و امكان ارتقا در سطح سازماني 
و مزاياي جانبي به منظور تقدير از عملكرد قبلي كاركنان 
و نيز ايجاد انگيزه و تقويت و بهبود عملكرد آنان است. 
حســابداري منابع انســاني به مديريت اين امكان را 
مي دهد تا در مورد پاداش ها با درنظرگرفتن ارزش افراد 
تصميماتي اتخاذ كند. از طرفي حسابداري منابع انساني 
همچنين مي تواند در ارزيابي عملكرد و كارايي مديريت 
مورد استفاده قرار بگيرد و در هزينه يابي استاندارد جذب 
و آموزش و ســاير هزينه هاي مربوط به نيروي انساني 
مورد اســتفاده قرار گيرد. اين هزينه هاي اســتاندارد با 
هزينه  هاي واقعي جذب و پرورش كاركنان مقايسه شده 
و انحرافــات موجود به عنوان كارايي يا عدم كارايي در 
جذب و پرورش منابع انساني مورد بررسي و تجزيه و 

تحليل قرار مي گيرد.

تاريخچه حسابداري منابع انساني   
حسابداري منابع انساني مولود نيازهاي عصر خود، 
رشد و گسترش دانش بشري و نيز نيازهاي اطالعاتي 
استفاده كنندگان اطالعات حسابداري است. تحقيقات 
در ايــن زمينه از ســال 1960 آغاز شــده و همگام با 
مكتب»مديريت انساني« گسترش يافته است، اين مكتب 
انسان را به عنوان يكي از منابع با ارزش هر سازمان مورد 
توجه خاص قرار مي دهد و معتقد به رفتاري شايسته و 
در خور اين ارزش هاست. تعيين نقطه شروع حسابداري 
منابع انساني به عنوان يك موضوع تحقيقي يا مطالعاتي 
مشكل است. در سال 1976 مجله حسابداري، فهرست 
سازمانها و جوامع مربوط به اين مبحث را كه يازده مورد 
از آنها مربوط به پايان نامه هاي منتشر نشده دوره دكتري 
بود و نيز اولين مرجع را كه اســاس كار دابلين و التكا 
در سال 1930 بود، منتشر كرد. سال هاي 1971 تا 1976 
را مي توان دوره توجه هر چه بيشتر به حسابداري منابع 
انساني دانست. اما از 1976 تا 1980 توجه به حسابداري 
منابع انســاني از طرف محافل علمي  و تجاري كاهش 
يافت. در سال 1970 بسياري از نويسندگان عالقه مند 
بودند تا به عنوان پيشكسوتان حسابداري منابع انساني 
و ارائه كنندگان انديشــه هاي جديد مطرح شوند. اين 
انديشه ها به طور متداول به حسابداري دارايي هاي انساني 
اشــاره مي كرد اما بيانيه هاي كوتاه آن درباره كاركنان در 
بلند مدت موجب تعميم اهميت منابع انساني شد. واژه  

حسابداري دارايي هاي انساني را مي توان در ادبيات دهه 
1960 تحت عنوان مديريت كاركنان در پوشش جديد 
خود يا مديريت منابع انساني بازيافت كه براي تحكيم 
ادعاي اهميت محوري در مديريت كوشش مي كند. شايد 
يك عالقه مندي واقعي در برخي از مديران اجرايي براي 
سنجش ارزش منابع انساني برحسب واحد پول، موجب 
پديداري دوباره حسابداري منابع انساني در عصر حاضر 
شده باشد، تا مديران ارشد را آماده نمايند كه كاركنان را 
به عنوان ارزشمندترين دارايي ها، مورد توجه قرار دهند.  
فلم هولتز پنج مرحله را در توســعه حسابداري منابع 

انساني ذكر ميكند:  
ـ 1960(: شروع  - مرحله اول در ســال هاي )1966
انديشه حسابداري منابع انساني را رنسيس ليكرت در 
اوايل دهه 1960 مطرح كرد. در اين سال ها حسابداري 
منابع انساني استنتاجي از نظريه اقتصادي»سرمايه انساني« 
و بعد از آن برگرفته از مكتب»منابع انســاني نوين« و 
سرانجام متأثر از روان شناســي سازمان هاي متمركز و 
مؤثربودن نقش مديريت در ســازمان ها و رهبري مؤثر 
نيروي انســاني بود. در سال 1964 هرمانسون مقاله اي 
تحت عنوان»حسابداري دارايي هاي انساني« منتشر كرد 
كه در آن به موضوع منعكس  نشــدن ارزش دارايي هاي 
انســاني در صورت هاي مالي اشاره كرد و در اين مقاله 
چندين الگو را توسعه بخشيد. در اين مرحله پيرامون 
بحث در زمينه اجزاي سرقفلي ميان حسابداران، منابع 
انساني به عنوان يكي از اجزاي سرقفلي شركت ها مطرح 
شــد. موضوع مورد بحث در جامعه حسابداران به اين 
مضمون بود كه آيا مي توان سرقفلي را تجزيه و اجزاي 
پديد آورنده آن را مشخص و تفكيك كرد؟   واينكه چه 
عواملي باعث ايجاد و توسعه سرقفلي شركت ها مي شود؟   
در ا ين ميان مطرح شد كه نيروي انساني و تعهد سازماني 
آن و نيز ميزان اعتمادي كه به سازمان دارند منجر به انجام 
كار بهتر و متعهدانه تر و نيز توليد بهتر مي شود و درنهايت 
ســرقفلي افزايش مي يابد. به اين ترتيب در اين مرحله 
انســان به عنوان يكي از اجزاي سرقفلي شركت مورد 

توجه قرار گرفت.
- مرحله دوم درسال هاي )1971- 1996(: دوره اي 
كــه در آن تحقيقات فني و عملي بــه الگوهايي براي 
اندازه گيري دقيق و تعيين هويت استفاده كنندگان بالقوه 
اين روش و استفاده تجربي حسابداري منابع انساني در 
سازمان هاي واقعي معطوف شد. در اين سال ها تالش 
بسياري درجهت بيان منابع انســاني در قالب اعداد و 
منعكس كــردن آن در ترازنامه انجــام گرفت و افرادي 
چون»راجر هرمانسون« در زمينه اندازه گيري هزينه هاي 
منابع انساني و»ليكرت« در زمينه تعيين بهاي تمام شده 

منابع انساني تحقيقاتي انجام دادند.
ـ 1971(: اين  - مرحله ســوم در ســال هاي )1976
مرحله، دوره توجه هرچه بيشــتر محققان و سازمان ها 
به حسابداري منابع انساني بود. در اين سال ها تحقيقات 
بسياري در دانشگاه هاي غرب، استراليا و ژاپن انجام شد 
و در آن كوشش هاي بسياري در سازمان هاي تجاري در 

زمينه به كارگيري حسابداري منابع انساني به عمل آمد و 
بعضي از شركت ها نيز منابع انساني را در صورت  هاي 

مالي خود لحاظ كردند.
- مرحلــه چهارم درســال هاي   )1980- 1976( :   
اين مرحله، دوره كاهش توجه محققان و سازما ن ها به 
حسابداري منابع انساني بود. يكي از داليل كاهش توجه 
اين بود كه بيشتر تحقيقات مقدماتي آسان صورت گرفته 
بود، درحالي كه ادامه تحقيقات تا حدودي پيچيده به نظر 
مي رسيد و فقط تعداد كمي از خبرگان حاضر به انجام آن 
بودند. از طرفي اين امر نياز به ســرمايه گذاري در زمينه 
تحقيقات داشت كه با توجه به هزينه هاي زياد اجراي 
تحقيق و عدم تأثيرگذاري مســتقيم آن بر سودآوري 
شركت هاي سرمايه گذار، تالش كمتري درجهت ادامه 

تحقيقات در اين زمينه صورت گرفت.
- مرحله پنجم از سال 1980 تا كنون: كه دوره توجه 
دوباره به حســابداري منابع انساني است. اين مساله به 
كمك مطالعات جديد، به صورت كوشــش بعضي از 
ســازمانهاي بزرگ براي اســتفاده از حسابداري منابع 
انساني نشان داده شده است. در سال 1980 تفكر نويني 
در زمينه منابع انســاني در علم مديريت به وجود آمد و 
پس از شناور شدن نرخ ارز و از ميان رفتن ارتباط سنتي 
طال و دالر، موضوع نيروي انســاني به عنوان پشتوانه 
توليد و پول كشورها مانند يك اصل بديهي مطرح شد. 
يكي از مهم ترين داليل توجه مجدد به حسابداري منابع 
انساني، مطرح شــدن ژاپني ها در دنياي تجارت غرب 
به عنوان يكي از رقباي اصلي بود، با گسترش مبادالت 
فرهنگي كشورهاي غربي به ويژه اياالت متحده آمريكا، 
اين كشورها متوجه شدند كه شركت ها وسازمان هاي 
ژاپني از قبيل ميتسوبيشــي به تــداوم فعاليت كاركنان 
خود مي انديشــند و به كاركنان خود به مثابه بخشي از 
دارايي هاي خود مي نگرند، درحالي كه شركت هاي مشابه 
آنان در آمريكا نظير جنرال موتورز، اغلب عالقه مند به 
ناديده گرفتن كاركنان خود هستند و به آنان به مثابه هزينه 
مي نگرند. اين امر ســبب شد جنبشي در مورد افزايش 
بازدهي، به ويژه در مورد مشاركت و نقش بالقوه منابع 
انساني درجهت دســتيابي به بازدهي و بهبود توليد به  
وجود  آيــد. در مباحث جديد مديريتي موضوع منابع 
انساني و راهكارهاي ارزيابي اين منابع در دهه اخيـــر 
جايگاه و اهميت ويژهاي يافته است كه از يك طرف 
جزو منابع نامحدود تلقي مي شوند و از طرف ديگر كم 
توجهي به آن، كليه منابع ديگر را تحت تاثير قرار خواهد 
داد و در حسابداري نوين نيز مباحث خاصي را مطرح 
كرده است، امروز ترديدي نيست كه منابع نيروي انساني 
نيز بايد قيمت گذاري و به  عنوان بخشي از دارايي هاي 
شركت ها در ترازنامه منعكس شوند و استهالك اين منابع 
نيز به شيوه خاص محاسبه و منظور شود. همچنان كه در 
بسياري از كشورها استهالك منابع انساني نيز در مجموعه 
هزينه هاي قابل قبول مالياتي قرار داده مي شــود كه اين 

موضوع به نوبه خود سود را افزايش مي دهد. 
*کارشناسماليواداريشرکتسنگاب
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به هر حال اينترنت 

و ايميل مانند هر 
وسيله يا امكان 
جديد ديگري وارد 
كشور و خانه ما 
شده و ما هم بدون 
اينكه دفترچه 
راهنماي آن را 
كامال مطالعه كرده 
باشيم و مفاهيم 
اوليه استفاده از آن 
را فرا بگيريم تنها 
سيم آن را به شبكه 
وصل كرده و از نظر 
خودمان شروع به 
بهترين نوع استفاده 
از اين امكان جديد 
كرديم
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در اوايــل ورود اينترنت به ايران داشــتن يك 
آدرس ايميل با فضاي ذخيره ســازي محدود براي 
اســتفاده كنندگان بســيار جالب بود. در آن زمان 
تصور اينكه هــر شــخص داراي چندين آدرس 
ايميــل با ظرفيت فضاي نامحدود باشــد بســيار 
دور از ذهن بود. به لطف پيشــرفت بســيار سريع 
IT در تمامي زمينه ها درحال حاضر تمامي اســتفاده 
كنندگان از اينترنت حداقل داراي يك آدرس ايميل 

مي باشند.
به هر حال اينترنت و ايميل مانند هر وســيله يا 
امكان جديد ديگري وارد كشــور و خانه ما شده 
و ما هــم بدون اينكه دفترچه راهنماي آن را كامال 
مطالعه كرده باشيم و مفاهيم اوليه استفاده از آن را 
فرا بگيريم تنها سيم آن را به شبكه وصل كرده و از 
نظر خودمان شــروع به بهترين نوع استفاده از اين 
امكان جديد كرديم. متاسفانه اين روش استفاده از 
اين امكان جديد نه تنها باعث راحتي ما نيست بلكه 

سبب آسيب زدن به ما و ديگران نيز شده است.
با توجه به استفاده گســترده از سرويس ايميل 
درگروه فراب و اســتفاده شخصي همكاران از اين 
سرويس به نظر مي رسد كه آشنايي با چند اصطالح 
مهم در اين رابطه قابل توجه بوده و باعث استفاده 
مناسب تر از اين سرويس گردد. در ادامه به معرفي 

تعدادي از اين اصطالحات خواهم پرداخت.
1-هرزنامــه)Spam(: بــه سوءاســتفاده از 
ابزارهــاي الكترونيكــي ماننــد ايميل، مســنجر، 
گروه هــاي خبــري ايميلــي، فكس، پيــام كوتاه 

و... براي ارســال پيام به تعــداد زياد و به صورت 
ناخواسته اســپم مي گويند. با توجه به هزينه اندك 
اين روش نسبت به پست سنتي، اين قبيل ايميل ها 
در سطح وسيعي ارسال مي شوند. به طور كلي اسپم 
به معناي فرســتادن پيام هاي متعدد و مشابه بوده و 

اسپمينگ تكرار اين عمل ناميده مي شود.
اســپم ايميل: ارســال ايميل به ديگــران بدون 
درخواست گيرنده، به طور مكرر با محتوي تجاري 
و در مقياس بزرگ را اســپم ايميل مي نامند. اسپم 
ايميل در اواسط سال1990 وارد اينترنت شد، روز 
بــه روز گســترش يافته و به مــرور تبديل به يك 
معضل بزرگ شــده اســت. امروزه با يك تخمين 
محافظه كارانه 80 تا 85  درصد ايميل ها اســپم بوده 

و در بعضي مواقع از 95 درصد نيز باالتر مي رود.
اهداف اسپم ها: هدف هاي متفاوتي براي به وجود 
آمدن اسپم وجود دارد، امروزه اسپم ها به طور عمده 
با هدف هاي تجاري منتشر مي شوند ولي اسپم هاي 
غيرتجاري با هدف هــاي ديگري نيز وجود دارند. 
ايميل اسپم و ديگر شــكل هاي اسپم كردن، براي 
اهداف ديگري مانند موارد سياســي يا مذهبي نيز 
به كار رفته اند. تعدادي ازتبهكاران نيز با به كار گيري 
اســپم ها مرتكب انواع مختلفــي از كالهبرداري ها 
شــده و در بعضي موارد از آن براي تطميع وفريب 

مردم در موقعيت هاي مختلف استفاده كرده اند.
هزينه ايجاد شــده توســط اســپم ها: تاثيرات 
مالي مستقيم اسپم ها شــامل مصرف بيهوده منابع 
شبكه هاي كامپيوتري، اتالف زمان و منابع انساني 

و هزينه راه هاي مقابله با اسپم ها مي باشد همچنين 
هزينه هاي غير مســتقيمي نيز توسط اسپم ها تحميل 
مي شــود مانند: سرقت مالي، ســرقت داده، دزدي 
هويــت و دســتاوردهاي فكري ديگران، انتشــار 
ويروس، كالهبرداري و... اســپم كنندگان مكرراً از 
نام ها، آدرس ها، شــماره تلفن ها و ديگر اطالعات 

تماس دروغين استفاده مي كنند.
راه هاي كاهش اســپم: با درنظر گرفتن مواردي 
مي توان تعداد اسپم ها را كاهش داد. اسپم ها ارتباط 
مستقيمي با ويروس ها نداشته و حتي ممكن است 
ايميل هايي كه از منابع معتبر ارســال شــده اند نيز 
در زمــره اين گروه قرار گيرند. بــا رعايت موارد 
ذيل مي توان تعداد اســپم هاي دريافتي در ايميل را 

كاهش داد: 
- قبل از وارد كردن آدرس ايميل در يك سايت، 
بايد قوانين مرتبط با حريم خصوصي رادر ســايت 

مورد نظركامال مطالعه نماييد.
سايت هاي شناخته شده داراي يك لينك خاص 
بر روي ســايت خود به منظور آشنائي كاربران با 
سياست هاي آن سايت در خصوص نحوه برخورد 
با اطالعات ارســالي مي باشــند. مي بايست قبل از 
ارسال آدرس ايميل خود يا ساير اطالعات شخصي، 
آن را مطالعه و از اينكه مالكين يا مســئولين سايت 
قصــد انجام چه كاري را با اطالعات شــما دارند 

آگاه شويد. 
- در هنگام عضويت در ســايت ها حتما قبل از 
انتخاب كردن گزينه هاي مختلف كامال از كاري كه 

چگونه از ايميل استفاده بهتري داشته باشيم؟

محمــد 
ميرزاخليلي *
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هرگز بر روي 
لينك هاي موجود 

در يك اسپم كليك 
نكنيد. برخي از 

منابع ارسال كننده 
اسپم با ارسال 

آدرس هاي ايميل 
متغيرسعي در 

تشخيص معتبر 
بودن يك آدرس 

ايميل مي نمايند. با 
كليك لينك ارسالي 

توسط يك اسپم، 
صرفاً معتبر بودن 
آدرس ايميل خود 

را به اطالع آنان 
رسانده ايد
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انتخاب اين گزينه براي شما انجام مي دهد اطمينان 
حاصل نماييد. انتخاب نسنجيده گزينه ها مي تواند 
باعث ارســال انبوهي از اسپم به آدرس ايميل شما 

باشد.
- قابليــت فيلترينگ برنامه ها و ســرويس هاي 
پست الكترونيكي خود را شناسايي و به كار ببريد. 
دربســياري از موارد مي تــوان آدرس يا دامنه هاي 

ناخواسته را بلوك كرد. 
- هرگز بر روي لينك هاي موجود در يك اسپم 
كليك نكنيد. برخي از منابع ارســال كننده اسپم با 
ارســال آدرس هاي ايميل متغيرسعي در تشخيص 
معتبر بودن يــك آدرس ايميل مي نمايند. با كليك 
لينك ارسالي توســط يك اسپم، صرفًا معتبر بودن 

آدرس ايميل خود را به اطالع آنان رسانده ايد. 
- گزينه»عدم عضويت« نيــز روش ديگري به 

منظور جمع آوري آدرس هاي ايميل معتبر است. 
- بسياري از اســپمر ها ايميل هاي همراه با يك 
فايل گرافيكي لينك شــده ارسال مي نمايند. زماني 
كه برنامه ســرويس گيرنده ايميــل، اقدام به دانلود 
فايل گرافيكي مي نمايد، اسپمر متوجه خواهد شد 

كه ايميل باز شده است. با غير فعال نمودن گزينه 
دريافت اتوماتيك فايل هاي گرافيكي و مشاهده 
ايميل ها فقط با فرمت متن مي توان از اين مورد 

نيز جلوگيري كرد.
2- شــايعه )Hoax( و نامــه زنجيــره اي 

 :)Chain Letter(
به مثال هاي زير توجه فرماييد: 

- اين نامه اي كه به دست شما رسيده، اولين 
بار توســط يك فرد نيوزلندي كــه در خواب 
حضرت عيسي را ديده نوشته شده است.بعد از 
آن او اين نامه را براي 7 نفر فرستاد و او پس از 
چند روز در يك بخت آزمايي مبلغ $100000 

برنده شد!
- ويــروس جديدي به نام ســكتور صفر به 
تازگي در اينترنت منتشــر شــده و يك ايميل با 
عنوان)...( براي شــما فرستاده و با باز كردن آن 
ســكتور صفر هارد شما پاك شده و كل هارد شما 

فرمت مي شود! ! ! !
- شــركت اينترنتي شما براي كاربران ياهو يك 
ايميل فرســتاده كه با باز كــردن آن يك نرم افزار 
جاسوســي بر روي كامپيوتر شــما نصب شده و 
تمامي گفته هاي شما را به آدرس.... ارسال مي نمايد!

شــما در زندگي روزمــره با شــايعه برخورد 
كرده ايد اين شــايعه در دنياي اينترنت Hoax نام 
دارد. در دنياي اينترنت اين شايعه ها به دوصورت 

Hoax و Chain Letter وجود دارند. 
ايــن شــايعه ها بــراي اهداف خاصي نوشــته 
مي شــوند. آنها تالش مي كنند كه شما حتما آنها را 
خوانده و شــما را ترقيب مي كننــد تا آنها را براي 
ســايرين ارســال كنيد و در اين كار از روش هاي 

مختلف مهندسي اجتماعي استفاده مي كنند. بيشتر 
آنها از شــما براي كمك به كســي دعوت مي كنند 
به طور مثال به شــما مي گويند چــرا به يك دختر 
كوچولو كه ســرطان دارد و در حال مرگ اســت 
كمك نمي كنيد؟ يا شــما را از وجود يك ويروس 
بسيار خطرناك آگاه مي كنند به طور مثال ويروسي 
كه به تازگي منتشر شده كه با باز كردن آن مادربورد 

شما خواهد سوخت!
Chain Letter هــا هــم تا حدي شــيبه به 
Hoax ها هســتند ولــي از روش ديگــري براي 
متقاعد كردن شــما براي ارســال خود به ديگران 

استفاده مي كنند. آنهادر ابتدا: 
- شــما را محترمانه دعوت به ارسال خود براي 

دوستان شما مي كند. 
- شما را براي پولدار شدن دعوت مي كند.

- ادعا مي كنند كه سرويسي در حال پولي شدن 
اســت و اگر اين نامه را برايN نفر بفرستيد شما 

مستثني مي شويد. 
- براي ارســال خود شــما را مي ترسانند، مثال 

ويروسي كه مانيتور را مي سوزاند! 

هدف آنها چيست؟ 
- بيشــتر آنها براي ايجاد ترافيك بر روي يك 
ايميل سرور ايجاد مي شوند: مانند نامه هايي كه در 
آن از شــما خواســته شــده آن را براي 10 نفر از 

دوستان خود ارسال كنيد.
- عده اي ديگــر به منظور زياد كــردن بازديد 
كننده هاي ســايت خاصي نوشــته مي شوند و به 

همراه خود داراي لينكي هستند.
- بعضي ديگر براي ضرر زدن به شــما اين كار 
را مي كنند مثال مي گويند اگر اين فايل در سيســتم 
شما وجود داشــت آن يك ويروس است و آن را 
در حالي كه يكي از فايل هاي حياتي سيســتم شما 

است از بين ببريد.
- يا بعضي از آنها قصد گرفتن پول را از شــما 
دارنــد و به همراه خود داراي اطالعات مربوطه به 

يك شماره حساب بانكي مي باشند. 

طريقه شناسايي آنها 
1( اوليــن چيزي كــه بايد بــه آن دقت كنيد 
درخواست ارسال اين نامه به چند نفر از دوستانتان 
اســت. اين به منزله پرچم قرمز رنگي است كه با 
بلند كردن آن شما را از ماهيت خود آگاه مي كند. 

2( معموال Hoax ها براي اثبات واقعي بودن خود 
داليلي تخصصي ارائه مي كنند و از كلماتي تخصصي 

براي تحت تاثير قرار دادن شما استفاده مي نمايند.
3( معمــوال بــراي مهم جلــوه دادن خود منبع 
خبر را يك شــركت يا فرد معروفي كه همه آن را 
مي شناسند معرفي مي كنند. ولي لينك مطلب اصلي 
را در اختيار شما قرار نمي دهند. به طور مثال: بنا به 

اطالعيه شركت گوگل....
البته به طور دقيق تر ساختار اين قبيل نامه ها شامل 

سه قسمت مي باشد: 
Hook  )1: اين قسمت در اصل عنوان نامه را تشكيل 
مي دهد. همان طور كه از نام آن پيداست به صورت يك 
قالب عمل مي كند تا شما را به خواندن تمام نامه تشويق 
كند. Hook ها معموال بــا عناويني گول زننده وجود 
دارند: به طور مثال: بيشــترين آنها خبر از پولدار شدن 
شما به آساني مي دهند. تجارت بدون سرمايه، پولدار 
شدن در يك قدمي شما است. يا عناوين ديگري مانند 
هشدار ويروس خطرناك جديد يا دختر كوچكي در 

حال مرگ است. 
Threat )2: بدنه اصلي را تشــكيل مي دهد.
وقتي شما به قالب افتاديد اين قسمت براي هشدار 
به شما بكار مي رود يعني در صورتي كه اين نامه را 
پيش خود نگه داريد ممكن است به دردسر بيفتيد 
يا بعضي ديگر اين را با خواهش و تمنا يا به بازي 
گرفتن احساســات شــما انجام مي دهند. يا حتي 
در اين قســمت مي توانند با استفاده از اطالعات 

تكنيكي شما را وادار به انجام كاري كنند.
Request )3: در اين قسمت با توجه به توضيحات 
گذشته مشخص اســت كه در انتهاي اين نامه ها از شما 

خواسته مي شود كه آن را براي ديگران ارسال كنيد.

نتيجه گيري
  مطالب فوق را مي توانيد صرف نظر از ســرويس 
ايميل در ساير سطوح روابط اجتماعي واقعي، شبكه هاي 
اجتماعي مجازي مانند فيس بوك، پيامك هاي ارســال 
شده، آگهي هاي تبليغاتي رنگارنگ ماهواره اي و... تعميم 
دهيــد. بنابراين در هر ســطحي از روابط و ارتباطات 
اجتماعي كه تشخيص داديد يك شايعه به دست شما 
رسيده، نه تنها آن را ارسال نكنيد بلكه سريعا آن را پاك 
كرده و از هشدارهاي بيهوده اي كه به شما داده مي شود 
واهمه نداشته باشيد. كافي است كمي  بر روي آنها فكر 
كرده يا در صورتيكه از درســت يا نادرست بودن آنها 
مطمئن نمي باشيد با افراد مطلع و متخصص مشورت 

كرده يا از اطالعات سايت هاي معتبر استفاده نماييد.
*کارشناسشبکهوسیستمهايارتباطي
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اطالعات اقتصادي، 
سياست و يا 
اخبار اقتصادي 
مرتبطي است كه 
شامل داده هاي 
تكنولوژيكي، مالي، 
اولويت هاي تجاري 
و يا دولتي مي شود. 
جمع آوري اين 
اطالعات كه در واقع 
ثروت كشورهاي 
خارجي است، 
مي تواند مستقيم يا 
غيرمستقيم به دولت 
يا اقتصاد كشور 
جمع آوري كننده 
اطالعات كمك كند 
و توان رقابت آن را 
در عرصه بين المللي 
باال برد
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ديگر دوران روابط امنيتي متداول در گذشته، كه 
مسائل اقتصادي را تحت الشعاع خود قرار مي داد، به 
سر آمده است. امروزه وابستگي روزافزون اقتصادي 
و رقابت رو به افزايش جهاني در آستانه جنگ سرد 
به منزله سر منشاء تنش و بروز جنگ ميان قدرت هاي 
جهاني محسوب مي شــود. با اينكه تهديد دخالت 
ابرقدرت ها در جنگ نظامي امروزه كاهش يافته، اما 
شاهد افزايش جنگ اقتصادي ميان آنها هستيم. هم 
اكنون بسياري از كشورها، »ركود اقتصادي، فقر نسبي 
و ناآرامي هاي اجتماعي زائيده آنها« را تهديد جدي و 
روز افزون به شمار مي آورند. درحالي كه شركت هاي 
بخش خصوصي، سالي را با موفقيت و سال ديگر با 
شكست پشت سر مي گذارند، نرخ بيكاري افزايش 
يافته و خطر ســقوط آنها در پيش است و دولت ها 
با ناراحتي به نظاره اين وضعيت نشســته اند. تحت 
چنين شرايط موهومي برخي ممالك پيشرفته مايل به 
حفظ استانداردهاي زندگي، شديدا تالش مي كنند تا 
از تمامي امكانات موجود خود براي باال بردن ميزان 
توليد و تضمين امنيت اقتصادي استفاده كنند. يكي از 
اين امكانات جاسوسي اقتصادي است. طبق اظهارات 
»جيمز ولسي« ، رئيس سيا، درحال حاضر جاسوسي 
اقتصادي داغ ترين مسئله در سياست هاي اطالعاتي 

به شمار مي رود.
درســال 1992، همزمان با وارد آمدن ميلياردها 
دالر خســارت به آمريكا و اعالم مطبوعات مبني بر 
اينكه ســرويس هاي اطالعاتي خارجي مبادرت به 
جاسوســي در شركت هاي آمريكايي كرده اند، سران 
اف.بي.آي و ســيا نيز طي بيانيه مشتركي خطاب به 
يكي از كميته هاي مجلس هشدار دادند كه در حدود 
20 كشــور مظنون به جاسوسي اقتصادي در آمريكا 
هســتند. برخي مقامات ديگر، كشورهاي »روسيه، 

چين، كره شــمالي، ويتنام« را از آن جمله قلمداد  و 
اعتراف كردند كه برخي از كشــورهاي دوست نيز 
دست به انجام اين اقدامات زده اند. در كانادا و ساير 
ممالك پيشرفته نيز به نتايج مشابهي دست يافته اند و 
معلوم شده كه جاسوســي اقتصادي در آن كشورها 
نيز انجام مي شــود. گزارش هاي منتشر شده اخير در 
ارتباط با اين فعاليت ها نشان دهنده مشكالتي است 
كه در اين رابطه وجود دارد. در آوريل 1993، پس از 
آنكه سيا هشدار داد سرويس اطالعاتي دولت فرانسه 
در شــركت هواپيماســازي»هيوگز« به فعاليت هاي 
جاسوســي اقتصادي پرداخته، اين شركت تصميم 
گرفت در نمايشگاه هوايي بورژه شركت نكند. رئيس 
شركت مذكور اطالع يافت كه شركت او در ليست 
49 شركت آمريكايي كه فرانسه آنها را زيرنظر گرفته، 

قراردارد.

تعاريف
يكي از گام هاي نخســتين بــه منظور نزديك 
شــدن به هر موضوعي تعريــف اصطالحات آن 
است. مطالعه »جاسوســي اقتصادي« به دليل عدم 
انســجام در اصطالحات، به طور شديدي پيچيده 
شده است. بســياري از صاحب نظران به گونه اي 
از جاسوســي اقتصادي سخن مي گويند كه گويي 
اين مسئله همانند اطالعات اقتصادي يا جاسوسي 
صنعتي اســت و از امنيت اقتصــادي به گونه اي 
صحبت مي كنند كه گويي اين مسئله چيزي است 
كه يك كشــور مي تواند با بســتن درهايش آن را 

به دست آورد.
پيچيدگي تحليل هايي كه در مورد اين مســائل 
وجود دارد، اغلب ناشــي از بي دقتي اســت. براي 
جلوگيــري از بــروز ايــن اشــتباهات برخي از 

اصطالحــات كليدي و تعاريــف آنها در زير آمده 
است: 

امنيت اقتصادي: 
حفظ شرايطي است براي ايجاد كار و به كارگيري 
ســرمايه و در نتيجه باال نگه داشــتن سطح زندگي 
براي اتباع كشــور، از جمله ايجاد محيطي عادالنه، 
امــن و پرتحــرك براي تجارت اســت كه موجب 
نوآوري، ســرمايه گذاري داخلي و خارجي و رشد 
اقتصادي پايدار شــود. اين هدف عمده اي است كه 
تمامي دولت ها به دنبال آن هســتند. بديهي است كه 
نقش جامعه اطالعاتي در تحقق اين هدف نسبت به 
بخش خصوصي و حتي مقامات مسئول سياست هاي 
بازرگاني يا صنعتي، نقش ثانويه اســت. با اين حال، 
ثانويه بودن نقش جامعه اطالعاتي دليل بر بي اهميت 
بودن آن نيســت، نقش آن كمــك به ايجاد محيطي 
عادالنه، امن و پرتحرك براي تجارت وكار اســت 
كه با مســاعدتي كه جامعه اطالعاتي به حفظ امنيت 
اقتصادي مي كند، بخش خصوصي نقش خود را ايفا 

مي كند.

اطالعات اقتصادي: 
سياســت و يا اخبار اقتصادي مرتبطي است كه 
شــامل داده هاي تكنولوژيكي، مالــي، اولويت هاي 
تجاري و يا دولتي مي شود. جمع آوري اين اطالعات 
كه در واقع ثروت كشورهاي خارجي است، مي تواند 
مســتقيم يا غيرمســتقيم به دولت يا اقتصاد كشور 
جمع آوري كننده اطالعات كمك كند و توان رقابت 

آن را در عرصه بين المللي باال برد.
در عين حال به امنيت اقتصادي مي توان به عنوان 
هدفي بزرگ نگريست كه دولت به دنبال تحقق آن 

 امنيـــت
 اقتصــادي
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استفاده از ابزار 
يا تسهيالت 

غيرقانوني، پنهاني، 

توسل به زور و 
فريب توسط 

بخش خصوصي، يا 
عوامل آن به منظور 
جمع آوري اطالعات 

اقتصادي است. 
اين تعريف نه تنها 
فعاليت هاي بخش 

خصوصي در بخش 
خصوصي ديگر، بلكه 

فعاليت هاي بخش 
خصوصي به منظور 
جمع آوري اطالعات 

طبقه بندي شده 
دولتي كه كمتر اتفاق 

مي افتد را نيز در بر 
مي گيرد

است، اطالعات اقتصادي را مي توان عامل مهمي براي 
رســيدن به آن هدف يعني امنيت اقتصادي به شمار 
آورد. همچنين بايد اذعان كرد كه طيف وســيعي از 
اطالعات اقتصادي جمع آوري شــده توسط مراكز 
تجاري يــا دولتي از منابع آشــكار و به طور قانوني 
به دســت مي آيد و نيازي به پنهــان كاري و اعمال 
زور و فريب نيســت. جمع آوري و انتشار اطالعات 
از اين طريق، كه به واســطه هر يك از اقشار جامعه، 
اعم از دانشجويان، دانشمندان يا تجار صورت گيرد، 
مختص جامعه آزاد با فضاي باز است، كه با توسعه 
تكنولوژيكي و اقتصــادي با بكارگيري تكنيك هاي 
نفوذي به دســت مي آيد، اما نتيجــه كار تا حدودي 
مطلوب اســت. ايــن امر موضــوع را به چگونگي 
جمع آوري اطالعــات اقتصادي يعني جاسوســي 
اقتصادي، كه بــراي جامعه اطالعاتي داراي اولويت 

است، محدود مي سازد.

جاسوسي اقتصادي: 
بــه كارگيري ابزار يــا فراهم كردن تســهيالت 
غير قانوني، پنهاني، توســل به زور و فريب توســط 
يك دولت خارجي يا عوامل آن به منظور جمع آوري 
اطالعات اقتصادي اســت. به نظر مي رســد با اين 
تعريف چگونگي وارد كــردن تكنولوژي از طريق 
جاسوسي كه در آن اطالعات تكنولوژيكي فيزيكي 
به خود مي گيرند، مشخص مي شود. به جز جمع آوري 
اطالعات يا وارد كردن تكنولوژي توســط دولت يا 
عوامل آن فعاليت هاي ديگري نيز وجود دارند، كه با 

اين بحث در ارتباط هستند.

جاسوسي صنعتي: 
اســتفاده از ابزار يا تسهيالت غيرقانوني، پنهاني، 
توســل به زور و فريب توسط بخش خصوصي، يا 
عوامل آن به منظــور جمع آوري اطالعات اقتصادي 
است. اين تعريف نه تنها فعاليت هاي بخش خصوصي 
در بخــش خصوصي ديگر، بلكه فعاليت هاي بخش 
خصوصي به منظــور جمــع آوري اطالعات طبقه 
بندي شده دولتي كه كمتر اتفاق مي افتد را نيز در بر 
مي گيــرد. تا همين اواخر اين اصطالحات در ارتباط 
با وجود تضــاد ميان منافع اطالعاتــي و بازرگاني 
بحث هاي بسياري ايجاد مي نمود. بااين حال اظهارات 
اخير رئيس ســيا حاكي از آن است كه منافع جامعه 
آمريــكا در فعاليت هاي ســئوال برانگيز تجاري به 
مسئله جاسوســي اقتصادي محدود نمي شود. يكي 
از سياســت هاي آمريكا كه ســيا را موظف نموده با 
فعاليت هاي خارجي برخورد كند، مقابله آژانس هاي 
اطالعاتــي غيرآمريكايي در همين ارتباط را اجتناب 

ناپذير ساخته است.

فعاليت هاي شديد: 
به كارگيري ابزارهاي غيرقانوني پنهاني، توســل 
بــه زور يا فريب توســط يك دولــت خارجي، يا 

بخش خصوصي به منظور بهره مند شــدن از منافع 
اقتصادي رقيب مي باشــد. اين دسته بندي وسيع نه 
تنها جاسوســي اقتصادي بلكه فعاليت هاي ديگري 
همچون ارتشاء و خرابكاري را نيز در برمي گيرد. البته 
ارتشاء و خرابكاري را نمي توان جاسوسي اقتصادي 
ناميد، زيرا لزومــا نيازي به برقراري ارتباط با دولت 
با جمــع آوري اطالعات از يك دولت يا شــركت 
خارجي ندارد. به عنوان مثال بسياري از موارد مساله 
ارتشاء كه آمريكايي ها را نگران ساخته است، ميان دو 
غيرآمريكايي در خارج نمي آيد. هرگونه تالش براي 
تعريف جاسوسي اقتصادي به جاي گنجانيدن آن در 
فعاليت هاي تشديد كه گسترده تر است، نابجا مي باشد 
و بيش از پيش به درك اشــتباه از تعريف جاسوسي 

اقتصادي و دقيق نبودن آن دامن مي زند.
در مونترال دو تن از ماموران استاس پليس مخفي 
آلمان شرقي سابق اظهار داشتند با استفاده از مدارك 
جعلي ســابقه كار از برخي شركت ها، توانستند در 
شــركت هاي مورد نظر خود در كانادا كار به دســت 
آورند.  در سال 1992، پس از آنكه معلوم شد سرويس 
اطالعاتي فرانسه در صندلي هواپيماها ميكروفون كار 
گذاشــته اســت و افرادي را تحت پوشش مسافر و 
خدمه در هواپيما به كار گرفته، به تاجران هشــدار 
داده شد كه از هواپيماهاي ايرفرانس استفاده ننمايند.  
در سال 1991، سرويس اطالعاتي آلمان غربي متهم 
به نفوذ در ارتباطات مخابراتي يك شركت خارجي 
و ارســال اطالعات آن، به رقباي آلماني آن شركت 
شد.  در دهه 1980، عوامل اطالعاتي ژاپن در ارتباط 
با شــركت هاي چند مليتي، مظنون به انجام عمليات 
سري بر ضد كارخانجات پيشرفته در كاليفرنيا شدند. 
يك شــركت كره جنوبي بــه منظــور دريافت 
اطالعات تجــاري در ارتباط با توليــد الماس بدل 
مبلغ يــك ميليون دالر در ســال بــه كارمندي در 
شــركت جنرال الكترونيك پرداخت مي كرده است. 
منافع به دســت آمده از جاسوســي اقتصادي صرفا 
به آمريكاي شــمالي محدود نمي شــود. بسياري از 
كشورهاي ديگر نيز نسبت به اين امر اظهار نگراني 
كرده اند و در اين جريان بيشتر خود را قرباني مي دانند 
تا ذينفع.  نشريات آلماني پيرامون استفاده آمريكايي ها 
يا فرانســوي ها از قدرت سيگنيت سيستم»اطالعات 
عالئم مخابراتي« به منظور اســتراق سمع معامالت 
تجاري حساس به بحث گفت وگو پرداخته اند. رويتر 
از انگليــس ادعا نموده همين مســئله در ارتباط با 
معامله تسليحاتي چند ميليارد دالري كه ميان انگليس 
و يكــي از قدرت هاي خاورميانه، يعني عربســتان 
ســعودي درجريان بوده نيز اتفاق افتاده است. چين 
نيز مردم خود را از خارجياني كه به دنبال اطالعات 
اقتصادي مي باشند، بر حذر داشته است. در اين رابطه 
دولت چين عقيده دارد تكنيك ضد جاسوسي چين 
با قدمت هزار ساله در اين كشور، بهترين چاره كار 
است.  مقامات روســي اخيرا در نشريه ايزوستيا، از 

افزايش جاسوســي اقتصادي در كشورشــان ابراز 
نگراني كرده اند. يوري باتورين معاون رئيس جمهور 
روســيه، ممالك آســيايي به خصوص چين و كره 
شمالي را متهم به جاسوسي اقتصادي در اين كشور 
كرد. حتي در فرانســه نيز موارد بسياري جاسوسي 
اقتصادي صورت گرفته و اين كشور داستان مفصلي 
در ارتباط با جاسوسي اقتصادي تحت عنوان چپاولگر 

اقتصادي منتشر كرده است. 
آنچــه كه در تحليل اين مســئله جالب اســت، 
چگونگــي وارد آوردن اتهام به كشــورها و اغلب 
متحدين اســت. اين در حالي است كه اكثر كشورها 
به طور مكرر و شفاهي اين مسئله را كه در جاسوسي 
اقتصادي دســت دارند، تكذيب مي نمايند. به عنوان 
مثال رئيس ســيا مي گويد: آمريكا هرگز اين كار را 
نكــرده و نخواهد كرد. گرچه وقايع قابل توجهي از 
جاسوسي اقتصادي در رســانه هاي جمعي گزارش 
شــده، اما از آنجــا كه مراكز صنعتي مايل نيســتند 
جزئيات مســئله را فــاش كنند، تاثيــر همه جانبه 
جاسوسي اقتصادي بر اقتصاد پنهان مانده است. در 
واقع، وقتي روشن شد كه شركت هاي آمريكايي مايل 
نيستند در مورد جزئيات جاسوسي بحث كنند، اداره 
خزانه داري كل آمريكا كه بازوي تحقيقاتي مجلس 
محسوب مي شود، ناچار شــد طرح خود را جهت 
مطالعه تاثير جاسوســي بر شركت هاي آمريكايي به 
تعويق بياندازد. داليل چندي براي سكوت شركت ها 
وجود دارد. به طور طبيعي مديران كارخانه ها از مطرح 
نمودن مســائل خود نفرت دارند و عالوه بر آن آنها 
از اين امر بيم دارند كه دولت هاي خارجي دست به 
اقدامات تالفي جويانه بزنند و كارخانه ها به تعطيلي 
كشانده شــوند. آنها همچنين بايد اين احتمال را در 
نظر بگيرند كه افشــاي هر گونــه اطالعات ممكن 
اســت اعتماد سهامداران را نسبت به مديران سست 
كنــد. علي رغــم وجود اين موانــع جهت به عمل 
آوردن يك محاسبه رسمي بر اساس آنچه كه مقامات 
مراكز تجــاري و دولتي اظهار داشــته اند، مي توان 
گفت كــه هزينه فعاليت هاي جاسوســي اقتصادي 
براي هر شــركت به طور جداگانه بالغ بر ميلياردها 
دالر مي شود. اين تخمين مورد تاييد مارشال فلپس 
رئيس سابق اي بي ام قرار گرفته است.  اي بي ام يكي از 
شركت هايي است كه از جاسوسي اقتصادي زيان هاي 
مالي زيادي ديده اســت. او كه دريكي از كميته هاي 
كنگره كه مامور تحقيق و بررســي اين مسئله شده 
بود، ســخن مي گفت، اظهار داشت؛ برخي دولت ها 
درصدد ايجاد مانع بر سر راه قهرمانان صنعتي كشور 
مي باشند و اين دولت ها ســهم زيادي در ميلياردها 
دالر زيان وارده به شركت اي بي ام به خاطر به سرقت 
رفتن اطالعات، داشــته اند.« عالوه بر اين، مي توان با 
مطالعه فعاليت هاي جاسوسي ميزان اين خسارت ها 

را تعيين نمود. 
آبان ماه 1391 - شماره 25*مدیریتایمنيوحراست
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سهشنبه ها با موري
نویسنده:ميچ آلبوم

مترجم:ماندانا قهرمانلو
نشر:البرز

»سه شنبه ها با موری« نوشــته نويسنده آمريكايی ميچ 
آلبوم اســت كه در ســال 1997 منتشــر شــد و يكی از 
كتاب هــای پر فروش بوده كه فيلمي هــم به همين نام بر 
اســاس آن ساخته شده است. داستان كتاب واقعی است و 
درباره ارتباط  استادي به نام موري با شاگردش مي باشد. 
قهرمان اصلی داســتان بيمار است و شاگرد پس از سال ها 
اســتاد را در حالي مي يابد كه زمان زيــادي برايش باقي 
نمانده. بيماری او به تدريج اعضای بدن را از كارمی اندازد 
و باعث مرگ سلولی بافت ها و ماهيچه های بدن می گردد، 
موری مــرگ را پذيرفته؛ او خواهد مرد اما در واپســين 
روزهــای زندگی می خواهد به كمال برســد و زندگي را 
دوباره از نو مرور مي كند، چرا كه معتقد است»فرهنگ ما 
به گونه اي نيســت كه به مردم احساس خوشبختي بدهد، 

ما به شدت درگير مسائلي از قبيل كسب در آمد به اندازه 
كافي، پرداخت بدهي و... هستيم بايد به اندازه كافي قوي 
باشي كه اگر تشــخيص دادي فرهنگ به وظايفش عمل 
نمي كند، خريدار متاع آن نباشي.« موري ميگويد : داستان 
جالبی شــنيدم چشــمانش را برای لحظاتی می بندد ومن 

منتظر می مانم.
داستان درباره يك موج كوچك در آب های اقيانوس است. 
دوران خوشی را تجربه می كند. از باد و هوای تازه و پاك بهره 
می برد تا اينكه چشمش به موج های ديگری ميافتد كه جلوتر 
از او به ساحل می كوبند و متالشی می شوند. موج می گويد: 
آه خدای من چه وحشتناك است. ببين چه سرنوشتی انتظارم 

را می كشد!
كمی بعد موج ديگری از راه می رسد. موج اولی را می بيند كه 
غمگين بنظر می رسد. به او می گويد: چرا اينقدر غمگين هستی؟

موج اولی می گويد: متوجه نيســتی؟ همه ما متالشــی 
خواهيم شــد. همه ما موجها قرار اســت كه نيست شويم، 
وحشتناك نيست؟ موج دومی می گويد:نه تو متوجه نيستی. 

تو موج نيستی، تو بخشی از اقيانوس هستی.

كجا ممكن است پيدايش كنم

سه شنبه ها با موری

کجاممکناستپیدایشکنم
نویسنده:هاروکيموراکامي

ترجمه:بزرگمهرشرفالدین
نشر:چشمه

ايــن كتاب مجموعه اي از داســتان هاي كوتاه 
است و براي كتاب خوان هايي كه دنبال خواندن 
داســتان هايي با تخيلي عجيب وشخصيت هايي 
رها و المكان هستند بســيار جذاب و خواندني 
است. ترسيم دنيايي نه غريب و نه آشنا با تخيلي 
متفاوت از نويســنده اي ژاپني شما را در جهاني 
پــر از فكرهاي نو رها مي كند. نمي شــود كتمان 
كرد كه مي توان رد پاي كامو را در داســتان هايش 
ديد، به خصوص رمــان بي همتاي»بيگانه« كامو. 
شــخصيت هاي داســتان هاي هاروكي دوســت 
داشتني هستند. شــخصيت هايي كه نه از چيزي 

شــگفت زده مي شوند و نه شيفته چيزي يا كسي 
هســتند. شــخصيت هاي به ظاهــر آرام ولي از 
درون پرهياهو كــه در ذهن آدم نقش مي بندند و 
فسيل مي شــوند.»كجا ممكن است پيدايش كنم« 
مجموعه اي ازپنج داســتان كوتاه است. »فاجعه 
معدن در نيويورك« داســتان فردي اســت كه در 
مدتــي كوتاه تعداد زيادي از آشــنايان خود را از 
دســت مي دهد و از آنجا كه لباس مناسبي براي 
شركت در مراســم تدفين ندارد، آن را از يكي از 
دوســتانش قرض مي گيرد. دوستي كه از زماني 
كه اين لباس را دوخته اســت، هيچ گاه مجبور به 
پوشيدن آن نشده است! »كجا ممكن است پيدايش 
كنم« )كه عنوان كتاب نيز از آن برداشــت شــده 
است( داستان وكيلي است كه با پذيرفتن وكالت 
افرادي كه به صورت غيرعادي مفقود شده اند، به 

دنبــال يك دريچه مي گــردد. او نمي داند كه اين 
دريچه شبيه چيست ولي مطمئن است هر وقت 
آن را ببيند، خواهد شــناخت. »سگ كوچك آن 
زن در زمين« قصه مردي است كه براي تعطيالت 
به يك شــهر ســاحلي مي رود و در آنجا با زني 
آشنا مي شود و... هاروكي موراكامي )متولد 1949  
توكيو( بي گمان يكي از نامدارترين نويســندگان 
معاصر آســيا و ژاپن اســت؛ ترجمه آثــار او به 
شــانزده زبان زنده دنيا، جوايزي كه كسب كرده 
و شــمارگان ميليوني كتاب هايش تنها بخشي از 
اين واقعيت را نشــان مي دهــد چراكه رفته رفته 
شهرت او از مرزهاي كشورش فراتر مي رود و او 
را در قامت نويسنده اي بين المللي و صاحب سبك 
بازمي نماياند و بسياري معتقدند او به زودي جايزه 

ادبي نوبل را از آن خود خواهد كرد.

هاله
امري كاظمي

محمد
استقامت
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نامکتاب:فلسفهومعنايزندگي
نویسنده:گروهيازاندیشمندان

ترجمه:محمدآزاده
نشر:نگاهمعاصر

معنايزندگي، در تاريخ فلســفه همواره پرسشي 
اساسي بوده و هست. اينكه معناي زندگي چيست؟ 
آيا در زندگي معنايي وجــود دارد يا بايد به آن معنا 
بخشــيد؟ به عبارتي، معناي زندگي جعلي است يا 
كشفي؟ چنانچه اين موضوع براي ويكتور فرانكل در 
اردوگاه هاي كار اجباري و مرگبار نازي ها به دغدغه اي 
جدي تبديل مي شود. از نظر فرانكل، نابساماني هاي 
رواني نتيجه بي معنا بودن زندگي اســت و درمان آن 
با معنا بخشــيدن به زندگي امكان پذير خواهد بود. 
تجربــه رنج آلود زندان و فشــار در اردوگاه هاي كار 
اجبــاري براي فرانكل كه فردي حســاس، تيزبين و 
جستجوگر بود، بعد از آزادي از زندان، به تأسيس يك 
مركز درماني در آلمان انجاميد. او بر اســاس آنچه از 
نزديك ديده و لمس كرده بــود اين مركز درماني را 
بنيان نهاد و در دهه 1950 شاخه مهمي در روان درماني 
بر پايه پژوهش هاي وي با نام»معنا درماني« ايجاد شد. 
در فلسفه اگزيستانسياليســم نيز معناي زندگي يك 
پرسش مهم به شمار مي آيد. اگزيستانسياليست ها بر 
اين باورند كه فــرد بايد مطابق با صرافت طبع خود 

رفتار كند و اينكه ديگران چه انتظاري از او دارند نبايد 
مبناي تصميم گيري و عمل او شود، چون هر كس خود 
بايد به زندگي اش»معنا« ببخشــد. سارتر باور دارد كه 
انســان هيچ نيست مگر آنچه از خود مي سازد. يعني 
بيــش و پيش از هر چيز بر وجود انســان تكيه دارد 
و از اين رو انســان را مسئول وجود خويش مي داند، 
انســان در نظر او، پيش از هر چيز طرحي است كه 
در درون گرائــي خود مي زيد، پيش از هر چيز همان 
است كه طرح تحقق و شدنش را افكنده است. ولي 
آيا به اين صورت تكليف همه چيز روشن مي شود؟ 
آلبر كامو باور دارد، كه پس از اين رنج بشــري وارد 
قضيه شــده و همه طرح ها را بهم مي ريزد... سارتر با 
نوشتن رمان، نمايشنامه و مقاله هاي ادبي، وجه ديگري 
از رويكرد اگزيستانسي به مسائل بشري را با نشاندن 
مخاطبان، به جاي شخصيت هاي داستان هايش، نمايان 
كرده و مي كوشــد با اين روش، حرف هاي خودش 
را بزنــد و مخاطبان را به چالش با خويش فراخواند، 
كه خود جاي انديشيدن فراوان دارد.كتاب»فلسفه و 
معناي زندگي« ترجمه محمد آزاده كه از ســوي نشر 
نگاه معاصر راهي بازار كتاب ايران شــده است، ما را 
به انديشيدن درباره معناي زندگي فرا  مي خواند. اين 
كتاب دربردارنده نه مقاله است كه هر يك از زاويه اي 
خاص به بررسي معناي زندگي مي پردازند. بخش اول 
كتاب دربردارنده مقاله اي است برگرفته از يكي از آثار 

لئو تولستوي با نام»زندگي من«. تولستوي در اين كتاب 
داستان زندگي خود را مرور مي كند و كشمكش هاي 
دروني خود درباره معنــاي زندگي را بيان كرده و به 
شرح بحران عميقي مي پردازد كه در اوج موفقيت با 
آن روبه رو مي شــود و او را تا مرز خودكشي و جنون 
مي برد. بخــش دوم كتاب به طرح پرســش معناي 
زندگي از ديدگاه فلسفه كالسيك و دو تن از مهمترين 
فيلسوفان تاريخ يعني افالطون و ارسطو )در دو فصل( 
نظــر دارد. مقاله اول برگرفتــه از كتاب»مرگ خدا و 
معناي زندگي« اثر جوليان يانگ به مرور آراي افالطون 
اختصاص يافته، و مقاله دوم منتخبي از رساله»اخالق 
نيكوماخوس« ارسطو اســت. مقاله هاي بخش سوم 
اين كتاب به بررسي پرسش معناي زندگي از ديدگاه 
فلسفه تحليلي اختصاص يافته و دربردارنده سه مقاله 
از سه فيلسوف معاصر يعني كي نيلسن، تامس نيگل 
و ريچارد تيلور اســت. بخش چهارم و پاياني كتاب 
)كه خواندني ترين بخش از كتاب است( دربردارنده 
سه مقاله درباره آراي فردريش نيچه، ژان پل سارتر و 
مارتين هايدگر است. اين سه مقاله از كتاب»مرگ خدا 
و معناي زندگي« نوشته جوليان يانگ برگرفته شده و 
يانگ در آنها به تحليل فلسفه اين سه انديشمند مهم 

قرن نوزدهم و بيستم مي پردازد.

نامکتاب:بيخانمانهايپاریسولندن
نویسنده:جرجاورول

ترجمه:دکترعلیمنیری
نشر:ناژ

شــهرتاصلی جورج اورول مديــون دو كتاب 
معروفش در نقد آرمان شهرگرايی، يعنی»قلعه حيوانات« 
و»1984« است. اما اين نويسنده پر كار انگليسی االصل 
كه در هندوستان متولد شده، كتاب های ديگری هم دارد 
كه تاكنون كمتر در مورد آن ها سخن گفته شده است. از 
جمله اين كتاب ها»بی خانمان های پاريس و لندن« است. 
اين كتاب در واقع روايت مســتند و مستقيم نويسنده 
انگليسی از زندگی طبقات فرو دست و افراد بی خانمان 
در پاريس و لندن اســت. اين كتاب اولين كتابی است 
كه با نام مســتعار»جورج اورول« منتشر می شود. نكته 
جالب همين اســت. نام واقعی اين نويسنده معروف 
كه همواره در زير سايه امضای مستعارش باقی مانده 
اســت»اريك آرتور بلر« است.  اورول تحت تاثير آثار 
ديگر نويسنده مشهور انگليسی»جك لندن« بر آن شد 
كه برای تهيه گزارشــی از وضعيــت زندگی طبقات 

محروم در شــهرهای پاريس و لندن مدتی را در ميان 
بی خانمان ها زندگی كند. او برای اين منظور از بهار سال 
1928 به پاريس رفت و سعی كرد در ميان بی خانمانان 
و فقرا زندگی كند و برای امرار معاش در رستوران ها 
و مسافرخانه های محقر پاريس به ظرفشويی و نظافت 
می پرداخت. در واقع بيشتر فصول اين كتاب تجربه های 
شخصی خود جرج اورول جوان از كار كردن و زندگی 
در ميــان فقرا و مردم بی خانمــان در ايام كارگری اش 
در رســتوران ها و هتل های پاريس است. در كنار آن 
بخش عمده ديگــری از كتاب گزارش او از شــرح 
حال بی خانمان های شــهر لندن است. افرادی كه كل 
دغدغه زندگيشان يافتن جای خوابی و غذای گرمی در 
آسايشگاه ها و نوانخانه های لندن است. بی خانمانانی كه 
در انتهای شــب اكثرا در خيابان های كثيف و مه آلود 
لندن می خوابند. اين كتاب به شــكلی تصور رايج از 
لندن و پاريس به عنوان شــهر های بزرگ و زيبا را به 
چالش می كشــد و وقايع تلخی كه در زير پوست اين 
شهر ها می گذرد را نشــان می دهد. او در اين كتاب ها 
مدل حكومت های آرمانشهر گرا كه در ميان جنبش های 
مردمی آن زمان بســيار محبوب بوده اند را زير سوال 

مي برد. با زبانی طنز آميز ســعی می كند نشان دهد كه 
جامعه آرمانی كه انقالب های مردمی ادعای برپايی اش 
را دارند در   نهايت تبديل به يك جامعه بسته و نا مطلوب 
می شود. در واقع هر دو كتاب مزرعه حيوانات و 1984 
از نظر محتوا شــباهت بســياری دارند و بر ضد مدل 
حكومت كمونيستی كه آن زمان محبوبيت زيادی در 
ميان جوانان انقالبی داشت، نوشته شده اند. البته اورول 
در كتاب»بی خانمانان پاريس و لندن« اصراری ندارد كه 
به صــورت مو به مو و دقيق، گزارش لحظه به لحظه 
زندگی فقيرانه اش در پاريس و لندن را روايت كند؛ بلكه 
او بيشتر تالش دارد با دادن يك ساختار سفرنامه ای و 
زندگينامه ای به اين كتابش مخاطب را با خودش همراه 

و جذب كند. 

فلسفه و معناي زندگي

بي خانمان هاي پاريس و لندن

فواد شمس
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طبيعــت شــمال ايــران، هيــچ شــباهتی به 
چشــم اندازهای ديگر نواحی ســرزمين مان ندارد. 
سرسبزی زيبا و خيره كننده شمال در مقايسه با ساير 
نقاطی كه اقليمی خشــك و با پوشش گياهی اندك 
دارند تمايزی كامال آشــكار را نشان می دهد. شايد 
بتوان همين سرســبزی و چشم نوازی طبيعت  كه 
با آب و هوايی معتدل و مرطوب همراه اســت را 
دليل اصلی تبديل خطه شــمال به قطب سفرهای 
گردشگری در ايران دانست. ساعت 6 صبح پنجشنبه 
13 مهرماه 91  برای اجرای اولين برنامه گلگشــت 
شركت فراب در نيمسال دوم يعنی ديدار از ماسوله 
و قلعــه رودخان، عازم اســتان گيالن می شــويم.  
فاصله تهران تا ماســوله در حــدود 400 كيلومتر 
اســت و به طور ميانگين بايستی زمانی در حدود 6 
ساعت را برای رســيدن به آنجا در نظر گرفت. با 
عبور از بزرگراه های تهران، كرج، قزوين، زنجان و 
سپس محور لوشان- رشت، به يكباره استان گيالن 
با ســپيد رود آرام و چشم انداز كوه های سرسبزش 

بــه به ما خوش آمد می گويد. قبل از رسيدن 

شــهر رشــت و از طريق جاده كمربندی به طرف 
فومن می رويم. شهری كه در هوای خنك روزهای 
آغازين پاييز و بــا خيابان های خلوت و تميزخود، 
ظهری ساكت و آرام را پشت سر می گذارد. شهری 
كــه نامش برايمان يادآور مجســمه های فراوان  و 
كلوچه های خوشــمزه محلی است. بدون توقف، 
مسير خود را به طرف ماسوله ادامه می دهيم. جاده 
فومن - ماســوله را به لحاظ مناظر و چشم اندازهای 
طبيعی می توان  يكی از زيباترين جاده های كشــور 
دانست و براســتی كه پيش از رسيدن به ماسوله و 
در تماشای مزارع چای و برنج و انبوه باغ ها يی كه 
در پيش زمينه ای از جنگل های سرسبز آرميده اند، 

تمامی خستگی سفر طوالنی مان فراموش می شود.
زیستنبرایتماشا

درکلبههاوهنگامسفرها،
تماشایروزبزرگیکهطلوعمیکند

ونوریکهدنیارامیآکند
ساعت 13/30 دقيقه به ماسوله می رسيم و پيش 
از انجــام هر كار ديگری، ابتدا به دنبال مشــخص 
كردن وضعيت اقامت و شب مانی تيم خود می رويم. 
با كمی پرس و جو و اطالع از قيمت ها و همچنين 
پر بودن اغلب ســوئيت های اجاره ای، با تجربه ای 
كه از ســفر ســال گذشته خود داشــتيم به سراغ 
خانه معلم در ماســوله می رويم كه با اتاق هايی 
می تواند  مناســب  و  تميز 
گروه  اسكان  برای 
30 نفــره ما 
مناسب 

باشــد. برنامه پيش بينی شــده و كليه توضيحات و 
توصيه های الزم به همســفران گفته می شود. ابتدا 
صرف ناهارو بعد اســتراحتی يكی دو ســاعته و 
سپس آغاز ديدار و گردشی آسوده در خنكای عصر 

پاييزی ماسوله...
ماســوله را به قول سهراب ســپهری نمی توان 
نوشــت يا نقاشــی كرد. ماســوله را بايد آمد و از 
نزديك ديد. اين شــهر- روســتای شگفت انگيز با 
معماری منحصر بفرد خود با وسعتی 16 هكتاری، 
در ناحيه ای جنگلی از رشــته كوه های تالش قرار 
دارد و قدمــت آن بــه 800 تا 1000 ســال پيش 
می رســد. دكتر پرويز ورجاوند باستان شــناس و 
پژوهش گر نامدار كشــورمان، ماســوله را يكی از 
نمونه های ارزشمند تمدن ايرانی برای دست يافتن 
به تعاملی هوشمندانه و چشم گير با طبيعت دانسته 

و درباره آن نوشته است:
مردمانی كه طی صدها سال در اين جايگاه بوده 
اند و خانه و كاشــانه و محل كسب و كار خويش 
را بر دامنه آن برپا داشــته اند، به آگاهانه ترين شيوه 
ممكن با طبيعت دلپذير منطقه ارتباط برقرار كرده و 
بركنار از ويران گری، با حضوری هماهنگ در متن 
طبيعت، عظمت كوه و جنگل را پاس داشته اند. در 
حال حاضر ماسوله 350 خانه دارد و معماران آن با 
توجه به نقش مهمی كه اين روســتا در فعاليت های 
بازرگانی و تجاری روزگاران قديم داشــت، مركز 
روســتا را به بازار اختصاص داده اند. بازار ماسوله 
در 4 طبقه ســاخته شــده و از تمامی مســيرهای 
اصلی به سهولت قابل دسترسی است. برای اغلب 
گردشگرانی كه به ماسوله سفر می كنند، نما و منظره 
عمومی معماری آن بی اندازه چشــمگير و جذاب 
اســت. نمای طبقه به طبقه و مجموعه ای از 
شــبكه های پلكانی كه در آن پشــت 
بام هــر خانه، حياط خانه ای 
است.  شــده  ديگر 
اين معماری  به 

گزارش سفر از ماسوله تا قلعه رودخان

بر بلندي هاي گيـالن  

فرامرز نصيري

آبان ماه 1391 - شماره 25
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در ماسوله، چشم 
هر آنچه می بيند 
سبزينگی است. 

جنگل و خاک و دل 
مردمانش سبز است 

و در هوايش آميزه 
ای از بوی باران و 

آبی دريا وجود دارد. 
زيبايی شب های 

ماسوله، مسافرانش 
را به دريافت های 
تازه ای از زندگی 

می رساند

شــگفت انگيز، پنجره های منبــت، نرده های چوبی 
بالكن ها، درهــای قديمی خانه ها و انبوه گلدان های 
شمعدانی را نيز می توان اضافه نمود. در مغازه های 
بازار ماسوله و مقابل برخی خانه ها، فروش صنايع 
دســتی آن را می توان ديد: عروســك های رنگين، 
جوراب های پشــمی و انواع بافتنــی، محصوالت 
چوبی و چــاروق و گيوه، نــان روغنی و حلوای 

كنجدی و كلوچه و... 
در ماسوله، چشم هر آنچه می بيند سبزينگی است. 
جنگل و خاك و دل مردمانش سبز است و در هوايش 
آميــزه ای از بوی باران و آبی دريا وجود دارد. زيبايی 
شب های ماسوله، مسافرانش را به دريافت های تازه ای 
از زندگی می رســاند. در حدود ساعت 22 و بعد از 
صرف شام در قهوه خانه های سنتی، به ديدار خود از 
ماسوله پايان داده و به خانه معلم بازمی گرديم. برنامه 
روز دوم سفرمان ديدار از قلعه رودخان است.جمعه 
14 مهر ماه 91 ســاعت 8 صبح ماسوله را ترك كرده 
و دوباره به طرف فومن می رويم. آسمان ابری و هوا 
خنك تر از روز گذشته است. قلعه رودخان يكی ديگر 
از جاذبه های شگفت انگيز و تاريخی استان گيالن است 

كه در 20 كيلومتری جنوب غربــی فومن قرار دارد. 
قدمت اين قلعه هنوز به صورت قطعی مشــخص 
نشده است اما عده ای از كارشناسان تاريخ ساخت 
آن را مربوط به دوره ساســانيان می دانند. قلعه ای 
عظيم و اســرارآميز كه در  2/6 هكتار مســاحت 
و بــا 65 برج و بارو و ديــواری دفاعی به طول 
1500 متر ساخته شده است. ساعت 9/30 دقيقه 
به روســتای قلعه رودخان رســيده و راهپيمايی 
خود را بــه طرف قلعه آغــاز می كنيم. فاصله ای 
كه پيــش رو داريم در حدود 5 كيلومتر اســت 
و تمامی مســير بــا پلكان هايی ســنگی... و البته 
نه چندان راحت... برای گردشــگران بازســازی 
شده است. بعد از يك ســاعت و نيم راهپيمايی 
آرام و در دل جنگلی سرســبز و زيبــا، به ناگاه 
بارويــی عظيم بــا ديوارهايی بلنــد و قديمی در 
برابرمــان خودنمايی می كــند. عظمت و زيبايی 
قلعه به راســتی مبهوت كننده است. اكنون در جايی 
هستيم كه روزگاری شــايد يكی از مستحكم ترين 
دژهای نظامی شمال ايران بود.  اين بنای تاريخی از 
دو بخش تشكيل شده است: 1- شاه نشين يا ارگ 

كه محل زندگی شــاه بوده است. 2- قورخانه برای 
محل استقرارسربازان و فعاليت های نظامی. بنای قلعه 
از ســنگ و آجر ساخته شده و در بخش های آسيب 
پذير آن از ساروج استفاده اســت. ديدارمان از قلعه 
و طبق برنامه ريزی قبلی، يك ســاعت و نيم به طول 
می انجامد و ساعت 12/30 بازگشت خود را به طرف 
روستا آغاز می كنيم و ساعت 15 بعد از صرف ناهار در 
پايين جنگل، روستای قلعه رودخان را به طرف تهران 
ترك می كنيم. ساعت 23 با رسيدن به مقابل ساختمان 
مركزی شركت فراب به سفر دو روزه و خاطره انگيز 

خود خاتمه می دهيم.

اعضای شركت كننده در برنامه:
ســاراملكمحمدی،ایمــانپورتحویلدار،
سپیدهبیاتی،ســتارهامامی،لیالبیات،شاهرخ
میرســعیدی،آزادهقاسمی،امیرگلپرور،محمود
دادگر،علیمحمدتابــش،زهراپیروزحمیدی،
خدیجهکمانکش،اردشــیربهزادیزاده،حامد
رســتمیان،ندامیرجانــی،یکتــانورانی،لیال
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به جرات 
مي توان گفت 
كتاب»جاري سازي 
استراتژي، راهنماي 
گام به گام 
پياده سازي استراتژي 
در عمل« از معدود 
كتاب هاي حوزه 
مديريت استراتژيك 
است كه به نحو 
ماهرانه اي مي تواند 
كمك كند تا برنامه 
استراتژيك تدوين 
شده يك سازمان 
جاري شود. اين 
كتاب براي كساني 
كه مي خواهند يكي 
از معروف ترين 
روش هاي 
پياده سازي استراتژي 
را به صورت خودآموز 
فراگيرند، بسيار 
مناسب، مفيد و موثر 
است

»ما در كوهنوردي مسابقه و رقابت  نداريم. ما 
در كوهنوردی احترام به يكديگر، مفهوم واقعی 
و عميق اعتماد و دوســتی و احترام به طبيعت 
سرزمينی كه در آن زندگی می كنيم را می آموزيم. 
ما در كوهنوردي تولدی نو در زندگی را تجربه 
می كنيم... به نظرم اين خصوصيات می تواند آن 
وجــه تمايز اصلی اين ورزش با ديگر ورزش ها 
و راز جذابيت های آن باشد.« اين تنها بخشي از 
گفته هاي كوهنوردي است كه حرفه خود را بدون 
وقفه و با جديت دنبال مي كند و كوه مامن و پناه 

هميشگي اوست.
فرامــرز نصيــري چهره هميشــه خندان و 
پر انــرژي فراب،درســت از همــان روزي كه 
سرپرستي گروه كوهنوردي شركت فراب را بر 
عهده گرفته است تا به امروز،ماهي نشده است 
كه خانواده بــزرگ فراب را به ميهماني طبيعت 
نخواند:همه هم در اين ميهماني ســهيم هستند، 
چه آنهايي كــه در اين تورهاي طبيعت گردي و 
برنامه هاي كوهنوردي شــركت مي كنند و چه 
حتي آناني كــه گزارش هاي اين برنامه ها را به 
قلم شــيوايش در هر شــماره ماهنامه فراب از 
نظر مي گذراننــد. فرامرز نصيري به عنوان يك 
كوهنورد حرفه اي، همچون پناه هميشــگي اش 
كوه، فروتن، بردبار و البته با شــكوه است. با 
او به بهانه شصت و يكمين صعودش به دماوند 
بلند ترين قله ايران گفتگويي ترتيب داده ايم كه 

در ادامه مي خوانيد...

گفتگو با فرامرز نصيري سرپرست گروه كوهنوردي فراب  كوهنوردي يعني

تولدی نو
در  زندگی
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:جنــابآقاينصیري!برايورودبهبحث
ازرکوردشصتویکمینصعودخودبهدماوند

برایمانبگویید.
قبل از هر چيز الزم می دانم از شــما و همكاران 
محترم تان در نشــريه فراب، برای انتشــار گزارش 
برنامه های اجرا شــده كوهنوردي و طبيعت گردی 
تشــكر كنم. تا آنجا كه من اطالع دارم، انتشــار اين 
گزارش ها با طراحی و صفحه بندی خوب درنشريه 
فراب ، توانسته است  در عالقه مندی همكاران فراب 
بــه ورزش كوه و طبيعت ايــران و همچنين تمايل 
آنان برای حضور در برنامه های اعالم شــده شركت 
نقش به ســزائی داشته باشد.در پاسخ به سوالتان هم 
بايد بگويم كه بله، ششــمين صعــود اعضای گروه 
كوهنوردي شــركت فراب به قله دماوند در شهريور 
امسال در واقع برايم شصت و يكمين صعود موفقيت 
آميز بــه اين بلندترين كوه ســرزمين مان هم بود. با 
وجود اينكه از زمان اولين صعود  در مرداد ســال 58 
و در قالب تيم كانون كوه نوردان تهران بيش از سی 
و سه سال می گذرد اما هنوز نتوانسته ام خاطره های 
آن را فراموش كنم. از مسير شمال شرقی كه طبيعت 
و چشــم اندازهای بی نظيری داشت و هنوز هم دارد 
همراه با 21 كوه نورد ديگر و طی ســه روز توانستيم 
خود را به قله برســانيم. حس و خاطره سرآغازهای 
زيبا، شورانگيز و باشكوه در زندگی، تا پايان عمر در 
انسان باقی می ماند و اين برنامه در آن مرداد گرم سال 

58 تمامی اين خصوصيات را برايم داشت.

:ازســختيهاوتفاوتهاياولینباريکه
دماوندرافتحکردیدنســبتبهشــصتصعود

دیگرتانبگویید.
 دماوند هنوز هم دشواری ها و سختی های خاص 
خــود را دارد. وجود يخچال هــای دائمی در اغلب 
مســيرهای صعود، پشت سر گذاشتن شيب های تند 
و نفس گيــر در ارتفاعات باالی چهــار هزار و پنج 
هزار متر، تغييرات غافلگيركننده جوی و توفان های 
سهمگين، تصاعد گازهای گوگردی و... از جمله آن 
سختی ها و دشواری هايی است كه همواره و در همه 
فصول ســال، كوه نوردان صعود كننده به دماوند بايد 

برای مواجهه و رويارويی با آن آماده باشند. اما شايد 
بيشترين تفاوت از آن يكمی تا اين شصت و يكمی را 
بتوان در مفهوم»مسئوليت« ديد. در سال 58 عضوی 
ســاده در تيم بودم و می توانســتم نگاه و عملكردی  
كامال آزاد و سرخوشــانه نســبت به دنيای پيرامونم 
داشته باشم و در صعود سال 91 بيش از هر چيز ديگر 
و مهمترين موضوع، سالمت و ايمنی اعضای گروهم  
بود كه نمی توانستم و حق نداشتم حتی برای لحظه ای 

هم از آن غفلت كنم.

:همانطورکهميدانیــدکوهنورديیکياز
ورزشهایياستکهسختيهاوجذابیتهاواوج
گرفتنوآرامشمربوطبهخودرادارد؛ازنگاهشما
رازيکهدراینورزشنهفتهکهآنرابهایناندازه
جذابکردهاستچیست؟ازسويدیگرکوهنوردها
نسبتبهسایرورزشکاراندارايشخصیتخاصي
هستند،چندبعديبودن،سختبودندرکنارفروتن
بودنازخصوصیاتاغلبکوهنورداناستکهکامال
مشهوداستآیاشمابااینموضوعموافقهستید؟
همینطورکوهنورديیكورزشتجارينیستبهاین
معنيکهبرخالفرشتههايورزشيدیگراصوالدر
حاشیهزندگيقراردارد.شایدخیليکمباشندافرادي
کهکوهنوردباشندوشغلدیگرينداشتهباشندبهنظر
شماچرااینورزشدررسانهوجامعهورزشينسبت

بهورزشهايدیگردرحاشیهدیدهميشود؟
  ورزش كوه در جهان امروز از تنوع چشمگيری 
برخوردار می باشــد و در حال حاضر انسان های بی 
شماری در گوشه و كنار دنيا در رشته های گوناگون 
اين ورزش مانند ســنگ نوردی و ديــواره نوردی، 
كوهنوردي جدی، كوه پيمائی، يخ نوردی، غارنوردی، 
طبيعت گردی و... به فعاليت مشغولند و روشن است 
كه طيف گسترده ای از قشرهای مختلف اجتماعی و 
با افكار و انگيزه هايی كامال متفاوت را در بر می گيرد و 
آنچه را جست و جو می كنند شايد بتوان چنين ناميد: 
شادابی و سالمت و نشاط، شناخت خويشتن و تقويت 
اعتماد به نفس، افزايش توانائی های فردی و اجتماعی 
و حتی پاسخی منطقی به نيازهای ماجراجويانه درون. 
بــه نظرم تاثيــری كه ورزش كوه بر جســم و روح 

انســان ها دارد با هيچ ورزش ديگری قابل مقايســه 
نباشــد. ما در كوهنوردي مســابقه و رقابت نداريم. 
خــرد كردن حريف برای  نيل به پيروزی  نداريم. ما 
در كوهنوردی احترام به يكديگر و احترام به طبيعت 
سرزمينی كه در آن زندگی می كنيم را می آموزيم. ما 
در كوهنوردي مفهوم واقعی و عميق اعتماد و دوستی 
را می آموزيم. ما در كوهنوردي تولدی نو در زندگی را 
تجربه می كنيم و... به نظرم اين خصوصيات می تواند 
آن وجه تمايز اصلی و تعييــن كننده اين ورزش با 

ديگر ورزش ها و راز جذابيت های آن باشد.


:ازآشنایيخودبافراببرایمانبفرمایید؟
گلگشتهاوکوهنورديهایيکهصورتميگیرد
توسطشمابرنامهریزيميشودیاشرکتمکانها

رامشخصميکند؟
 آشــنايی ام با شركت فراب به زمستان سال 85 بر 
می گردد. بعد از كالس آموزشی نقشه خوانی و كار با 
جی پی اس كه برای گروه كوهنوردي دانشگاه اميركبير 
داشتم توســط يكی از شركت كنندگان آن كالس كه 
ضمنا همكاران فراب هم بود ابتدا برای اجرای كالس 
آموزشی و ســپس اجرای برنامه های كوه به شركت 
فراب دعوت شدم. طراحی و ارائه تمامی برنامه های 
كوهنوردي و گلگشت توسط بنده در قالب پيشنهاد 
صورت می گيرد و گاهی بنا به شــرايط و مقتضيات 
شركت، پس از تغييراتی كوچك به صورت تقويم های 

شش ماهه اعالم رسمی می شود.

:وسخنآخر؟
  تا به امروز ورزش كوه و گردشــگری طبيعت و 
ديدار از جاذبه های طبيعی و تاريخی سرزمين مان، از 
حمايت ها و پشتيبانی های بسيار خوب مديران محترم 
شركت فراب برخوردار بوده است و با توجه به نقش 
و جايگاهــی كه اين ورزش می تواند در گســترش 
روحيه هم دلی و همكاری ميان انسان ها داشته باشد  

اميدوارم در سال های آينده نيز بتوانيم شاهد 
ادامه و استمرار هر چه بيشتر آن باشيم.
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به نظرم تاثيری 
كه ورزش كوه 

بر جسم و روح 
انسان ها دارد با 

هيچ ورزش ديگری 
قابل مقايسه نباشد. 

ما در كوهنوردي 
مسابقه و رقابت 

نداريم. خرد كردن 
حريف برای  نيل به 
پيروزی  نداريم. ما 

در كوهنوردی احترام 
به يكديگر و احترام 
به طبيعت سرزمينی 

كه در آن زندگی 
می كنيم را می آموزيم
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نگاهي به اشغال ايران 
در جنگ جهانی اول
در آبان 1293

وقتی بی طرفی ايران ناديده انگاشته می شود...
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سلطان احمدشاه 
قاجار را بايد كه 
به حق ناكام ترين 
پادشاه دودمان 
قاجاريه دانست. 25 
تيرماه 1288 بود كه 
پايتخت به اشغال 
مشروطه خواهان 
نامداری چون 
ستارخان، باقرخان، 
سردار اسعد بختياری 
و محمد ولی خان 
تنكابنی درآمد و 
بالطبع پدرش؛ 
محمدعلی شاه از 
سلطنت مستبدانه 
خود خلع گرديد و به 
باغ سفارت روسيه 
در زرگنده طهران 
پناهنده شد

ســلطان احمدشــاه قاجــار را بايد كــه به حق 
ناكام تريــن پادشــاه دودمان قاجاريه دانســت. 25 
تيرماه 1288 بود كه پايتخت به اشــغال مشــروطه 
خواهان نامداری چون ســتارخان، باقرخان، سردار 
اســعد بختياری و محمد ولی خان تنكابنی درآمد و 
بالطبع پدرش؛ محمدعلی شاه از سلطنت مستبدانه 
خود خلع گرديد و به باغ سفارت روسيه در زرگنده 
طهران پناهنده شد. انقالبيون مشروطه خواه فرزند را 
به جانشينی انتخاب كردند اما چون هنوز تا رسيدن 
به سن قانونی، پنج ســال فاصله داشت ايلخان ايل 
قاجار، عليرضاخــان قوانلو ملقب به عضدالملك و 
پس از مرگ او ابوالقاســم خان قره گوزلو ملقب به 
ناصرالملك به نيابت ســلطنت او برگزيده شدند تا 
اوضاع نابه سامان كشور وخيم تر نگردد. باالخره در 
ســی ام تيرماه 1293 بود كه احمدميرزا هجده ساله 
شــد و مراسم تاجگذاری خود را برگزار كرد. اما او 
ناكام بزرگی بود چراكه تنها هشت روز پس از اين 
اتفاق، آتش جنگ عالمگير اول شعله گرفت. پس از 
اين، حكومت ايران به سرعت اعالميه بی طرفی خود 
را كه به امضای پادشاه نيز رسيده بود، منتشر ساخت. 
اما ظاهرا گوش كسی به اين حرف ها بدهكار نبود. 
دســتيابی به منابع طبيعی و ذخايــر زيرزمينی ايران 
خصوصا نفت چشم شــان را بسته بود. به ويژه آنكه 

قــرار نبود بابت اين دســت اندازی ها، هزينه ای هم 
پرداخت كنند. و بدين سان بود كه دولت های درگير 
در جنگ، اين بی طرفی را ناديده گرفته و نيروهای 
خود را از هر سو وارد ايران كردند به گونه ای كه»در 
نيمه اول سال 1295 ايران عمال تحت اشغال قوای 
سه كشور بيگانه قرار گرفت به طوری كه  روس ها 
قسمت شرقی آذربايجان و گيالن و مناطق وسيعی 
را كه شامل قسمت اعظم استان مركزی كنونی، قم، 
كاشان، نطنز و بخشــی از استان اصفهان می  شد را 
اشــغال كرده بودند و عثمانی هــا آذربايجان غربی، 
كردستان، كرمانشاه، همدان و بروجرد را تحت سلطه 
خود گرفته بودند. بخش مهمی از صفحات جنوب از 
جمله فارس، خوزستان، بوشــهر و توابع آن چون 
تنگستان و دشتســتان نيز در اشغال انگليسی ها بود 
و حكومت مركزی تنها طهران را در اختيار داشت". 
)1(»مقامات انگليســی و روسی مستقيما با روسای 
قبايل ارتباط داشــتند، جاده های اصلی را حفاظت 
می كردند و شهرهای شمالی و جنوبی را از سرباز پر 
كرده بودند".)2( درواقع اگرچه ايران از هفت سال 
پيش از آن و به واسطه قرار استعماری 1907، عمال 
تحت الحمايه دولتين انگليس و روسيه شده بود و با 
وجود كارگزاران، شخصيت ها و رجال وابسته به آنها 
كه هر كدام از آبشخور يكی از قدرت های مداخله گر 

تغذيه می شــدند، همه چيز فرمايشی شده بود اما با 
آغاز جنگ بين الملل اول اشغالگری خارجی تشديد 
گرديــد و به اين ترتيب»كشــور در برابر آينده تيره 
و تار اشــغال بيگانگان و ركود داخلی تسليم شده 
بود.«)3( در آن روزها حكومــت مركزی ايران نيز 
حال و روز خوبی نداشت و درونی مشوش داشت. 
ميرزا حسن مستوفی الممالك كه در آن هنگام رييس 
الوزرای ايران بود به ســبب احساسات ملی گرايانه 
اش و كينه ديرينه ای كه به مانند بسياری از ايرانيان، 
نســبت به روس و انگليس داشت در»20 اسفندماه 
1293« )4( از ِسَمِت خود استعفا داد. البته»بحران ها 
و اوضــاع مصيبت باری كه دولــت و ملت ايران با 
آن روبــه رو بودند حتی با رييــس الوزرايی مجدد 
مســتوفی الممالك پايان نيافت. قوای  دوازده هزار 
نفری روسيه كه بخش هايی از خاك ايران را تصرف 
كرده بــود، كم كم به طهران نزديك می شــد.« )5( 
تجاوز بی شرمانه نيروهای روس و انگليس با واكنش 
نيروهای ملی رو به رو گرديد و آنان مصمم شــدند 
تــا مهاجرت كرده تا از آن طريق  نيروهايی را برای 
دفاع از كشور و مقابله با قوای اشغالگر فراهم آورند 
و به اين ترتيب كميته دفاع ملی تشكيل شد. آنان در 
25 آبان ماه 1294 به قم رفتند. وقتی خبر رســيد كه 
نيروهای روسی به ساوه رســيده اند با عجله خود 

»نظر به اينكه درين اوقات متاسفانه بين دول اروپ نايره جنگ مشتعل است و ممكن است اين 
محاربه به حدود مملكت ما نزديك شود و نظر به اينكه روابط و داديه ما بحمداهلل با دول متاخصمه 
برقرار است برای اينكه عموم اهالی از نيات مقدسه ما در حفظ و صيانت اين روابط حسنه نسبت 
به دول محاربه مطلع باشند امر و مقررمی فرماييم كه جناب مستطاب اجل اشرف افخم اكرم مهين 
دستور معظم مستوفی الممالك، رييس الوزرا و وزير داخله فرمان ملوكانه را به فرمانفرمايان 
و حكام و ماموران دولت ابالغ دارند كه دولت ما در اين موقع مســلك بی طرفی را اتخاذ و 
روابط دوستانه خود را با دول متاخصمه كماكان حفظ و صيانت می نمايد و به اين لحاظ 
ماموران دولت را بايد متوجه نمايند كه نبايد وجها من الوجوه برا و بحرا كمك به همراهی 
و يا ضديت هر يك از دول متاخصمه نموده و يا اســلحه و ادوات حربيه برای يكی از 
طرفين تدارك و يا حمل كنند و بايد از طرفداری با هر كدام از دول متحاربه پرهيز و 
احترازنموده، مسلك بی طرفی دولت مطبوعه خود را كامال رعايت نمايند و در تكميل 
حفظ بی طرفی و صيانت روابط حسنه بازآنچه هيئت دولت ما مصلحت داند و به 
عرض برسد در اجرای مقررات آن امر ملوكانه شرف صدور خواهد يافت.«                
احمدشاه قاجار. طهران. نهم آبان ماه 1293

حميد رضا 
محمدي 
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منوچهر
 سرحدي

را به اصفهان رســاندند. با ورود بيگانگان به كاشان، نيروهای ملی كه شامل 
برخی از روحانيون برجســته، نمايندگان مجلــس  و گروهی از دولتمردان 
می شدند، به كرمانشــاه رفته و در آنجا به ايجاد يك دولت موقت مبادرت 
ورزيدند.»سيد حسن مدرس )وزيرعدليه(، اديب السلطنه سميعی )داخله(، 
حاج عزالممالك اردالن )خزانه دار كل(، سردار مقتدرغفاری )جنگ(، محمد 
علی كلوب )ماليه(، قاســم صور اسرافيل )پست و تلگراف(« )6(« سليمان 
ميرزا اسكندری، سيد محمدرضا مساوات، ميرزا محمد صادق طباطبايی« )7( 
برخی از اعضای دولت موقت بودند كه رياســت آن بر عهده رضاقلی خان 
نظام الســلطنه مافی بود. عالوه بر آنكه با افسران سوئدی ِ ژاندارمری ايران 
كه اغلب آنها از تحصيلكرده های آلمان بودند ارتباط برقرار ساختند، با»قبايل 
قشقايی و بلوچی، كه از آلمانی ها سالح دريافت می كردند، نيز متحد شدند.« 
)8( همه اين ها سبب شد تا»انگليسی ها نيز برای بختياری ها، خمسه و اعراب 
نيز ســالح مهيا نمايند و پليس جنوب ايران را به وجود آورند.« )9( پس از 
آنكه كرمانشاه به تصرف بيگانگان درآمد، دولت دفاع ملی مدتی را در بغداد 
گذراند اما پس از بازگشت به ميهن در سال 1295»ميان طرفداران حكومت 

موقت دو دستگی پديد آمد« )10( و در عمل از هم پاشيده شد.
»ناآرامی های دوران جنگ در ايران با مشــكالتی نظير كمبود محصول، 
فراگير شــدن وبا و تيفوس، و از همه مهلك تــر، بيماری جهانی آنفوالنزا 
همزمان شــد.« )11(»در طول ســال های 1296 تا 1298 بين هشــت تا ده 
ميليون نفر از جمعيت بيســت ميليونی ايران يعنی 40 درصد در اثر قحطی 
يا بيماری های ناشی از سوء تغذيه از بين رفتند.« )12(»به نوشته يك شاهد 
انگليســی، تا سال 1298 ايالتی ها و قبايل، سرقت های مسلحانه را در پيش 
می گرفتند، و شايع بود دهقانان گرسنه در مواردی به آدم خواری روی آورده 

اند.« )13(
اگرچه جنگ اول جهانی ســرانجام پس از»51 ماه، در آبان ماه سال 1297« 
)14( به پايان رسيد اما وقايع دلخراشی از خود بر جای گذاشت كه آثارش تا 
سال ها از بين نرفت. به طوری كه ذكر آن، هنوز هم پس از گذشت نود و چهار 

سال، قلب هر ايرانی ای را به درد می آورد.
منابعدردفترمجلهموجودمیباشد.

در ادامه موضوع شماره قبل در خصوص شايعترين بيماري هاي 
اعصــاب و روان توضيحاتــي مي دهم و عالئم مربــوط به آن را به 
اختصار و به زبان ساده نوشته و به عزيزاني كه اين مطلب را مطالعه 
مي كنند توصيه مي كنم كه در صورت مشــاهده اين عالئم در خود 
و اعضاي خانواده يا بستگان و دوستانشان بدانند كه نياز به مداخله 
درماني دارند و در صورتي كه پيگيري الزم را در جهت درمان بعمل 

نياوردند كيفيت زندگي آنان تقليل خواهد يافت.
معموال بيماري هاي اعصاب و روان به صورت مستقيم باعث مرگ 
نمي شوند ولي با از بين رفتن انگيزه، لذت، هدفمندي و توانايي هاي 
فردي عمال مشكالتي در زمينه مسائل خانوادگي، شغلي، معيشتي و 
اقتصادي و اجتماعي پديدار مي شــود لذا به واسطه كسالت روحي و 
عصبي شــخص نمي ميرد ولي زندگي سخت و طاقت فرسا مي شود 

كه در صورت شدت يافتن گاهي آرزوي مرگ مي كنند.
شــايعترين بيماري روحي و رواني در دنيا اضطراب و افسردگي 

مي باشد كه ابتدا در خصوص عالئم اضطراب توضيحاتي مي دهم.
الزم است بدانيم كه حداقل 25 درصد افراد جامعه از بيماري هاي 
اضطرابي رنج مي برند و بعيد نيســت كــه يكي از همين افراد خود 
ما باشــيم يادمان باشــد كه بيمــاري اضطراب حالتي اســت كه با 
احســاس ترس و وحشت مشخص مي شود. شــايع ترين عالئم آن 
عبارتند از: لرزش بدن، پرش عضالت، احســاس لرز در شــرايط 
متعادل محيطي كه اين احساس در بقيه افراد وجود ندارد، كمر درد، 
سردرد )كمردردهاي طوالني و سردردهاي طوالني و مقاوم بدنمان 
كه همكاران پزشــك عالئم مشــخصي جهت توجيه اين سردردها 
نمي يابند. مهمترين اضطرابهاي قديمي و مزمن هســتند(، اسپاسم و 
گرفتگي عضالني، تنگي نفس، تنفس ســريع و پرتعداد، احســاس 
خســتگي زودرس، واكنش از جا پريدن )بدنبال هر صداي معمولي 
كه در محيط شــنيده مي شود شــخص دچار اين واكنش مي شود. 
بــه عنوان مثال صــداي زنگ تلفن، موبايل و صــداي در يا زماني 
كه توســط يكي از اعضاي خانواده يا همكاران صدا زده مي شــويم 
يك دفعــه مثل بــرق گرفته ها از جا مي پريــم و دچار طپش قلب و 

بي قراري مي شويم(. 
افزايش فعاليت مســتقيم عصبي خودكار؛ افزايش فشــار خون، 
افزايش ضربان قلب، افزايش تعداد پلك زدن، سرخ شدن صورت و 
رنگ پريدگي در ســاير اندام ها، طپش قلب، تعريق، دست هاي سرد 

كه غالبا با دماي ساير نقاط بدن هم خواني ندارد.
اسهال، خشــكي دهان، تكرر ادرار، احســاس گزگز و مورمور 
در اندام ها، اشــكال در بلع بگونه اي كه احساس مي شود يك لقمه 
معمولي يــا حتي آب و مايعــات براحتي از گلــو پايين نمي رود. 
احســاس ترس و وحشــت از يك واقعه قريب الوقوع )كه هويت 
اين واقعه مشــخص نيست ممكن اســت زلزله، طوفان، خبر بد يا 
هر واقعه ديگري باشــد( اشكال در تمركز يكي از عالئم مهم است 
كه افراد درگير اضطراب احســاس مي كنند با اينكه مطلبي ساده را 
چندين بار مطالعه مي كنند ولي به هيچ وجه آن را دريافت نمي كنند و 
اين مورد در دانش آموزان و دانشجويان بسيار شايع است. احساس 
گوش بزنگي، بي خوابي يا بدخوابي، كاهش ميل جنسي، دلشوره و 

دلهره. ادامه دارد...
منابعدردفترمجلهموجودمیباشد.

بهداشت رواني)2(

شايعترين بيماري 
روحي و رواني در 

دنيا اضطراب و 
افسردگي مي باشد 

كه ابتدا در خصوص 
عالئم اضطراب 

توضيحاتي مي دهم.
الزم است بدانيم 

كه حداقل 25 درصد 
افراد جامعه 

از بيماري هاي 
اضطرابي رنج 
مي برند و بعيد 

نيست كه يكي از 
همين افراد خود ما 

باشيم يادمان باشد 
كه بيماري اضطراب 

حالتي است كه با 
احساس ترس و 
وحشت مشخص 

مي شود
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اندر احواالت كارمندي
گوناگون

مشاهده استخدامي؛كدامشان استخدام كنيم

انتظار  به  لبه يك صخره،  باالتري صعود كند، در  ارتفاع  به  عقاب وقتي مي خواهد 
يك اتفاق مي نشيند! 

ميدانیداتفاقچیست؟
حس كرد،  را  گردباد  اين كه  آمدن  محض  به  عقاب  بيايد!  رو به رو  از  كه  گردبادي 
بال هاي خود را مي گشايد و اجازه مي دهد  باد، او را با خود بلند كند. به محض اينكه 
طوفان قصد سرنگوني عقاب را كرد، اين پرنده بلند پرواز، سر خود را به سوي آسمان 
بلند مي كند و عمود بر طوفان مي ايستد و مانند گلوله توپي، به سمت باال پرتاب  مي شود. 
او آنقدر با كمك باد مخالف، اوج  مي گيرد تا به ارتفاع موردنظر برسد و آنگاه با چرخش 

خود به سوي قله موردنظر، در باالترين نقطه ي كوهستان، مأوا مي گزيند. 
خوب به شيوه  عقاب براي باالرفتن دقت كنيد. او منتظر حادثه مي ماند، حادثه اي كه 
براي مرغ هاي زميني، يك مصيبت و بالست. او منتظر طوفان مي نشيند تا از انرژي پنهان 

در گردباد، به نفع خود استفاده كند. 
وقتي طوفان از راه مي رسد، عقاب به جاي زانوي غم بغل گرفتن و در كنج سنگ ها 
پناه گرفتن، جشن مي گيرد و خود را به باالترين نقطه ي وزش باد مي رساند و از آن جا، 
سنگين ترين ضربه هاي گردباد را به نفع خود به كار مي گيرد؛ عقاب از نيروي مهاجم، به 

نفع خويش استفاده مي كند. 
نيز مي نشيند  چراكه مي داند  از نيروي مخالف نمي هراسد، بلكه منتظر آن  او نه تنها 
اين انرژي پنهان در نيروي مخالف است كه مي تواند او را به فضاي باالتر پرتاب كند. 

انرژي اوج، به رايگان به كسي داده نمي شود. به طور اساسي در قانون بقاي طبيعت، 
تقالي بقاي نيروهاي منفي، ايجاب مي كند كه تعداد نيروهاي مخالف در زندگي، هميشه 

بيشتر از جريان موافق شما باشد. 
پس اگر قرار است نيروي كمكي براي صعود شما حاصل گردد، قاعدتًا بايد اين نيرو 
اتفاقي خالف ميل شما رخ  مي دهد،  بنابراين وقتي  از سوي مخالفان شما تأمين شود  
به جاي عقب نشيني و سرخوردگي و واگذار كردن ميدان، بي درنگ عقاب گونه جشن 
اين  البه الي  سعي كنيد  در  و  گرفته  نيك  فال  به  را  ناخوشايند  رخداد  اين  و  بگيريد 
حادثه ي به ظاهر نامطلوب، خواسته و طلب موردنظر خود را پيدا كنيد و با استفاده از 

نيروي مخالف، خود را به خواسته ي خويش نزديك سازيد. 
نيرويي كه قرار است باعث صعود شما در زندگي شود، توسط همان كساني فراهم 

مي شود كه درحال حاضر، مخالف جدي شما هستند و قصد نابوديتان  را دارند. 
تدبير  آمادگي و صبر و  تأمل و  با  باشيد و  منتظر فرصت  بايد  اين شما هستيد كه 

به موقع، از اين نيرو براي باال رفتن و اوج گرفتن استفا ده كنيد. 
پس هرگز از وجود سختي و زحمت و نيروي مخالف در زندگي و كار و تحصيل 
و... خود گله مند نباشيد. اين ها مخازن انرژي پرواز شما هستند و اگر نباشند، شايد هرگز 

صعودي در زندگي تان حاصل نگردد. 
گله  كردن،  مخالفت ها  و  مشكل ها  وجود  از  و  گذاشتن  دست  روي  دست  به جاي 
كمي چشم دل خود را باز كنيد و به حكمت پنهان در مصيبت ها و سختي هاي زندگي 

بينديشيد. 
خالق هستي با هيچ موجودي حتي بدترين مخلوقات عالم هم دشمني ندارد و اگر 
در  او  كه  نكنيد  شك  است،  ناخوشايند  و  آزاردهنده  به ظاهر،  كه  مي دهد  رخ   اتفاقي 
هر چه رقم مي زند، خير و بركت و سعادت پنهان است. اين ما هستيم كه بايد شجاعت 
را  بال هاي خود  مناسب،  باشيم و در وقت  داشته  را  با جريان هاي مخالف  رويارويي 

بگشاييم و چرخش صعود خود به سمت باال را تجربه كنيم. 

عقاب، به انتظار يك اتفاق
رقيه

زياري

اختراع اشتباهي؛ خيلي از ايده هاي بهبود فرايند از 
طريق اشتباهات  به وجود آمده اند.

نردبان ها

گردآورنده:رقیهزیاری






