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كارفرما مالك پروژه 
است و در نهايت 
آنچه كه پس از 
اجراي پروژه بر 
جاي مي ماند متعلق 
به كارفرماست. 
تصميمات كارفرما 
نقش كليدي در تأمين 
منافع پروژه دارد. 
مفهوم كارفرما در 
اين تعريف نيز يك 
شخصيت حقوقي 
و سازماني ثابت 
نيست. براي مثال 
شركت فراب در 
پروژه سري النكا از 
يك طرف، پيمانكار 
اصلي پروژه است 
و كارفرما، وزارت 
آبياري سري النكا 
است و از طرف ديگر 
در همين پروژه، 
فراب، كارفرماي 
تعداد زيادي پيمانكار 
)موسوم به پيمانكار 
فرعي( است

كارفرما، مشاور، پيمانكار
نظام اجرايي پروژه ها در ايران، عموماً سه عاملي است. يك سازمان نقش كارفرما 
)دستگاه اجرايي( را بر عهده دارد. يك شركت، مهندس مشاور )طراح و ناظر( 
پروژه است و يك شركت نيز به عنوان پيمانكار )مجري طرح( اجراي طرح را بر 

عهده دارد.
پروژه توسط كارفرما تعريف ميشود، توسط مشاور طراحي ميشود و توسط 
پيمانكار اجرا ميشود. كارفرما و مشاور و پيمانكار از آغاز تا انجام پروژه با يكديگر 

تعامل دارند.
اگر قرار بود موضوع روابط كارفرما، مشاور و پيمانكار در ايران مورد تجزيه و 
تحليل قرار گيرد، قاعدتاً بايستي با استناد به آئين نامه ها و دستورالعمل ها و قوانين 
موجود، تعريف حقوقي كارفرما، مشاور و پيمانكار بيان ميشد، سپس ماتريس 
مسووليت هاي اين هر سه ترسيم مي گرديد. مسووليت هاي قراردادي هر يك به 
تفكيك تبيين ميشد. موارد نقص قوانين و دستورالعمل ها يا تعارضات موجود بين 
وظائف عوامل فوق الذكر استخراج مي گرديد. سپس چالش هاي ناشي از اختالط 
يا ابهام وظائف كارفرما، پيمانكار و مشاور شناسايي ميشد، آنگاه بازخورد اجراي 
پروژه هاي بزرگ طي 50 سال گذشته )1340 تا 1390( بيان ميشد. ساختار اجراي 
پروژه هاي موفق از نظر كنترل زمان، هزينه، كيفيت مورد بررسي قرار مي گرفت 
ناموفق هم جنس مقايسه ميشد. در نهايت  با ساختار پروژه هاي  و اين ساختار 
سهم نارسايي هاي قانوني از سهم سوء مديريت ها تفكيك ميشد و اين سوال مهم 
پاسخ داده ميشد كه: چرا در شرائط يكسان، يعني وجود قوانين و آئين نامه هاي 
از  برخي   ..... و  دسترس  در  مالي  منابع  پروژه،  اجراي  تاريخي  زمان  يكسان، 
پروژه ها، به صورت موفقيت آميزي به ثمر رسيده اند و برخي ديگر سر انجام خوشي 
نداشته اند؟ داليل موفقيت يكي و عدم موفقيت ديگري چه بوده است؟ نقش قوانين 
و دستورالعمل ها در خوب و بد اجرا شدن پروژه ها چه مقدار بوده است؟ نقش 
مديريت و سوء مديريت )خصوصاً در سمت كارفرما( در خوب و بد اجرا شدن 

پروژه چه ميزان بوده است؟ 
انتظار  اما، » به جاي خاطرات « نام گرفته اند و قاعدتاً كسي  اين صفحات، 
ندارد كه ذيل چنين تيتري يك مقاله تحقيقي در مورد مناسبات حقوقي كارفرما، 
مشاور و پيمانكار چاپ شود. بضاعت نگارنده اين صفحات هم چندان نيست كه 
بتواند اين اقدام شايسته را به سر انجام برساند. اما مي توان نارسايي هاي موجود 
در روابط اين هر سه باهم را در نظام اجرايي پروژه هاي ايران از يك طرف و در 
ساختار اجرايي شركت فراب از طرف ديگر اندكي توضيح داد.  بر اين اساس، به 
نظر بنده، بنيادي ترين موضوعي كه در روابط كارفرما، مشاور و پيمانكار در نظام 
اجرايي پروژه هاي ايران خلل وارد كرده است، عدم محوريت منافع و مصالح پروژه 
است. همگرايي كارفرما و مشاور و پيمانكار زماني ايجاد ميشود كه منافع و مصالح 
پروژه، محور تنظيم روابط قرار گيرد. يعني هر يك از عوامل در اين انديشه باشند 
كه چه كنشي موجب حداكثر كردن منافع پروژه )كوتاه كردن زمان اجرا، كاستن از 
هزينه هاي اجرا و افزايش كيفيت اجرا( خواهد شد و آنگاه رفتار خود را متناسب 

با اين نگرش تنظيم نمايند.

در غالب پروژه هاي ايران، هدف اصلي هر يك از عوامل، حداكثر كردن منافع 
خود به جاي حداكثر كردن منافع پروژه است. بديهي است كه حداكثر شدن منافع 
پروژه، الزاماً حداكثر شدن منافع عوامل پروژه را در بر ندارد. به همين دليل است 
كه بسياري از پروژه هاي بزرگ ملي صحنه جدال و نبرد كارفرما، پيمانكار و مشاور 

با يكديگر است.
در اين ميان، نقش كارفرما به عنوان راهبر پروژه البته بي بديل است. كارفرما مالك 
پروژه است و در نهايت آنچه كه پس از اجراي پروژه بر جاي مي ماند متعلق به 
كارفرماست. تصميمات كارفرما نقش كليدي در تأمين منافع پروژه دارد. مفهوم 
كارفرما در اين تعريف نيز يك شخصيت حقوقي و سازماني ثابت نيست. براي 
مثال شركت فراب در پروژه سري النكا از يك طرف، پيمانكار اصلي پروژه است و 
كارفرما، وزارت آبياري سري النكا است و از طرف ديگر در همين پروژه، فراب، 

كارفرماي تعداد زيادي پيمانكار )موسوم به پيمانكار فرعي( است.
پيمانكار بد را به  مصطلح است و مي گويند كه: كارفرماي خوب، مي تواند 
درستي هدايت كند و كارفرماي بد، مي تواند پيمانكار خوب را نابود كند! . از اين 
استعاره مي توان نتيجه گرفت كه حتماً در صحنه شكست و عدم موفقيت يك 

پروژه، رد پاي كارفرما، بزرگ ترين رد پايي است كه بر جاي مانده است.
تنظيم روابط كارفرما،  بر عهده كارفرماست.  پروژه  اجراي  استراتژي  تدوين 
مشاور و پيمانكار بر عهده كارفرماست. در اكثر پروژه ها، تأمين مالي پروژه بر 
عهده كارفرماست. تصميمات اصلي پروژه توسط كارفرما گرفته ميشود و طبيعتًا 
خطاهاي كارفرما در تصميم گيري، تأثيرات عميقي بر سرنوشت پروژه خواهد 
داشت. زماني كه مشاور يا پيمانكار خطايي مرتكب ميشوند، كارفرمايي وجود دارد 
كه اگر حداقل هاي الزم را در زمينه دانش مديريت پروژه داشته باشد، متوجه اشتباه 
و خطا شود و پروژه را به مسير اصلي باز گرداند. اما زماني كه كارفرما دچار خطا 
ميشود، كسي نيست كه كارفرما را متوجه اشتباه پيش آمده كند. متأسفانه چون روابط 
به صورت عمودي تعريف شده است، مشاور يا پيمانكار قادر به متنبه كردن كارفرما 
نيستند. اما اگر روابط، شكل هندسي ديگري داشت و اگر منافع پروژه محور روابط 
سه عامل قرار مي گرفت، آنگاه مشاور و پيمانكار هم مي توانستند براحتي در باره 

تصميمات كارفرما اظهارنظر كنند.
يادآوري  شايد  كه  كارفرما  استراتژيك  از خطاهاي  بارز  نمونه  يك  به عنوان 
آن پس از 16 سال موجب رنجش كسي نشود، مناقصه پروژه هاي كارون 4 و 
گتوندعليا است. شركت آب و نيرو در سال 1375 تصميم گرفت كه مناقصه 
پروژه هاي كارون 4 و گتوندعليا را برگزار نمايد. راه حل معقول و منطقي اين بود 
 )Turn – Key( كه همچون پروژه هاي پيشين، مناقصه ها به صورت كليد تحويل
برگزار شود و همه مسووليت هاي مهندسي، تأمين، نصب و راه اندازي و خالصه 
تحويل الكتريسيته به كارفرما بر عهده پيمانكار قرار گيرد. اما هيات مديره وقت آب 
و نيرو تصميم گرفت كه براي تأمين تجهيزات پروژه، مناقصات جداگانه برگزار 
نمايد. با اين تحليل كه در اين صورت به قيمت هاي كمتري دست خواهد يافت. 
هر يك از پروژه ها به 7 جزيره تقسيم شدند و عماًل براي هر پروژه 7 مناقصه 
برگزار گرديد. تصور آب و نيرو اين بود كه با كمك مهندس مشاور به راحتي قادر 
خواهد بود كه 2 يا 3 پيمانكار را در يك پروژه نيروگاهي مديريت كند. اما اساسًا 
سازمان كارفرما براي مديريت پروژه در سطح اجرا تعريف نشده بود و كارفرما 
ابزارهاي الزم براي مديريت پيمانكاران متعدد در يك پروژه نيروگاهي را در اختيار 
نداشت. اگر چه خوشبختانه به استثناي يك يا دو جزيره، فراب در ساير جزاير هر 
پروژه به عنوان برنده انتخاب گرديد و مشكالتي كه گمان مي رفت مانع از اجراي 
موفق پروژه شود تا حدود زيادي از بين رفت اما در تمام طول سال هاي اجراي 
اين دو پروژه، اين خطاي استراتژيك، تأثيرات زيادي بر روند اجراي پروژه بر جاي 
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كارفرما، مشاور و 
پيمانكار هر يك 
به حداكثر كردن 

منافع خود در 
پروژه مي انديشند. 

طبيعي است كه اين 
رويكرد از يك طرف، 

مناسبات اين سه 
عامل با يكديگر را 
دچار تنش مي كند 

و از سوي ديگر، 
اجراي پروژه را با 
مشكالت و موانع 

جدي مواجه مي كند. 
از لحظه برگزاري 
مناقصه تا انتخاب 

برنده، عقد قرارداد، 
آغاز عملياني شدن 

پروژه، دوره اجرا، 
دوره خاتمه و 

تحويل كار، هر يك 
از عوامل سه گانه، 

انديشه هاي متفاوتي 
را در سر دارند

گذاشت و باعث ايجاد تنش بين كارفرما / مشاور و پيمانكار شد و در نهايت نيز 
هزينه اجرا بيش از ساير پروژه هاي مشابه گرديد. دعوي بنده البته اين نيست كه چرا 
كارفرما چنين تصميمي گرفت. و گرنه فراب نيز براي اجراي يك پروژه نيروگاهي 
مجبور است بين 50 تا 60 پيمانكار تأمين انتخاب كند. دعوي اصلي اين است كه 
سازمان كارفرما براي چنين تصميمي طراحي نشده بود و اتخاذ چنين تصميمي 

مستلزم نگرش همه جانبه به بحث سازمان مديريت پروژه بود.
***

پروژه  در  منافع خود  كردن  به حداكثر  يك  هر  پيمانكار  و  مشاور  كارفرما، 
مي انديشند. طبيعي است كه اين رويكرد از يك طرف، مناسبات اين سه عامل 
با يكديگر را دچار تنش مي كند و از سوي ديگر، اجراي پروژه را با مشكالت و 
موانع جدي مواجه مي كند. از لحظه برگزاري مناقصه تا انتخاب برنده، عقد قرارداد، 
آغاز عملياني شدن پروژه، دوره اجرا، دوره خاتمه و تحويل كار، هر يك از عوامل 

سه گانه، انديشه هاي متفاوتي را در سر دارند.
كارفرما در اين فكر است كه: 

-  اسناد مناقصه بگونه اي تدوين شود كه همه ريسك ها بر عهده پيمانكار قرار 
گيرد.

- آن بخش از عبارات قراردادي كه مبين تعهدات كارفرماست، حتماً به صورت 
مبهم نگاشته شود تا امكان تعبير و تفسير آن به نفع كارفرما در زمان انجام مذاكرات 

قراردادي وجود داشته باشد.
-  حداكثر تضامين قراردادي از پيمانكار مطالبه شود.

-  حل همه مسائل غير قابل پيش بيني و تبعات آن در دوره اجرا بر عهده پيمانكار 
گذاشته شود.

- حداكثر جرائم براي تأخيرات احتمالي پيمانكار در جريان اجرا ديده شود 
ولي عدم ايفاي تعهدات كارفرما )عدم پرداخت به موقع پيش پرداخت، تأخير در 
رسيدگي به صورتوضعيت ها، تأخير در پرداختها، عدم آزادسازي ضمانت نامه ها در 

مواعد قراردادي و .....( فاقد هر گونه جريمه اي باشد.
.......................... -

-  پيمانكار چنين مي انديشد كه: 
- تكميل اسناد مناقصه و تهيه پيشنهاد فني - مالي شفاف نباشد تا در زمان 

مذاكرات قراردادي قابليت تفسير و تعبير به نفع پيمانكار پيدا كند.
-  در رابطه با تعهدات پيمانكار از عبارات دوپهلو، غير شفاف و قابل تفسير 

استفاده شود.
- آيتم هايي از محدوده كار در شكست قيمت ها به طور عمدي فراموش يا 
حذف شوند تا در جريان اجرا بتوان به عنوان كار اضافي تلقي كرد و هزينه اضافي 

دريافت كرد.
- با هدف برنده شدن در مناقصه، كمترين قيمت ارائه شود نه بهترين قيمت! 
پس از برنده شدن و عقد قرارداد، تالش شود تا آيتم هايي از قرارداد با تعبير و تفسير 

به عنوان كار اضافي تلقي شود. 
- در جريان اجرا، با جست وجودر موارد قراردادي و طرح دعاوي متعدد، سعي 

شود كه سود پيمانكار حداكثر گردد.
- صورتوضعيت ها بيش از كار انجام شده تنظيم شود تا امكان دريافت نقدينگي 

بيشتر از كارفرما فراهم شود.
................ -

مشاورپروژه
اگر كارفرما و پيمانكار خود را در دو سوي يك خط قرار داده اند و هر يك براي 
غلبه بر ديگري بر اصول مورد قبول خود پافشاري مي كند و اگر هر يك مواظب 

و مراقب است كه ديگري به انبان او دستبرد نزند، نقش مشاور البته متفاوت است. 
شناور و مواج بودن و عدم پافشاري بر اصول بهترين خط مشي براي مشاور است.
- چون مشاور، مشاور كارفرماست و نه مشاور پروژه! الجرم بايستي به گونه اي 

رفتار كند كه هر كجا الزم بود از مصالح پروژه به نفع مصالح كارفرما عدول كند.
- مشاور، هيچ ريسكي را در اجراي قرارداد بر عهده ندارد.

- هر چه طول مدت اجراي پروژه بيشتر شود به نفع مشاور است. درآمد عمده 
مشاور از حق الزحمه نظارت كارگاهي تأمين مي شود.

- مشاور يك مهر مخصوص دارد كه روي آن نوشته شده است: اين نقشه مورد 
تأييد است ولي مسئوليت آن بر عهده من نيست! 

.........  -
با اين توضيحات، چگونه اين سه عامل مي توانند سينرژي الزم براي اجراي 

پروژه را فراهم كنند؟ 
زماني كه كارفرما و پيمانكار در انديشه مغلوب كردن يكديگرند و مشاور نيز به 
اقتضاي موقعيت خود، در انتخاب بين حقيقت و خواست كارفرما، در پي جلب 
رضايت كارفرماست، چگونه بايد انتظار داشت كه يك پروژه در كوتاهترين زمان 

با كمترين هزينه و بهترين كيفيت به سر انجام رسد؟ 
ما، در فراب با دشواريهاي زيادي از اين حيث مواجه بوده ايم و خود نيز در 
پاره اي موارد در نقش كارفرما، دشواري¬هاي زيادي را براي ديگران )پيمانكاران 
فرعي( ايجاد كرده ايم. چه خوب بود اگر مي شد كه اين گفتمان را با ذكر مثال هايي 
از پروژه هاي اجرا شده در فراب كه ترجيح منافع سازماني بر منافع پروژه توسط 
يك يا دو يا هر سه عامل درگير در اجراي پروژه، باعث ايجاد تنش در دوره اجرا، 
توقف پروژه، افزايش هزينه، تطويل زمان اجرا و ..... شده است، ادامه داد. اما بنده 
نگران آن هستم كه اين بحث در جايگاه خود به درستي فهم نشود و موجب بروز 
سوء تفاهم شود و روابط بعضاً لرزان و شكننده موجود در برخي از پروژه ها به كلي 

گسيخته شود و تبعات آن دامنگير پروژه شود.
اما مي توان از پروژه هايي نام برد كه به دليل راهبري و مديريت درست كارفرما، 
نيز به طور نسبي  روابط منطقي و معقول بين عوامل پروژه ايجاد شد و پروژه 
بزرگ ترين و  از  برق آبي مي توانم  پروژه هاي  بين  انتها رسيد. در  به  با موفقيت 
سخت ترين پروژه يعني كارون 3 ياد كنم كه پس از چند تعويض در َسمِت كارفرما، 
نهايتاً وفا تابش از طرف كارفرما مجري طرح شد و رضا موسوي نيز مسوول برق و 
مكانيك پروژه شد. ناصر كامجو و همكارانش سيمين نيلي و ساحره صفوي و ..... 
از طرف مهاب قدس نظارت طرح را بر عهده داشتند و مهران لطفي و همكارانش 
افشين مستأجرحقيقي و شاهين معتمدي و ..... از طرف فراب، پيمانكار احداث 
نيروگاه بودند. در بين پروژه هاي غير برق آبي نيز مي توانم از پروژه احداث نيروگاه 
دوم پااليشگاه آبادان ياد كنم كه حسن خلق عبدالرضا مهربان مديرعامل پااليشگاه 
و پيگيري و حسن ظن عبدالحميد تقي زاده مجري طرح و كل نگري مشاور طرح 
يعني يداله كاظمي مديرعامل مسينان و محسن عرفاني مدير پروژه و همچنين 
تسلط و اشراف سعيد مهدي زاده معاون نيروگاههاي حرارتي فراب و پيگيري و 
پشتكار محمدعلي خدادادي و ساير همكارانشان در فراب باعث همگرايي خوبي 

در دوره اجراي پروژه و كم شدن حاشيه هاي طرح شد.
پایانميبرموسعيميکنمدرشمارهبعد اینیادداشتراهمینجا 
جزئیاتبیشتريازموضوعراتشریحکنم.باتوجهبهاهمیتاینبحثاز
خوانندگاناحتمالياینیادداشتهادرفرابوخارجفرابدرخواستميکنم
کهدرمورداینموضوع)تحلیلروابطکارفرما،مشاوروپیمانکار،نقاط
ضعفوراهکارها(قلمبهدستگیرندوبندهرادرنوشتنیاريدهندیاخود،
یادداشتمستقليبنویسندکهبهنامخودشانچاپشود.           ادامه دارد...
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طرحهايکنتورهايهوشمند
كنتورهاي  تست هاي  دوم  مرحله  انجام   •
هوشمند سه فاز در شركت NARI در چين با 

حضور نمايندگان شركت فراب

طرحالصدر)عراق(
• دريافت پيش پرداخت پروژه الصدر

• ادامه فعاليت هاي تجهيز كارگاه

طرحنیروگاهمتمرکزپارسجنوبي
Kick Of Meeting برگزاري جلسه •

• ارسال ضمانتنامه پيش پرداخت 
طرحتوسعهخطیكمترويتهران

DC ارائه گزارش شبيه سازي سيستم •

پروژهتونلزیرگذرتهران-تبریز
• دريافت بخشي از مبلغ پيش پرداخت از كارفرما

• نافذ شدن قرارداد شبيه سازي سيستم تهويه تونل و 
قرارداد سيستم عالئم الكتريكي 

• شروع عمليات تجهيز كارگاه جهت فعاليت نصب

اخبارداخلی

توسط فراب صورت خواهد گرفت

B.O.O.T اجراي طرح سد و نيروگاه مگري در قالب

اخبار

معاونتتوسعهطرحها:طرح برق آبي ارس، شامل احداث بند 
و نيروگاه مگري در خاك ارمنستان و احداث بند و نيروگاه قره چيلر 
در خاك ايران است.محدوده طرح نيروگاه مگري در ابتدا در حوالي 
ميله مرزي 30 و شامل سد انحرافي 30A   )بند آگاراك( و انتهاي 
آن در حدود ميانه مرز مشــترك دو كشور و شامل نيروگاه مگري 
است انتقال آب از بند آگاراك تا نيروگاه مگري توسط تونل به طول 
18/2 كيلومتر انجام مي شود. نزديك ترين شهرها به طرح نيروگاه 

مگري آگاراك و مگري مي باشند.
از نظر هيدرولوژي محدوده مورد مطالعه طرح شامل حوزه آبريز 
رودخانه ارس است كه از كشورهاي ارمنستان، تركيه، آذربايجان 
و ايران سرچشــمه مي گيرد.  هدف از احداث طرح برقابي ارس، 
استفاده از پتانسيل رودخانه ارس در مرز مشترك ايران و ارمنستان 
براي توليد انرژي الكتريكي است. ميزان آب عبوري رودخانه ارس 
در اين محدوده حدود پنج ميليارد مترمكعب در سال بوده و اختالف 
ارتفــاع بين دو نقطه مثلث مرزي  )مثلث مرزي ايران- نخجوان- 
ارمنستان و مثلث مرزي ايران- آذربايجان- ارمنستان( درحدود 200 
متر است.  با توجه به وجود سد مخزني ارس در باالدست  )در مرز 
مشــترك ايران و نخجوان( عمده آب عبوري از محدوده پروژه 
تنظيم شــده است كه در نهايت مي توان اين نيروگاه را به عنوان 
نيروگاه جرياني در نظر گرفت. مطابق مطالعات انجام شده مرحله 
اول، مقدار انرژي توليدي نيروگاه مگري حدود 800 گيگاوات 
ساعت در سال با قدرت نصب حدود 130 مگاوات است. الزم 
به يادآوري است كه سهم ايران نيز احداث يك نيروگاه به همين 
ظرفيت و انرژي ساالنه اندكي افزونتر از 800 گيگاوات ساعت 
در ســال خواهد بود. عالوه بر هدف اصلي فوق، مستحكم تر 
شدن دوستي و مودت دو كشور ايران و ارمنستان نيز از اهداف 
اين طرح است. از سال 1998 وزارت نيروي ايران ابتدا مطالعات 
شــناخت را براي جانب  ايران توســط مهاب قدس انجام داد، 
سپس با تشكيل كميته فني مشترك دو كشور ايران و ارمنستان، 
مطالعه مرحله اول برقابي ارس را به دو شركت  مهندسي مشاور 
مهاب قدس و شــركت آرم هيدروانرگوپروژگت واگذار نمود. 
اين مطالعات در سال 2007 به اتمام رسيد. در سال 2009 مطالعه 

و طراحي تفضيلي طرح  برقابي ارس  توسط شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران  )به عنوان كارفرماي وقت طرح( به شــركت 
مهندسي مشاور مهاب قدس واگذار شد. با توافقات صورت گرفته 
بين وزارت انرژي جمهوري اسالمي ايران و وزارت انرژي و منابع 
طبيعي جمهوري ارمنستان مقرر شد كه اجراي طرح نيروگاه مگري  
)طرح ارس جانب ارمنستان( توسط طرف ايراني انجام پذيرد و در 
اين راستا مقرر شــد كه پروژه به صورت B.O.O.T انجام گردد. 
در اين راســتا شركت پروژه به نام »توان آب ارس« مسئول اجرا و 
بهره برداري از طرح مذكور شد.طي مذاكرات فشرده با طرف ارمني 
در نهايًت قرارداد واگذاري امتياز احداث سد و نيروگاه مگري در 
خاك ارمنستان بين شركت توان آب ارس و وزارت انرژي ارمنستان 
در تاريخ 2010/10/15  )89/7/23( امضا شد. طول مدت احداث 
طرح 5 سال و طول مدت بهره برداري 15 سال در نظر گرفته شده 
اســت. با توجه به اينكه در طول مــدت بهره برداري از طرح، كل 
انرژي توليدي به شــركت توانير فروخته خواهد شــد، در تاريخ 
2012/5/27  )91/3/7( قرارداد تضميني فروش برق بين شــركت 
توان آب ارس و توانير منعقد شــد. با پيگيري هاي انجام گرفته و 
با فراهم آمدن مقدمات اجرائي شــدن طرح، در نهايت در تاريخ 
2012/11/8 )91/8/18(، مراسم كلنگ زني طرح مگري با حضور 
وزير انرژي ارمنســتان و وزير نيروي ايــران و در حضور رئيس 

جمهوري ارمنستان در محل ساختگاه پروژه برگزار شد.
هم اينك مذاكرات در رابطه با نهايي كردن قرارداد احداث بند 
و نيروگاه قره چيلر در خاك ايران نيز با شركت توسعه منابع آب 
و نيروي ايران در حال انجام است كه انشااهلل در آينده نزديك به 
نتيجه خواهد رسيد. اجراي طرح سد و نيروگاه مگري در قالب 
B.O.O.T به عنوان دومين تجربه مجموعه فراب در اجراي سد 
ونيروگاه برق آبي دراين قالب بعد از تجربه موفق ســنگ توده2  
در تاجيكستان است. با توجه به اينكه در اين مورد واگذار كننده 
امتيــاز و خريدار برق دو ارگان كامال مســتقل  )يكي ايراني و 
ديگــري ارمني(  از يكديگر بوده اند، از اين بابت پيچيدگي هاي 
بســياري در نوع قراردادها و مذاكرات مربوطه وجود داشته كه 

در نوع خود منحصربه فرد بوده است.

نخستین حضور فراب در نمايشگاه 
 IEW 2012 بین المللي انرژي

 در کشور مالزي
شــركت فراب، بــراي نخســتين بار 
انــرژي  بين المللــي  نمايشــگاه  در 
 International Energy Week
2012 كه به مناسبت هفته انرژي از تاريخ 
25 الي 27 مهرماه )16- 18 اكتبر 2012( در 
شهر كوچينگ ايالت ساراواك كشور مالزي 

برگزار شد، مشاركت داشت.
وزير انرژي ايالت ســاراواك و هيات 
همــراه و مســئوالن اداره بــرق مالــزي
TNB  از جملــه بازديدكننــدگان غرفه 
فراب در نمايشــگاه بودنــد. الزم به ذكر 
است در اين نمايشــگاه شركت هايي  در 
 Petronas, : زمينه نفت و گاز از جملــه
 SapuraKencana , JXNippon Oil
 & Gas Exploration Malaysia
ABB  و همچنين در زمينه نيروگاهي از 
Impsa, Sinohydro, Three-قبيــل 

 Gorges Development Co -ABB
 Malaysia- Sarawak Energy
 Berhad )SEB(, TNB Toshiba

مشاركت داشتند.

سرخط اخبار شركت فراب



 نصبمخازنذخیرههوايفشردهنیروگاه
سیکلترکیبي-شیرکوهیزد

 اجرايبکفیلفونداسیونتانكهايذخیره
LNGسایتایران

 اجرايهیدروتستبویلرAسایتNGLخارگ

 ادامهعملیاتاجرايساختمانهايضدانفجارو
ادامهعملیاتساختدیوارهاوبازشوهايپستو

LNGاتاقابزاردقیقماهوارهسایتایران

 ادامهآرماتوربنديوقالببندياسلبکفتراز
4.5+سالنتوربینبخارنیروگاهسیکلترکیبي

شیرکوه-یزد

اخبار

Hydro 2012 مشاركت فراب در كنفرانس و نمايشگاه بين المللي
كنفرانس و نمايشــگاه بين المللي Hydro 2012 با شعار 
  Innovative Approaches to Global Challenges
و بــا حضور بيــش از 1400 نفر از 84 كشــور از تاريخ 8 
الي 10 آبان ماه در شــهر بيلبائو كشور اســپانيا برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومي، شــركت فراب در راستاي ايجاد، 
حفظ و توســعه روابط حرفه اي با برپايي غرفه اي درخور اين 
شــركت، در نمايشــگاه تخصصي Hydro 2012 حضور 
يافــت. غرفه فراب ميزبان تعداد كثيري از بازديد كنندگان از 
جمله نمايندگان سازندگان، مشاوران وكارفرمايان طرح هاي 

بزرگ نيروگاهي بود و جلسات متعددي نيز در غرفه شركت 
فراب برگزار شــد كه اين جلســات منجر بــه دريافت چند 
دعوتنامه همكاري در فواصل زماني كوتاه از برپايي نمايشگاه 
شــد، كه اميد اســت با پيگيري هاي بعدي امكان مشاركت 
فــراب در طرح هاي جديد فراهم گردد. گفتني اســت فراب 
از حاميــان برگــزاري اين كنفرانس و نمايشــگاه بين المللي 
بود و شــركت هاي معتبري چون ايبردروال، آلستوم، زيمنس، 
آندريتز ، اي بــي بي،  ايندار، كونچار، ليتســتروي، تياژماش، 

اشتوكي، الماير و ... نيز در اين نمايشگاه شركت داشتند.

چهاردهميــن همايــش بين المللي حمل ونقــل ريلي با 
هدف تعامل موثر و ســازگار براي توســعه شــبكه ريلي 
كشــور با حضورصاحب نظران، مديران و كارشناسان اين 
صنعــت در تاريخ 2 و 3 آبان مــاه در مركز همايش رازي 

برگزار شد.
 بــه گزارش روابــط عمومي، فــراب در چهاردهمين 
همايــش و هفتمين نمايشــگاه بين المللي دســتاوردهاي 
صنعت ريلي ضمن مشاركتي همه جانبه،توانست با برپايي 
جلسات و نشست هاي گوناگون، جايگاه خود را به عنوان 
يك شــركت برتر در حوزه حمل و نقل ريلي،به متخصصان 

و مسئوالن ريلي كشور نشان دهد. 
الزم بــه ذكــر اســت هفتميــن نمايشــگاه بين المللي 
»دســتاوردهاي صنعت ريلي« با حضور فعال شركت هاي 

داخلي و خارجي برگزار شد.

فراب در همايش و نمايشگاه حمل ونقل ريلي ايران

سرخط اخبار شركت نوتاش



اخبارداخلی

ادامهنصباستراکچر 
WaterTreatmentShelter

سایتNGLخارگ

ادامهنماچینيمخزنذخیرهآبآتشنشاني 
نیروگاهسیکلترکیبيیزد

 ادامهآرماتوربنديوقالببنديسقفطبقهاول
سوئیچگیربخارنیروگاهسیکلترکیبي-شیرکوهیزد

Tech قسمت Footing بتنریزي ادامه  
LNGهاسایتایرانStructure

DieselDailyمخزنWalkwayاجراي 
TankسایتNGLخارگ

انتقالوCouplingشفتبهرانرواحد3طرحسیمره

انتقالرانرواحد3بهموقعیتنصبطرحسیمره

هستهچینياستاتور
واحد2طرحسیمره

عملیاتنصبتکمیليترانس
اصليواحد1و2طرحسیمره

ادامهحملتجهیزاتوماشینآالت
حفاريبهکارگاهطرحاومااویا

انتقالروتورواحد2بهداخلپیتنیروگاهسیاهبیشه

ادامهفرآیندهايتکمیليتجهیز
کارگاهدرکمپهــاياداريو

مسکونيطرحاومااویا

سرخط اخبار شركت نوتاش



تکمیلنمايداخلينیروگاهسنگتوده2

شروعنصبدرفتتیوبواحداولطرحداریان ادامهنصبقطعاتپنستاكطرحآزاد

راهاندازيوآمادگيجهتسنکرونباشبکهسراسري
واحدگازي2طرحشیرکوه-یزد

انتقالرانرواحددومبهپیتژنراتوروتکمیلفرایندنصبآندرطرحسنگتوده2

اخبار شركت سرمايه گذاري

افتتاحشعبهخدماتبیمهايشرکت
سرمایهگذاريکارکنانفراب

ارايه  گذاري  سرمايه  شركت  ماه  آبان  اول  از 
خدمات بيمه اي به شركتها  و همكاران گروه 
فراب را آغاز مي كند. در مرحله اول صدور بيمه 
نامه هاي خودرو )شخص ثالث و بدنه(، آتش 
سوزي و عمر و سرمايه گذاري كاركنان در دستور 

كار قرار دارد.
تغییرنامشرکتسرمایهگذاري

کارکنانفراب
با توجه به قوانين و مقررات جديد بانك مركزي، 
محدوديتهاي ويژه اي براي شركتهاي سرمايه 
گذاري ايجاد شده است كه جهت پرهيز از اين 
محدوديتها و بنا به تصميم مجمع فوق العاده 
سهامداران ،  نام شركت به شركت تجارت و 

سرمايه گروه فراب تغيير يافت.
اتمامعملیاتخیابانسازي
وتفکیكزمینچابکسر

در ادامه عمليات اجرايي احداث شهرك وياليي 
فراب در زمين هاي شركت تجارت و سرمايه در 
چابكسر، ضمن انجام  نقشه برداري دقيق توسط 
كارشناسان معتمد ثبت اسناد منطقه چابكسر، 
عمليات خيابان سازي و ديوار كشي اين شهرك 

به انجام رسيد.
مشارکتدرحملوانتقالبلوكهاي

سیمانيپروژهبزرگراهصدر
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب با حضور 
در پروژه دو طبقه كردن بزرگراه صدر، قطعات 
بتني  55  و 70 تني  مربوط به اين پروژه را از 
محل كارگاه ساخت به محل اجراي پروژه حمل 

مي نمايد.
برگزاريمجمععموميعاديسالیانه

وفوقالعادهشرکتتجارتو
سرمایهگروهفراب

جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان 
سهام شركت راس ساعت  4 بعد از ظهر روز سه 
شنبه مورخ 1391/09/07 در رستوران ساختمان 

مركزي  فراب تشكيل شد.

معاونت توسعه طرح ها: احتراماً به استحضار 
برنده  اعالم  نامه  تاريخ 91/9/7  در  مي رساند 
شده شركت فراب )Letter of Award( در 
مناقصه نيروگاه سيكل تركيبي صنايع مس از 
سوي شركت ملي صنايع مس ايران دريافت 
گرديد. بعد از برنده شدن در مناقصه نيروگاه 
500 مگاواتي پارس جنوبي در سال جاري اين 
دومين پروژه نيروگاه سيكل تركيبي مي باشد كه 
شركت فراب موفق شده است كه برنده مناقصه 

EPC باشد.

اطالعیه



اخبارداخلی

انجام مطالعات بهينه سازي طراحي فرآيندي پااليشگاه گازي كيش

اخبار نارديس

طرح توسعه  ميدان گازي كيش با هدف استحصال حدود سه 
ميليارد فوت مكعــب گاز در روز و فرآورش و انتقال آن به خط 
IGAT-7 تعريف شده است . اين طرح، در راستاي سياست هاي 
كالن توســعه جمهوري اســالمي ايران و منطبق با هدف كلي 
گســترش شبكه گازرساني كشــور در قالب سه فاز و هر يك به 

ظرفيت يك ميليارد فوت مكعب انجام مي پذيرد. 
از مجموع 13 حلقه چاه گاز موضوع طرح در فاز يك، شــش 
حلقه در محدوده كالستر 1 به مساحت تقريبي سه هكتار در مركز 
جزيره كيش و هفت حلقه چاه ديگر در محدوده كالســتر 2 به 

مساحت تقريبي چهار هكتار در غرب جزيره واقع شده اند.
گاز اســتخراج شده در كالسترهاي 1و2 توسط خط لوله "32 
به طول 10 كيلومتر به ســاحل جزيره و ســپس توسط خط لوله 
زيردريايي به طول 17 كيلومتر به تأسيسات اصلي فرآورش گاز در 

ساحل گرزه منتقل خواهد شد .
واحدهاي اصلي فرآورش گاز در پااليشگاه عبارتند از:

تسهيالت ورودي پااليشگاه گازي، واحد شيرين سازي، واحد 
احياء گاليكول، واحد تثبيت ميعانات گازي، واحد نم زدائي، واحد 
تنظيم نقطه شبنم، واحد صدور گاز، واحد بازيافت گوگرد، واحد 

عريان سازي آب ترش.
 بعد از فراورش گاز در پااليشگاه، گاز سبك و شيرين توليدي 
توســط خط لوله اي 56 اينچي به طول 94 كيلومتر به خط هفتم 

سراسري )IGAT-7(  منتقل مي شود. 
ميعانــات گازي حاصل از فــرآورش گاز نيز از طريق يك 
رشته خط لوله زيردريايي به طول 5 كيلومتر به سكوي شناور 

صادراتي )SBM( واقع در خليج فارس انتقال مي يابد.
مطالعاتبهینهسازيطرح:

طراحي پايه فاز اول اين طرح كه شامل تاسيسات فرآورش گاز 
ترش به ظرفيت يك ميليارد فوت مكعب و تاسيسات تامين كليه 
يوتيليتي ها جهت هر سه فاز است پيش از اين صورت گرفته بود 
اما شركت "مهندسي و توسعه نفت" )متن( به عنوان مجري طرح 
توســعه ميدان گازي كيش بر اين باور است كه طراحي مذكور از 
نقطه نظر انتخاب نــوع فرآيندهاي فرآورش و نيز ميزان مصرف 
انرژي، طراحي بهينه اي نبوده و الزم است مورد بازنگري قرار گيرد. 
از اين رو از شركت نارديس خواسته شد با مطالعه شرايط پروژه، 

طرح هاي جايگزين را پيشنهاد نمايد. 
در اين راستا پس از مطالعات ابتدايي، چهارده طرح جايگزين 
از ســوي نارديس پيشنهاد شد كه پس از بررسي آنها طي چندين 
جلسه مشترك كارشناسي با حضور مديران و كارشناسان شركت 
متن و شركت ســازه )به عنوان مشاور شركت متن(، شش مورد 
از گزينه هاي پيشــنهادي به عنوان طرح هــاي مورد توافق جهت 
بررســي هاي فني و اقتصادي انتخاب شــدند. محورهاي اصلي 

مطالعات در گزينه ها عبارتند از:
- استفاده از تزريق MEG جهت نم زدايي در مقايسه با فناوري 

Molecular Sieve
- استفاده از فناوري C3 Refrigeration جهت سردسازي 
 Joule به منظور تنظيم نقطه شبنم هيدروكربني در مقايسه با روش

Thomson Valve
- اســتفاده از فنــاوري Silica Gel جهت نم زدايي و تنظيم 
نقطه شــبنم هيدروكربني به طور همزمان در مقايســه با  فناوري 
 C3 و    Molecular Sieve ، Joule Thomson Valve

Refrigeration
- استفاده از فشارهاي باالتر مخزن گازي به منظور كاهش اندازه 

IGAT كمپرسورهاي انتقال گاز شيرين به

- اســتفاده از فشــارهاي باالتر مخزن گازي به منظور حذف 
IGAT كمپرسورهاي انتقال گاز شيرين به

- استفاده از حالل MDEA جهت شيرين سازي گاز ترش در 
DEA مقايسه با حالل

روش انجام مطالعه فني و اقتصادي گزينه ها به طور خالصه به 
صورت زير بوده است:

1( شبيه سازي فرآيندي هر گزينه
2( محاسبات تعيين اندازه فرآيندي و مكانيكي تجهيزات اصلي 

هر گزينه
3( تهيه فهرست كامل اطالعات تجهيزات هر گزينه

4( محاسبات تعيين مصارف يوتيليتي هر گزينه و تهيه جداول 
مربوطه

5( محاسبات تعيين مصارف مواد شيميايي هر گزينه
6( تخمين هزينه تجهيزاتي هر گزينه بر اساس اطالعات مندرج 

در فهرست تجهيزات
7( تخمين هزينه عملياتي هر گزينه بر اساس مصارف يوتيليتي 

و مواد شيميايي
8( تخمين هزينه چرخه عمر هر گزينه

پس از تكميل مطالعات، مشخص شد كه سه گزينه از مجموع 
شش گزينه، از لحاظ اقتصادي از وضعيت بهتري نسبت به طرح 
پايــه اوليه برخوردارند. اما جهت انتخــاب طرح نهايي عالوه بر 
پارامترهاي هزينه اي، موارد ديگري همچون سهولت انجام فرآيند، 
وضعيت مخزن گازي كيش در سال هاي آتي و نيز محدوديت هاي 
تامين تجهيزات به واســطه موقعيت خاص زماني نيز بايد مد نظر 
قرار گيرند كه كليه موارد مذكور به اطالع مجري طرح رسانده شده 

است و انتظار مي رود  تا طرح نهايي به زودي معرفي شود.
بر اســاس اينكه كدام يك از گزينه ها بــه عنوان طرح نهايي 
برگزيده شــود الزم خواهد بود طراحي پايه جهت بخش هايي از 

طرح موجود و يا جهت كل پااليشگاه دوباره انجام پذيرد.

خاتمه فعالیت هاي مهندسي پايه 
پروژه ايستگاه تقويت گاز وراوي

پروژه ايستگاه تقويت فشــار گاز وراوي از 
خرداد ماه سال 1389 در شركت نارديس آغاز و 
پس از دريافت تاييد كارفرما بر روي كليه مدارك 
تهيه شده و با پيشرفت 100درصدي ، در مهر ماه 
ســال 1391 با تحويل اسناد مناقصه EPC  به 
اتمام رســيد كه فعاليت هاي انجام شده در اين 

مدت به شرح ذيل است : 
- مطالعات امكان ســنجي كه شامل  مرور 
گزينه طراحي مورد نظر كارفرما و نهايي سازي آن، 
تهيه ليست تجهيزات ومصالح مورد نياز و برآورد 
هزينه هاي طرح،  زمان بندي انجام طرح، انجام 
مطالعات زيست محيطي اوليه و مرور مطالعات 

خاك شناسي بوده است.
- طراحي مفهومي  كه شامل ارائه آلترناتيوهاي 
مختلف مربوط به مكان احداث پروژه و تعيين 
مكان نهايي و آرايش و نوع كمپرسورها به همراه 
تحليل و مقايســه اقتصادي و فني و زيســت 
محيطي، انجام مطالعات مربوط به يوتيليتي مورد 
نياز، جاده دسترسي، سيستم برق رساني وديگر 
فعاليت هاي خارج ازسايت، برآورد هزينه هاي 
پروژه، انجام مطالعات زيست محيطي و مطالعات 

خاك شناسي بوده است.
-  مهندسي پايه كه شامل طراحي پايه فرآيند 
اصلي ايســتگاه به همــراه يوتيليتي هاي مورد 
نياز، تهيه و نهايي سازي كليه مدارك مورد نياز 
كارفرما مطابق با ليست مدارك مهندسي پايه،  
نهايي سازي Plot Plan طرح، تهيه MTO ها 
و تعيين كليه احجام جهت دريافت استعالم از 
سازندگان و  بررسي پيشنهاد سازندگان جهت 
برآورد هزينه پــروژه ، تهيه گزارش پدافند غير 
عامل و تهيه اســناد مناقصه  EPCبوده است. 
ايستگاه طراحي شده شامل يك دستگاه لخته 
گير، يك دستگاه جدا كننده سه فازي به همراه 
پمپ انتقال مايعات، چهار رديف تقويت فشار 
كه هريك متشكل از اسكرابر ورودي، كمپرسور 
و خنك كننده هوايي اســت، دريافت كننده و 
ارسال كننده  توپك ، سيستم تامين هوا، تانك 
ذخيــره گازوئيل و پمپ انتقال، سيســتم آب 
رساني، تامين ســوخت گاز، سيستم زهكش، 
سيســتم برق اضطراري، تانك آتش نشاني و 
پمپ هاي مربوطه، سيستم مشعل )فلر(، سيستم 
تصفيه فاضالب صنعتي  و بهداشتي و  سيستم 

چاله سوزان است.

اخبار شركت نارديس



پیشرفت عملیات ساخت بويلر هاي 
پروژه میعانات گازي بندرعباس

عمليات ساخت بويلرهاي پروژه ستاره خليج فارس 
تحت پيگيري شركت توبا در حال انجام بوده و 
پيشرفتي درحدود 65 درصد دارد. همچنين انجام 
محاسبات مهندسي و تامين مواد اوليه بخش ديگري 
از مبدل هاي اين پروژه نيز  مراحل  نهايي خود را 

طي مي كند.

عملیات مونتاژ ديستريبیوتر 
توربین پروژه نیروگاه آزاد

عمليات مونتاژ ديستريبيوتر توربين نيروگاه آزاد بر 
روي اسپيرال كيس انجام پذيرفت و بازرسي رده 
C و تست عملكرد آن انجام شد. اين تجهيز پس 
از انجام بازرسي و مشخص شدن نتايج تست 

عملكرد آماده ارسال به سايت خواهد بود. 

اجراي عمليات پايپ رك هاي پيش ساخته در پروژه 
ميعانات گازي بندرعباس

اخبار نارديس

 PRECAST PIPE( عمليات پايپ رك هاي پيش ساخته
RACK( در پــروژه ميعانات گازي بندرعباس اجرا شــد. به 
گزارش نارديس، در نواحي پروســس اين پروژه بخش عمده 
عمليات ســيويل مربوط به اجراي پايپ رك هاي پيش ساخته 
اســت. عمليات اجراي پايپ رك هاي پيش ساخته شامل نصب 
ســتون و تير ونيزگروت ريزي محل اتصاالت آنهاســت، اين 
 5/55 (LPG پايپ رك ها درناحيه پروسســي ودريونيت هــاي
 Recovery Unit )، 17/67 ( Unit LPG Merox) ، 8/58 (Unit
 Amine Treating/Sour Water Stripper)، 9/59 (Sulphur

(Recovery,TGTU and Sulphur Solidification Unit قــرار 

گرفته انــد. در حال حاضر، نصب ســتون وتيركليه پايپ رك ها 
به طوركامل به اتمام رســيده كه شامل نصب تعداد 317 ستون 
و 1597 تير و همچنين گروت ريزي اتصاالت شامل 317 گره 

جهت ستون ها و 3114 گره جهت تيرها است.
نظربــه اينكــه تير و ســتون اين پايپ رك هــا قبل ازنصب 
به طوركامل پيش ســاخته مي شــود)PRECAST(، از اين رو 
اين امرموجب تسريع درتكميل عمليات اجراي پايپ رك و پس 
از آن بهره برداري جهت شروع عمليات اجرايي نظيرلوله كشي 
روزميني )AG( و نصب اســتراكچرهاي فلزي مربوطه است. 
باتوجه به اينكه اين پايپ رك ها عموماً دوطبقه يا سه طبقه بوده، 
از ايــن رو اجراي عمليات نصب ســتون ها و تيرهاي طولي و 
عرضي و نيز گروت ريزي محل گره ها ازحساسيت بسيار بااليي 
برخورداربــوده وهمچنين رعايت موارد ايمني به جهت اجراي 
عمليات درارتفاع و كيفيت عمليات گروت ريزي )رعايت طرح 

اختالط و عمل آوري گروت( بسيارحايز اهميت است.

برگزاري دوره تخصصي طراحي 
شبكه فلر در نارديس

دوره تخصصي طراحي شبكه فلر در شركت نارديس و با 
حضور جمعي از همكاران بخش پروسس اين شركت برگزار 
شــد. مباحث ارائه شده در اين دوره عبارت بودند از محاسبه 
ورودي سيستم فلر در ســناريوهاي مختلف و تعيين سناريو 
 KO( حاكم، طراحي  و ســايزينگ خطوط شبكه و مايع گير
Drum( بر اساس معيارهاي مورد نياز و سايزينگ و انتخاب 
 Aspen Flare همچنين استفاده از نرم افزار .)Flare( مشعل
System Analyzer (FLARENET) بــراي طراحــي و 
سايزينگ شبكه فلر و نرم افزار Flaresim براي تعيين ارتفاع 

و موقعيت فلر، آموزش داده شد. 
گفتني است در اين دوره، ضمن پوشش مباني تئوري، تاكيد 
بيشتر بر كاربرد مهندســي قرار گرفت. در اين راستا، مباحث 
ياد شــده طي طراحي چند مورد شبكه فلر با داده هاي واقعي 
آموزش داده شــد تا فرآيند آموزش طبق نياز شــركت انجام 
شود به طوري كه شركت كنندگان دوره از توانايي طراحي كليه 

بخش هاي شبكه فلر برخوردار شدند.

برگزاري دوره تخصصي ارزيابي پیامد و 
ارزيابي کمي ريسك در صنايع فرآيندي

دوره تخصصــي ارزيابــي پيامد و ارزيابي كمي ريســك 
در صنايــع فرآينــدي با حضوركارشناســان بخــش ايمني 
شركت نارديس برگزار شــد. در اين دوره با توجه به سوابق 
شركت كنندگان پس از مرور مباني تئوري ارزيابي پيامد، موارد 
عملــي و كاربــردي از پروژه هاي نفت و گاز مورد بررســي 
قرار گرفــت به طوري كه شــركت كنندگان ايــن دوره توانايي 
تعيين لزوم استفاده از عايق هاي حرارتي، محاسبات مربوط به 
Fire Zone  ، Restricted Area ، Impacted Area و 
ESDV Layout و نيز برآورد ميزان تخريب ساختمان هاي 
حســاس در برابر موج انفجاري وارده را كسب نمودند.الزم 
به ذكر اســت در بخش ديگري از اين دوره با استفاده از نرم 
افزار Phast Risk ارزيابي كمي ريســك - كه هدف از آن 
بررسي و تعيين احتمال مرگ درواحدهاي فرآيندي است– با 
محاســبه شدت آسيب در يك حادثه )Effect( و نيز احتمال 
بروز حوادث مشــابه در واحد زمان )فركانس( با اســتفاده از 

مثال هاي عملي آموزش داده شد.

سرخط اخبا ر شركت توبا

سرخط اخبار شركت نارديس
 اتمامهیدروتستفایربویلروادامةنصب
سایرتجهیزاتبخشبخاردرواحدهايبرقو

بخارپتروشیميایالم

پروژه بویلرهاي دوم بخش نصب عملیات  
میعاناتگازيبندرعباس
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سازمان ملي استاندارد؛ مرجع تايید فني 
تجهیزات نفتي
عضو كميسيون انرژي مجلس از انتخاب سازمان ملي استاندارد به عنوان مرجع اصلي 
تاييد استاندارد تجهيزات نفتي با استفاده از آزمايشگاه هاي نفتي اين سازمان خبر داد . جليل 
جعفري به مصوبه جلسه گذشته كميسيون انرژي در خصوص تعيين مرجع اصلي تاييد كننده 
استاندارد كاالها و تجهيزات توليدي داخل كشور اشاره كرد  و افزود : در خصوص تاييد استاندارد 
تجهيزات نفتي بحث هاي بسياري در كميسيون انجام شد كه در نهايت با توجه به اطمينان خاطري كه 
مسئوالن اين سازمان به اعضاي كميسيون مبني بر توانايي استاندارد سازي تمام تجهيزات نفتي دادند ، تصميم 

بر آن شد تا تاييد اين تجهيزات توسط سازمان ملي استاندارد با استفاده از آزمايشگاه هاي نفتي انجام شود.

سرمايه گذاري 35 میلیارد دالري عربستان براي افزايش توان تولید نفت خود  
مديرعامل آرامكو از تصميم اين شركت براي سرمايه گذاري 35 ميليارد دالري در 5 سال آينده براي حفظ ظرفيت توليد نفت عربستان 
خبر داد . مديرعامل شــركت نفت عربستان اعالم كرد : اين شــركت قصد دارد به مدت 5 سال به ميزان 35 ميليارد دالر در بخش نفت 
عربستان سرمايه گذاري كند . اين رقم براي حفظ ظرفيت كنوني توليد نفت اين كشور و اكتشاف ميادين جديد نفتي هزينه خواهد شد . وي با 
اشاره به حمله ويروسي به شركت آرامكو اضافه كرد: خوشبختانه متخصصان اين شركت موفق شدند تا در مقابل اين حمله ويروسي مقابله كنند 
به طوري كه اين حمله ويروسي هيچ تاثيري بر روي توليد نفت اين شركت نگذاشته است . مديرعامل شركت نفت عربستان يادآور شد: وضعيت 
تقاضاي انرژي در آينده نگران كننده است ولي بايد وضعيت سرمايه گذاري در حوزه نفت و گاز و انرژي هاي تجديد پذير بهبود يابد . شركت نفت 

آرامكو بزرگترين توليدكننده نفت جهان در سال 2012 محسوب مي شود كه مي تواند روزانه حدود 9 ميليون بشكه نفت توليد كند. 

سرقت و سیل دو عامل کاهش دهنده تولید نفت نیجريه
توليد نفت نيجريه در هفته های اخير به دليل سرقت نفت و جاری شدن سيل 20 درصد كاهش يافته است.  به گزارش خبرگزاری رويترز از ابوجا، مقام های نفتی 
دولت نيجريه اعالم كردند: در پی جاری شدن سيل و سرقت های نفتی در نيجريه، توليد نفت اين كشور در هفته های اخير 20 درصد كاهش يافته است. اين گفته 
مقام های دولت نيجريه به باال رفتن قيمت  نفت كمك كرد. نفت نيجريه به آمريكا، آسيا و اروپا صادر می شود و توقف كنونی توليد نفت اين كشور كه 500 هزار 
بشكه در روز برآورد شده است، شايد حدود 0,5 درصد از عرضه جهانی را به خود اختصاص دهد. يك مقام صنعتی گفت: در پی جاری شدن سيل های شديد در 
هفته های اخير در نيجريه، اين كشور، توليد روزانه حدود 500 هزار بشكه نفت را از دست داده است. سخنگوی اداره منابع نفتی نيجريه گفت: توليد حدود 500 هزار 
بشكه در روز طی دو سه هفته گذشته متوقف شده بود، اما شرايط هم اكنون به حالت عادی خود بازگشته است.رئيس شركت ملی نفت نيجريه )ان ان پی سی( نيز 
گفت: توليد روزانه نفت و مايعات گازی نيجريه از ميانگين 2,5 ميليون بشكه در سال جاری ميالدی به حدود 2,1 تا 2,2 ميليون بشكه در هفته گذشته كاهش يافته 
بود. نيجريه، نخستين توليد كننده نفت در قاره آفريقا روزانه حدود دو ميليون بشكه نفت خام روانه بازارهای جهانی می كند و نهمين ذخاير بزرگ گاز طبيعی بزرگ 

جهان را در اختيار دارد كه بخش عمده آنها هنوز دست نخورده هستند. 

ساخت دو خط لوله اصلی گاز در عراق توسط کره جنوبی
دولت عراق قرارداد 127,5 ميليون دالری با شــركت دولتی گاز كره جنوبی برای ســاخت دو خط لوله اصلی گاز امضا كرد. عراق در پی اقدام های بغداد برای 
توسعه زيرساخت های داخلی كه نيازهای رو به رشد انرژی اين كشور را تامين می كند، قراردادي 127,5 ميليون دالری با شركت دولتی گاز كره جنوبی )كوگاز( 
برای ساخت دو خط لوله اصلی گاز در شمال عراق امضا كرده است. بر اساس اين قرارداد، شركت كوگاز دو خط لوله به طول 68 مايل خواهد ساخت كه 
شهر كركوك را به شهر صنعتی بيجی مرتبط  می كند. از اين خطوط لوله برای ترانزيت مايعات گازی و گاز استفاده خواهد شد.اين خطوط لوله قرار است 
تا سپتامبر 2014 به بهره برداری برسند. شركت كوگاز هم اكنون در حال توسعه يك ميدان گازی در غرب عراق و در نزديكی مرز با سوريه است و با 
مشاركت شركت های تی پی ای او تركيه و كويت انرژی در حال توسعه يك ميدان گازی ديگر در شرق عراق است.عراق، دهمين ذخاير بزرگ گازی 
در جهان را در اختيار دارد كه سال ها جنگ و تحريم مانع از توسعه زيرساخت های اين كشور شده است. شركت بی پی انگليس، ذخاير اثبات شده 

گاز عراق را تا پايان سال 2011 ميالدی 3,6 تريليون مترمكعب اعالم كرده است.

رشوه 765 میلیون دالري يك شرکت استرالیايي به وزارت نفت عراق 
يك عضو ائتالفي وابسته به دولت عراق، خواستار شفاف سازي در زمينه دريافت رشوه وزارت نفت عراق از يك شركت استراليايي شد .  
وزارت نفت عراق از يك شعبه شركت استراليايي - كه در مالزي مشغول به كار است- به دليل واگذاري سكوهاي صادرات نفتي در 
جنوب اين كشور، رشوه دريافت كرده است . به نقل از منصور التميمي وزارت نفت عراق بايد هر چه سريعتر يك تيم تحقيقاتي 
را براي بررسي دريافت رشوه تشكيل دهد تا مردم عراق كه صاحبان اصلي ذخاير نفتي هستند، از اين موضوع مطلع شوند . بر 
اساس اين گزارش مديران اصلي اين شركت استراليايي نيز پس از بررسي هاي صورت گرفته، پرداخت رشوه شعبه مالزي 

خود را به مبلغ 765 ميليون دالر تاييد كرده اند و تيم كارشناسي را در اين زمينه مامور كردند تا شفاف سازي كنند . 
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امارات متحده، میزبان بزرگان انرژي جهان 
بزرگ ترين همايش انرژي، به ميزباني امارات با حضور سران كشورها و بزرگان انرژي جهان در دوبي برگزار شد. 

اجالس سه روزه. مجمع جهاني انرژي با هدف بررسي بازارهاي انرژي ، برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي نفتي و بررسي 
راهكارهاي اتكاي هرچه كمتر به منابع ســوخت فســيلي و راه هاي دســتيابي به اهداف تعريف شده در نشست پيشين در 

ميالن ، آغاز شد. به گزارش )گلف نيوز( طي اين سه روز، عواملي هم چون انرژي پاك ، پاينده و تجديدپذير از سوي كشورهاي 
شــركت كننده مورد بحث و بررسي قرار گرفت. مراسم افتتاحيه اين اجالس كه براي نخستين بار خارج از اياالت متحده برگزار 

مي شود توسط )شيخ محمد بن رشيد المكتوم( حاكم امارات دوبي انجام شد . در اين رخداد مهم اقتصادي سران انرژي  بيش از 24 
كشور در دنيا پيرامون مسائل مرتبط با انرژي و تاثيرات آنها بر زندگي روزمره افراد به بحث و گفتگو پرداختند . بر اساس اين گزارش ، 

اولين دور از اين دســت نشست ها ، در سال 2000 ميالدي در ميالن ايتاليا برگزار شد كه عمدتا مسايل و مشكالت موجود در كشورهاي 
در حال توسعه در اين اجالس برجسته سازي شد. 

پرداخت بدهي »شل« به ايران 
شركت نفتي انگليسي – هلندي رويال داچ شل درصدد يافتن راهي براي پرداخت بدهي يك ميليارد دالري خود به ايران است . رويال داچ، مبلغي 

بالغ بر يك ميليارد دالر براي خريد نفت از ايران بدهكار اســت ، كه اين رقم با احتســاب بهره هاي معمول در سيستم مالي جهان رو به افزايش است . 
محدوديت هــاي غيرقانونــي اياالت متحده و اتحاديه اروپا عليه سيســتم نقل و انتقاالت بانكي ايران- كه از اول جوالي ســال جاري ميالدي اعمال 
شــد - موجب شده است تا شــل نتواند بدهي خود را پرداخت كند . به نوشته رويترز ، در شرايط كنوني كه اقتصاد ايران با وجود اعمال محدوديت ها 

به پيشــرفت هاي خود ادامه مي دهد ناتواني شــل در پرداخت بدهي خود، مي تواند به زيان اعتبار جهاني اين شركت بزرگ تمام شود چراكه اگر اين موضوع 
حل نشود در نهايت شل قادر نخواهد بود از افزايش روز افزون بهره بدهي خود جلوگيري كند . شل همچنين اعالم كرده است كه در تصميمش مبني بر بازپس 
دادن بدهي خود به ايران مصمم است و نيز خواهان برقراري ارتباط دوستانه و آرام با ايران پس از لغو سياست هاي تحريمي غرب است . اين شركت صاحب نام 
نفتي اميدوار اســت روزي فرا رســد كه بتواند بازهم آزادانه با كشــور با نفوذ خاورميانه يعني ايران داد و ستد نفتي داشته باشد . اين گزارش حاكي از آن 
است ، وزارت نفت ايران طي دو دهه گذشته بارها به شركت شل امكان حضور و سرمايه گذاري در حوزه هاي نفتي و گازي داده است اما محدوديت هاي 

غيرقانوني اخير اتحاديه اروپايي باعث شده تا شل با وجود تمايل آشكارش از حضور مستقيم در طرح هاي نفتي ايران براي مدتي كنار برود . 

خیز پتروناس براي کسب يك قرارداد طاليي در ساحل اقیانوس آرام 
به دنبال تصميم دولت كانادا مبني بر تنظيم قوانين براي سرمايه گذاري شركت هاي دولتي خارجي در اين كشور و رد پيشنهاد شركت پتروناس ، اين شركت 
در صدد برآمده اســت تا با بهبود برنامه پيشــنهادي خود به كانادا اطمينان دهد كه قرارداد 5/2 ميليارد دالري خود براي آن كشور سودمند است . اواسط 

ماه جاري ميالدي )اوايل آبان ماه( دولت كانادا پشــنهاد شــركت مالزيايي پتروناس براي برنامه توسعه منابع انرژي كانادا را رد كرد. اين اتفاق زماني 
رخ داد كه كريستســن پارادايس ، وزير صنايع كانادا ، پيشنهاد پتروناس  براي دولت را سودمند ندانست و به پتروناس 30 روز فرصت داد تا پيشنهاد 

خود را بهبود بخشد . منابع آگاه درتماس با رويترز ايران ابراز داشتند دولت كانادا قصد داشته تا پيشنهاد را قبول كند اما از اينكه تاييد اين قرارداد 
اختياراتش را در مورد پيشنهاد بحث برانگيز شركت چيني CNOOC براي NEXEN محدود كند، بيم دارد . به گفته منابع آگاه هيات پتروناس 

در جلســه ماهانه با مقامات كانادا ، موافقت خود را براي اختصاص وقت بيشــتر به منظور بهبود پيشنهاد براي تضمين سودآوري اين قرارداد 
و در نهايت عقد قرارداد، ابراز داشته اند . سخنگوي نخست وزير كانادا و وزير صنايع اين كشور، براي ارائه نظر در مورد اين اظهارات در 
دســترس نبوده اند. برخي مقامات پتروناس معتقدند : كانادا قصد ندارد كه برنامه توســعه خود را از بورس تورنتو خارج كند ، از اين رو 

چاره اي جز پذيرفتن پيشنهاد پتروناس ندارد . 

پیش بیني آژانس جهاني انرژي از آينده نفتي عراق 
آژانس بين المللي انرژي در آخرين گزارش خود پيشنهاد كرده كه عراق -سومين صادر كننده نفت جهان- اگر به چالش خود 

پايان دهد، مي تواند توليد را در هشــت ســال آينده بيش از دو برابر كند . عراق مي تواند عرضه نفت خود را تا سال 2020 
دو برابر كند و جايگاه خود را تا ســال 2035 ، به عنــوان بزرگترين صادر كننده نفت و تامين كننده بخش عمده اي 

از بازار نفتي آســيا ارتقا دهد . بنا به گزارش آژانس بين المللي انرژي، عراق با افزايش اســتخراج خود ،  از ميدان 
عظيمي كه در نزديك بصره در جنوب عراق واقع شده است ، تا سال 2035 سطح توليد خود را از 3 ميليون 

بشكه به بيش از 8 ميليون بشكه در روز ارتقاء دهد . به عقيده كارشناسان آژانس بين المللي ، تحول در 
مديريت بخش توســعه و توليد نفت راهكار اصلي افزايش توليد اين كشــور محسوب مي شود . 

اينكه اين افزايش توليد چه زماني به وقوع بپيوندد ، بســتگي به شرايطي دارد كه عراق ، خود 
ايجاد مي كند و از جمله ســرعت دولت در رفــع موانع ، برنامه هاي دولت براي ارزش 

دهي به درآمدهاي فراورده هاي نفتي شــرايط بازارهاي بين المللي و ميزان موفقيت 
دولت در ايجاد پايداري سياسي و توسعه منابع انساني در تحقق اين هدف 

بسيار موثر است.
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قائم مقام وزير 
نيرو گفت: بازده 
نيروگاه های كشور  
در سال های اخير 
از 34 درصد به 
بيش از 39 درصد 
رسيده است. وی 
گفت: تاكنون بيش 
از 67 هزار مگاوات 
ظرفيت نيروگاهی 
در كشور نصب 
شده است. ذبيحی 
افزود: توانمندی های 
صنعت برق كشور 
بسيار باالست؛ به 
گونه ای كه ما در 
كشورهای زيادی 
از جمله در منطقه 
خاورميانه، آمريكای 
جنوبی، اروپا و غيره 
حضور گسترده ای 
داشته و پروژه های 
پرشماری در اين 
كشورها اجرا 
كرده ايم
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در اين دوره نمايشــگاه كه مراسم افتتاحيه آن 
با حضــور ذبيحی، قائم مقام وزيــر نيرو، اكبرپور، 
رئيس هيأت مديره و مديرعامل شــركت سهامی 
نمايشگاه های بين المللی ج.ا.ايران، فتاح، مديرعامل 
شركت مديريت شــبكه برق ايران، توليدكنندگان، 
متخصصان، دانش آموختگان و اصحاب رســانه در 
محل دائمی نمايشــگاه های بين المللــی ج.ا.ايران 

برگــزار شــد،در حوزه هــای پيمانــكاران، 
مشاوران، كارفرمايان، توليدكنندگان تجهيزات 
برقی، تابلوسازان، كابل ســازان، دكل سازان، 
المپ ســازان و ... ميان صاحبــان صنايع و 
مخاطبان،تعامــالت و تبادالت تاثيرگذاري به 
انجام رسيد و اين شركت ها نسبت به معرفی 
آخرين دســتاوردها و فن آوری های خود در 
زمينه های توليد انواع تابلو های برق، ســيم ها 
و كابــل ها، دكل هــا، خطوط انتقــال برق، 
تجهيــزات آزمايشــگاهی و ابزارهای دقيق، 
توليــد انواع ژنراتورها و صنايع روشــنايی و 

مشتقات مربوطه اقدام كردند.
دكتــر »علی ذبيحــی« در آيين گشــايش 

دوازدهمين دوره نمايشگاه بين المللی صنعت برق 
ايران، با اشــاره به افزايش تحريم های كشورهای 
غربی عليه ايران، اظهار داشــت: در شــرايطی كه 
غربی ها تحريم های خود را اجرا می كنند، هيچ گونه 
خللی در روابط صنعتی ما با كشــورها وارد نشده 
است و شركت های خارجی با اشتياق در اين دوره 
نمايشــگاه حضور دارند.به گفتــه وی، تحريم ها 

هيچ گونه خلــل و تغييری در روند توســعه برق 
كشور نداشته است.

وی تصريــح كرد: صنعت برق كشــور در 33 
ســال گذشــته برای رســيدن به مرز خودكفايی، 
تالش های زيــادی كرده و بــه موفقيت های قابل 
توجهی در بخش كمی و كيفی دســت يافته است.
وی با بيان اينكه تا پايان ســال جاری، صنعت برق 
كشــور جشــن خودكفايی صد در صدی را 
برگزار خواهد كرد، ادامه داد: سياســت های 
بلند وزارت نيــرو از ابتدای پيروزی انقالب 
اسالمی تاكنون به نتيجه رسيده است و شاهد 
موفقيت هــای زيادی در ايــن زمينه بوده ايم. 
وی سهم كنونی توليد داخل در صنعت برق 
كشــور را بيش از 98 درصــد خواند و ادامه 
داد: تلفات برق كشور در هفت سال گذشته، 
هشت درصد كاهش يافته و از 23 درصد در 
ابتدای فعاليت دولت نهــم به 15 درصد در 
زمان حاضر رسيده است.وی همچنين گفت: 
بازده نيروگاه های كشور نيز در سال های اخير 
از 34 درصــد به بيش از 39 درصد رســيده 

گزارش كامل حاشيه و متن دوازدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق ايران

 فراب  »پيــمانكار بـرتـر« شد
بزرگ ترین رویداد نمایشگاهي صنعت برق ایران با حضور 300 شرکت ایرانی و 60 شرکت خارجی از کشورهای ایتالیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، 
چین، کره جنوبی، ترکیه و با مشارکت همه جانبه  شرکت هاي فراب،نوتاش و توبا،چهارم تا هفتم آبان ماه در محل دائمي نمایشگاه هاي بین المللي 

تهران برگزار شد.
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از حاشيه هاي 
مهم نمايشگاه 

اين دوره، حضور 

نداشتن مقامات 
عالی رتبه وزارت 

نيرو از جمله وزير 
نيرو ، معاون وزير 

نيرو در امور برق و 
انرژی و مديرعامل 

توانير بود. براساس 
اين گزارش وزير 

نيرو به همراه 
معاون خود در امور 

برق و انرژی به 
منظور شركت در 

اجالس كميسيون 
همكاري هاي 

اقتصادي ايران و 
ارمنستان در اين 

كشور به سر می برد
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است.وی گفت: تاكنون بيش از 67 هزار مگاوات 
ظرفيت نيروگاهی در كشــور نصب شــده است. 
ذبيحی افزود: توانمندی های صنعت برق كشــور 
بســيار باالســت؛ به گونه ای كه ما در كشورهای 
زيــادی از جمله در منطقــه خاورميانه، آمريكای 
جنوبی، اروپا و غيره حضور گســترده ای داشته و 
پروژه های پرشماری در اين كشورها اجرا كرده ايم. 
وی ادامه داد: شــكوفايی صنعت برق در كشور و 
در بخش بين الملل، حاكــی از توانمندی های اين 
بخش است و تحريم ها بر روی صادرات نيز هيچ 
گونه تاثيری نداشته اســت. وی در پايان با اشاره 
به ســال توليــد ملی و حمايت از كار و ســرمايه 
ايرانــی، حضور شــركت های بخش خصوصی را 
در دوازدهمين نمايشــگاه بين المللی صنعت برق 
ايران فعال دانســت و گفت: يكی از اولويت های 
وزارت نيرو، ايجاد نشاط و رفع موانع پيش روی 

فعاليت های بخش خصوصی است.
مديرعامل شركت مديريت شــبكه برق ايران 
هم در حاشــيه آيين گشــايش دوازدهمين دوره 
نمايشــگاه بين المللي صنعت برق ايــران، اظهار 
داشــت: ايران به واسطه برخورداری از شبكه ای 
پرقدرت، وضعيت مناســبی برای صادرات برق 
داشته و هم اكنون توان اين وجود دارد تا به كشور 

عراق به ميزان 7200 مگاوات برق صادر كنيم.
وی حجــم كنونی صــادرات برق ايــران به 
كشــورهای همســايه ازجملــه عــراق، تركيه، 
ارمنســتان، پاكستان و افغانســتان را بين 1500 تا 
1600 مگاوات اعالم كــرد و افزود: هم اكنون با 
كاهش 30 درصدی مصرف شــبكه برق به لحاظ 
خروج ســامانه های سرمايشــی از مدار مصرف، 
ظرفيت مازاد مناســبی برای صادرات برق وجود 
دارد و بين هفت هزار تا ده هزار مگاوات برق را 

می توانيم صادر كنيم.
تحريم های  احتمالــی  تاثير  وی درخصــوص 
جديد عليه وزارت نيــرو در زمينه صادرات برق، 
تصريح كــرد: تحريم ها هيچ اثــری در اين زمينه 

نداشته است.
وی شــبكه برق ايران را يك شــبكه پرقدرت 
خواند و گفت: جمهوری اسالمی ايران، شانزدهمين 
شبكه پرقدرت جهان است و خوشبختانه به ميزان 
كافی ظرفيت در سال های گذشته ايجاد شده است.
به گفتــه وی، هم اكنون ظرفيت نصب شــده 
نيروگاهی ايران به بيش از 67500 مگاوات رسيده 
اســت و از اين بابت هيچ مشكلی نيست و نه تنها 
می توانيم مشــكالت داخلی را برطرف كنيم بلكه 
توان صادرات را هم داريم. فتاح قره باغ با بيان اينكه 
هم اكنون عراق متقاضی دريافت برق بيشــتری از 
ايران است، افزود: افزون بر اين، هم اكنون موضوع 

صادرات برق به سوريه و لبنان مطرح است كه در 
دســتور كار قــرار دارد و در مجموع، تقاضا برای 
دريافت برق ايران، نه تنها كم نشــده بلكه بيشــتر 
هم شده اســت. وی همچنين درخصوص برنامه 
صادرات برق به كشورهای هندوستان و پاكستان، 
اظهار داشت: ايران از ظرفيت كافی برای صادرات 
برق به اين كشــورها برخوردار اســت و به دليل 
موقعيت جغرافيايی ويــژه اي كه دارد، می تواند به 
عنوان چهار راه ترانزيت برق در منطقه خاورميانه 

و در آسيای شرقی مطرح باشد. 
وی با اشــاره به صادرات بــرق ايران به تركيه، 
گفت: صادرات برق به تركيــه از دو ماه پيش، از 
طريق منطقه باشــكاله تركيه و پيش از آن از طريق 
بازرگان به دوغوبايزيــد تركيه صورت مي گيرد و 

بسياری از شــركت های خصوصی تركيه تقاضای 
برق دارند. 

مديرعامل شــركت مديريت شــبكه برق ايران 
تصريح كرد: در فكر تدوين آيين نامه هايی در ايران 
هستيم تا بخش خصوصی بتواند در زمينه صادرات 
برق فعال شود و اگر اين آيين نامه ها تدوين شود، 

صادرات برق به شدت افزايش خواهد يافت. 
از سوي ديگر و در پايان چهار روز فعاليت اين 
نمايشگاه، شركت های برتر در بخش های مختلف 

به اين شرح معرفی شدند:
بخش كارفرمايان:

ســازمان بهره وری انرژی ايران )سابا(، شركت 
توسعه منابع آب و نيروی ايران

بخش مشاوران:
سهامی خدمات مهندسی برق مشانير

بخش توليدكنندگان:

ســيمكو، كابل سازان ايران، ســيم و كابل ابهر، 
سيم و كابل يزد، پارس سوئيچ، كرمان تابلو، پارس 
كوير اروند، پرشــين تجهيز نيرو، احداث گســتر 
نيروی پارس، برق صنعت ساالر، روشنايی بهنور، 
پرشين سازه، گروه صنعتی تل وان، رهروان سپهر 
انديشــه، كنتور سازی ايران، ايران ترانسفو، صنايع 
كيان ترانســفو، مقره ســازی ايران، كيميا جاويد 

سپاهان، آريا ترانور
بخش پيمانكاران:

مپنا، گروه صنعتی صبا، فراب
بخش شركت های خارجی: 

MUILUSAN ELEKTRIK MALZ.
SAN.VE TIC.A.S.، EPO ELECTRIC 
CO. LTD.، DMS، OMICRON 
ELECTRICS GMGH

حاشيه ها:
از حاشيه هاي مهم نمايشگاه اين دوره، حضور 
نداشــتن مقامات عالی رتبــه وزارت نيرو از جمله 
وزير نيرو ، معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی 
و مديرعامل توانير بود. براساس اين گزارش وزير 
نيرو به همراه معاون خود در امور برق و انرژی به 
منظور شركت در اجالس كميسيون همكاري هاي 
اقتصادي ايران و ارمنســتان در اين كشــور به سر 
می بــرد . در افتتاح اين مراســم، علی ذبيحی، قائم 
مقام وزير نيرو، مجيد صالحی، مديرعامل سازمان 
توسعه برق ايران ، و برخی از مديران ميانی وزارت 
نيرو حضور داشــتند . گفتنی اســت در 11 دوره 
گذشته نمايشگاه صنعت برق به صورت دو ساالنه 
برگزار شده اما از امسال با توجه به پتانسيل باالی 
كشور در صنعت برق، در سال حمايت از توليد ملی 
اين نمايشگاه به صورت ســاالنه برگزار می شود. 
در حاشــيه اين نمايشــگاه، برگزاری نشست های 
تخصصی ميان مديران بخش خصوصی و مديران 
ارشد صنعت برق در خصوص راهكارهای توسعه 
صادرات صنعــت برق، توليد و ســاخت داخل، 
نشست مشترك نمايندگان كميسيون انرژی مجلس 
شورای اســالمی، مديران فعال بخش خصوصی و 
مديران دولتی صنعــت برق در خصوص حمايت 
از ساخت داخل، صادرات و تسريع در شبكه های 
بانكی و بيمه و همچنين ســمينارهای تخصصی از 
سوی شركت های خصوصی در مورد فناوری های 
جديد برنامه ريزی شــده بود.  نمايشگاه در هشت 
سالن و در مساحتی بالغ بر 17/000 مترمربع فضای 
نمايشگاهی برپا شد و همزمان با اين رويداد بزرگ 
اقتصادی و صنعتی، جلســات بررسی راهكارهای 
توســعه صادرات برق و خدمات فنی و مهندسی 

برگزار شد.



آذر ماه 1391 - شماره 26

راست مي گويند 
اگر بستر هر امري 
محقق شود، هميشه 
اتفاقات بزرگي 
در شرف تحقق 
قرار مي گيرد.نمونه 
هايش هم بسيار 
است و شرح آن 
البته كه در حوصله 
اين مقال نيست 
اما يكي از همين 
دسته اتفاقات، 
همين ميزگردهايي 
است كه چند 
صباحي است از 
سوي نشريه فراب 
برگزار مي شود 
و دستاوردهاي 
خوبي را هم به 
همراه داشته 
است؛ ميزگردهايي 
چالشي با محوريت 
مسائل و مشكالت 
معاونت هاي مختلف 
ستادي شركت با 
مديران اجرايي 
طرح ها و پروژه ها
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در ميزگردي با حضور مديران معاونت بازرگاني و مجريان پروژه ها مطرح شد

مسئله تامين در فراب...
راســت مي گویند اگر بستر هر امري محقق شود، همیشه اتفاقات بزرگي در شرف تحقق قرار مي گیرد.نمونه هایش هم بسیار است 
و شرح آن البته که در حوصله این مقال نیست اما یكي از همین دسته اتفاقات، همین میزگردهایي است که چند صباحي است از سوي 
نشریه فراب برگزار مي شود و دســتاوردهاي خوبي را هم به همراه داشته است؛ میزگردهایي چالشي با محوریت مسائل و مشكالت 
معاونت هاي مختلف ستادي شرکت با مدیران اجرایي طرح ها و پروژه ها. تحقق بستر طرح این مسائل و مشكالت، همان اتفاق بزرگي 
است که افتاده است و حال دســتاوردهاي بسیاري از آن انتظار مي رود، دستاوردهایي که پاسخگو شدن و تعامل کردن در کنار روح 
حاکم بر این جلســات که تقویت کننده خرد جمعي در بین ارکان مختلف شرکت اســت، بي شك از مهم ترین آنهاست. در ادامه سلسله 
میزگردهاي معاونت ها و مدیریت هاي مختلف شــرکت، آنچه در ادامه مي خوانید، میزگرد مجریان طرح هاست با مدیران و کارشناسان 

معاونت بازرگاني درباره مسائل و مشكالت پیش روي آنها...
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 معاونت بازرگاني 
به عنوان بخشي 

از ستاد شركت 
فراب، مجموعه اي 

است كه از يك 
طرف با دو واحد 
بزرگ مهندسي 

و اجرايي شركت 
و از سوي ديگر 

با تامين كنندگان 
بزرگ و كوچك 

خارج از مجموعه 
فراب، در تعامل 
است. روال كار 

در تعامل اين سه 
بخش اين چنين 

است كه ابتدا 
مدارك خريد توسط 

مهندسي تهيه و 
تنظيم مي شود و 

پس از طي مراحل 
اداري، درخواست 

تامين از طريق 
اجرايي به بازرگاني 

ارسال مي شود

سیدجوادهاشمي؛
معاونتبازرگانيشرکتفراب:

معاونت بازرگاني به عنوان بخشي از ستاد شركت 
فراب، مجموعه اي است كه از يك طرف با دو واحد 
بزرگ مهندســي و اجرايي شركت و از سوي ديگر 
با تامين كنندگان بزرگ و كوچك خارج از مجموعه 
فراب، در تعامل اســت. روال كار در تعامل اين سه 
بخش اين چنين اســت كه ابتدا مدارك خريد توسط 
مهندسي تهيه و تنظيم مي شود و پس از طي مراحل 
اداري، درخواست تامين از طريق اجرايي به بازرگاني 
ارســال مي شــود. در بازرگاني درخواست ها از نظر 
كامل بودن مدارك و مستندات كنترل نهايي مي شوند 
و پس از انجام اين پروســه كوتاه، با فروشندگان يا 
تامين كنندگاني كه در ليست تاييد شده شركت فراب 
قرار دارند، تماس گرفته مي شود و اين مدارك براي 
آنها ارســال مي شــود. فروشــندگان هم با توجه به 
موضوع درخواســت، در مدت زمان مناسب پاسخ 
 شان را مي دهند. با توجه به آيين نامه و مقررات فراب 
پاسخ هايي كه از سوي فروشندگان يا تامين كنندگان 
دريافت مي شود بررســي و طبقه بندي شده و براي 
بخش اجرايي و مهندسي ارسال مي شود و همكاران 
مجددا در بخش مهندســي مدارك را بازبيني كرده و 
اگر نظر خاصي داشته باشند اعمال مي كنند.  پس از 
بازبيني، اين مدارك دوباره به بخش بازرگاني ارسال 
مي شــود و بازرگاني بعد از كنترل هاي الزم، مدارك 
را براي فروشنده ارســال مي كند. بايد توجه داشت 
كه فرض بر اين اســت كه با دو بار رفت و برگشت 
مدارك بين بخش هاي بازرگاني، مهندسي، اجرايي و 
تامين كنندگان بتوانيم به مرحله خريد برسيم، ولي در 
بعضي از موارد خاص، به دليل تغييرات يا محدوديت 
 در اطالعات فني، رفت و برگشت مدارك بيش از دو 
مرحله صورت مي گيرد و منجر به اين مي شــود كه 
زمان مورد نظر تامين، از حد مورد انتظار بيشتر شود. 
اين اتفاقي اســت كه معموال در بخش بازرگاني رخ 
مي دهد و ما تمام تالشمان اين است كه بتوانيم تامين 
را در زمان مناســب خود براي بخش اجرايي انجام 
دهيم. بعضا نيز به دليل مشــكالت جاري بين المللي، 
ما زمان  را از دســت مي دهيم، زيرا شــرايط غير قابل 
كنترل هستند و همين امر هم هست كه معموال منجر 
به زماني طوالني تر از زمان برنامه ريزي شــده براي 
خريد ها مي شــود. در عين حال، تاخيرات تامين در 
مقايســه با نياز واقعي اجرايي ها بسيار محدود است. 
همانطــور كه مي دانيم، برنامــه زمان بندي و ماهيت 
پروژه ها با يكديگر متفاوت است. برنامه زمان بندي  
اكثر پروژه ها به اندازه كافي باز اســت منوط به اينكه 
مجريان محترم متناسب با اولويت هاي خريد به موقع 
اقدام به خريد كرده باشند. در اين صورت زمان كافي 
براي تامين را در اختيار خواهيم داشت. به پروژه هايي 
كه ما را دچار چالش هاي خاص مي كنند پروژه هاي 
سرعتي گفته مي شود. گاهي اوقات به دليل عدم توجه 

مجريان محترم بــه اولويت بندي هاي خريد و اينكه 
تامين يك تجهيز چقدر زمان مي خواهد، ممكن است 
كه زمان اوليه در اختيار را از دست بدهند و ديرتر از 
زمان تعيين شــده اقدام كنند. طبيعتا وقتي زمان بندي 
فشرده شــود اطالعاتي كه مهندسي براي تامين تهيه 
مي كند، دچار نقصان شده و همين نواقص هم باعث 
مي شــود كه ابهامات خريد زياد شــود. براي اينكه 
بخواهيم اين ابهامــات را رفع كنيم بايد زمان زيادي 
را از دســت بدهيم و تعداد رفت و برگشت مدارك 
خريد افزايش يابد و يا خريد به دليل عجله، نا منطبق 
انجام شود كه خود منشاء مشكالت بعدي است. اين 
تصوير بخشي از فعاليت تامين در مجموعه بازرگاني 
است. از زماني كه قرارداد منعقد مي شود و تجهيزات 
ســاخته و آمــاده حمل مي شــوند بخش هاي ديگر 
بازرگاني فعال مي شوند. بايد دايره حمل  ونقل، بيمه 
و ترخيص بخش بازرگاني و در خريدهاي خارجي، 

بخش اعتبارات و بانكي نيز درگير شوند.
 مواردي هســت كــه اجرايي ها تاميــن اقالم را 
بدون واسطه بازرگاني با توجه به اختيارات آيين نامه 
معامالت اقــدام كرده اند و به تناوب هم مشــاهده 
كرده ايم كه مدارك و اسنادي كه براي حمل ونقل و 
ترخيص الزم است متناسب با كار فراب و كار بخش 
بازرگاني تهيه و تنظيم نشده و اين مسائل خود باعث 
تاخير در تامين اقالم مي شود. در انعقاد قرارداد با تامين 
كننده عمدتا درگير تنظيم روش پرداخت، روش حمل 
و ضمانتنامه و زمان بندي ها مي شــويم و بعد از طرح 
مسائل تامين با فروشنده بحث قرارداد نهايي مي شود. 
اين يك تصوير كلي از فعاليت هاي بازرگاني است 
و نگاه معاونت بازرگاني در تعامل با بخش هاي ديگر 
شركت، مبتني بر دقت، كيفيت و تامين با قيمت مناسب 
اســت تا كاال به موقع و با شــرايط مناسب به بخش 
اجرايي تحويل داده شود. هرچند بعد از عقد قرارداد، 
مطابق روال، اجرايي ها با فروشندگان درارتباطند، ولي 
در صورت بروز هر مشــكلي پيمانكاران با بازرگاني 
تماس مي گيرنــد، و اين روزها راضي نگه داشــتن 
پيمانكاران يكي از كارهاي مهم بازرگاني اســت كه 

بايد با دقت فراوان و ظرافت صورت پذيرد. 

رضافرانوش
مجريطرحنیروگاهسنگتوده2:

قبل از هرچيز الزم مي دانم به بهانه تعامل مناسبي 
كه در طرح سنگ توده با معاونت بازرگاني برقرار بود 
و اينكه تجهيزات در زمان مناسب به سايت رسيد و 
كار بــه خوبي پيش رفت از كليه همكاران در بخش 

بازرگاني تشكر كنم.
يكي از مســائلي كه در زمينــه تامين با آن مواجه 
هستيم، عدم توافق درتهيه POS بين معاونت مهندسي 
و بازرگاني است به اين منظور كه چه مسايلي بايد در 
 QC درج شــود يا نحوه گرفتن مدارك براي POS
چگونه باشد. فكر مي كنم كه بهتر است بين سه بخش 

معاونت بازرگاني، مهندسي و QC به نوعي به توافق 
رسيد كه به طور معمول مندرجات در اين POS چه 
چيزهايي بايد باشد كه در تامين نگراني براي كسري 

يا موارد اين چنيني نداشته باشيم.
دومين موضوع تيپ سازي اقالم است براي نمونه 
كمپرسور يا ديزل ژنراتور. درست است كه اين اقدام 
كار راحتي نيســت ولي مي توانيم با تالش بيشتري 
نواقــص را رفع كنيم تا اين پروســه با روال بهتري 

صورت گيرد.
موضوع ديگر در طرح هاي خارج كشور مواردي 
اســت كه براي ترانزيت اقالم با آن مواجه بوديم كه 
البته اين موضوع به نوع قرار داد بســتگي دارد كه در 
بعضي از فرايند هاي انتقال با مشــكل مدرك روبه رو 
شده ايم. به نظر من، بهتر است كه اين موارد براي ما 
به صورت دفترچه مدون وجود داشته باشد كه بدانيم 
در چه مرحله اي هستيم. برخي از پيمانكاران ايراني 
مثل ما در اين زمينه نوپا هستند و اگر اين مسائل در 
قرارداد درج نشود در اين روال ورود و خروج كاالها، 
قطعا هم كارفرما و هم پيمانكار آسيب مي بيند و در 

اين صورت هزينه گزافي نيز بايد پرداخت شود. 

ســعیدقنبري،مجريطرحهــايکنتورهاي
هوشمندونیروگاهآبيتانا:

پيرو صحبت هاي آقاي مهنــدس فرانوش، بايد 
اضافه كنم كــه در رابطه با بحث مدارك و ترخيص 
در پروژه تانا با هماهنگي آقاي فرزانگان و گروهشان 
در واردات و صادرات مشكلي نداشتيم و كار تانا در 
حمل و ترخيص بسيار خوب پيش رفت. موضوعي 
كه در اين بحث مهم اســت اين است كه هر چقدر 
گروهي كه با آقاي فرزانگان كار مي كنند از نظر فكري 
و كاري يكدست تر و هماهنگ تر باشند اين كار بهتر و 
روانتر انجام خواهد شد. در پروژه تانا آقاي فرزانگان 
زحمت مضاعفي كشــيدند و در مباحث مربوط به 
حمل و ترخيص بسيار خوب ما را راهنمايي كردند. 

درباره سرعت بســتن قرارداد ها با آقاي مهندس  
هاشــمي موافقم كه بخشــي از تأخيرات در بستن 
قراردادها به دليل بعضي كاستي ها در POSهاي تهيه 
شده مي شود ولي براي مثال POS ترانس هاي اصلي 
نيروگاه در پروژه تانا مشكلي نداشت در صورتي كه 

بستن قرارداد آن بسيار طول كشيد.
موضوع ديگري كه مطرح است، عدم تنوع الزم در 
ليست فروشندگان مجاز است. به نظر من اين موضوع 
از اينجا نشات مي گيرد كه ليست فروشندگان مجاز ما 
در زماني كه شــرايط عادي بوده، يعني در زماني كه 
شــرايط كنوني حاكم نبوده، تهيه شده است و از اين 
رو بيشتر شامل فروشندگان اروپايي است كه شايد در 
حال حاضر كار با آنها مقدور نباشد يا حداقل خيلي 
دشوار باشد. در حاليكه بعضي از فروشندگان هندي 
يا چيني خوب هســتند كه با توجه به كيفيت خوب 
محصوالتشــان مي توان آنها را به ليست فروشندگان  
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فراب اضافه كرد. موضوع ديگر مرجع قيمتي است؛ 
من فكر مي كنم كه ما يك مرجع قيمتي كامل و مدون 
بــراي خريدهاي مختلف مان به منظور مراجعه به آن 
براي تصميم گيري در رابطه بــا قيمت قراردادها در 
فراب نداريم. در بحث ثبت ســفارش، مشــكلي كه 
وجود دارد اين اســت كه در برخي موارد، اطالعات 
همــكاران در معاونت بازرگاني درباره قوانين جديد 
در رابطه با اينكار كافي نيست و از اين رو بهتر است 
كه مشــكالت را با هم در ميان بگذاريم تا بتوانيم با 
كمــك هم آنها را حل كنيم زيرا به باور من در فراب 
همه ما به صورت يك تيم هستيم و بايد در مسير رفع 

مشكالت به يكديگر كمك كنيم.

سیدکمالموسوي،مدیرتامینتجهیزاتبرقو
ابزاردقیقمعاونتبازرگاني:

همــكاران درباره مشــكالت خريــد موجود در 
بخــش بازرگاني مواردي را مطــرح كردند كه آيتم 
اول بحث مربوط بــه POS ها يا مدارك فني خريد 
بود كه الزم دانســتند تيم مهندسي فراب POS ها را 
بهتر تدوين كنند. بهتر به اين معنا كه براي نمونه الزم 
است مسائلي درباره الزامات بازرسي كاال يا QC در 
POS ها توسط مديريت مهندسي لحاظ و منعكس 
شــود. در بعضي مواقع ديده شــده كه در POS ها 
اشــاره به شــرايط قراردادي و بازرگاني مي شــود، 
به عنوان مثال مدارك فني مهندســي اشاره به شرايط 
تحويل به صــورت   FOB مي نمايد در صورتي كه 
اين موضوع بايستي در قرارداد با چارچوب مشخص 
توسط بازرگاني و با لحاظ استراتژي پروژه تنظيم و 
تدوين گردد. اين مبحث طي جلســاتي در يك بازه 
زماني طي 2 يا 3 سال گذشته با بخش مهندسي مطرح 
شــد كه در آن زمان، صورت جلساتي تنظيم شد و 
ديدگاه بازرگاني در اين خصوص به مهندسي انتقال 
داده شــد. حال اگر در آينده مشكالتي در خصوص 
تدوين POS مطرح شــود، بهتر است كه جلسات 
به صورت مســتمر برگزار شــود. موضوع بعدي در 
خصوص تيپ ســازي POS ها است؛ بحث بر سر 
اين موضوع اســت كه  برخي از POS هايي كه تهيه 
مي شود با اســكوپ كاري كه پيمانكارها مي توانند 
كااليي را بسازند يا تحويل دهند تطابق ندارد؛ فرض 
كنيد مي خواهيم يك دستگاه ترانسفورماتور بخريم 
و در مــدرك POS بايد سيســتم تصفيه روغن هم 
همراه ترانسفور ماتور تحويل داده شود ولي از برخي 
سازندگان ترانسفورماتور نمي توان انتظار داشت كه 
سيستم تصفيه روغن را نيز تامين كنند و همين مطلب 
باعث رفت و برگشت ها و مكاتبات غير ضروري بين 
فراب و فروشنده مي شود. اين موضوع ممكن است 
در كاالهــاي ديگر هم مطرح شــود و اگر ما بتوانيم 
با توجه به شــرايط و پتانسيل سازندگان و بر اساس 
نظرات آنها به تدوين مدارك خريد بپردازيم. بخشي 
از مشكل ما به باور من برطرف مي شود. بايد پذيرفت 

كه بخشي از كاالها به سفارش فراب يا مختص فراب 
ســاخته نمي شــوند. اگر از اين نوع كاال خريداري 
مي شود ما نمي توانيم انتظار داشته باشيم كه در زمان 
ساخت كاال در تست هاي كارخانه اي حضور داشته 
باشيم، چون اين نوع كاالها به صورت انبوه ساخته و 
به ايران ارسال مي شود و انتخاب اين كاالها به صورت 
كاتالوگي صورت مي گيرد. بعضــي از موارد هم كه 
بحث تاخير در زمان اســت، به بحث هاي مديريتي 
برمي گردد. با توجــه به صحبت هاي آقاي قنبري در 
خصوص ترانســفورماتور در تانا يا سنگ توده بايد 
اشــاره كنم زماني كــه در حال تاميــن بوديم، تمام 
قيمت هاي خارجي را در دست داشتيم ولي همان طور 
كه مي دانيد ترانسفورماتور يكي از بحث هاي خاص و 
حساس بوده كه بحث توليد داخل هم در آن مطرح 
است. به اين معني كه الزام به حمايت از توليد داخلي 
داريم هر چند در پروژ ه هاي خارجي مثل سنگ توده 
يا تانا ما قيمت هاي فروشــندگان خارجي را اخذ و 
بررســي كرديم و طي نشســت هايي كه با معاونين 
داشتيم نتيجه بر اين شــد كه به دليل حمايت توليد 
داخلي از ايران ترانســفو خريد شود. اين حساسيت 
نيز وجود دارد كــه خريد از توليدات داخل به همراه 
چانه زني و رسيدن به قيمت عادالنه و جهاني است.  
بحث ديگري درباره پيش نويس هاي قرارداد ها توسط 
آقاي قنبري مطرح شد كه بازرگاني اين پيش نويس ها 
را دير هنگام به بخش اجرايي ارسال مي كند. همانطور 
كه اســتحضار داريد اين پيش نويس ها خام هستند و 
طبق آيين نامه هايي كه در بخش بازرگاني وجود دارد 
ما موظفيم قبل از اينكه قرارداد ها را براي پيمانكارها 
ارســال كنيم حتما اين قرارداد ها به بخش اجرايي و 
مالي توزيع شــود و نقطه نظرات مالي و اجرايي را 
دريافت كنيم. اگر موردي هم بوده به صورت محدود 
بوده و تمام تالشــمان بر اين است كه قراردادها قبل 
از رويت پيمانكاران در سيســتم داخلي فراب مورد 
بررســي قرار گيرد و نقطه نظرات مالي و اجرايي بر 
آن منعكس شود. شايد يكي از موضوعاتي كه ما در 
انعقاد قراردادها با آن مواجه هستيم بحث غني نبودن 
ليست فروشــندگان مجاز ما است و قبول هم داريم 
كه ليست فروشندگان مجاز ما به دليل محدوديت در 
خريد كامل نيست. همان طور كه مي دانيم شركت هاي 
زيادي سراغ فروشندگان چيني و هندي رفته اند و ما 
هم بايد زماني را صرف كنيم تا بتوانيم برخي از اين 
فروشندگان را به خوبي شناسايي كنيم. الزمه اين امر 
حضور فعال تردر نمايشگاه ها است. بيشتر نمايشگاه 
هايي كه ما در آن شــركت مي كنيم در اروپاســت و 
بالطبع در اين گونه نمايشگاه ها فروشندگان چيني يا 
هندي نقش فعالي را ندارند. اگر ما بتوانيم فروشندگان 
چيني را از طريق نمايشگاه هاي محلي چين دنبال كنيم 
مي توانيم اين پروسه شناسايي را راحت تر پيش ببريم. 
از طرف ديگر بايســتي همت جمعي بين مهندسي، 
اجرايي، QC و بازرگاني تقويت شــود تا ما بتوانيم 

فروشندگان را شناسايي كنيم. در فراب فروشندگان 
درجه دو يا سه را به سختي مي پذيريم و البته درست 
اســت كه ما در نيروگاه هاي آبي بايد از فروشندگان 
درجه 1 اســتفاده كنيم ولي بايد نيم نگاهي به رقباي 
خود داشــته باشيم كه آنها در اين شرايط چه رفتاري 
را نشــان مي دهند. به عنوان مثال وقتي ما مي گوييم 
كه قيمت هاي ما به نســبت رقبا باالست و پيگيري 
مي كنيم، مي بينيم كه رقباي ما  براي مثال در صنعت 
ريلي به دنبال فروشندگان درجه دو و سه هستند. پس 
بهتر است ما هم اين ريسك ها را )يعني عقد قرارداد 
با فروشــندگان درجه دو و سه( اول شناسايي سپس 
پذيرش و بعداز آنها مراقبت كنيم. اين موضوع باعث 
مي شــود كه در بازار رقابت بهتر وارد ميدان شويم. 
اگر در بحث فروشــندگان كمي بيشتر تالش كنيم و 
حمايت هاي مهندسي را داشته باشيم مي توانيم قيمت 
را كاهش دهيم و چه بســا كه بتوانيم سرعت كار را 

هم باالتر ببريم. 

محسنعباســيمدیرتامینتجهیزاتمکانیك
معاونتبازرگاني: 

 با توجه به اينكه آقاي موسوي به اكثر موارد اشاره 
كردند بايد در خصوص صحبت آقاي فرانوش درباره 
بحث ترانزيــت به صورت اجمالي مطرح كنم كه در 
قرارداد هاي خارج از كشور  بايد بحث هاي ترانزيت 
در بخش تامين با مديريت قراردادها هماهنگ شود و 
با توجه به شرايط پروژه ها در حقيقت سعي شود تا 
آنجايي كه اطالعاتــي درباره پروژه ها وجود دارد در 
قرارداد ها منظور شود به عنوان مثال در تانا اطالعاتي 
از قبيــل بازرســي و گمرك كنيا و حتــي در پروژه 
تاجيكستان مسايلي را كه مي دانستيم در اين پروژه ها 

وجود دارد مورد بررسي قرار داديم.

فرانوش:البته منظور من تجهيزاتي  بود كه بايد از 
ايران عبور مي كرد.

عباسي:چون خريد از ايران بوده، رويكرد تامين 
قرارداد با پيمانكار به اين طريق بود كه مسئوليت هم 
بر عهده پيمانكار و هم برعهده فراب باشــد تا بتواند 
موضوع تامين را به صورت كلي مورد بررســي قرار 
دهد يعني وقتي كه ما قــراردادي با پيمانكار منعقد 
مي كنيم چه داخلي و چه خارجي، تقريبا مســئوليت 
را بــر عهده پيمانكار قــرار داده ايم ولي كامال با نظر 
شما موافقم كه در اين مسئوليت مسائل ناشناخته اي 
وجود دارد كه ما به عنوان پيمانكار اصلي نســبت به 

يك پيمانكار جزء بايد مسائل را بهتر شناسايي كنيم.
يكي از موضوعاتي كه مي خواهم در اين ميزگرد 
مطرح كنم مسئله زمان بندي تامين است. در برخي از 
پروژه ها مانند ســنگ توده، تانا، شيركوه و پارسيان و 
پروژه هاي از اين قبيل كه پيگيري مجريان به شكلي 
بوده كه كاال را ســر وقت مي خواهنــد ، با برگزاري 
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جلســات برنامه ريــزي تامين به صــورت هفتگي 
با مديــران برنامه ريزي و كنترل پروژه، به مســائل 
بسياري از قبيلPOS  ها، مسائل بازرگاني، نحوه ارائه 
پيشنهادهاي داخلي و خارجي، فروشندگاني استعالم 
شونده، مسائل اجرايي و مهندســي پرداخته ايم. در 
پروژه هايي كه زمان بندي بازي داشته اند، پروژه هايي 
هســتند كه آزادي عمل زيادي دارند. به اين مفهوم 
كه درخواست تامين را زود ارسال مينمايند و در يك 
بازه زماني طوالني مدت پروژه را به انجام ميرسانند. 
بســياري از كاالهاي پروژه هاي نيــروگاه آبي به اين 
شكل اســت كه اگر هم تجهيزات نصب شود پيش 
راه اندازي و راه اندازي نمي شود. يعني در نيروگاه هاي 
آبي كه پيش فرض اصلي پيدايش فراب بوده ، رويكرد 
مجريان به اين شــكل بوده اســت كه انرژي الزم را 
بر تجهيزات اصلي مانند توربيــن، ژنراتور، گاورنر 
و... گذاشته اند و انرژي تامين اقالم وابسته و جانبي 
را در حاشــيه داشته باشند. فرض كنيم اگر تابلويي، 
كمپرسوري، لوله اي مي خواهند، تا زماني كه به مشكل 
بر نخورند پيگيري نمي نمايند. مويد اين مساله هم، 
درخواست هايي است كه توسط اجرايي ها به عنوان 
بخش اقالم جانبي براي ما ارسال مي شود. مخصوصا 
در پروژه هــاي داخــل و خارج از كشــور صدها 
درخواست اقالم داريم. به عنوان مثال لوله اتصاالت، 
كابــل، تجهيزات، پيچ و مهره و... در واقع مشــاهده 
مي كنيم كه بعضــي از اجرايي ها هفته اي 5 تا 10 بار 
درخواست تجهيزات ارسال مي كنند. اين مساله هم 
وقت بازرگاني را مي گيرد و هم مسائل جانبي ايجاد 
مي كند چــون مي توان مثال درخواســت تامين پيچ 
و مهره يك پروژه را يكبار يا حداكثر دو يا ســه بار 
برآورد نمود و هزينه هاي سربار را در يك يا حداكثر 
سه مرحله ببينيم. ولي زماني كه تعداد درخواست زياد 
مي شــود هزينه ها هم افزايش پيدا مي كند و اين امر 

باعث مي شود كه مراحل خارج از كنترل قرار گيرد.
موضوع ديگري كــه در بخش بازرگاني و تامين 
محســوس است و به مراتب در ســال هاي اخير در 
طرح هاي خارج از كشــور كمتر ولي در طرح هاي 
داخل بيشــتر ديده مي شود اين است كه درخواست 
تامين براي بازرگاني ارسال مي شود و خواسته مي شود 
كه به زمان بندي برســد و بازرگاني سعي مي كند كه 
ايــن زمان بندي را با دقت پيش ببــرد زماني كه اين 
كار در اقالم جانبي به مرحله خريد مي رسد معموال 
مجريان پرداخت هاي ما را در اولويت كاري خود قرار 
نمي دهند. يعني خريد توسط بازرگاني انجام مي گيرد 
)اگر قراردادي باشــد به اجرايي انتقال پيدا مي كند و 
اگر قراردادي نباشد و به صورت خريد فاكتوري باشد 
فاكتــور را خود بازرگاني پيگيري مي كند( ولي زمان 
پرداخت مي بينيم كه بخــش اجرايي، پرداخت هاي 
مربــوط به خريدهايي را كه راســا توســط بخش 
اجرايي انجام شــده است در اولويت قرار مي دهد و 
پرداخت هاي بازرگاني را به دليل اينكه مســتقيما به 

فروشنده يا پيمانكار در ارتباط نيست، در اولويت هاي 
بعدي قرار مي دهد و اين موضوع باعث مي شود كه 
بازرگاني تصور نمايد كــه اجرايي ها اولويت بندي 

زمان تامين را خوب رعايت نمي كنند. 
موضوع ديگري كه آقــاي مهندس قنبري درباره 
مرجع قيمتي در فراب مطرح كردند درســت است 
كه مرجعي وجود ندارد ولي به اين معنا هم نيســت 
كه اصال مرجعي نداشــته باشيم. مرجع فعلي فراب 
براي قيمت ها مرجعي است كه در معاونت بازرگاني 
در قسمت قرارداد ها و كميسيون معامالت بازرگاني 
وجود دارد و ما چــون تمام قراردادها را به معاونت 
برنامه ريزي و توسعه سيستم ها ارائه ميدهيم، از اين رو 
قيمت قراردادها موجود و موارد مشابهي در بازرگاني 
و معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها وجود دارد 
كه در حال حاضر نيز در بسياري موارد از اين قيمت ها 
در ارائه برآورد پروژه ها استفاده مي شود. اما الزم بذكر 
است كه مرجع ما كالسه بندي شده و به روز نيست. 
هرچند كه ما در نيروگاه هاي آبي، مرجع هاي خوب 
و دقيقي داريم به عنوان مثال در پروژه داريان با وجود 
 HEC مرجع هاي دقيق توانستيم قرارداد شركت هاي
و DEC را بــا حداقل قيمت و تخفيفات خوب به 
ســرانجام برســانيم. با توجه به تحليل فوق مرجع 
موجود، مدون و ســازمان يافته  نمي باشــد و ما بايد 
در اين زمينه بــا برنامه ريزي و همت جمعي تمامي 
تيم هاي فراب، از جمله بازرگاني، توسعه سيستم ها، 
توســعه طرح ها و معاونت هاي ديگــر مرجع قابل 
اتكاي جديــدي را ارائه دهيم. موضوع بعدي درباره 
خريد هاست، من فكر مي كنم كه استراتژي تامين بايد 
از طريــق مدير پروژه در ابتداي پروژه نهايي شــود. 
حدود 6 يا 7 ســال پيش بود كــه جهت پروژه هاي 
كارون 4 و گتوند جلسه اي را با عنوان توافق استراتژي 
تامين برگزار كرديم كه نتيجه خوبي به دنبال داشــت 
ولي در پروژه هاي اخير فراب به دليل بحث تحريم، 
خاســتگاه و ديدگاه  كارفرماهاي جديد نســبت به 
كارفرماهاي سابق فرق كرده است. هرچه قدر تكليف 
بخش بازرگاني در مورد اين استراتژي ها مشخص تر 
باشد راحت تر كار انجام مي شــود به عنوان مثال در 
بخش ريلي در زير گذر تهران-تبريز بحث جلسات 
كارفرما و فروشندگان مطرح شده است هنگامي كه 
وارد عمل شديم متوجه شديم كه بودجه اجرايي به 
ما اين اجازه را نمي دهد كه بخواهيم اقدام اجرايي در 
جهت تامين انجام دهيم و جداي از مســئله بودجه 
پروژه با مشــخص نمودن نوع تامين و فروشندگان 
مشخص به راحتي مي توانستيم با عملكرد بهتري اين 
پــروژه را ارزيابي كنيم و بعد از برآورد هايمان بخش 
بازرگاني را درگير اين موضوع كنيم. استراتژي بسيار 
مهم اســت و به نظر من اســتراتژي بر عهده مجري 
است نه كارفرما. مجري بايد مديريت هزينه و زمان 
را در دست داشته باشد و مديريت زمان نبايد تنها بر 
عهده بخش بازرگاني باشــد. ولي اين مديريت زمان 

را بايد برنامه ريزي اجرايي انجام دهد و اجرايي بايد 
تقاضاي برگزاري جلسات را داشته باشد اين جلسه 
درحال حاضر از پايين به باالست به جاي اينكه از باال 

به پايين باشد.

مهديسعادتفرد،مدیرقراردادهايخارجيو
تامینماليمعاونتبازرگاني: 

همان طور كه مســتحضريد قدمت انجام عمليات 
ثبت سفارش در شــركت فراب بيش از 2 يا 3 سال 
نيســت و پيش از اين كارفرمايان مختلف پروژه ها 
بــراي واردات كاال و خدمات مورد نياز در هر پروژه 
در خصوص ثبت ســفارش اقدام مي كردند. درحال 
حاضر كــه بازارهاي هدف فراب گســترش يافته، 
فراب با كارفرمايان متنوعي قرارداد همكاري امضاء 
نموده است كه هر يك از اين قراردادها به نوبه خود 
الزامات مختلفي براي خريد كاال و واردات را ايجاب 
مي نمايند. از اين رو بــه اقتضاي هر مورد، كاالها از 
طريق »گشايش اعتبار اســنادي«، »بدون انتقال ارز«، 
»برات وصولي« و يــا »واردات در مقابل صادرات« 
وارد و از گمركات كشور ترخيص مي شوند. از طرفي 
تنوع بازار هدف باعث گوناگوني اقالم وارداتي شده 
است و همچنين با توجه به نوع قراردادهاي جديد، 
براي مثال پروژه كنتورهاي هوشمند، عالوه بر ثبت 
ســفارش كاال ها به صورت ساخته شــده، لزوم ثبت 
ســفارش به صــورت CKD و SKD بعضاً تا حد 
قطعات ريز بردهاي الكترونيكي نيز ايجاد شده است. 
همچنين با توجه به سياســت هاي اعمال شده از 
سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت طي سال هاي 
اخير، مقــررات اعمال شــده بر ثبت ســفارش ها 
دســتخوش تغييرات مكرر شــده مضاف بر اينكه 
مراحل جديدي منجمله اخذ ايران كد، اخذ كد شبنم 
و اســتاندارد اجباري كه زمانبر هم مي باشند نيز در 
سازمانهاي موازي به فرآيند ثبت سفارش اضافه شده 
و تمامي اين موارد منجر به تطويل زمان نهايي شدن 

ثبت سفارش ها مي گردند.
از اين رو به منظور تسريع در روند ثبت سفارش، 
همكاري و هماهنگي بيشتر بين واحدهاي متقاضي 
واردات كاال، مديريــت محترم كنتــرل كيفيت )در 
مبحث اســتاندارد اجباري( و همكاران اين مديريت 
الزامي است. از ســوي ديگر استفاده از مشاوره و يا 
خدمات افراد مطلع دراين موارد مي تواند راهگشــا 

باشد.

محمودرضافرزانگان
مدیرقراردادهايداخليوبازرگاني:

خيلي خوشــحالم كه اين ميزگرد با رويكرد بيان 
چالش هاي كاري پروژه ها و معاونت بازرگاني تنظيم 
شده  و اميدوارم كه اين نشست ها ادامه داشته باشد. 
مباحثي مطرح شد كه يكي از آنها درباره ناهمگوني 
تيــم حمل و ترخيص در نگاه پــروژه تانا بود. بايد 
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 با توجه به 
سياست هاي اعمال 

شده از سوي 
وزارت صنعت، 

معدن و تجارت 
طي سال هاي اخير، 
مقررات اعمال شده 

بر ثبت سفارش ها 
دستخوش تغييرات 

مكرر شده مضاف 
بر اينكه مراحل 

جديدي منجمله اخذ 
ايرانكد، اخذ كد 

شبنم و استاندارد 
اجباري كه زمانبر 

هم مي باشند نيز در 
سازمانهاي موازي 

به فرآيند ثبت 
سفارش اضافه شده 

و تمامي اين موارد 
منجر به تطويل 

زمان نهايي شدن 
ثبت سفارش ها 

مي گردند
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در اواسط سال 86 
براي اولين بار تصميم 
گرفتيم كه حدود 
1500 تن تجهيزات 
اصلي توربين 
ژنراتور پروژه ايالم 
خريداري شده از 
 Marubeni شركت
را از بنادر يوكوهاما ، 
شانگ هاي و آنتورپ 
و روتردام ، خودمان 
تحويل گرفته و 
حمل نمائيم كه پس 
از ترخيص و حمل 
داخلي ، به كارگاه 
ايالم تحويل وعمليات 
تخليه 12 نگلة 
سنگين را با جك و 
تيفور انجام داديم
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عرض كنــم كه همزمان بــا اوج فعاليت هاي تامين 
تجهيزات و حمل و صادرات پروژه تانا در سال هاي 
87 الي 89 ، تيم مزبور بشدت درگير عمليات ترخيص 
و حمل كاالهاي ســاير پروژه ها نيز بود. به خصوص 
پروژه سياه بيشه و عمليات ترخيص و حمل حدود 
10 هزارتن ورق هاي پوشش فلزي آبراهة سياه بيشه. 
حجم عمليات بسيار سنگين بود و از طرفي مي بايست 
اين محموله ها به دو جبهه كاري ، يكي دركارخانجات 
اصلي شركت ماشين سازي در شهر اراك و ديگري 
در كارگاه ساخت شركت مزبور در محل كارگاه سياه 
بيشه با وجود محدوديت هاي خاص ترافيكي جادة 
چالوس ، تحويل مي شــد. شايد به دليل وجود حجم 
باالي امور ارجاعي از سوي كلية پروژه هاي در دست 
اجرا در قســمت حمل و ترخيــص و عدم افزايش 
نيروي انساني مرتبط ، انجام برخي هماهنگي ها دچار 
تاخير يا نارضايتي طرح شده باشد ولي در مجموع و 
در صورت رجوع به ســوابق ، عملياتي كه تيم حمل 
و ترخيص براي پروژه تانا به انجام رســاند در نوع 
خود بي نظير  بوده اســت. تحت آن شرايط سنگين 
كاري ، مواجهة جدي با مباحث تحريم هاي بين المللي 
و محدوديت هاي اعمال شده در حمل هاي خارجي 
تجهيزات از مبادي مختلف بــه مقصد گمركات يا 
بنادركشورمان ايران را نيز تجربه مي كرديم. دربرخي 
مقاطــع و تحت شــرايطي  خاص، مجبور شــديم 
كاالهايمان را در نقطه FCA دركشــور فروشــنده 
تحويل گرفته و حمل كنيم. به  عنوان مثال در اواسط 
ســال 86 براي اولين بار تصميــم گرفتيم كه حدود 
1500 تن تجهيزات اصلي توربين ژنراتور پروژه ايالم 
خريداري شده از شــركت Marubeni را از بنادر 
يوكوهاما ، شانگ هاي و آنتورپ و روتردام ، خودمان 
تحويــل گرفته و حمل كنيم كــه پس از ترخيص و 
حمل داخلي ، به كارگاه ايالم تحويل وعمليات تخليه 
12 نگلة ســنگين را با جك و تيفــور انجام داديم. 
اينها فقط بخشــي از حجم سنگين كارهاي ارجاعي 
جديد به تيم حمل و ترخيص بود يا مجبور شــديم 
ورق هاي »روتور ريم شيت« پروژه سيمره خريداري 
شــده از شركت SSAB را در اواسط سال 87 با يك 
كشتي فيدر مستقيما از بندر Gavle به بندر استكهلم 
در كشور ســوئد و ســپس به ايران منتقل كنيم كه 
برنامه ريزي و انجام اين عمليات در آن مقطع در نوع 
خود بي نظير بود. تا قبل از آن ، ما همة خريدهايمان 
را به  صورت تحويــل در نقطة CFR بندرعباس و 
يــا CPT گمرك تهــران انجام مي داديــم. اخبار و 
آماري كه اواخر هر ســال به معاونت برنامه ريزي و 
توسعه سيستم براي تهيه گزارش ساالنة شركت ارايه 
مي شود ، مبين اين موضوع است كه حجم فعاليت هاي 
ترخيص و حمل شــركت فراب طي ســال هاي 86 
الي 89 ، به طورخاص طي دورة 4 ســالة فوق ، در هر 
سال به ميزان متوسط 2/5 برابر داراي افزايش نسبت 
به سال قبل بوده اســت. به هرحال تيم هاي مختلف 

معاونت بازرگانــي از جمله تيم حمل و ترخيص با 
حجم بسيار باالي عمليات مواجه بودند و شايد وجود 
فشارهاي ناشي از اين عوامل ، باعث شده تا همكاران 
اجرايي ، به صبوري و ميزان تعامل همكارانشــان در 
بازرگاني ، منتقد شده باشند و اميدواريم كه تجربيات 

بعدي ، عاري از  هرگونه مشكلي باشد.

قنبري: البته منظور من، نوع نگاه همكاران بوده است 
و گرنــه ما در پروژه تانا تاخير خاصي به دليل حمل و 
ترخيص نداشتيم و قبول دارم كه در اين رابطه همكاران 

معاونت بازرگاني فراب بسيار خوب عمل نمودند.

هاشمي: فكر مي كنم كه اين مشكل در آن زمان در 
خود مجموعه هم احســاس شده بود وتصميم بر آن 
شد كه تغييراتي ايجاد بشود كه طي برگزاري جلسات 
با تيم آقاي هوشيار و با توجه به جذب نيروي انساني 
مسائل را پيگيري كرديم و ديدگاه آقاي فرزانگان هم 
مويد همين اقدامات بوده و اصالحاتي را در آن بخش 
در پيــش گرفته ايم كه بــه زودي نتايج آن ملموس 

خواهد بود. 

فرزانگان: يكي ديگر از مباحثي كه مطرح شــد ، 
موضوع قرارداد هاي تيپ شــركت بود. همانگونه كه 
همه مي دانيم ، اوج فعاليت هاي تامين تجهيزات ، انعقاد 
قراردادهاي اصلي تامين و اجرا ، عمليات ترخيص و 
حمل براي اولين پروژه هاي فراب به ســال هاي 77 
الــي 81 بازمي گردد. كمي بعد حســب تصميمات 
كالن شركت ، معاونت بازرگاني با انجام تغييرات در 
آيين نامه معامالت شركت با رويكرد واگذاري حدود 
اختيارات به معاونين اجرايي همراه شــد و طي 10 
سال تجربه هاي مختلف ، آئين نامه معامالت شركت ، 
3 الي4 مرحله بازنگري شد و همزمان و همپاي اين 
تغييرات ، قراردادهاي تيپ نيز به منظور ايجاد سهولت 

اقدام توسط كاربران در واحدهاي اجرايي و نيز نظام 
مند نمودن قراردادها در سازمان ، در اينترانت شركت 
دراختيار واحدهــاي اجرايي قرار گرفت. روش هاي 
اجرايي و دستورالعمل هاي مربوطه نيز تنظيم و مبناي 
امور مرتبط شد. در اين رويكرد ، اينگونه ديده شد كه 
معاونين محترم اجرايي / مجريان طرح ها خود راسا 
بخشــي از تامين تجهيزات را با يك محدودة خاص 
قيمتي مطابق جدول حدود اختيــارات ، انجام دهند 
و متعاقبا حسب بازخوردهايي كه معاونت بازرگاني 
از ســازمان دريافت مي نمايد ، قابليت اصالح و بلوغ 
قراردادهاي تيپ را نيز فراهم آورد و تاكنون نيز اين 
مسير فعال بوده و به اين اهداف نايل شده ايم. نكته اي 
كه به طورخاص در مورد قرارداد هاي تيپ مطرح شد 
اين بود كه آيا قرارداد قبل از ارسال به پيمانكار ، توسط 
مجري طرح رويت مي شود يا خير؟ من بايد بيان كنم 
كه در 99 درصد قرارداد ها اين اتفاق مي افتد و همواره 
سعي نموده ايم ارتباط بين اعضاء كميتة انعقادپيمان را 
بگونه اي تنظيم نمائيم كه انعقاد قرارداد با پيمانكاران ، 
 زماني حادث شــود كــه حتما كليــة نهاد هاي الزم 
)اجرايي – بازرگاني – مالي( ، نظراتشان درمورد تك 
تك قراردادها ، اخذ و در صورت تصويب اعمال شده 
باشد. روش اجرايي PC10 ، خط كش اقدامات اين 3 
نهاد در مراحل تنظيم تا انعقاد هر يك از قراردادها با 
هر پيمانكار فرعي است و درحال حاضر با كنترل هاي 
منظم و اراية مشاوره هاي كارشناسي توسط همكاران 
مرتبط در بازرگاني و الزام صدور فرم FC13 و اخذ 
شماره براي هر قرارداد و... ، فرآيندهاي كار به خوبي 
در حال انجام اســت. در مورد ليســت پيمانكاران و 
طبقه بندي آنها بايد به نكته اي اشاره نمايم و آن اينكه 
با برون سپاري بخشي از تامين تجهيزات از معاونت 
بازرگاني به واحدهاي اجرايي با سابقه اي كه توضيح 
دادم ، بخشــي از پايش ها ، ديگــر از كنترل معاونت 
بازرگانــي خارج مي شــود و از اين رو تحت چنين 
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معاونت مهندسي 
يك ساختاري را 
براي بسته بندي 

تمام كاالها مطرح 
كند و ما اين موضوع 

را به عنوان يك 
ساختار در قراردادها 

بگنجانيم. شايد 
الزم باشد كه 

برخي از كاالهاي 
مهم ، استراتژيك 

و حساس ، 
به خصوص در اين 

شرايط تحريم هاي 
بين المللي كه امكان 

جايگزيني شان 
محدود و يا غير 

ممكن است را با 
كانتينرهاي ملكي ، 

از فروشنده خارجي 
تحويل بگيريم
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شرايطي ، در زمان اجراي قراردادها امكان بروز برخي 
تنش ها بين همكاران اجرايي و بازرگاني غيرمحتمل 
نمي باشد و فراب در همان سال ها كه تصميمات كالن 
در اين حوزه را اتخاذ نمود ، پيش بيني ايجاد مشكالتي 
را هــم نموده بود وليكن انتظار بــود كه با آگاهي و 
تجربه اين تنش ها بــه مرور كاهش يابد كه اينچنين 
نيز شد. امروز با تالش هاي ممارست گونة همكاران 
معاونت بازرگاني در پشتيباني واحدهاي اجرايي و از 
طرفي كسب تجربه در امور بازرگاني توسط واحدهاي 
اجرايي ، گاهي با مواردي مواجه مي شويم كه مديران 
يا مجريان طرح ها با ما تماس مي گيرند و تاييد ساختار 
اســناد حمل را كه در گذشته به درستي به آن توجه 
نمي شد را از بازرگاني مي خواهند. اين يعني موفقيت 
در رسيدن به يكي از اهداف بلند مدت سازمان. يكي 
ديگر از مباحث ، مشكالت درحوزة واردات به شرط 
صدور و مبحث زمان ترخيــص در اين حوزه بود. 
به نظر بنده بخشي از مشكالت درگمرك به  اين دليل 
است كه كلية امور تامين در معاونت بازرگاني انجام 
نمي شود. به عنوان مثال كاال در گمرك متوقف مي ماند 
به دليل اينكه اســناد حمل ، به طور مناســب يا كامل 
تنظيم و ارايه نشده اســت و در آن خريد ، بازرگاني 
متولي اقدام و هماهنگي با فروشنده نبوده است و يا 
كاال وارد گمرك مي شود و بازرگاني از آن بي اطالع 
است. موردي كه آقاي مهندس فرانوش مطرح نمودند 
درخصوص مواد موردنياز ساخت جرثقيل فسان بود. 
وقتي كه ورق ها و قطعات وارد گمرك شــد ما اصال 
از اين موضوع اطالع نداشــتيم. يعني در واقع حوزه 
مديريتي ترخيص و حمل ، اطالع نداشــت كه قرار 
است براي پروژه سنگ توده 2 ، مواد اوليه اي وارد شود 
تا به كارخانه فسان منتقل و سازه هاي فلزي جرثقيل 
ساخته شود و در نهايت اين سازه به كارگاه دوشنبه 
حمل شود. شايد اگر ما از 2 ماه قبل مي دانستيم همه 
اقدامات الزم را انجــام مي داديم چون در اين مواقع 

بايستي براي اخذ مجوز ورود موقت و ترانزيت اقدام 
نمود تا هزينه هاي اضافي حقوق ورودي براي كاالي 
صادراتي را پرداخت ننمود. از اين رو مي بايســت با 
وزارت صنايع و گمــرك مكاتبه نمود و مجوزهاي 
الزم را اخــذ نمــود.در اين گونه مــوارد نمايندگان 
وزارت صنايع و گمرك ، ضمن اعزام كارشناس براي 
رويت كاال ، نظارت توامان با ســاخت تا توليد نهايي 
را به منظور اطمينان از اســتفاده كامل مواد مي نمايند 
و ميزان ضايعات كاال درخط توليد را نيز محاســبه و 
فقط به آن ميزان ضايعات توليد ، كه به محصول نهايي 
تبديل نشده ، حقوق ورودي تعلق مي گيرد. به هرحال 
اين عمليات با سپردن ضمانتنامه به گمرك انجام شد 
و مراحل تامين ضمانتنامه كمــي زمانبر بود وليكن 
موفق شــديم اين موضوع را نيز حل نمائيم. واردات 
مواد اوليه و صادر شــدن محصول نهايي آن ، اولين 
تجربه پروژه هاي صادراتي شــركت فراب بود كه با 
همكاري بســيار خوب همكاران بازرگاني ، معاونت 
مالي و آقاي مهندس فرانوش به خوبي انجام شــد. 
برداشــت بنده از نقطه نظر آقاي فرانوش اين بود كه 
ما اين فرآيندها را نهادينه كنيم. يعني داشــتن برنامه 
مدون و دستورالعمل و روش خاص اقدامات در اين 
موارد كه مجريان طرح هاي آتي بتوانند از آن استفاده 
كنند و مســلما اين تجربيات وجود دارد و ما حتما 
اين كار را انجــام خواهيم داد. يكي ديگر از مباحثي 
كه دوســتان مطرح نمودند درمورد ترانزيت كاال در 
پروژه هاي صادراتي بود كه مرتبط با همين بحث قبلي 
است. درجلســه اي كه اوايل سال گذشته با شركت 
كرمان تابلو براي پروژه سنگ توده 2 داشتيم ، شركت 
مزبور تقاضا داشــت كه به وي كمك كنيم تا حقوق 
ورودي گمركي تجهيزات داخل تابلوها كه آنها را در 
قالب تابلوهاي كنترل نيروگاه ســنگ توده 2 به عنوان 
محصول نهايي بنام شركت فراب ، صادر شده است را 
از گمرك بازپس گيريم. به كرمان تابلو اعالم نموديم 

كه پروانه صادراتي بنام فراب است و استرداد محتمل 
نيست و شركت مزبور پيش بيني هزينه ها را در ابتداي 
قرارداد نموده اســت. به هرحال حسب حسن نيت 
موجود با شركت كرمان تابلو ، ما كليه همكاري ها را با 
شركت مزبور نموديم تا در صورت امكان و حسب 
مقررات ، اقدام نمايند وليكن نكته قابل توجه از اين 
توضيحات ، توجه به سياست اتخاذ شدة شركت فراب 
از آغاز ورود به پروژه هاي صادراتي اســت. رويكرد 
فراب ، صدور كاالهاي اصلي پروژه ها به نام خود بود 
و تاكنون نيز ثمرات اين تصميم استراتژيك را مالحظه 
نموده ايم. سياست اينكه كاال حتما به نام فراب صادر 
گردد و يا اســناد به گونه اي تامين شــود كه كاال در 
نقطة FCA توسط فروشندگان به فراب تحويل داده 
شود تا اينكه بتوانيم از امتيازات صادركنندگان كاال و 
خدمات فني مهندســي بهره مند شويم ، سياستي بود 
كه طي جلســات متعددي به بحث گذاشته شد و به 

نتيجه رسيد.
در مورد ترانزيت كاال خاص پروژه ســنگ توده 2 
نيز توضيحي عرض كنم و آن اينكه براي هر حملي 
كه از شركت HEC داشتيم ، پس ازاطالع و هماهنگي 
طرح ، مطابق ضوابط شــركت ، براي انتخاب شركت 
حمل دريايي ، استعالم برگزار نموديم. حمل دريايي 
را واگذار مي نموديم و زماني كه محموله داخل كشتي 
روي آب بود، استعالم حمل شركت حمل ترانزيت 
كننده از بندرعباس به مقصد كارگاه را انجام مي داديم. 
به عبارتي وقتي كشتي به بندر مي رسيد ، شركت حمل 
آمــاده منتظر كاال در گمرك بــود. در مورد كاالهاي 
ســنگ توده 2 نكته اي را عــرض نمايم كه البته فكر 
مي كنم به همه پروژه ها مربوط مي شود آن هم وضعيت 
بســته بندي كاال هاســت. جلســاتي را طي 3 الي 4 
سال گذشــته برگزار نموديم و به مباحثي پرداختيم. 
مانند اينكه معاونت مهندسي يك ساختاري را براي 
بســته بندي تمام كاالها مطرح كند و ما اين موضوع 
را به عنوان يك ساختار در قراردادها بگنجانيم. شايد 
الزم باشــد كه برخي از كاالهاي مهم ، استراتژيك و 
حســاس ، به خصوص در اين شــرايط تحريم هاي 
بين المللي كه امكان جايگزيني شان محدود و يا غير 
ممكن اســت را با كانتينرهاي ملكي ، از فروشــنده 
خارجي تحويل بگيريم. همانگونه كه مي دانيم حمل 
كاال بســيار اهميت دارد و به مراقبت نياز دارد. اين ها 
تمام مســائلي است كه ما در بســته بندي كاالها نياز 
داريم. اخيرا هم مالحظه شده كه نگله هاي رانرنيروگاه 
آبي با بسته بندي نامناسب حمل شده است. اين رانر 
حداقل نياز به يك تكيه گاه يا نشــيمن گاه داشته ولي 
بدون آن حمل شده اســت. در طرح گتوند و ساير 
طرح ها ، همواره كليه رانر هاي ما داراي نشــيمن گاه 
بوده اند. كلية ديسك و سازه هاي شيرپروانه اي تاميني 
فراب كه حتي در داخل كشــور توليد و حمل شده 
اند ، داراي نشيمن گاه اســتاندارد و بازوهاي فوالدي 
مهــار كننده و پوششــهاي عايقي محافــظ بوده اند 
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نكته آخر نيز 
درخصوص شيوة 
مسئوليت پذيري 
بازرگاني در حمل 
كاال و تحويل 
محموالت به كارگاه 
هاست. حدود 6 
سال است كه 
فراب حمل ها را 
به اين گونه انجام 
مي دهد كه كاال از 
هر مبدايي بارگيري 
و حمل و به مقصد 
مورد نظر واحد 
اجرايي تحويل 
مي شود و كارگاه 
هيچ گونه مسئوليتي 
براي پرداخت 
هزينه ها ندارد. 
به عبارتي ما در 
بازرگاني مسئوليت 
را پذيرفته ايم تا 
مديريت پروژه 
كمترين نگراني 
در اين خصوص 
نداشته باشد

وليكن امروز ، وضعيت بســته بندي و مهار رانرهاي 
جديدمان ، مناســب نبوده است و داراي خط و خش 
اســت و جالب اين است كه هنگامي كه كاال تحويل 
پروژه مي شود ، انباردار طرح ، اولين تكليفي كه برايش 
مشخص شده را بررسي و گزارش مي كند و آن كنترل 
سالمت كاالي ورودي به انبار كارگاه است و از اين 
رو در صورت مشــاهدة هرگونــه صدمه به كاال ، به 
فوريت گزارش مي نمايد و اين نگراني است كه من 
بايــد به صورت جدي با مجريان محترم طرح ها بيان 
نمايم و آن اين اســت كنترل در درب ورود كارگاه 

بسيارعالي است ولي خيلي ديراست. 
خواهشمند اســت پيگيري شود چون عالقمندم 
همه دوستان مطلع شــوند كه تبعات اين مشكالت 
چگونه اســت. نكتة با اهميت ديگر اين اســت كه 
ترخيص و حمل و نقل ، حوزه اي است كه عالوه بر 
ارتباط تنگاتنگ آن با سازمان فراب ، سازمان كارفرما و 
يا پيمانكاران فرعي ، با ساير ارگان هايي مانند وزارت 
صنايع ، وزارت راه ، ادارة استاندارد ، گمركات اجرايي ، 
بانك هاي گشــايش كنندة اعتبارات اسنادي و... در 
ارتباط اســت. ما در اين خصوص بيش از هر چيز ، 
به زمان نياز داريم. ما مي توانيم از پيمانكاران بخواهيم 
كــه بخشــي از كاالي مورد ســفارش را كه كارگاه 
معطل نصب آن است يك هفته زودتر بدهد ولي ما 
نمي توانيم به نهادهايي كه نام برديم خيلي فشار آوريم. 
ما نياز به زمان داريم چراكه ما با نهاد هاي بيروني در 
ارتباط هستيم و اين نكته اي  است كه همگان به دقت 

مي بايست به آن  توجه كنند.
نكته ديگر درباره بيمه باربري كاالها است كه ما ، از 
سال 86 سيستم صدور بيمه نامه هاي باربري و حتي 
مهندســي و... را تغيير اساســي داده ايم و در بخش 
باربري ، هر كااليي را در هر نقطه اي از دنيا به مقصد 
كشــورمان ايران و يا از ايران به هر نقطة دنيا ، ظرف 
 C تا A مدت يك ساعت ، تحت پوشش بيمه كالس
به انتخاب خودمان قرار مي دهيم و نتيجه اين تغييرات ، 
كاهش دورة ريســك ، تقليل مدت زمان تامين كاال و 
سهولت و تسريع در امور بازرگاني براي كاالها بوده 
است. چنانچه همكار ما در واحد اجرايي درخواست 
صدور بيمه نامه اي را نمايد ، يك ساعت بعد بيمه نامه 
روي ميزشان است. در مورد بيمه هاي مهندسي تمام 
خطر نصب نيز با شرايط خوب كاري با شركت هاي 
بيمه ، در صورت ارايه كامل و بموقع مدارك موردنياز ، 
قــادر خواهيم بود كه در كمتــر از 2 هفته ، بيمه نامه 
مهندســي پروژه را نهايي نمائيم. توفيق در اين امور 
حاصل نمي شــود ، اگر اعتبار خوبي نزد شركت هاي 
بيمه كسب نشــده باشد. فراب توانسته رتبه و اعتبار 
بسيار قابل توجهي را نزد شــركت هاي بزرگ بيمه 

كسب نمايد. 
نكته آخر نيز درخصوص شيوة مسئوليت پذيري 
بازرگاني در حمل كاال و تحويل محموالت به كارگاه 
هاســت. حدود 6 سال است كه فراب حمل ها را به 

اين گونه انجام مي دهد كه كاال از هر مبدايي بارگيري 
و حمــل و به مقصد مورد نظر واحد اجرايي تحويل 
مي شود و كارگاه هيچ گونه مسئوليتي براي پرداخت 
هزينه ها ندارد. به عبارتي ما در بازرگاني مسئوليت را 
پذيرفته ايم تا مديريت پروژه كمترين نگراني در اين 
خصوص نداشته باشــد. تنها خواهش بنده از پروژه 
ها ، تامين مالي و پرداخت وجوه مورد تعهد معاونت 
بازرگاني به پيمانكاران فرعي در كليه حوزه هاي تامين 
است تا بتوانيم تعهداتمان را به پيمانكاران انجام دهيم 

با حفظ جايگاه معاونت بازرگاني.

مهديکیانپور،مدیربرنامهریزيومستندسازي
معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمها:

بحثي كه دراينجا مطرح است، بحث برنامه كالن 
تامين اســت در معاونت بازرگاني. به اين منظور ما 
برنامه اي داشــته باشــيم كه در ابتداي سال تامين در 
معاونت بازرگاني به چــه صورتي مي خواهد انجام 
شود و هر كدام از مديريت ها در هر سال چه حجمي 
از كار را مي خواهنــد قبول كنند. من فكر مي كنم كه 
اين برنامه جامع در معاونت بازرگاني وجود ندارد، به 
اين دليل كه برنامه هاي مختلف بازرگاني با هم تجميع 
نمي شــود و در بحث تامين در اختيار ساير دوستان 
در معاونــت بازرگاني قرار نمي گيرد. در حالي كه به 
نظر من اجراي اين برنامه مي تواند كمك كننده باشد. 
يعني اينكه بدانيم هيستوگرام منابع انساني در مديريت 
آقاي موسوي يا عباسي به چه صورت است؟ اين امر 
مي تواند در برنامه ريزي براي پروژه هايي كه در وسط 
سال مي خواهد اضافه شود، كمك كند. در حالي كه 
درحال حاضر هنگامي كه پروژه جديدي وارد سيستم 
فراب شــود، برآوردهــاي زماني كه ما از دوســتان 
بازرگانــي مي گيريم، بدون توجه به پروژه هاي ديگر 
اســت. البته طبيعي است چون برنامه جامعي وجود 
نــدارد ولي هنگامي كه وارد اجرا مي شــويم ممكن 
است كه با كمبود منابع انساني و در نتيجه تاخير در 
فرآيند تامين مواجه شــويم. سوالي كه در اين بخش 
مطرح مي شود، اين است كه ايا فكر نمي كنيد كه اين 
برنامه براي معاونت بازرگاني الزم است و اينكه يك 
ابزار كنترلي را در اختيار معاونت شما قرار مي دهد و 
همچنين مي تواند به همكاران ديگر در بازرگاني در 
خصوص برآورد زمان هاي تامين كمك كند و مفيد 

باشد ؟ 

هاشمي: سخن آقاي كيانپور درست است، ما فاقد 
برنامه جامع تامين در بازرگاني هستيم. عالوه بر كار 
تامين، بار كاري زيادي از طريق مناقصات به بازرگاني 
ارجاع مي شود كه بايد مستقال ارزيابي شوند از روزي 
كه متولي معاونت بازرگاني در فراب شــدم زحمتي 
براي آقاي مهندس هوشــيار و مديريت داشــتم در 
خصوص اينكه به يك نيروي برنامه ريزي نياز داريم 

به سه دليل:

 1- تعامل ما با اجرايي ها و ديگران در ســازمان 
مســتلزم اين اســت كه همه فعاليت ها داخل برنامه 

زمان بندي پروژه ها صورت گيرد.
2- كنترل فعاليت هاي داخلــي بخش بازرگاني. 
وقتي كه ما پرونــده اي را براي تامين يك كاال ايجاد 
مي كنيم طبيعتا بايد فرايندهاي داخلي را از نظر زماني 

مورد كنترل مناسبي قرار دهيم. 
3- نقش ســوم ديــدن برنامه هاي كالن اســت، 
متاسفانه چون فاقد اين نيرو هستيم و حجم مناقصاتي 
كه ظرف يك يا دو ســال اخير به معاونت بازرگاني 
ارجاع شده است وقت زيادي از بخش هاي مختلف 
را از آن خــود مي كند، ما نيــاز داريم كه اين نيرو را 
داشته باشيم و تا اين لحظه موفق نشده ايم كه اين نيرو 
را در بخش بازرگاني مستقر كنيم. مطالبي كه از سوي 
مديران اجرايي مطرح شد بعضا توسط مديران بخش 
بازرگاني پاســخ داده شد و نيازي نيست كه بخواهم 
به صورت مفصل به آنها اشــاره كنــم، اما به صورت 
خالصه به چند مبحث مي پردازم، بحث فروشندگان، 
بحثي اســت كه بخــش بازرگاني نيز بــه آن توجه 
دارد درحال حاضر آنچه كه مطرح اســت اين است 
كه  كميته تعيين فروشــندگان فعلي بايد دچار تغيير 
و تحول جدي شــود به اين دليل كه نگاه بعضي از 
اعضاي كميته تعيين فروشندگان اين است كه اگر در 
خصوص اين تجهيز 3 يا 5 فروشنده در ليست وجود 
دارنــد ما ديگر نبايد دنبال ارزيابي هاي جديد برويم. 
اين نگاه در بعضي از اعضاي كميته حاكم بوده است.
ضمنا اين ارزيابي ها نيازمند اختصاص زمان ويژه از 
سوي كارشناسان مختلف است كه بعضا اولويت هاي 
كاري اين اجازه را نمي دهد. نكته ديگر درباره تعداد 
زياد اعضاي كميته تعيين فروشندگان است. هماهنگ 
كردن جلســه با اعضاي فعلي آن كه آقاي موسوي 
زحمت آن را بر عهده دارند، بعضا بيش از دو ماه طول 
مي كشد، نكته ســوم ورودي هاي نامنظمي است كه 
فراب از پروژه هاي جديد خود در حوزه هاي ريلي و 
يا ساختماني دارد كه اين باعث مي شود كه بخش هاي 
مختلفي كه قرار است فروشندگان جديد را ارزيابي 
كنند نفرات كليديشان درگير مباحث اين ورودي هاي 
نامنظم فراب شده اند. شايد در 3 جلسه اخير تعيين 
فروشندگان در خصوص ارزيابي فروشندگان چيني 
مطالبي گفته شد ولي تا به امروز به  واسطه تنوع اعضا 
و عــدم امكان هماهنگي آنها اقدامي صورت نگرفته 
اســت. در خصوص POS ها من با نظرات دوستان 
موافق هســتم و بايد جلســاتي به صورت منظم با 
مهندسي برگزار شــود و اين جلسات باعث خواهد 
شد كه ســرعت عملكرد همه مجموعه افزايش پيدا 
كند و تامين با ســرعت بيشتري انجام شود. موضوع 
بعدي اين است كه پارامتر هايي كه در تطويل قرارداد 
دخيل اند بســيار زياد هســتند، به عنوان مثال داليل 
تاخيــر در تامين ترانســها كه آقاي موســوي به آن 
خواهند پرداخت. مــا از بخش اجرايي تقاضا داريم 
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خسارت داشتيم كه 
بيشتر آنها هم از 

كاالهاي اساسي بود 
و اين خسارات با 

توجه به برآوردهاي 
صورت گرفته، در 
حمل داخلي اتفاق 
افتاد و عمدتا هم 

در مسير بندر تا 
سايت. البته ما با 
آقاي فرزانگان و 
مهندس جاللي 

به  صورت شفاهي 
صحبت كرديم و در 

واقع نظرات دوستان 
را مي دانم و آنها را 
قبول هم دارم اما 
بايد در اينجا هم 

بگويم كه به نظر من 
نقصان هايي در اين 
موضوع وجود دارد 

كه يكي از اين موارد 
عدم بسته بندي كاال 

توسط پيمانكاران 
است

كه با بخش بازرگاني همكاري بيشتري داشته باشند و 
اين در حالي است كه مديران اجرايي بعضا آيين نامه 
معامــالت و يا دســتورالعمل ها را رعايت نمي كنند 
و خارج از حيطه اختيارات خــود اقدامات را پيش 
مي برند و ما در مقطعي از كار آگاه مي شويم كه كنترل 
الزم از عهده ما خارج است. عالوه براين كه آيين نامه 
معامالت رعايت نمي شــود ديده شده است كه كار 
آغاز مي شود و تا مرحله پرداخت به پيمانكار هم پيش 
مي رود ولي در بازرگاني هيچ مستندي درباره اين كار 
وجود ندارد. قاعدتا اين كار مي بايست با هماهنگي 
بازرگاني انجام مي شد.نكته ديگر مميزي هايي است 
كه در بازرگاني با مغايرت مواجه مي شود. به باور من 
مشكل، ارزيابي پيمانكاران فرعي است، زيرا در اين 
امر ما به بخش اجرايي وابسته هستيم و بعضا دوستان 
اجرايي فرم هاي مرتبط را براي ما ارسال نمي كنند و 
هر بار با مغايرت مواجه مي شويم و اخيرا مميز نيز از ما 
ايراد گرفته است. عدم پرداخت به موقع به پيمانكاران 
مشكالت عديده اي را براي ما به  وجود آورده است 
در واقع پيمانكاري را كه ممكن اســت ما 10 سال با 
او رابطه داريم و كار كرده ايم در اين 1 ســال اخير از 
ما آزرده خاطر شده است و شيوه برخورد طوري بوده 
است كه در كميته تعيين فروشندگان مجددا بررسي 
كنيم كه ببينيم ادامه فعاليت با ايشان صورت گيرد يا 
نه! من خواهشم اين است كه اگر درخواستي را براي 
تامين به بخش بازرگاني ارسال مي كنيد دقت الزم را 
در تامين به موقع منابع مالي آن داشــته باشيد چون 
ما متولي تامين هســتيم ولي متولي پرداخت نيستيم. 
ما مي بينيم كه ليست هاي اولويت پرداخت از جانب 
اجرايي ها تهيه مي شــود و به معاونت  مالي ارســال 
مي شود ولي تاميني كه به ما ارجاع داده شده در ليست 
اولويت هاي پرداخت جايگاهي ندارد و به همين دليل 
برخي از تامين كنندگان، ديگــر حاضر به همكاري 
نيســتند و يا پيش پرداخت بسيار بااليي مي خواهند 
كه مقدور نيست و اين در طوالني مدت به ما آسيب 
مي رساند و افراد را از ما ناراضي مي كند. نكته ديگري 
كه در خصوص اجرايي بايد مطرح كنم اين است كه 
درخواست خريد را بدون دقت الزم در اولويت بندي 
زماني خريد براي ما ارسال مي فرمايند كه اين باعث 
مي شود كه وقتي مقدمات قرارداد فراهم شد ضمانت 
نامه پيش پرداخت را نيز دريافت مي كنيم، بعد اجرايي 
متوجه مي شــود كه اين اقدامات خيلي زود صورت 
گرفته است و پيش پرداخت صورت نمي گيرد و اين 
در حالي اســت كه همه اين كارها را انجام داده ايم و 
پيمانكار را ناراضي مي كنيم. من خواهش مي كنم كه 
اولويت بندي خريــد را از بابتي كه تامين اين تجهيز 
چقدر طول مي كشــد و چه مدت زماني الزم است 
رعايت شــود. عدم رعايت اولويت بندي هاي خريد 
توســط اجرايي ها منجر به اين مي شود كه كااليي در 
سايت مدت زماني طوالني بدون استفاده مي ماند، و 
در زمان نصب ما دچار مشــكالتي از قبيل كســري 

مي شويم.نكته بعدي موضوع گارانتي كاال است. زماني 
كه ما دو سال است كه كاال را خريداري كرده ايم و دو 
ســال بعد آن را نصب مي كنيم به خودي خود، دوره 
ضمانت آن تمام شده است و در آن زمان ما با كااليي 
مواجه هستيم كه ضمانت ندارد و اگر نواقصي هم در 
قطعات داشته باشد به راحتي قابل جبران نيست. از 

اين رو اولويت بندي خريد بسيار اهميت دارد.

سعیدپشتانمجريطرحنیروگاهسیمره:متاسفانه 
در پروژه سيمره چند مورد خسارت داشتيم كه بيشتر 
آنها هم از كاالهاي اساســي بود و اين خســارات با 
توجه به برآوردهاي صورت گرفته، در حمل داخلي 
اتفاق افتاد و عمدتا هم در مسير بندر تا سايت. البته 
ما بــا آقاي فرزانگان و مهنــدس جاللي به  صورت 
شــفاهي صحبت كرديم و در واقع نظرات دوستان 
را مي دانــم و آنها را قبول هــم دارم اما بايد در اينجا 
هم بگويم كه به نظر من نقصان هايي در اين موضوع 
وجود دارد كه يكي از اين موارد عدم بسته بندي كاال 
توسط پيمانكاران اســت. در حال حاضر مكانيسم 
خاصي براي اين بســته بندي ها و حمل وجود ندارد 
و بخشــي از كاال ها بدون استاندارد حمل مي شود و 
نوع بسته بندي هم ، بستگي به نوع حمل در كشور و 
تجربه شــركت ها در حفظ كاال در حمل دارند. مثال 
رانر كه از فرانســه به آلمــان به صورت زميني انتقال 
يافته ولي يك مهار بندي نامناسب باعث شده كه رانر 
آســيب ببيند. يكي از راه حل ها اين است كه قبل از 
بارگيري در بندر يك مرحله بازرسي باربندي انجام 
دهيم كه اين مهم البته مســتلزم برنامه اي اســت كه 
دوستان در قســمتQC درگير آن بشوند يا توسط 
شــركت هاي بازرسي اين امر صورت گيرد. با توجه 
به تنوع تجهيزات خارجي وظيفه پيمانكار است كه 
دستورالعمل هاي مربوطه را ارائه بدهد و مسائلي كه به 
ما مربوط مي شود مسائل كلي است. بنابراين پيشنهاد 
مي كنم كه يك مكانيسمي بين QC و بازرگاني قبل از 

حمل طي يك مرحله بازرسي صورت گيرد. 

قنبري: من فكر مي كنم فقط بازرســي مورد نظر 
آقاي مهندس پشتان مشكل را حل نمي كند، چون در 
بازرسي مذكور بيشتر نحوه باربندي محموله ها كنترل 
مي شود. در صورتي كه عالوه بر آن روش بسته بندي 
تجهيزات از اهميت زيادي برخوردار اســت و نحوه 
بســته بندي مورد نظر كارفرما بــر روي هزينه هاي 
پيمانكار تأثير مي گذارد از اين رو بايســتي روش و 
نوع بسته بندي مورد نظر فراب و در نتيجه هزينه هاي 

مربوطه در قرارداد پيمانكار ديده شود.

پشتان: بحث ديگري كه مطرح است حمل كاال به 
شهرستان است و عمدتا شركت هايي كه در حمل و 
ترابري با آن شهرها فعاليت دارند، مربوط به شهرهاي 
اصلي هســتند و تامين كنندگان پراكنده مي باشند. در 

شرايط كنوني متاسفانه با توجه به كمبود نقدينگي كاال 
را به سايت ارسال مي كنيم. بهتر است كه راهكارهايي 
توسط دوستان ارائه شود تا حتي االمكان هزينه هاي 
حمل را به ســايت محول نكنند. اگر امكانش هست 
براي شهرستان هاي كوچك هم اين راهكار را طرح 
كنند. از سوي ديگر بخشي از زمان بر بودن به خاطر 
كنترل مدارك فني فروشنده ها از طرف مهندسي است 
كه به نظر من اين كار در ســطح مهندسي نيست كه 
بخواهد  در كارها ريز و جزيي شــود زيرا در بخش 
اجرايي ، دريافت اسناد تامين و زمان تامين انتظارات 
مهندسي مسئوليتي است كه مي تواند بر عهده مديران 
تامين در بخش اجرايي باشد و مدير تامين مي تواند 
زمان تامين را كوتاه تر كند تا بتواند تعامل خوبي را بين 

بخش ها برقرار كند. 

فرزانگان: در ارتباط با صحبت هاي آقاي پشتان در 
مورد بسته بندي بايد نكته اي را بيان كنم و آن اينكه 
انتظار و نگراني ما در اين بحث بســته  بندي درست 
است. من به خاطر مي آورم زماني كه مقرر شد سيستم 
HSE در شركت پياده سازي شود ، با همكاري آقاي 
خرسندي ، دستور العملي كلي تهيه شد كه مبتني بر 
آن ، هر قراردادي به طوركلي داراي دستورالعمل ايمني 
 HSE بهداشت ، مي شد. ابتدا دوستان يك الزامات –
فراهم نمودند كه حــدود 40 تا 50 فعاليت و تعهد 
را شامل مي شــد به طور مثال مفاد اين دستورالعمل 
پيمانكار نصــاب كانال هاي سيســتم HVAC  تا 
پيمانكار نصاب تجهيزات ترانس را تحت پوشــش 
قرار مي داد. پيمانــكاران در ابتداي كار موضع گيري 
نمودند. بعد جلساتي تشكيل شد و در نهايت مقرر 
شــد پاراگرافي را به ابتداي اين دستور العمل اضافه 
نمائيم مبني بر اينكه پس از ابالغ و شــروع قرارداد ، 
مجــري طرح مربوطــه با توجه به نــوع و موضوع 
قرارداد ، صورتجلســه مربوط به آيتم هاي مورد تعهد 
HSE توسط پيمانكار را تنظيم كند و پيمانكاران هم 
مي پذيرند كه نسبت به مواردي كه شامل قراردادشان 
مي شود، تعهد دارند. ما بايد يك آئين نامه و مقررات 
كلــي را طراحي و ضميمــه قراردادهاي تيپ فراب 
نمائيم و بهتر اســت كه روي اين بخش مهندسي و 
QC هم نظر دهند و بخــش بازرگاني هم در كنار 

دوستان باشد.
در مورد حمل هاي سيمره توضيح بنده اين است 
كه ما براي اولين بار در كل پروژه هاي فراب دو حادثه  
ناراحت كننده و غير مترقبه داشــتيم. البته رخداد اين 
حادثه براي اولين بار براي فراب بود ولي براي اولين 
بار دركشــور نبود. تجهيزاتي كه هنگام عبور از زير 
پل ، با پل مماس شــده و دچار آسيب شدند. يكي از 
مشكالتي كه وجود دارد اين است كه وقتي وزارت 
راه جاده اي را آسفالت مي كند مي بايست مواجهه اش 
براي ريختن آسفالت زير پل ها ، با ريختن آسفالت در 
ساير قسمت هاي جاده ، متفاوت باشد ولي به هرحال 
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در بعضي از 
پروژه ها، با توجه 
به نوسانات بازار و 
همچنين چگونگي 
جريان نقدينگي 
در پروژه، مصلحت 
در اين است كه 
خريدها زودتر انجام 
شود، ولي روند و 
تدبير خريدها در 
چنين سيستم هايي 
بايد به گونه اي باشد 
كه حداقل خسارات 
را براي شركت در 
بر داشته  باشد
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آسفالت جديد بدون اليه برداري آسفالت قبلي ، اجرا 
مي شــود و ارتفاع عبوري گذرگاهها به مرور كاهش 
مي يابد و رانندة كاميون هــا در اطالع و بي اطالعي ، 
مشــكل ايجاد مي نمايند. علي رغم اينكه در ابتداي 
قرارداد ها مراقبــت از كاال در حين عبور از زير پل ها 
يكي از دغدغه هاي ما اســت ولي متاســفانه براي 2 
تجهيز حساس سيمره اين مشكل به وجود آمد و باعث 
شد كه ما يكي از آنها را براي بازده زماني قابل توجهي 
وارد مسير بازسازي نمائيم. گرچه زمان تعمير زياد نبود 
ولي زمان انتظار براي ورود به كارگاه تعميرات ، قابل 
توجه بود. براي اين مورد درحال دريافت خسارت از 
شركت بيمه هستيم. تجهيز بعدي آسيب ديده ، مشابه 
قبلي بود با اين تفاوت كه اين بار هم در اثر بي توجهي 
راننده ، در مســير تردد روســتاهاي همجوار كارگاه ، 
تجهيز ، با شــاخه هاي درخت برخورد داشــت ولي 
آســيب وارده جدي نبود و شوك ، در محدودة مجاز 
بود. به هرحال هزينه هاي تعميرات جزئي را از شركت 
حمل وصول نموديم و كرايه حمل ها را معلق نموديم. 
با توجه به اطالعاتي كه داريم حادثه تصادم گذر از زير 
پل ها يك حادثه بين المللي است و در خارج از كشور 
نيز تعداد قابل توجهي از تجهيزات مرتفع و سنگين ، 
به هنگام عبور از زير پل ها دچار حادثه و خســارات 
سنگين شده اند. تيم عملياتي شركت حمل كننده ، بسيار 
مهم هســتند. زماني كه قصد عبور از زير پل را دارند 
مي بايست مسير عبوررا كنترل نمايند و بعد اجازه عبور 
دهند. اين امر نياز به دقت و تجربه دارد. ما مشكل را 
عارضه يابي و كنترل نموديم. شركت هاي حمل طرف 
قرارداد ما بايستي در نظر بگيرند كه اگر ارتفاع كاالمثال 
4/20 اســت و ارتفاع تردد از زير پل 4,5 متر است ، 
نبايستي به اين ارتفاع اطمينان داشته باشند. ارتفاع در 
نقاط مختلف تردد زير پل متفاوت است. مي بايست در 
چند نقطه تردد ، ارتفاع يابي نموده و در صورت نزديك 
بودن ارتفاع تردد با ارتفاع تجهيز روي بوژي ، ترجيحا 
يا كاهش ارتفاع دهند با پايين آوردن كفي بوژي و يا 
كم كردن باد الستيك ها و يا حتما از كنارگذر استفاده 
نمايند. بنابراين اين امكان بود كه با مراقبت شــركت 

حمل اين اتفاق رخ ندهد.

موســوي:آقاي مهندس فرزانگان درباره بحث 
بسته بندي اعتقاد داشتند كه ما به يك پيوست يا يك 
مدرك تيپ برســيم كه بخواهيم در پروژه هاي مشابه 
از اين پيش نويس تيپ اســتفاده كنيــم. با توجه به 
تجربه اي كه در پيوست عمومي در بحث HSE داريم، 
ايــن پيش نويس خيلي كلي بوده و آيتم هاي زيادي نا 
مرتبط به موضوع قرارداد در آن قيد شــده و از طرفي 
 HSE در آخرين پاراگراف آورده شده كه پيش نويس
بسته به ماهيت قرارداد  توسط فراب و پيمانكار اصالح 
خواهد  شد ولي هميشه يك نگراني براي پيمانكار ما 
وجود دارد اگر نفــر HSE فراب قبول نكرد كه من 
پيمانكار همه اين موارد را رعايت نكنم، آنگاه هزينه اي 

براي من به دنبال خواهد داشت. حال اگر فراب پيوست 
بسته بندي به صورت كامال عمومي و كلي تنظيم كند 
و مدعي باشــد اين مداركي كه تنظيم شده براي كل 
نيروگاه اســت و بعدا با پيمانكار به تفاهم مي رسيم 
مشخصا پيمانكار به دليل اينكه ممكن است بعدا نتواند 
به توافقي بر روي الزامات بســته بندي برسد و دچار 
دردسر خواهد شــد اين قرارداد را قبول نمي كند. در 
مورد اين گونه پيوست ها و دستورالعمل ها بايد دقت 

عمل بيشتري داشته باشيم.

فرانوش: اين موضوع بسته بندي با توجه به شرايط 
حمل بايد مورد بررسي قرارگيرد. موضوع بسته بندي با 
توجه به محلي كه پروژه در آن قرار گرفته است بايد 
در نظر گرفته شــود و مدارك POS و قراردادها هم 
كنترل و مورد بررسي قرار گيرد. نياز هست جلسه اي 
در اين مورد گذاشته شود تا بتوان اين بحث را هم در 
قراردادهاي داخلي و هم در قرار داد با پيمانكار مطرح 
كنيم كه براي بسته بندي چه نقشه هايي را دارد چه بسا 
كه نياز داشته باشد اين طرح ها توسط معاونت مهندسي 
نيز تاييد شود و اين درحالي است كه به دليل اينكه در 
ابتداي كار حساسيت زيادي نشان نداديم مخصوصا 
در پروژه ســنگ توده از اين بابت هم آســيب زيادي 
ديديم: قطعات ريزي كه در بارگيري به دليل بسته بندي 

نادرست آسيب ديد. 

افشینمستاجرحقیقي
معاونمهندسيشرکتفراب:

بحث اولويت بندي خريد ها مطرح شــد مثالي را 
مطرح مي كنم، در روال فعلي، POS هاي سيستم  كنترل 
نيروگاه بنا به درخواســت واحدهاي اجرايي در نيمه 
عمر ابتداي پروژه ها ارائه مي شود. درحالي كه مي دانيم 
داده هاي طراحي سيستم كنترل، زماني كامل مي شود 
كه مدارك مرتبط در ساير سيستم ها نهايي شده باشد 
كه بتوان طراحي سيســتم كنترل را كامل انجام داد تا 
مشخصات تجهيزات و طراحي بخش هاي نرم افزاري 
آن نهايي شــود و بر اســاس آن خريد تجهيزات به 
درستي قابل انجام باشــد. در وضعيت فعلي، خريد 
وقتي انجام مي شــود كه اين سيستم ابهامات زيادي 
دارد كه اين خود ســبب تغييرات در طراحي سيستم 
)متناسب با كامل شدن داده هاي طراحي( مي شود كه به 
خودي خود نه تنها باعث افزايش زمان تحويل سيستم 
مي شــود، بلكه اســباب طرح ادعاي خسارت مالي 
توسط پيمانكار را نيز فراهم مي آورد. اين مساله بايد در 
استراتژي پروژه مورد توجه قرارگرفته و تصميم گيري 
مناسب براي آن اتخاذ بشود. البته روشن است كه در 
بعضي از پروژه ها، با توجه به نوسانات بازار و همچنين 
چگونگي جريان نقدينگي در پروژه، مصلحت در اين 
است كه خريدها زودتر انجام شود، ولي روند و تدبير 
خريدها در چنين سيستم هايي بايد به گونه اي باشد كه 

حداقل خسارات را براي شركت در بر داشته  باشد.

عبدالحسینفامورزاده
مدیرمهندسيتاسیساتمعاونتمهندسي:

 بحثي كه در طي جلســه مطرح شده است بحث 
POSها است. با توجه به جلساتي كه طي چند سال 
گذشــته با موضوع زمان بندي تامين برگزار شد، قرار 
بر اين شد كه جلسات فشرده اي با حضور همكاران 
بازرگاني و مهندسي و با نظارت معاونت برنامه ريزي 
در جهت فرمت دهي و خالصه سازي مدارك خريد 
گذاشته شود. در كنار اين موضوع با حضور مجريان 
محترم در طي جلســاتي كه بســيار پر چالش بودند 
جداولي را طراحي كرديم و يكســري هدف جهت 
طي مراحل تامين از هنگام ارســال درخواست خريد 
از اجرايي تا مرحله عقد قرارداد با سازندگان گذاشتيم. 
به عنوان مثال پس از ارسال پيشنهادهاي فني از سوي 
بازرگاني ، مهندســي طي چه زماني پاسخ دهد و اين 
رفت و برگشــت ها چه بازه زماني را خواهد داشت. 
در نهايت يك بازه زماني را مشــخص كرديم كه از 
هنگامي كه POS به بازرگاني ارســال مي شود طي 2 
تا 4 ماه به مرحله عقد قرارداد برسيم. بنابراين من فكر 
مي كنم كه بحث حاضر ما بحث فرمت و يا خالصه 
سازي POS ها نيست و اگر بخواهيم آسيب شناسي 
كنيم مسائل ديگري هم مطرح است. همچنين در كنار 
فرايندي كه ما  توانســتيم در پروســه خالصه سازي 
خريدها انجام دهيم. يكسري فعاليت ها در بحث خريد 
كاتالوگي مانند كمپرسور، پمپ و شير آالت انجام داديم 
كه بسياري از آنها به نتيجه رسيده و يا در دست انجام 
است. به عنوان مثال از مواردي كه منجر به تطويل زمان 
بررسي پيشنهادها مي شود مي توان به اين مورد اشاره 
كرد: براساس تاريخ توافق شده بين معاونت اجرايي با 
بازرگاني ممكن است از چند شركت استعالم گرفته 
شود و تنها يكي از اين شركت ها به استعالم پاسخ دهد 
كه البته با يك اســتعالم نيز معموال روال بررسي فني 
جاري مي شود. با تحويل تك استعالم يا دو استعالم به 
اجرايي، اجرايي آنها را جهت بررسي فني به مهندسي 
ارائه مي دهد. ضمن بررسي فني پيشنهادهاي توسط 
مهندسي ، بازرگاني نيز به طور موازي فرايند استعالم 
را دنبال مي كند و عمال زمان بررســي و نهايي سازي 
مجموعه پيشنهادها تطويل مي شود. من فكر مي كنم 
كه اين فرايند جز اينكه دوباره كاري براي تيم مهندسي 
و مجموعه فراب را به دنبال دارد ، فرايندي زمان بر نيز 

خواهد بود.

محسنراممدیرمهندسيکنترلوابزاردقیق:
آقاي مهنــدس فامورزاده به تمام نكات اشــاره 
كردند و من چند نكتــه را مطرح مي كنم: درباره اين 
بحث كه pos ها بايد تيپ شوند ، بهتر است كه نقش 
مجري طرح در گردش كار pos ها كمي روشــن تر 
باشــد البته نگــرش و برخورد مجريان در شــرايط 
مختلف متفاوت است.pos مدركي نيست كه صرفا 
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سوال اين است كه 
آيا روابط فراب با 

عامل بيروني روابط 
درست، منطقي، 

معتدل و منصفانه اي 
است؟ 

فراب، آسيب هاي 
زيادي را به دليل 

رفتارهاي نا معتدل 
و نسنجيده  برخي 

از كار فرماهاي خود 
متحمل شده است. 

حال آيا فراب در 
موقعيت كارفرما /
خريدار توانسته 

است روابط درستي 
با تامين كننده / 

پيمانكار  برقرار كند؟ 

توسط مهندسي تهيه شود بلكه بايد بحث تامين ، اجرا 
و تطابق با اســتراتژي در اجرايي بررسي شود و اگر 
الزم باشــد به مهندسي براي بازبيني ارجاع داده شود. 
با توجه به زمان بندي هاي فشرده موجود در معاونت 
مهندسي،تعداد اســتعالم هايي كه مورد نظرمان است 
)بين يك تا سه استعالم( رعايت نمي شود اكثر مواقع 
منجر به عودت استعالم مي شود و به دنبال آن بازرگاني 
دچار مشكل خواهد شد و بخش مهندسي دچار فشار 
مضاعف مي شــود. بحث اســتعالم ها بهتر است كه 
در جلســات و در ابتداي امر كامال مشخص شود و 
جلساتي قبل از استعالم به صورت هفتگي يا دو هفتگي 
برگزار شود تا تيم پروژه بتواند خودش را آماده كند. 
از ســوي ديگر با توجه به اينكه اولويت هاي خريد 
مشخص نيستند زماني كه pos به پروژه داده مي شود 
بيشــتر مواقع اين pos به بازرگاني نمي رود و زمان 
بازگشــت آن هم معلوم نيست و مهندسي نمي تواند 

منابع خود را با اين شرايط تنظيم كند.

رضاضیایي: مسئله اي كه در اين ميزگرد در حوزه 
كاري من مطرح شد مربوط مي شود به تامين نيروي 
برنامه ريزي كه آقاي مهندس هاشــمي درخواســت 
كرده بودند. واقعيت اين اســت كه فراب كاري را كه 
درپروژه هايش انجام مي دهد كار EPC اســت. ما در 
قسمت E كارشــناس كنترل پروژه داريم كه مسائل 
 C مرتبط با برنامه ريزي را پيگيري مي كند و در قسمت
هم همينطور. با توجه به صحبت ايشان ما در قسمت 
تامين كارشناسي نداريم. پس از درخواست ايشان با 
توجه به تجربه ناموفقي كه روي اين موضوع وجود 
داشت قرار براين شد كه آقاي مهندس هوشيار از طريق 
برنامه ريزي اقدام كنند. من فكر مي كنم براي اينكه اين 
كار پيش برود بايد كارشناسي از معاونت برنامه ريزي 

مامور شود تا بتوانيم اين موضوع را پيگيري كنيم.

موســوي: در برخي موارد بازرگاني پنج يا شش 
پيشــنهاد فني از پيمانكاران را در يك اســتعالم اخذ 
كرده و طبق هماهنگي و تعامل مثبت بين مهندسي و 
بازرگاني و پس از ارزيابي اوليه فقط دو پيشنهاد برتر 
را به مهندســي اعالم مي كند تاحجم كاري كمتري از 
مهندسي اشغال شود. از طرفي آقاي فامور زاده مطرح 
كردند كه بازرگاني پيشــنهاد)هاي( فني جديدي، در 
حين ارزيابي پيشــنهادهاي فني قبلي واصل شده، به 
مهندسي ارسال مي كندكه موجب مختل شدن برنامه 
 مهندسي مي شود. اين موضوع قبال در جلسات برگزار 
شده با مديران پروژه نقد شده بود. ولي نبايد فراموش 
كنيم كه بعضي از پروژه ها از نقطه نظر زمان و هزينه 
واقعا خاص هســتند و براي اين منظــور مجبور به 
پذيرش برخي دوباره كاري ها هستيم. در نهايت فراب 
بايد پروژه را در زمان و هزينه خود به پايان برساند و 

در كنار آن بايد مراقب كيفيت نيز باشد.

عباســي: طبق برنامه جدول زمان بندي شده بين 
بازرگانــي، اجرايي و مهندســي مي تــوان گفت كه 
هماهنگي بين اين ســه بخش نيز بيشتر شده است. 
تنها موضوعي كه مطرح اســت اين است كه در ستاد 
بخش بازرگاني و مهندسي تقريبا عضو ثابت هست 
ولي اجرايي ها با توجه به رويكردهايشان نسبت به كار 
متفاوت هستند؛ فرض كنيد توافق نامه اي امضا شده 
اســت و معموال مجريان تبعيت مي كنند ولي زماني 
كه ما از زمينه آب بــه حرارتي و از حرارتي به ريلي 
فعاليت مي كنيم بــا توجه به متفاوت بودن كارفرماها 
و فروشندگان، حتي اگر تجهيزات هم يكسان باشد، 
قرارداد كارفرماها متفاوت هســتند و مي توانند كار ما 
را تحت شــعاع قرار دهند. در مورد توافق نامه خريد 
كاتالوگي بايد به عرض برســانم كــه توافقنامه فني 
در زمينه كمپرســورهاي فشــار باال و شيرآالت در 
نيروگاه هاي آبي نهايي شــده است و در حال نهايي 
كردن توافق نهايي جهت پمپ هاي نيروگاههاي آبي 
مي باشيم. درباره خريد شيرآالت از خارج كشور بايد 
عرض كنم كه ما با شركت هاي داخلي مذاكره كرديم 
و همان طور كه مي دانيد در پروژه ســيمره شــركت 
پارس پنگان اعالم كرده بود كه وارد كردن تويوپي ها 
از خارج كشــور 6 ماه زمان مي بــرد. چون پروژه به 
زمان بندي نرســيده بود و بايد سريع تر كار را به اتمام 
مي رســانديم از اين رو پروژه مجبور شد كه خريد را 
از داخل بازار ايران تامين كند. همچنين در شيركوه ما 
با هماهنگي مجري و در مذاكرات دو هفتگي به اين 
نتيجه رسيديم كه با توجه به قيمت بسيار پايين، خريد 
از چين انجام دهيم ولي متاسفانه وقتي خريد را انجام 
داديم با مشكالتي از قبيل مشكل پرداخت هاي ارزي و 
بازرسي اجباري تجهيزات چيني در چين توسط يك 
شركت بازرس تاييد شده موسسه استاندارد ايران طي 
توافقات انجام شده كشور جمهوري اسالمي ايران و 
كشور چين مواجه شــديم كه اين بازرسي دو تا سه 
ماه با تاخير انجام شــد و در نهايــت ما 6 ماه در اين 
مساله تاخير داشــتيم كه باعث شد تا پروژه تامين را 
از بازار داخل انجام دهد و محصول جديد شيرآالت 
براي پروژه ديگري به نام داالهو اســتفاده شــود. در 
ابتداي جلسه مطرح كردم كه معموال در پروژه هايي 
كه جلســات پيگيري تامين و پيگيري استراتژي دارد 
معموال به نتايج بهتري مي رسيم چون در اين جلسات 
تعامل برقرار مي شــود و وضعيت پيشــرفت ما نيز 
مشخص مي شود و من فكر مي كنم ما بايد در فراب 
اين موضوع را به صورت يك دســتور العمل به اجرا 
درآوريم كه مجري طــرح مديريت هزينه و ز مان را 
بر عهده دارد و بايد آن را به روش كنترل شــده و با 

برنامه ريزي به شكل منسجم تري پيگيري كند. 

فرزانگان: همانگونه كــه مي دانيد در حوزة تامين 
تجهيزات ، داشــتن استراتژي در طرح و تصميمي كه 
مجري طرح براي اداره پروژه مي گيرد، بسيار مهم است.  

به عنوان مثال آيا شيرآالت موردنياز پروژه هاي شركت 
فراب كه البته بخشــي از آنها از داخل تامين مي شود ، 
مشابه پروژ ه هاي نفتي ، قابل تامين داخلي نيست؟ در 
اين ارتباط فقط به اين نكته بسنده مي كنم كه در ابتداي 
جلسه هم اشاره شد و آن اينكه ما در تامين تجهيزات ، 
اگر امكان تامين كاال در داخل كشور مان و زمان هاي 
الزم براي تامين را داشته باشيم، باعث خواهد شد كه 
مسائل حمل خارجي و هزينه هاي گمركي مضاعف 
را هم نداشــته باشيم و اين توضيحات آقاي مهندس 
موسوي و عباســي مبين اين است كه گاهي نداشتن 
اســتراتژي در طرح و تصميم گيري مدير طرح باعث 
مي شــود به مسيري برويم كه ساخت داخل را ناديده 

بگيريم. 

امینحاجيرسوليها؛
رئیسشورايسیاستگذارينشریه:

بــه نظرم بحث هاي خيلي خوبي مطرح شــد  با 
توجه به تســلط همكاران به موضوع، واكاوي دقيقي 
از موضوع صورت گرفت. نكته اي كه شايد بنده بتوانم 
بــه مجموعه اين بحث ها اضافه كنم اين اســت كه 
فراموش نكنيم وجه ديگر اين بحث كه خارج از مثلث 
اجرايي، مهندسي و بازرگاني قرار دارد،  تامين كننده 
يا توليد كننده يا فروشنده يا پيمانكار فرعي است. همه 
بحث هاي اين جلسه پيرامون نقاط قوت و ضعف سه 
بخش اجرايي،  بازرگاني و مهندســي در فراب بود با 
اين هدف كه سفارش خريد يا تامين يك كاال،  دقيق ، 
درست و به موقع انجام شود. دوره تامين كوتاه شود و 
كاال يا تجهيز به موقع به كارگاه تحويل شود. اما به خاطر 
داشته باشــيم كه مجموعه رفتار ما )فراب( از طرف 
اين عامل بيروني مورد قضاوت قرار مي گيرد. معموال 
مجموعه فراب در تامين يك كاال در موقعيت كارفرما 
قرار مي گيرد و عامل بيروني درموقعيت فروشــنده يا 

سرويس دهنده  يا پيمانكار. 
سوال اين است كه آيا روابط فراب با عامل بيروني 

روابط درست، منطقي، معتدل و منصفانه اي است؟ 
فراب، آســيب هاي زيادي را بــه دليل رفتارهاي 
نا معتدل و نســنجيده  برخــي از كار فرماهاي خود 
متحمل شده است. حال آيا فراب در موقعيت كارفرما 
/خريدار توانسته است روابط درستي با تامين كننده / 

پيمانكار  برقرار كند؟ 
با توجه به اينكه دو - ســه ســالي است كه بنده 
خارج از فراب هستم،  توليد كننده و پيمانكار بيش از 
گذشته اعتماد مي كنند كه ايراد فراب را به من منعكس 
كند در اين راســتا مواردي مطرح شده و مي شود كه 
نشــان مي دهد همكاران ما، در فــراب، نيز برخورد 
درستي با پيمانكار / توليد كننده / فروشنده نداشتند. 
برخوردهاي اقتدار گرايانه و آمرانه از طرف فراب با 
عامل بيروني وجود داشته كه اميدوارم در آينده بتوانيم 
در اين مورد نيز با حضور طرف هاي قرارداد بحث و 

گفت وگو داشته باشيم.  
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توربين جريان 
متقاطع  يا ميشل- 
بانكي يكي از 
توربين هاي مورد 
توجه در نيروگاه هاي 
آبي با رنج ارتفاع 
پايين و متوسط 
است. ويژگي هاي 
ممتاز اين توربين، 
از جمله پوشش 
محدوده وسيعي 
از ارتفاع ريزش ها 
و دبي ها، پايين 
بودن قيمت و 
سهولت نگهداري در 
كنار فقدان سابقه 
مطالعاتي كافي، 
محققين را نسبت 
به فعاليت در اين 
زمينه عالقه مند كرده 
است

توربين جريان متقاطع  يا ميشــل- بانكي يكي از توربين هاي مورد توجه در 
نيروگاه هاي آبي با رنج ارتفاع پايين و متوســط اســت. ويژگي هاي ممتاز اين 
توربين، از جمله پوشــش محدوده وســيعي از ارتفاع ريزش ها و دبي ها، پايين 
بودن قيمت و سهولت نگهداري در كنار فقدان سابقه مطالعاتي كافي، محققين را 
نســبت به فعاليت در اين زمينه عالقه مند كرده است. اختراع توربين بانكي  در 
ســال 1903 توسط مهندس استراليايي، ميشــل به ثبت رسيده است، اما سال ها 
بعد در ســال 1918 پروفسوري مجارســتاني به نام »دونات بانكي« توانست با 
انجــام مطالعاتي روي توربين آن را به جهان عرضه كند. بانكي در جســتجوي 
طرح توربيني با بازده حداكثر بود كه خأل عدم پوشــش طيف وسيع سرعتهاي 
مخصوص توربين هاي كالسيك را پر نمايد. مطالعات قبلي براي مشخص كردن 
بهترين شكل توربين جريان متقاطع به صورت تجربي و عددي توسط محققين 

مختلفي بررسي شده است. 
مك مور و مري فيل )1( مدل توربين جريان متقاطع را تست كردند و نتيجه 
گرفتند كه اين توربين نســبت به باقي توربين ها مي تواند با بازده باالتري تحت 
گستره وســيعي از تغييرات نرخ جريان عمل نمايد؛ بيشــترين بازده در تمامي 
بازشــدگي هاي تيغه راهنما در يك ســرعت دوراني رخ مي هد. خسروپناه )2( 
و فيوزات )7( و دســي )3( سعي داشتند تا با مطالعات تجربي، عملكرد توربين 

را بوسيله اصالح شكل توربين، يا استفاده از وسايلي در توربين بهبود بخشند. 
فوكوتامــي و همــكاران )4(، )6(، طي مقاالتي اثر قســمت هاي مختلف بر 
عملكرد توربين را با تحقيق هاي عددي و تجربي نشان دادند. تأثير شكل نازل بر 

عملكرد توربين به صورت تجربي بررسي شد و آزمايش هاي متعددي براي بهينه 
كردن شكل نازل و پارامترهاي هندسي آن انجام شد، اما نداشتن پره راهنما حوزه 
كاربرد نتايج حاصله را محدود كرد. محققين مزبور تأثير شــكل هندسي نازل بر 
بازده را قابل مالحظه پيش بيني كرده و معتقد به جريان غير متقاطع در فضاي مياني 
چرخ بودند. الگان  )8(، )9( در نتيجه گيري تحقيقات خود بيان داشــت، توربين 
جريان متقاطع در محدوده وســيعي از باز شدگي دريچه مي تواند به صورت پر 
بازده كار نمايد؛ ماكسيمم بازده در سرعت ثابت براي تمامي بازشدگي ها در هد 
ثابتي اتفاق مي افتد؛ سرعت مربوط به ماكسيمم بازده با افزايش هد در باز شدگي 
ثابت تغيير مي نمايد؛ چرخ با نســبت قطري 0/67 نسبت به چرخ هاي با نسبت 

قطري 0/54 و 0/58و 0/75 بازده بيشتري را دارد.

توصيف مدل
توربين مورد نظر در نيروگاه آبي ازنا در ايران براي توليد انرژي الكتريســيته 
نصب و به كارگرفته شده است. در شكل )2( شماتيك آن مشاهده مي شود. لوله 
ورودي نازل افقي در نظر گرفته شــده است كه شكلي مناسب براي رنج ارتفاع 
ريزش باال و متوســط شناخته مي شــود. تعداد پره هاي به كار رفته در توربين24 
عدد و قطر اصلي چرخ 460 ميلي متر انتخاب شده است. زاويه نسبي ورودي و 
خروجي پره ها به ترتيب 36 و 90 هستند. پهناي نازل 300 ميلي متر است. پهناي 
چرخ و محفظه هر دو 360 ميلي متر اســت. مشخصات هندسي توربين نيروگاه 
را مي توان در جدول )2( جســت وجونمود. تغييرات بيشترين بازده توربين در 

شبيه سازي عددي توربين آبي جريان متقاطع
در مطالعه حاضر، توربین جریان متقاطع نصب شده در نیروگاه ازنا 
مورد بررسي قرار گرفته است. این نیروگاه با دبي 840 لیتر بر ثانیه 
و 50 متر هد، در سرعت دوراني 600 دور بر دقیقه، تنها 190 کیلووات 
دینامیكي  رفتار  عددي  بررسي  با  مقاله  این  در  مي کند.  تولید  برق 
نهایت  در  و  شناسایي  نظر،  مورد  توربین  طراحي  مشكالت  سیال، 
راه حل هایي براي افزایش بازده و بهبود عملكرد آن ارائه گشته است. 
براي مالحظه دالیل افت عملكرد، جریان عبوري از توربین با استفاده 

از کد تجاري Ansys/CFX شبیه سازي شد. هندسه مدل شده، شامل 
چرخ، نازل همراه با تیغه راهنما، محفظه و شفت است. برخي از نقاط 
شبیه سازي شده با استفاده از داده هاي توربین واقعي اعتبار سنجي 
اثر  همچنین  و  آمده  به دست  توربین  عملكرد  منحني هاي  شدند. 
استفاده از شیر هوا مورد بررسي قرار گرفت. از مهم ترین عوامل افت 
توان خروجي، شكل نامناسب نازل و عدم استفاده از شیر مكش هوا، 

تشخیص داده شدند. 
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شکل)1(:نیروگاهبرقآبيازناومدلهندسيآن
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 مشاهده مي شود 

بازده توربين با 
افزايش دور چرخ 

افزايش يافته تا 
به بيشترين مقدار 

خود در سرعت 
دوراني 600 دور 
بر دقيقه رسيده 
است، سپس با 

افزايش دور، شاهد 
كاهش بازده توربين 

هستيم. بازده 
ماكسيمم حاصله از 
شبيه سازي عددي 

52  درصد و بازده 
اندازه گيري شده در 

اين دور 48 درصد 
به دست آمده است
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مطالعات گسترده اي بيشتر به صورت تجربي صورت گرفته است و بيانگر تأثير 
پارامترهاي متفاوتي بر عملكرد توربين جريان متقاطع است.  در قدم اول سعي 
شــد تا شــكل نازل اصالح گردد. همان طور كه در شكل شماتيك نيز مشاهده 
مي شود در قسمت جلويي نازل پخي قرار دارد كه بدون هيچ دليل مهندسي سبب 
افت زيادي مي شــود. در اولين هندســه اصالحي، اين پخي با ثابت نگه داشتن 
شــكل كلي نازل و بدون تغيير در ساير پارامترها، حذف شد و زاويه حمله 13 
درجه به دست آمد كه در شكل نشان داده شده است. در اين بين زواياي حمله ي 

ديگر نيز مورد بررسي قرار گرفت. 
در مجموع براي دسته بندي مطالعه اثر پارامترهاي مختلف با توجه به جدول 
)1( شش مورد كلي مورد بررسي قرار گرفت كه گزارش شده است. مشخصات 
كلي هندسي هر يك از موارد، در جدول )2( آورده شده است. الزم به ذكر است 

كه مشخصات هندسي مورد 3 همانند مورد 2 انتخاب شده است. 
 

جدول)1(:دستهبنديهندسههايمختلف

جدول)2(:پارامترهايهندسيهریكازموارد

 روش عددي
به علت هزينه زياد محاسبات، تمامي شبيه سازي ها در نقطه طراحي با تغيير 
در سرعت دوراني چرخ صورت گرفته است. شبيه سازي جريان تماماً سه بعدي 
و ناپايا با اســتفاده از نرم افزار تجاريAnsys CFX v.13 انجام شــد. شارهاي 
ويســكوز با روش دقت باال محاســبه شد كه به معناي اســتفاده از روش پيش 
رونده مرتبه دو در نواحي با تغييرات شــديد اســت. در فرآيند محاسبه از مدل 

توربوالنسي k-ε با توابع ديواره تنظيم پذير استفاده شد.
در اين تحقيق، براي مدل كردن چرخش چرخ بين صفحات چرخ، محفظه و 
نازل از مدل چرخ يخ زده  استفاده شده است. در يك شبيه سازي چرخ يخ زده 
بخش هاي چرخشي و ثابت، يك موقعيت نسبي ثابت نسبت به هم دارند. براي 

مدل كردن جريان دو فاز از مدل همگن سطح آزاد  استاندارد استفاده شده است. 
در مرز ورودي نازل، شرط مرزي ورودي سرعت يكنواخت عمود بر سطح 
با مقدار 7/8 متر بر ثانيه )به علت داشــتن دبي جريان در ورودي( قرار داده و 
شدت آشــفتگي به طور متوسط 5 درصد در نظر گرفته شده است. شرط مرزي 

خروجي در صفحه خروجي لوله خروج، فشار اتمسفر قرار داده شده است.
در محاسبات تك فاز آب در دماي 25 درجه سانتيگراد و در تحليل به صورت 
دوفاز كه به منظور بررســي اليه هوا بر عملكرد توربين صورت پذيرفت، سيال 
عامل، هوا و آب در شــرايط محيط در نظر گرفته شــده اســت. شرط مرزي 
ورودي هوا در نظر گرفته شد كه در آن Q دبي ورودي آب و Qa دبي ورودي 

هواست.
براي شــرط اوليه حل ناپايا، در تمامي محاســبات، ابتدا حل پايا انجام شده 
و ســپس اين حل به عنوان شــرط اوليه حل ناپايا در نظر گرفته شده است. كل 
زمان محاســبه جريان، زمان يك دور كامل چرخ بوده است كه به طور مثال در 
دور 600 دور بــر دقيقه اين زمان 0/1 ثانيه اســت. گام زماني 0/0002 ثانيه در 

نظر گرفته شده است.
تعداد ســلول بهينه براي كاهش زمان و حجم محاســبات و همچنين دقت 
كافي در نتايج مورد بررســي قرار گرفت. گشــتاور خروجي روي پره ها براي 
شــرايط ورودي در بهترين نقطه عملكرد به عنــوان پارامتر ارزيابي تاثير اندازه 
سلول محاسباتي بر روي حل استفاده مي شود. كمترين تعداد شبكه كه به ازاي 
آن گشــتاور خروجي با تغييرات كمي باقي مانده است، انتخاب شد. در تعداد 
سلول   تغييرات زيادي در گشتاور خروجي توربين مشاهده نمي شود كه براي 

انجام محاسبات انتخاب شد.

نتايج
در شــكل )3( منحني مشــخصه عملكرد توربين بانكي توربين نيروگاه آبي 
دره تخت شهرستان ازنا نشان داده شــده است. مشاهده مي شود بازده توربين 
با افزايش دور چرخ افزايش يافته تا به بيشــترين مقدار خود در سرعت دوراني 
600 دور بر دقيقه رســيده اســت، سپس با افزايش دور، شــاهد كاهش بازده 
توربين هستيم. بازده ماكسيمم حاصله از شبيه سازي عددي 52  درصد و بازده 
اندازه گيري شــده در اين دور 48 درصد به دســت آمده است. همان طور كه در 
شكل )3( مشاهده مي شود تطابق قابل قبولي بين نتايج عددي و داده اندازه گيري 
شــده وجود دارد. خطاي محاسبه شــده بين مقادير عددي و اندازه گيري شده 
3/8 درصد اســت. از جمله داليل اين اختــالف مي توان به خطاهاي حاصل از 
فرضيات ساده كننده در مدل هاي عددي، پردازش اطالعات يا وفاداري هندسه 
مدل به هندسه واقعي توربين اشاره نمود. در ضمن الزم به ذكر است كه بازده 
اندازه گيري شــده، بيانگر بازده كلي توربين است كه افت هاي مكانيكي توربين 
را نيز شامل مي شود و اين در حالي است كه بازده حاصله از نتايج عددي بيانگر 

بازده هيدروليكي توربين است.

 

شکل)3(:منحنيمشخصهتوربینجریانمتقاطع

شکل)2(:شماتیكتوربینجریانمتقاطعنیروگاه

مشخصهموارد

مدل نيروگاه1

اصالح اوليه نازل2

مطالعه تاثير استفاده از شير هوا3

مورد2مورد1

β13636

β29090

D1460460

D2275275
α-13
B360360
z2424
λ95110
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 فشار جريان حين 
گذر از پره هاي چرخ 
افت مي كند كه 
نشانگر انتقال توان 
آب به پره هاي چرخ 
است. همان طور كه 
در شكل هاي قبل 
نيز اشاره شد در 
ناحيه با فشار پايين 
جريان چرخشي 
درون چرخ ايجاد 
مي شود كه باعث 
افت توان خروجي 
خواهد شد. در 
قسمت مكش 
پره ها نيز خصوصاً 
در مرحله دوم 
شاهد افت فشار 
هستيم كه نشانگر 
وجود ناحيه هاي 
كوچك چرخشي و 
ورتكس ها مي باشد 
كه مي تواند باعث 
افت توان خروجي 
چرخ گردد

سي
ند

مه
 و 

ني
در شكل )4( مقايسه منحني عملكرد بين مورد 1 و 2 نشان داده شده است. ف

منحني عملكرد مربوط به مورد شــماره 2، نشانگر عملكرد توربيني با اصالح 
شــكل پخ جلوي نازل و زاويه حمله 13 درجه است. بهترين نقطه عملكرد در 
هر دو مورد در سرعت دوراني 600 دور بر دقيقه رخ داده است. افزايش بازده 
ناشي از اصالح نازل 11 درصد بوده است كه بيانگر تأثير بسزاي شكل نازل در 
عملكرد توربين اســت. در حقيقت اصالح نازل سبب انتقال منحني عملكرد به 

سمت بازده هاي باالتر شده است.

شکل)4(:بهبودعملکردبااصالحنازل)مورددوم(

2-1- بررسي جريان در چرخ متحرك
شكل )5( بردار سرعت مطلق در صفحه مياني ميدان جريان داخلي توربين 
مورد شــماره 1 را در سرعت دوراني 600 دور بر دقيقه نشان مي دهد. مشاهده 
مي شود، كه جريان ورودي نازل هنگام عبور از تيغه راهنما به دليل كاهش سطح 
مقطع شتاب گرفته و با انرژي جنبشي بيشتري به سمت چرخ حركت مي نمايد. 
هنگام ورود به مرحله اول، به دليل برخورد جريان با قســمت پخ مانند جلوي 
نازل ســرعت آن به شدت كاسته مي شود. شــكل )6( بردار سرعت مورد 2 را 
نشــان مي دهد. از مقايسه مورد شماره 1 و 2 مشخص مي شود كه نه تنها جهت 
جريان، بلكه مقدار ســرعت ورودي به چرخ نيز كاســته شده است. از اين رو 
به طور حتم مي توان بيان كرد كه مهم ترين عامل افت در توربين شماره 1 شكل 

نامناسب نازل آن است.
پس از آن، جريان وارد چرخ مي شود. از انرژي جريان هنگام عبور از پاساژ 
پره ها در مرحله اول كاســته مي گردد. اين موضوع، بيانگر انتقال انرژي ســيال 
به پره هاي چرخ اســت. قســمتي از جريان پس از خروج از مرحله اول وارد 
محيط داخلي چرخ مي شود )جريان متقاطع( ، و قسمتي ديگر درون پاساژ پره ها 
از مرحله اول به مرحله دوم كشــيده مي شــود )جريان غير متقاطع( . نكته حائز 
اهميت در اينجا برخورد جريان با شــفت هنگام خروج از مرحله اول توربين 
است. پيامد اين برخورد، افت شديد انرژي در اثر شوك، پخش شدگي و تغيير 
جهت جريان ورودي به مرحله دوم اســت. در شكل )6( مشاهده مي شود كه 
قسمتي از جريان نوك نازل بدون تبادل انرژي با پره هاي چرخ مستقيماً از نازل 
به درون محفظه نشــتي پيدا مي كند و از توربين خارج مي شود. اين پديده نيز 
مي تواند به عنوان يكي از عوامل افت در توربين هاي جريان متقاطع مورد توجه 

قرار گيرد. 

 
شکل)5(:میدانبرداريسرعتمورد1دردور600

 

شکل)6(:میدانبرداريسرعتمورد2دردور600

2-2- سطوح همتراز فشار استاتيك
شكل )7( و )8( سطوح همتراز فشار استاتيكي را در صفحه مياني توربين نشان 
مي دهد. فشــار ورودي توربين در گذر از ميان نازل كاهش مي يابد. در خروجي 
نازل فشار يكنواخت نمي باشــد كه اين امر مي تواند در باالنس ديناميكي چرخ 
مشــكل ايجاد نمايد. فشــار جريان حين گذر از پره هاي چرخ افت مي كند كه 
نشــانگر انتقال توان آب به پره هاي چرخ است. همان طور كه در شكل هاي قبل 
نيز اشاره شد در ناحيه با فشار پايين جريان چرخشي درون چرخ ايجاد مي شود 
كه باعث افت توان خروجي خواهد شــد. در قسمت مكش پره ها نيز خصوصًا 
در مرحله دوم شــاهد افت فشار هستيم كه نشــانگر وجود ناحيه هاي كوچك 
چرخشي و ورتكس ها مي باشد كه مي تواند باعث افت توان خروجي چرخ گردد.

 

شکل)7(:سطوحهمترازفشارمورد1دردور600

 

شکل)8(:سطوحهمترازفشارمورد2دردور600

2-3- مطالعه نقش اليه هوا در عملكرد توربين )مورد شماره 3( 
شكل )9( كسر حجمي هوا را نشان مي دهد. هواي موجود سبب كاهش افت 
توان خروجي ناشي از جريان چرخشي در چرخ توربين مي شود. در ضمن قابل 
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جريان درون توربين، 
جريان متقاطع 

)ميشل - بانكي( 
به صورت گذرا و 
سه بعدي شبيه 

سازي شد. هندسه 
توربين شامل نازل، 
تيغه راهنما، چرخ، 

محور و محفظه بوده 
است. محاسبات 

در تعداد سلول هاي 
مختلف مقايسه شد 
و در نهايت با توجه 
به هزينه محاسباتي 
و دقت نتايج، تعداد 

سلول انتخاب شد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

بازدهاختالف فشار كلگشتاورشماره موارد

13332/9476944/5952

2340740425163

33660/3416093/566

آب- هوا )مورد 6( 2 آب )مورد(

63  ماكسيمم بازده ) درصد( 66

3  اختالف ماكسيمم بازده ) درصد(

كل توان خروجي 214KW  2/231 KW

اختالف كل توان خروجي 2/17 KW

ذكر اســت كه جريان هاي ثانويه ايجاد شده در محفظه نيز به علت حضور هوا 
بسيار كمرنگ تر شده اســت. در جدول )3( اختالف ميان بهترين بازده و توان 
خروجي توربين با سيال عامل آب و آب- هوا نشان داده شده است. همانگونه 
كه مشاهده مي شود تفاوت 3 درصدي بازده هنگام استفاده از سيال آب-هوا قابل 
تأمل اســت. در جدول )4( به طور خالصه نتايج حاصل از شبيه سازي موردها 

گزارش شده است.

 

شکل)9(:سطوحهمترازکسرجرميهوا

جدول)3(:اختالفعملکردتوربیندرسیالعاملآبوآب-هوا

 نتيجه گيري
جريان درون توربين، جريان متقاطع )ميشــل - بانكــي( به صورت گذرا و 
سه بعدي شبيه سازي شد. هندسه توربين شامل نازل، تيغه راهنما، چرخ، محور 
و محفظه بوده اســت. محاسبات در تعداد سلول هاي مختلف مقايسه شد و در 
نهايت با توجه به هزينه محاســباتي و دقت نتايج، تعداد ســلول انتخاب شد. 
محاســبات براي شش مورد مختلف انجام شد. منحني عملكرد توربين نيروگاه 
)مورد شــماره 1( و توربين با اصالح نازل )مورد شــماره 2( در ســرعت هاي 
دوراني 400، 600، 800 و 1000 دور بر دقيقه محاســبه و ترســيم شد و با داده 
اندازه گيري شده اعتبار سنجي شد كه نتايج تطابق قابل قبولي را نشان مي دهند. 

نتايج حاصل از شبيه ســازي عددي جريان، يكــي از مهم ترين عوامل افت 
عملكرد را شكل نامناسب نازل نشان داد. 

در اين بين، تالش شــد تا تاثير پارامتر هاي هندســي مختلف نيز بر عملكرد 
توربين بررســي گردد. به منظور بررسي اثر شير هوا بر عملكرد توربين، جريان 
به صورت دو فاز آب – هوا نيز بررســي شد. در اين بررسي )مدل شماره 3( از 
مدل همگن سطح آزاد استفاده و همانگونه كه در جدول )4( گزارش شد استفاده 
از شير هوا باعث افزايش سه درصدي بازده نسبت به مورد دو مي شود. در نهايت 
با اصالح توربين، بازده آن از 52 درصد )بازده محاسباتي( در مورد 1 به 66 درصد 
در مورد 6 افزايش يافت. به عبارت ديگر بازده توربين جريان متقاطع نيروگاه ازنا 

14 درصد افزايش داده شد.

N=600 (rev/min)جدول)4(:مقایسهگشتاورخروجيوبازدهمواردمختلفدر
Q=840 (l/s)و
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استراتژي هاي 

متفاوتي براي 
تعرفه گذاري برق 
براي شرايط مختلف 
استفاده مي شود و 
مشتريان مي توانند 
با آگاهي از شرايط 
تعرفه ها و تقاضاي 
خود، بهترين قرارداد 
را منعقد نموده و در 
هزينه هاي انرژي 
خود صرفه-جويي 
نمايند. اصالح 
قراردادهاي انرژي 
به عنوان يك راهكار 
كم هزينه يا بدون 
هزينه، صرفه جويي 
محسوب مي شود
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 و 
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سودابه
 قهرمان پور *

امروزه انرژي برق، به عنوان يكي از مهم ترين انواع انرژي هاي نهايي شناخته 
مي شــود. اين نوع انرژي به واســطه مزايايي كه دارد، از زمــان ظهور خود به 
ســرعت رشد و توسعه داشته اســت، به گونه اي كه امروزه زندگي بدون برق، 
غير قابل تصور اســت و بخش بزرگي از هزينه هــاي انرژي را هزينه هاي برق 
تشكيل مي دهند. در ساختاركنوني صنعت برق، برق توسط نيروگاه هاي كوچك 
و بزرگ توليد مي شود و در مالكيت شركت هاي خدمات دهنده انرژي است كه 
مي توانند خصوصي يا دولتي باشــد. برق، توسط شبكه سراسري از شركت هاي 
خدمات دهنــده انرژي، به مصرف كننده مي رســد و مصرف كننده بر اســاس 
تعرفه بندي توافق شــده، هزينه اين برق را پرداخت مي كند. تعرفه ابزاري براي 
پوشش هزينه هاي توليد برق و كنترل رفتار مصرف كننده است. عوامل زيادي بر 
تعيين نرخ برق موثر هستند، عواملي مانند منبع انرژي اوليه، فرآيند هاي استفاده 
شــده در توليد برق، نرخ ســوخت اوليه، هزينه حمل و نقل، شــرايط بازار و 

سياست هايي مانند اختصاص يارانه. 
اســتراتژي هاي متفاوتي براي تعرفه گذاري برق براي شرايط مختلف استفاده 
مي شود و مشتريان مي توانند با آگاهي از شرايط تعرفه ها و تقاضاي خود، بهترين 
قــرارداد را منعقد نموده و در هزينه هاي انرژي خود صرفه جويي نمايند. اصالح 
قراردادهاي انرژي به عنوان يــك راهكار كم هزينه يا بدون هزينه، صرفه جويي 
محسوب مي شــود. در اين مقاله، ابتدا به معرفي روش هاي رايج تعرفه بندي در 
جهان پرداخته مي شــود و در ادامه مروري بر تعرفه هاي مورد استفاده در ايران 

انجام خواهد شد.

اجزاي صورت حساب برق
در صورت حساب هاي انرژي، دو فاكتور اصلي مبناي محاسبه واقع مي شوند، 
انرژي مصرف شده و ديماند1 . هزينه هاي انرژي، هزينه ناشي از ميزان مصرف 
انرژي در طول دوره زماني هستند و به ازاي واحد انرژي  تعريف مي شوند. در 
حالي كه هزينه ديماند ناشي از حداكثر توان مورد تقاضا است و به ازاي واحد 
توان  بيان مي شود. ديماند غالبا از روي حداكثر توان مورد تقاضا در يك دوره 
تعيين مي شود. اين عدد بر اساس استراتژي نرخ گذاري، برخي موارد به صورت 
مطلق حداكثر توان مورد تقاضا و گاهي مواقع به صورت ميانگين حداكثر توان 
در دوره هاي 15 دقيقه اي در طول دوره، تعيين مي شــود. دريافت هزينه پيك2  

ديماند به منظور پوشــش هزينه هاي ناشي از افزايش ظرفيت براي تامين پيك 
دريافت مي شود. در مصرف كننده هاي بزرگ نيز، بخش مهمي از هزينه برق را 
تشكيل مي دهد، از اين رو استفاده از هزينه ديماند مي تواند به عنوان يك انگيزه 
پيك ســايي3  براي مصرف كننده ها باشد. گاهي هزينه ديماند را بر اساس بند 
ضريب توان و بند َرِچت اصالح مي كنند. موارد استفاده از اين دو بند در ادامه 

آمده است.
1- ضريب توان نســبت توان فعال به كل توان مصرف كننده اســت. براي 
توان هاي اكتيو4 مساوي، خدمات دهنده انرژي بايد توان بيشتري را به مصرف 
كننده با ضريب توان كمتر )داراي توان راكتيو باالتر( بدهد. عموما حد پاييني 
براي ضريب توان، توســط شــركت خدمات دهنده انرژي تعيين مي شــود و 
براي ضريب تــوان كوچك تر جريمه اي در نظر گرفته مي شــود. اين جريمه 
در قالب افزايش ديماند انعكاس پيدا مي كند. )مشــترياني كه به واسطه استفاده 
از تجهيزاتي خــاص ضريب توان پاييني دارند مي توانند با بهبود ضريب توان 

بخشي از هزينه هايشان را كاهش دهند( 
2- بند رچت: برخي مشــتريان در مواقعي از ســال داراي ديماند باالتري 
نســبت به حد معمولشان هستند. اين امر باعث افزايش ظرفيت ذخيره شركت 
خدمات دهنده انرژي شــده و هزينه هاي آن را افزايش مي دهد كه اين هزينه ها 
در قالب تعرفه ها بايد برگشــت داده  شود در اين حالت، از بند رچت استفاده 
مي شــود. اين بند، ديماند هر دوره را برابــر با ضريبي از حداكثر ديماند در 6 
ماه يا ســال گذشــته در نظر مي گيرد. بديهي است كه در اين حالت مشترياني 
كه از ديماند ثابتي در طول ســال استفاده مي كنند از افزايش بهاي ناشي از بند 
رچت در امان خواهند بود. عالوه بر موارد فوق پارامترهاي ديگري مانند تعديل 
قيمت ســوخت يا ماليات و اضافه بها يا تخفيف ها نيز در تعيين هزينه پرداختي 
مشتري تاثيرگذار است. تعديل قيمت سوخت ضريبي است كه به هزينه انرژي 
اعمال مي شــود و هدف آن پوشش نوسانات قيمت منبع انرژي اوليه توليد برق 
مانند نفت و گاز است. ماليات ها و اضافه بها نيز به وسيله نهادهاي دولتي وضع 
مي شــود و به صورت ضريبي روي كل صورت حساب مشتري اعمال مي شود. 
تخفيف هاي مختلفي نيز بعضا روي صورت حساب هاي مشتركين اعمال مي شود 
كه مي تواند داليل مختلفي مانند پرداخت پيش از موعد صورت حساب يا تالش 

براي جذب مشتري باشد.

تعـرفه گـذاري  برق
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در ايران به دليل وجود 
يارانه انرژي برق، 

دولتي بودن ساختارها 
و تجهيزات قديمي، 

شرايط متفاوتي 
نسبت به بازارهاي 

آزاد و پيشرفته برق 
حاكم است. در 

ايران، شركت هاي 
برق منطقه اي، 

برق را به قيمت 
توافقي از توليدكننده 
)نيروگاه هايي كه خود 
عموما دولتي هستند( 

مي خرد و با قيمت 
از پيش تعيين شده 

كه تركيبي از نرخ 
تعرفه گذاري قالبي 

و فصلي و بخشي از 
تعرفه هاي ابتكاري 

است به مصرف كننده 
نهايي عرضه مي كند. 
اين نرخ ها ساالنه و 
توسط شركت هاي 

برق منطقه اي اعالم 
مي شوند

سي
ند

مه
 و 

ني
ف روش هاي تعرفه بندي

در تعرفه ها، مشتريان را به چند دسته اصلي تقسيم مي كنند كه ويژگي نرخ هاي 
ارائه شده براي هركدام، بر حسب شرايط متفاوت است. سه دسته اصلي خانگي، 

تجاري و صنعتي از تقسيم بندي هاي معمول است.
نرخ هاي تعرفه گذاري قالبي و فصلي از روش هاي سنتي تعرفه بندي مي باشند. 
امروزه با توســعه فناوري هــاي اندازه گيري و سيســتم هاي اطالعاتي و ظهور 
كنتورهاي هوشمند، روش هاي كاراتر تعرفه بندي نيز در بازارهاي پيشرفته برق 
به وجود آمده اند. ايــن تعرفه هاي ابتكار، باعث كارامدتر شــدن بازارهاي برق 
شده اند و ســطح مطلوبيت مشتريان و شــركت هاي خدمات دهنده را افزايش 

داده اند. در ادامه به معرفي اين تعرفه ها پرداخته مي شود.
•نرختعرفهگذاريقالبي5: اين نوع تعرفه بندي به ســه دسته افزايشي، ثابت 
و كاهشي دسته بندي مي شود. در حالت افزايشي با افزايش مصرف، هزينه واحد 
انرژي نيز افزايش پيدا مي كند. در حالت ثابت، نرخ واحد انرژي مستقل از ميزان 
مصرف است و در حالت كاهشــي نرخ با افزايش مصرف كاهش پيدا مي كند. 
اســتفاده از اين تعرفه بندي و تركيب حاالت مختلــف آن يكي از متداول ترين 

روش هاي تعرفه بندي است.
•تعرفههايقیمتگذاريفصلي: از اين نوع تعرفه بندي به منظور انعكاس 
تغييرات هزينه توليد ماهانه يا فصلي اســتفاده مي شود و براي ماه هاي مختلف 
تعرفه متفاوتي ارائه مي شود. عموما اين نرخ ها براي ماه هاي گرم از ماه هاي سرد 
باالتر هستند. اين روش تعرفه بندي براي مصرف كنندگان خانگي كاربرد دارد و 

كمتر در بخش تجاري و صنعتي استفاده مي شود.
تعرفه بندي هاي ابتكاري نيز در قالب موارد زير دسته بندي مي شوند.

•تعرفههايزمانمصرف6: در اين نوع تعرفه ها قيمت برق براي ســاعات 
مختلف روز و روزهاي مختلف سال متفاوت است. عموما تعرفه ها براي ساعات 

پربار از ساعات كم بار بيشتر است.
•نرخهايقیمتگذاريبالدرنگ7: اين نوع نرخ ها متغير با زمان هســتند 
و عموما به صورت ســاعتي ارائه مي شوند. تفاوت آنها با نرخ هاي زمان مصرف 
در اين اســت كه نرخ اين نوع تعرفه بندي تنها چند ساعت قبل از مصرف اعالم 
مي شود. تعرفه هاي اين بخش عموما تجربي هستند و براي تعدادي از متقاضيان 

توان باال ارائه مي شوند.
•نرخهايمصرفنهایي: به منظور تشــويق مشتريان به نصب و راه اندازي 
تجهيــزات ويژه مصرف انــرژي، برخي از خدمات دهنــدگان اين تعرفه ها را 
ارائــه مي دهند. با اين نرخ ها، خدمات دهنده مي توانــد دوره هاي بهره برداري يا 
اســتانداردهاي بازدهي تجهيزات انتخابي و از پيش تعريف شده را تعيين كند و 

مشتري را در ازاي نرخ كمتر به پيروي از اين الگو هدايت كند. 
•نرخهايویژه8:اين نرخ ها براي اهداف مشــخص و به خصوصي توسط 
خدمــات دهندگان ارائه مي شــوند. مثل صرفه جويي در انــرژي و توليد قابل 
انتقال مشــتري. نرخ هاي صرفه جويي در انرژي توسط برخي خدمات دهندگان 
براي ترويج اســتفاده از تجهيزات كارامد انرژي و اســتانداردهاي باال استفاده 
مي شــود. نرخ هاي توليد قابل انتقال مشــتري، به مشترياني ارائه مي شود كه در 
ساختمان هايشــان ژنراتورهاي اضطراري دارند و در ازاي يك تعرفه پايين تر به 
شــبكه اين تضمين را مي دهند كه در صورت نياز خدمات دهنده، ژنراتورها را 

وارد مدار كند.
•نرخهــايمحركمالي: نرخ هايي مانند نرخ هاي توســعه اقتصادي، جابه 
جايي و توان مضاعف در اين دسته از نرخ گذاري ها قرار دارند. نرخ هاي توسعه 
اقتصادي به منظور ترغيب سرمايه گذاري واحدهاي توليد در يك مكان جديد يا 
احياي يك مكان قديمي تنظيم مي شــوند. نرخ هاي جابه جايي به منظور ترغيب 
مشــترياني كه توان توليد برق خود را دارند به استفاده از خدمات شركت است 
و نرخ هاي توان مضاعف در زمان مازاد عرضه انرژي الكتريكي به صورت تعرفه 

كاهش يافته به مشتريان صنعتي و تجاري عرضه مي شوند.

•نرخهايغیرشــرکتي9:اين نرخ ها شــامل نرخ هاي قابل تعليق، نرخ هاي 
اضطراري و نرخ هاي مديريت بار مي باشند. نرخ هاي قابل تعليق براي مشترياني 
ارائه مي شود كه مي توانند نيازهاي خود را از خدمات دهنده كاهش دهند يا قطع 
كنند. تعرفه هاي مصرف برق به عوامــل متعددي همچون ظرفيت قابل تعليق، 

طول قطع برق و وجود اطالع قبلي از قطع بستگي دارد.
نرخ هاي اضطراري براي مشترياني در نظر گرفته مي شوند كه قابليت تامين برق 
خود را در اكثر موارد داشته باشند و به طور اضطراري به برق احتياج پيدا مي كنند 
مانند سيستم هاي توليد برق و حرارت همزمان. اين نرخ ها به سه دسته نرخ هاي 
تعمير و نگهداري، براي كساني كه در زمان از پيش تعيين شده براي نگهداري و 
تعميرات، به برق نيروگاه احتياج دارند، نرخ هاي تكميلي، براي كساني كه به طور 
مرتب احتياج به مقدار برقي بيش از آنچه توانايي توليد آن را دارند و پشــتيباني 
براي كساني كه در شرايط غير مترقبه تمايل به استفاده از نيروگاه را دارند تقسيم 
مي شوند. نرخ هاي مديريت بار نيز توسط خدمات دهندگان براي كنترل استفاده 
از تجهيزات ويژه در طي ســاعات پركار ارائه مي شود. عموما نرخ هاي مديريت 

بار در تركيب با نرخ هاي زمان مصرف ارائه مي شود.
•نرخهايخریداريانرژي10: اين نرخ ها كه نرخ هاي بيع متقابل نيز خوانده 
مي شوند توســط خدمات دهندگاني ارائه مي شوند كه تمايل به خريد ظرفيت 

مشخصي از برق غيرنيروگاهي مشتريان در چارچوب قوانين را دارند.
همانطور كه از تعاريف باال بر مي آيد. استفاده از اكثر نرخ هاي ابتكاري در گرو 
داشتن فناوري هاي پيشرفته تر اندازه گيري و ارتباطي است. امروزه دركشورهاي 
زيادي از كنتورهاي ديجيتال چندزمانه استفاده مي شود كه قابليت ثبت اطالعات 
را دارند و روش هاي كاراتر تعرفه بندي در اين كشــورها ايجاد مي شــود. نسل 
جديدي از شــبكه ها نيز در راه است؛ شــبكه هاي هوشمند برق. اين شبكه ها با 
داشــتن امكان اندازه گيري و تبادل اطالعات، قيمت برق را به صورت برخط به 
اطالع مشــتريان خواهند رساند و مشتريان با آگاهي از قيمت لحظه اي عملكرد 
خود را تنظيم خواهند نمود. اســتقرار شــبكه هاي هوشــمند منجر به توسعه 
روش هاي پيچيده تر و در عين حال كاراتر تعرفه بندي خواهد شــد و بازارهاي 

برق جهان را توسعه خواهد داد.

تعرفه هاي مورد استفاده در ايران 
در ايران به دليل وجود يارانه انرژي برق، دولتي بودن ساختارها و تجهيزات 
قديمي، شــرايط متفاوتي نســبت به بازارهاي آزاد و پيشرفته برق حاكم است. 
در ايران، شــركت هاي بــرق منطقه اي، برق را به قيمــت توافقي از توليدكننده 
)نيروگاه هايي كه خود عموما دولتي هســتند( مي خرد و با قيمت از پيش تعيين 
شــده كه تركيبي از نــرخ تعرفه گذاري قالبي و فصلي و بخشــي از تعرفه هاي 
ابتكاري اســت به مصرف كننده نهايي عرضه مي كند. اين نرخ ها ساالنه و توسط 

شركت هاي برق منطقه اي اعالم مي شوند. 
در ايران، تعرفه ها براي گروه هاي مختلف خانگي، عمومي، توليدي و ســاير 
)مانند بخش تجاري( تعريف مي شــود كه هر بخش، داراي چند زير مجموعه 

است. 
در بخش خانگي بســته بــه فصل )عادي و گرم( و نــوع منطقه جغرافيايي 
)گرمســيري بودن يا نبودن( ، تعرفه پله اي افزايشــي ارايه مي شود كه با افزايش 
مصرف، نرخ واحد انرژي به صورت پله اي افزايش مي يابد. از طرف ديگر براي 
مصــرف پرباري، جريمــه و به ازاي مصرف در مقاطع ميــان باري و كم باري 
تخفيف در نظر گرفته مي شــود، اما از آنجا كه كنتورهاي نصب شــده در اكثر 
بخش هاي خانگي كشــور، داراي توانايي تفكيك مصرف در ساعات مختلف و 
ارايه آن نيســتند، در عمل هزينه برق براي اين مشتركين با تعرفه هاي ميان باري 
محســوب مي شــود. هزينه انرژي براي ماه هاي گرم مناطق گرمسير پايين تر از 
ماه هاي عادي و ساير مناطق در نظر گرفته مي شود و به اين مناطق يارانه انرژي 
باالتري در فصول گرم ســال تعلق مي گيرد. عدم توسعه وسايل اندازه گيري در 
بخش خانگي، باعث عدم امكان استفاده از تعرفه بندي هاي كاراتر براي اين بخش 
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آگاهي از مقررات و 
تعرفه هاي موجود،   
مي تواند سهم 
عمده اي در كاهش 
هزينه مشتركان 
خصوصا مشتركان 
بزرگ صنعتي 
ايفا كند. اين امر 
متاسفانه در بيشتر 
مراكز صنعتي و 
عمومي در ايران 
مورد توجه واقع 
نمي شود؛ در حالي 
كه مي تواند بخشي 
از هزينه ها را با 
رعايت نكات كوچك 
كاهش داد

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

در كشــور شده است. اين درحالي اســت كه بخش خانگي براي شهري مانند 
تهران، 45  درصد مصرف كل را تشكيل مي دهد.

بخش مصارف عمومي كه شــامل بخش دولتي و آموزشي-بهداشتي، اماكن 
عمومي و مذهبي مي باشــند به ازاي توان مصرفي باالي سي كيلو وات ملزم به 
پرداخت هزينه ديماند هستند. هزينه انرژي اين بخش ها از خانگي بيشتر بوده و 

بر اساس دوره باري كم باري، ميان باري و پرباري ارائه مي شوند.
بخش توليد نيز به دو بخش اصلي آب و كشاورزي و صنعت و معدن تقسيم 
مي شود. اين انشعابات در سطوح ولتاژ مختلف، برق را از شبكه دريافت مي كنند. 
هرچه سطح ولتاژ مصرف كننده باالتر باشــد هزينه آن كمتر است. زيرا در اين 
حالت مصرف كننده هزينه تبديل به سطوح پايين تر ولتاژ و ريسك تامين برق در 
سطح ولتاژ مورد نظر را تحمل مي كند. اين عامل و پرداخت يارانه بيشتر به اين 
بخش، هزينه  واحد انرژي را براي اين بخش نسبت به ساير بخش ها كاهش داده 
اســت. بخش توليدي، مانند بخش عمومي براي توان هاي باال ملزم به پرداخت 
هزينه ديماند است و هزينه هاي واحد انرژي براي دوره هاي باري متفاوت ارائه 
شده است. ميزان هزينه هاي انرژي در فصل تابستان افزايش پيدا مي كند. در اين 
تعرفه ها تخفيف هايي براي مشتريان انعطاف پذير كه توانايي كاهش مصرف را با 

هماهنگي سازمان برق منطقه اي دارند، وجود دارد.
ساير مصارف نيز از روش تعرفه بندي مانند حالت توليدي استفاده مي كنند با 
اين تفاوت كه هزينه واحد انرژي براي اين دسته از مصرف كنندگان باالتر است.
 در ايران، براي گروه هايي كه هزينه ديماند به آنها تعلق مي گيرد، يك حداقل 
ديماند در نظر گرفته مي شــود كه براي ماه هاي كم مصرف تر استفاده مي شود و 
اگر واحــدي از حداكثر ديماند مورد قرارداد خود، براي چند ماه متوالي تجاوز 
كند، جريمه مي شود. بند ضريب توان نيز براي مصرف كنندگان با توان باالي 30 
كيلووات در هزينه ها اعمال مي شود و حداقل ضريب توان قابل قبول 90  درصد 
اســت. جهت آگاهي از انواع تعرفه هاي موجود در كشــور مي توانيد به مرجع 
2 مراجعــه كنيد. براي نمونه نرخ تعرفه هاي بخش عمومي در ســال جاري در 

جدول باال آورده شــده است. آگاهي از مقررات و تعرفه هاي موجود، مي تواند 
ســهم عمده اي در كاهش هزينه مشتركان خصوصا مشتركان بزرگ صنعتي ايفا 
كند. اين امر متاسفانه در بيشتر مراكز صنعتي و عمومي در ايران مورد توجه واقع 
نمي شــود؛ در حالي كه مي تواند بخشي از هزينه ها را با رعايت نكات كوچك 
كاهش داد. به عنوان مثال اگر يك خط توليدي- كه در هر روز در يك شيفت كار 
مي كند و در باقي ساعات خاموش است- بتواند اجزاي خود را با فاصله زماني 
وارد مــدار و از وارد كردن همزمان تمام تجهيــزات خودداري نمايد، مي تواند 

هزينه هاي ديماند را كاهش دهد.
*دانشجويکارشناسيارشدسیستمهايانرژي-دانشگاهصنعتيشریف
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حسابداري منابع 
انساني در واقع 

كاربرد مفاهيم و 
روش هاي حسابداري 
در محدوده مديريت 
نيروي انساني است. 

اين حسابداري 
معيارسنجي و 

گزينش هزينه و 
ارزش گذاري نيروي 

انساني به عنوان 
منابع اصلي هر 
موسسه است. 

اين هزينه ها، نظير 
ساير هزينه ها، از 

بخش هاي جاري و 
سرمايه اي _ يا به 

تعبير ديگر هزينه هاي 
مستقيم و غير مستقيم 

_ تشكيل مي شود

ت
ري

دي
ه م

قال
م

 سنجش غيرپولي منابع انساني: 
برخي ازصاحب نظران حسابداري منابع انساني، به 
اهميت بالقوه معيار هاي غير پولي در امر تصميم گيري 
تأكيد دارند. ســنجش هاي غير پولي مي تواند شامل 
مهارت هاي موجود درسازمان ها، فهرستي از پرسنل 
كليــدي واســتوارنامه آنها، يا نوع دانــش، مهارت، 

سالمتي وعملكردشغلي كاركنان سازمان باشد.
مهمترين گروه معيار هاي رفتاري غير پولي توسط 

ليكرت به وجود آمده است.
مدل او شامل: 

1- متغير هاي سببي )متغير هاي مستقلي كه توسط 
مديريت قابل تغيير است( 

2- متغير هاي واسطه اي )داراي بازتاب بر سالمت 
داخل سازمان مانند وفاداري، رفتار، حركات، عملكرد 

و هدف ها و درك اعضاي سازمان است( 
3- متغير هاي نهايي )مانند قدرت توليد، هزينه ها، 

رشد، سهم بازار و درآمد( .
Wellingبراي وفق دادن اهدافي چون بهره وري، 
گسترش منابع انســاني ورضايت پرسنل يك مدل 
برنامه ريــزي مبتني برهدف تدوين كــرد. اين مدل 
اثرتغييردرسود )هدف سازمان( را بر متغيرهايي چون 
اضافه كاري كاركنان آموزش شغلي واشتغال حرفه اي 
پيگيري كرده است واين امكان را مي دهد تا مديريت 

براساس اوزاني كه به اين متغيرهاتخصيص مي دهد 
)درهمــان حال كــه آنها را تحت كنتــرل ونظارت 

نيزدارد( براي آنها هدف تعيين كند.
 

هزينه يابي منابع انساني: 
حسابداري منابع انســاني در واقع كاربرد مفاهيم 
و روش هاي حسابداري در محدوده مديريت نيروي 
انساني است. اين حسابداري معيارسنجي و گزينش 
هزينه و ارزش گذاري نيروي انســاني به عنوان منابع 
اصلي هر موسســه اســت. اين هزينه ها، نظير ساير 
هزينه ها، از بخش هاي جاري و ســرمايه اي _ يا به 
تعبير ديگر هزينه هاي مستقيم و غير مستقيم _ تشكيل 
مي شود. يك سيستم حسابداري منابع انساني در وهله 
اول به شناســايي هزينه هاي واقع شده در ارتباط با 
نيروي انساني كه بايســتي از ساير هزينه هاي واحد 
تجاري تفكيك گردد نياز دارد.روش ها و شيوه هاي 
مورد اســتفاده بايد بين بخش ســرمايه اي و جاري 

هزينه ها تمايز قائل شود.
 هزينه هاي منابع انســاني از دو بخش هزينه اوليه 

وهزينه جايگزيني تشكيل مي شود: 
1(هزینههاياولیه:

 هزينه هاي اوليه منابع انساني كليه وجوهي هستند 
كه بــراي تامين و پرورش نيروي انســاني مصرف 

مي شــود و شامل هزينه هاي گزينش نيرو، استخدام، 
اســتقرار، جهت دهــي و آموزش حيــن خدمت، 
بازآموزي و آموزش هاي كاربردي و تخصصي براي 
كسب مهارت هاي الزم مي شود. اين تعريف در مورد 
ساير منابع نيز كاربرد مشابهي دارد، چراكه هزينه هاي 
اوليه كارخانجات و تجهيزات همان مبالغي هستند كه 

براي تحصيل اين منافع صرف مي شود.
2(هزینههايجایگزیني:

هزينه هايي هســتند كــه بايد بــراي جايگزيني 
كاركنانــي كه درحال حاضر در موسســه يا واحدي 
مشــغول به كار هستند، متحمل شد. اين هزينه ها به 

دو بخش تقسيم مي شود: 
الف- هزينه هاي جايگزيني پستي يا شغلي 

ب – هزينه هاي پرسنلي 

 هزينه هاي جايگزيني پستي: 
هزينه هاي جايگزيني هزينه هايي هســتند كه بايد 
براي جايگزين كردن فردي در يك پســت سازماني 
با شخصي كه بتواند خدمات مشابهي را در اين پست 
سازماني ارايه دهد، پرداخت شود و اين گونه هزينه ها 
خود از ســه بخش )تأمين، پرورشــي يا آموزشي و 

كناره گيري( تشكيل مي شوند. 

روش هاي اندازه گيري منابع انساني
            هاشمحســـابداري منابع انســـاني نياز امــــروز، ســــرمايه فردا )بخش دوم(

اسكندری هريسی *
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ارزش اقتصادي 
منابع انساني مانند 
ارزش اقتصادي همه 
منابع به ظرفيت 
كارفرما براي 
استفاده از توان 
نهفته اين نيروها 
بستگي دارد. به طور 
مشخص ارزش 
اقتصادي نيروي 
انساني همان ارزش 
فعلي خدماتي است 
كه در آينده از آنها 
انتظار مي رود

ت
ري

دي
ه م

قال
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 هزينه هاي كناره گيري: 
مبالغي هســتند كه براي كناره گيــري هر يك يا 
تعدادي از شاغالن پستهاي سازماني صرف مي شوند. 
ايــن هزينه ها عبارت اند از هزينــه پاداش يا اجرت 
كناره گيري، هزينه مابه التفاوت پيش از كناره گيري، 
هزينه خالي ماندن پست ســازماني. نبايد فراموش 
كرد كه هزينه پــاداش يا اجرت كناره گيري در واقع 
همان هزينه بازخريد سنوات خدمت )مزاياي پايان 
خدمت( اســت و هزينه هــاي مابه التفاوت پيش از 
كناره گيري ناشــي از كاهش بهــره وري فرد قبل از 
كناره گيري اســت. هزينه هاي خالي ماندن پســت 
سازماني، هزينه اي اســت غير مستقيم كه از كاهش 
كارآيي پست هايي كه از خالي ماندن پست مورد نظر 

تاثير مي پذيرند به وجود مي آيد. 

ارزش اقتصادي منابع انساني: 
ارزش اقتصادي منابع انساني مانند ارزش اقتصادي 
همه منابع به ظرفيت كارفرما براي اســتفاده از توان 
نهفته اين نيروها بستگي دارد. به طور مشخص ارزش 
اقتصادي نيروي انساني همان ارزش فعلي خدماتي 

است كه در آينده از آنها انتظار مي رود. 

الگوهاي حسابداري منابع انساني
برخي روش هاي اندازه گيري ارزش منابع انساني 
به شــرح زير اســت كه تعدادي از آنها را بررسي 

مي كنيم: 
1- الگوهاي ارزش اقتصادي

2- الگوهاي بهاي تمام شده تاريخي
3- الگوهاي هزينه جايگزيني

4- الگوهاي ارزش گذاري پاداش هاي تصادفي
5- الگو هاي كل سازمان

6- الگوي مزايده
هر يك از اين الگوها نه تنها يك نگرش متفاوت 
ايجــاد مي كند بلكه، مكانيســم متفاوتي را نيز براي 
محاســبه ارزش كاركنان در سازمان ايجاد مي كند و 
هر يك از الگوهــاي گوناگون با توجه به نظام ها و 

زمينه هاي مختلف توسط محققان پيشنهاد مي شود.

روش نظريه ارزش اقتصادي )ارزش 
فعلي( : 

اين نظريه مبتني بر تئوري ارزش ســرمايه است 
طبق نظر ايرونيگ فيشر »ســرمايه به مفهوم ارزش 
سرمايه اي، ارزش تنزيل شده درآمدهاي آينده است« 
برخي از محققان بر اســاس اين نظريه معتقدند كه 
قيمتهاي بازار دارايي ها عبارت است از ارزش تنزيل 
شــده منافعي كه در آينده از ايــن دارايي ها حاصل 
مي شــود، اما بايد توجه داشت كه تحليلهاي مسائل 
اقتصاد كالن به طور كامل در سطح اقتصاد خرد تعميم 
نمي يابد. قيمت بازار دارايي ها، قيمت پرداختي براي 
تمام منافع و خدمات بالقوه اين دارايي هاســت. اين 
مســاله در مورد حقوق و دستمزد كاركنان مصداق 

ندارد. زيرا حقوق و دستمزد پرداختي بهاي استفاده 
از خدمات كاركنان براي يك زمان مشخص يا براي 
مقدار كارمعيني اســت. بنابراين قيمت بازار كار به 

مفهوم دقيق قابل مقايسه با قيمت دارايي ها نيست. 
به عالوه، مي توان اســتدالل كرد كــه بازار كار 
به شــدت تحت تاثيــر قانون كار، مقــررات منفي 
و قراردادهاي دســته جمعي كار اســت. در نتيجه 
مقايسه بازار كار با ساير بازارها چندان عملي نيست. 
به هرحال بر اســاس اين نظريه، برخي معتقدند كه 
درآمدهاي آينده حاصل از خدمات منابع انســاني را 
مي توان تنزيل كرد و به عنوان ارزش منابع انساني به 

حساب آورد.
 

معايب روش نظريه ارزش اقتصادي 
1- ارزش منابع انساني به طور مستقيم اندازه گيري 
نمي شــود بلكه از طريق مقايســه بــا عوامل ديگر 
به دست مي آيد. با توجه به آنكه دارايي هاي نامشهود 
به طور معمول بر حســب حدس و گمان ارزشيابي 
مي شوند، در نتيجه رقم به دست آمده از دقت كافي 

برخوردار نيست. 
2- نحوه تعيين ضرايب پايه علمي ندارد. 

3- تعييــن خالص ارزش هاي جاري شــركت 
به طور دقيق ميسر نيست.

روش بهاي تمام شده تاريخي 
ايــن نظريه مبتني بر اصول متداول حســابداري 
است، طبق اين نظريه، هزينه هاي صرف شده براي 
كاركنان، به طور مســتقيم موجــب افزايش ارزش 
خدمات آنها مي شــود. از ايــن رو موجب افزايش 
ارزش منابع انساني از طريق محاسبه بهاي تمام شده 

تاريخي آن شده و محاسبه مي شود. 
بهاي تمام شــده منابع انســاني شامل هزينه هاي 
اســتخدام و آموزش كاركنان اســت. اين نظريه در 
سال 1968 براي اولين بار توسط شركت باري به كار 
گرفته شد، كه مبتني بر اصول حسابداري سنتي است 
و كاربرد ساده اي دارد.هزينه هاي مربوط به كاركنان از 

دو بخش تشكيل مي شود: 
جاري، كه همان حقوق و مزاياي مستمر كاركنان 

است كه به حساب هزينه هاي دوره منظور مي شود.
ســرمايه اي، كه تحت عنــوان دارايي انســاني 
طبقه بندي مي شود و طي سنوات خدمت كاركنان با 

نرخي برآوردي مستهلك مي شود.
و در يك فرد شامل دو بخش مستقيم و غير مستقيم 

است. 

  مزايت هاي اين نظريه: 
1- اين روش با نحوه عمل جاري حســابداري 
مبتني بر اصول پذيرفته شــده )حســابداري سنتي( 
به عنوان مقياس اندازه گيري دارايي ها هماهنگي دارد. 
2- روش بهاي تمام شــده تاريخي، يك روش 

عيني است. 

3- اين روش به دليل مستند بودن، احتماالً بيشتر 
از ســاير روش ها از ســوي اداره ماليات ها پذيرفته 

مي شود. 

معايب اين نظريه:
1- تعيين وجه تمايز بين اقالم منابع انســاني و 
ساير منابع و همچنين تفكيك هزينه هاي منابع انساني 

به هزينه هاي جاري و سرمايه بسيار دشوار است. 
2- منابع حاصل از روش بهاي تمام شده تاريخي 
نمي تواند جوابگــوي تمامي نيازهاي مديريت براي 
تصميم گيــري اقتصادي باشــد، زيــرا آنچه از نظر 
مديريت در تصميم گيري هاي اقتصادي يك سازمان 
اهميت دارد، نتايج آينده تصميمات است به آنچه در 

گذشته اتفاق افتاده است. 
3- تعييــن ارتباط بين بــازده منابع انســاني و 
هزينه هــاي انجام شــده براي اين منابع بر اســاس 
نرخ هاي استهالك از پيش تعيين شده، ناممكن است.

روش ارزش جايگزيني 
ارزش جايگزينــي منابع انســاني، همان  فرمول   
ارزش منابع انســاني طيف نظريــه ارزش اقتصادي 

است.

معايب روش ارزش جايگزيني
1- منافع آينده دارايي هاي انســاني در نظر گرفته 

نمي شود. 
2- روش ارزش جايگزينــي، يــك روش ذهني 

است. 
3- تعيين ارزش منابع انســاني بر اساس ارزش 

جايگزيني دشوار است. 

مزيت روش ارزش جايگزيني
ارزش جايگزيني نه فقط موقعيت فرد را در داخل 
سازمان در نظر دارد، بلكه هزينه  انتقال يا اخراج فرد 

و همچنين هزينه كاهش را مدنظر قرار مي دهد.

ضريب ارزش
 ارزش منابع انســاني برابر است با تفاضل ارزش 
كل شــركت و ارزش ثبت شده در دفاتر شركت. در 
اين محاسبه، دارايي هاي نامشهود همچون سرقفلي، 
حق امتيــاز، ميزان وابســتگي مشــتريان و ارزش 
قراردادهاي بلندمدت تعديل مي شوند. در اين روش، 
ضرايب ارزش كه اساس محاسبه هستند، با توجه به 

هر يك از عوامل زير تعيين مي شود: 
ـ تحصيالت و تجارب فني 

ـ تجربه مورد نياز براي شغل مورد نظر 
ـ خصوصيات فردي 

ـ قابليت ترفيع 
ـ عرضه و تقاضا 

ـ ميزان وابستگي افراد به شركت و انتظار بهره وري 
شركت از خدمات آنان. 
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كاهش 
سرمايه گذاري در 

منابع انساني ممكن 
است باعث افزايش 

سود كوتاه مدت 
شود، اما تهديدي 

براي سودآوري 
سازمان در بلندمدت 

است. حداقل 
مزيت استفاده از 
حسابداري منابع 

انساني در دسترس 
قرار دادن چنين 
اطالعاتي براي 

سرمايه گذاران است

در اين روش يك ضريب اختياري از صفر تا 2/5 
تعيين شده اســت، به عالوه كاركنان به چهار طبقه 
عمده مديريت ســطح عالي، مديريت، سرپرستان و 

كارمندان تقسيم مي شوند. 
با توجه به تقسيم باال، بهاي تمام شــده تاريخي 
ســـاالنه كاركنان بين چهار طبقه تقسيم مي شود و 
سهم هر يك در ضرايب تعيين شده ضرب مي شود. 
بديــن ترتيــب، ارزش كل تقريبي منابع انســاني 
به دســت مي آيد، در صورتي كه ارزش منابع انساني 
بيش از دارايي هاي نامشــهود باشد )تفاوت ارزش 
بازار شــركت و خالــص ارزش دفتري( ضرايب به 
گونه اي تعديل مي شــود تا اين تفاضل معادل اقالم 
دارايي هاي نامشهود شــود. هزينه ايجاد شده براي 
كاركنان به منظور استخدام، آموزش و پرورش منابع 
انساني در يك دوره در ضرايب محسوب مي شوند و 
نتيجه تغييرات ايجاد شده در ارزش منابع انساني در 
طول دوره نشان داده مي شود. بدين طريق، مي توان 
صورت سود و زيان و ترازنامه منابع انساني را تهيه 

و ارايه كرد. 

روش الگوهاي
ارزش گذاري پاداش هاي تصادفي: 

ارزش گذاري پاداش هاي تصادفي از پيچيده ترين 
نگرش ها هســتند. بر اســاس اين نگرش ها، ارزش 
كاركنان با مبالغ تنزيل شده ارزش هاي موقعيت هاي 
خدمتي كه فرد در آينده طي مســير شغلي خود در 
سازمان اشــتغال خواهد كرد، محاسبه مي شود.براي 
محاسبه ارزش يك فرد خاص در سازمان اطالعات 

زير مورد نياز است: 
موقعيت هاي معين خدمتي كه ممكن است فرد در 

سيستم اشتغال كند  
- ارزش هــر يك از موقعيتهــاي خدمتي براي 

سازمان
- برآورد دوره خدمت فرد در سازمان

- احتمال آنكه فرد هر يك از موقعيتهاي خدمتي 
را در زمان معين آينده اشغال كند

- تعيين نرخ تنزيل براي محاســبه ارزش فعلي 
وجوه نقد آتي

پاداش ها 
پاداش ها نمايانگر خدمات ارايه شده به سازمان، 
در نتيجه ايفاي نقش هاي ســازماني از جانب افراد 
مختلف است. بنابراين سنجش ارزش هر فرد براي 

هر سازمان شامل مراحلي از جمله: 
- تعريف يك دســته از حالت هاي به طور كامل 

انحصاري كه هر فرد در هر سازمان اشغال مي كند. 
- تعيين ارزش هر حالت خدمتي براي سازمان. 

- برآورد دوره خدمت هر فرد در سازمان. 
- تعيين احتمال آنكه شخص در زمان مشخص 
در آينده هر حالت خدمتي ممكن را اشغال مي كند. 

سه دليل اساســي براي ارزيابي دارايي هاي منابع 

انساني و گزارشگري سرمايه گذاري در دارايي هاي 
انساني وجود دارد: 

1-تهيه اطالعات مربوط به وضعيت مالي شامل 
صورت هاي مالي به منظور آگاهي ســرمايه گذاران، 

كاركنان و وام دهندگان 
2- تعيين مشاركت سرمايه و كار در عملكرد كلي 

سازمان 
3- ارايه مبنايي بر اســاس انگيزه هاي اقتصادي 
بيشتر براي اداره ســازمان و تهيه اطالعات گسترده 

براي انجام وظايف كارمندي. 
طرفــداران حســابداري منابع انســاني معتقدند 
كه كارآيي مديريت منابع انســاني با تسهيل برآورد 
خط مشــي هاي اداري از قبيــل مراحل اســتنتاجي 
برنامه هاي آموزشــي و غيره، روندي رو به رشــد 
دارد. نارســايي در ارايه اطالعات كافي و به موقع به 
مديران، منجر به گرفتن تصميمات نامناسب مي شود 
و در نتيجه هزينه هــاي مربوط به كار و برنامه ريزي 
مورد نياز منابع انساني مـــورد توجه قرار نمي گيرد. 
تحليل گــران اقتصادي معتقدند ســرمايه گذاري در 
منابع انساني منجر به كارآيي مي شود؛ بنـــابراين در 
اختيــــار داشتن اطالعات مربوط به سرمايه گذاري 
در دارايي هاي انســاني در راستاي حفظ كارآيي از 
نظر ســرمايه گذاران ضروري تلقي مي شود. اين امر 
از راههاي مختلف مي تواند براي سرمايه گذاران مفيد 
واقع شود. سرمايه گذاران مي توانند تعيين كنند كه آيا 
از منابع انساني به نحو مطلوب محافظت مي شود يا 

اينكه آيا منابع در حال توسعه يا كاهش هستند؟ 
كاهش سرمايه گذاري در منابع انساني ممكن است 
باعث افزايش ســود كوتاه مدت شــود، اما تهديدي 
براي سودآوري سازمان در بلندمدت است. حداقل 
مزيت استفاده از حسابداري منابع انساني در دسترس 
قرار دادن چنين اطالعاتي براي سرمايه گذاران است. 
در آمريكا برخي معتقدند كه حســابداري منابع 
انساني مي تواند در مورد چگونگي وضع و پرداخت 
ماليات آثار با اهميتي داشــته باشد. اين گروه عقيده 
دارند كه افزايــش حركت تدريجي اقتصاد غرب از 
بخش صنعتي )توليدي( به ســوي صنايع خدماتي، 
موجب افزايــش ســرمايه گذاري در زمينه دانش، 
مهارتها و تجربه هاي كاركنان در اين نوع ســازمانها 
مي شود. گسترش نياز به كاركنان واجد شرايط در اين 
صنايع و نياز به توسعه منابع انساني موجب كاهش 
در پرداخت هاي مالياتي مي شود و ميزان آن بيش از 
حد نصاب متداولي است كه به وسيله قوانين مالياتي 
مجاز شده است. به همين ترتيب تشخيص مخارج 
منابع انســاني در موسســه هايي مانند موسسه هاي 
حسابرسي و خدمات مديريت برخورداري از مزاياي 
مالياتي، از طريق اســتهالك قابل قبول مخارج منابع 

انساني مربوط در اين زمينه را سبب مي شود. 

روش الگوهاي كل سازمان
درنگرش پذيرفته شده در الگوهاي كل سازمان، 

يكي از نگرشهايي است كه سازمان را به عنوان يك 
سيســتم كل ارزش گذاري مي كند و سپس، ارزش 
به دســت آمده بين تمامي داده هاي مختلف سازمان  
تقسيم مي شود ودر نهايت، بخشي كه مربوط به افراد 
است در ميان گروه هاي مختلف كاركنان در سازمان 

تقسيم مي شود.

روش نظريه مزايده 
بــر اســاس ايــن نظريــه شــركت بــه مراكز 
ســرمايه گذاري تقسيم مي شــود و خدمات نيروي 
انساني متخصص، بر اساس اشــتغال در اين مراكز 
سرمايه گذاري به مزايده گذارده مي شود. بدين ترتيب 
مديري كه باالتريــن قيمت را براي خدمات نيروي 
انســاني مورد مزايده پيشنهاد كند، نيروي انساني را 
دراختيار خواهد گرفت. قيمت توافق شده به عنوان 
سرمايه مركز سرمايه گذاري محســــوب مي شود. از 
نظر مفهومي ايــن روش بر ارزيابي عملكرد مديران 
بخش هاي مختلف واحد اقتصادي مبتني اســت كه 
مراكز ســرمايه گذاري مذكــور را در برمي گيرد. هر 
يك از اين الگوهــا نه تنها يك نگرش متفاوت ارايه 
مي كند بلكه، مكانيســم متفاوتي را نيز براي محاسبه 
ارزش كاركنان در ســازمان ايجاد مي كند و هر يك 
از الگوهاي گوناگون با توجه به نظام ها و زمينه هاي 
مختلــف و همچنين ســاختارهاي متفاوت نظري 

توسط محققان پيشنهاد مي شود. 
الگوي مزايده متفاوت تر از ســاير الگوهاست. بر 
اساس اين الگو، ارزش گذاري كاركنان توسط مديران 
سازمان براي رقابت در مورد منابع انساني محدود كه 
در سازمان موجود هستند، صورت مي گيرد. مديران 
براي دســتيابي به منابع انســاني كمياب با باالترين 
قيمت در مزايده در برابر يكديگر شركت مي كنند. در 
اين نگرش هيچ گونه رابطه اي مبتني بر اينكه، مديران 
بر آن اساس در مزايده شركت كنند يا آنكه به سادگي 
درباره قيمت پيشنهادي خود قضاوت نمايند، وجود 
ندارد.سادگي اين الگو در اين است كه، برخي از منابع 
انساني شركت كننده ممكن است ارزش گذاري هاي 
متفاوتي توسط مديران مختلف شوند و اين داللت بر 
ارزشــهاي متفاوت براي مديران يكسان در زمانهاي 

مختلف يا موقعيت هاي متفاوت دارد.

نارسايي هاي نظريه مزايده
1- نرخ بازده ســرمايه نسبت قابل پذيرشي براي 

ارزيابي عملكرد مديران نيست. 
2- براي تعيين كميابي يا فراواني افراد متخصص 

ضابطه اي تعيين نشده است. 
3- كاربرد نظريه مزايده در سازمانهاي غيرانتفاعي 
و توليــد مرحلــه اي كــه قابل تقســيم بــه مراكز 

سرمايه گذاري نيستند با اشكال روبروست. 
4- اين نظريه ممكن است بر روحيه كاركناني كه 
خدمات آنها به بهاي ناچيز محك زده شده است يا 
مطلقاً در مزايده شركت نداشته اند، تاثير منفي داشته 
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بايد توجه داشت 
كه امروزه هدف 
شركت ها تنها 
كسب سود نيست، 
بلكه پذيرش 
مسئوليت هاي 
اجتماعي )موضوع 
حسابداري 
مسئوليت هاي 
اجتماعي( در كنار 
بخش دولتي از 
اهداف فعاليت 
بخش خصوصي به 
شمار مي رود.
شركت ها در جهت 
حفظ منابع محيط 
زيست درجهت 
پرورش و ارتقاي 
توسعه منابع انساني 
تالش مي كنند

باشد.  تمامي اين الگوها داراي يك ساختار منطقي 
در اقتصاد يا حسابداري هستند.

در حقيقــت يك بازار داخلي بــراي كاركنان در 
داخل سازمان ايجاد خواهد شد ودر اين بازار ارزش 

هر يك از منابع انساني تعيين مي شود. 

ايرادهاي وارد
بر سيستم حسابداري سنتي 

به دليــل درنظر نگرفتــن دارايي هاي انســاني، 
ايرادهاي زير بر سيستم حسابداري سنتي وارد است: 
ـ بهــاي تمام شــده منابع انســاني، هزينه تلقي 
مي شــود: انتقاد از اين موضوع يكي از عوامل رشد 
و توسعه حسابداري منابع انساني، به شمار مي رود. 
اين امر، موجــب عدم تطابق هزينه ها و درآمدها در 

دوره هاي مالي منتفع از آن مي شود.
ـ كمبود اطالعات الزم بــراي اتخاذ تصميمات 
صحيح در زمينه برنامه ريزي و كنترل: همان طور كه 
مديران به منظور اداره كارآمد سازمان تحت مديريت 
خود بــه اطالعاتي در مورد وضعيت مالي، ســطح 
توليد، هزينه هاي توليد و... نيازمندند، به اطالعاتي در 
مورد نيروي انساني به منظور تخصيص كارآمد منابع 
انساني و استفاده بهينه از اين منابع درجهت بازدهي 
بهتر نيز نيازمند هســتند. اين موضوع به عنوان يكي 
از نقاط ضعف سيستم حســابداري سنتي درجهت 
شكل گيري و توسعه حســابداري منابع انساني كه 
فراهم كننــده اطالعات مورد نيــاز مديران بود مورد 

توجه محققان قرار گرفت.

ـ عدم امكان تفكيك ميان بهاي تمام شــده منابع 
انســاني و هزينه هاي مربوط به اين منابع: به عبارتي 
در سيستم هاي حسابداري مرسوم، اشاره چنداني به 
مبالغ سرمايه گذاري شــده بر منابع انساني، مخارج 
كارمنديابي، آموزش، استقرار و انتصاب، جايگزيني 
و... نمي شود و اطالعاتي درجهت تعيين بهاي تمام 
شده منابع انساني به طور واضح در اختيار مديران قرار 

نمي گيرد.
بايد توجه داشــت كه امروزه هدف شــركت ها 
تنها كسب سود نيست، بلكه پذيرش مسئوليت هاي 
اجتماعــي )موضوع حســابداري مســئوليت هاي 
اجتماعي( در كنار بخــش دولتي از اهداف فعاليت 

بخش خصوصي به شمار مي رود.
شــركت ها در جهت حفظ منابع محيط زيست 
درجهت پرورش و ارتقاي توسعه منابع انساني تالش 
مي كنند. متأسفانه صورت هاي مالي سنتي هيچ گونه 
اطالعاتــي در زمينه مشــاركت در مســئوليت هاي 

اجتماعي در اختيار كاربران قرار نمي دهد.

 درجستجوي سودمندي حسابداري
منابع انساني: 

حســابداري منابــع انســاني چشــم اندازي از 
اطالعات مفيد را به طور يكســان فراروي مديران و 
سرمايه گذاران قرارمي دهد: چرا سرمايه هاي انساني 

بايد ارزشيابي شوند؟ 
ســه پاســخ اساســي ازنظر marques از اين 

قراراست: 

1( فراهــم ســاختن اطالعات مالــي در قالب 
اصطالحات مالي به منظورآگاه ساختن سرمايه گذاران 
كاركنان ووام دهندگان به گونه اي كه در گزارش هاي 

مالي قابل درج باشد.
2( شناســايي ميزان مشاركت ســرمايه و نيروي 

كاري درعملكرد كلي سازمان.
3( فراهــم كردن مبنايي براي اداره كل ســازمان 
توام بامنطق اقتصادي بيشتر )ازطريق درج اطالعات 

اصالح شده ازبابت كاركردپرسنل(.
Dicarlo )1983( گفته اســت كه حســابداري 
منابع انساني مي تواند نشان دهد كه آيا منابع انساني 
يك سازمان حفظ شده، تحليل رفته و يا توسعه يافته 
اســت. تحليل هاي اقتصادي نشــان داده است كه 
سرمايه گذاري درمنابع انساني مي تواند باعث ايجاد 
ســود غير عملياتي بهره وري گردد، به همين لحاظ 
افشــاي اطالعات درمورد اين سرمايه گذاري ها )به 
عنوان معياري مفيد از توان توليدي سازمان( ممكن 
اســت به تصميم گيري ســرمايه گذاران كمك كند.
اگرچه ممكن است تصفيه سرمايه گذاري هاي انجام 
شــده درمنابع انســاني، منافع كوتاه مدت راتضمين 
كنداما تهديدي براي ســودآوري بلندمدت سازمان 
به حساب مي آيد وحســابداري منابع انساني دست 
كم اطالعاتي در اين زمينه دراختيارســرمايه گذاران 

قرارمي دهد.
شناخت اهميت حياتي عامل انساني دخيل در اثر 
بخشي سازمان به معناي تاكيد برعامل موثردر فرايند 
تصميم گيري در مديريت اســت اما واضح است كه 
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مشكل اساسي 
عبارت است ازاينكه 
سيستم حسابداري 

منابع انساني كه براي 
پرورش اطالعات 

منابع انساني 
بايد مورداستفاده 
قرارگيرد تاكنون 

عمال مورداستفاده 
هيچ سازماني 

قرار نگرفته است 
وحتي دركشورهاي 
پيشرفته، در بعضي 

ازشركت ها به صورت 
آزمايشي مورد 

استفاده قرارگرفته 
است، و از اين رو 

مفيد بودن اطالعات 
حسابداري منابع 

انساني براي 
سازمان ها وشركت ها 
مشخص نشده است

اين امر مستلزم برخورداري ازيك مجموعه اطالعاتي 
مربوط است. 

تأثير ارائه اطالعات حسابداري منابع 
انساني بر رفتار استفاده كنندگان: 

نتايج تحقيق نشــان مي دهد كه ارائه اطالعات 
انساني دريادداشــت ها همراه  حســابدراي منابع 
مالــي وگزارشــات حســابداري  صورت هــاي 
مديريــت بررفتار اســتفاده كنندگان تاثيرمعنا داري 
دارد واين اطالعات بيشــترين تاثيــر را بر رفتار 
مديران ســرمايه گذاران، كاركنان، تحليل گران و 
اعتباردهنــدگان دارد .به نظرافــراد جامعه آماري 
اطالع مديريت ازبهاي منابع انساني منجر به اتخاذ 
واستفاده  ونگهداري  درحفظ  موثري  سياست هاي 

بهينه ازمنابع انساني مي شود.
ارائه اين اطالعات بيشترين تأثير را بر تصميمات 

گروه هاي زير دارد: 
1- مديران

2- سرمايه گذاران
3- كاركنان واحد اقتصادي

4- تحليل گران مالي و كارگزاران بورس
5- اعتبار دهندگان

6- ساير اســتفاده كنندگان اطالعات حسابداري 
)اعتمادي 1375( 

مشكالت استفاده 
ازحسابداري منابع انساني 

مشكل اساســي عبارت اســت ازاينكه سيستم 
حسابداري منابع انساني كه براي پرورش اطالعات 
منابع انســاني بايد مورداســتفاده قرارگيرد تاكنون 
عمال مورداســتفاده هيچ سازماني قرار نگرفته است 
وحتي دركشورهاي پيشرفته، در بعضي ازشركت ها 
به صورت آزمايشي مورد استفاده قرارگرفته است، و 
از اين رو مفيد بودن اطالعات حسابداري منابع انساني 
براي سازمان ها وشركت ها مشخص نشده است. به 
نظرمي رسد براي حل مشكل بايد سازمان ها را ملزم 
نمودكه با اســتفاده ازمدل هاي ارزيابي موجود مانند 
مدل بهاي تمام شده تاريخي يامدل بهاي جايگزيني 
يا ســاير مدل ها، منابع انســاني خودرا اندازه گيري 
وهمچنين  مديريت  حســابداري  ودرگزارش هاي 
يادداشــت هاي پيوســت صورت هاي مالي افشــا 
نمايند، دراين صورت نيازهاي اطالعاتي اســتفاده 
كننــدگان داخلــي وخارجي ســازمان ها برآورده 
خواهد شد. گزارشگري دارايي هاي نامشهود مانند 

منابع انساني به داليل زير دشوار است: 
1- نبــود يــك چارچــوب مشــترك بــراي 
گزارشــگري كه بر پايه آن بتوان اطالعات زيادي 

درباره كيفيت نيروي كار ارائه كرد.
2- پيچيدگــي مدل هــاي اندازه گيــري، زيرا 
مدل هــاي بيش از حد پيچيده ايــن خطر را دارند 
كه فهم و درك آنها براي مديران و منابع انســاني 

سازمان ها مشكل است.
3- نبــود يك بانك اطالعاتــي الزم و اطالعات 
حسابرسي شــده براي گزارش اطالعات مربوط به 
ســرمايه گذاري در زمينه منابع انساني در بسياري از 
سازمان ها.البته سازمان ها به داليل زير تمايل ندارند 
اطالعات زيادي در مورد منابع انساني خود گزارش 
كنند: نخست ترس از رقبا، دوم ترس از اتحاديه هاي 
كارگري، زيرا اطالعات بيشتر انعطاف پذيري سازمان 
را محدود مي كندو سوم مشكالت عملي گردآوري 
اطالعات منابع انســاني براي گزارشگري واينكه ايا 
سرمايه گذاران درك مناسبي از اين اطالعات خواهند 

داشت.
4-  مشــكل ديگر در مورد رفتار وطرز برخورد 

مديريت سازمان و عكس العمل هاي كاركنان است.

روش هاي گزارشگري 
چهار روش براي انعكاس ســرمايه گذاري ها در 
منابع انساني در گزارش هاي مالي ساالنه شركت ها 
وجود دارد، اطالعات مربوط به ســرمايه گذاري ها 
در منابــع انســاني را مي توان در گــزارش هيأت 
مديره به مجمع عمومي صاحبان ســهام، گزارش 
دارايي هاي نامشهود، صورت هاي مالي حسابرسي 
نشــده، يا به شــكل پيوســت صورت هاي مالي 
اساســي ارايه كرد. گزارش هيات مديره به مجمع 
عمومــي صاحبان ســهام اغلب شــامل اطالعاتي 
درباره مخارج مربوط به منابع انســاني اســت كه 
ممكن است چشــمگير يا حتي به نسبت مهم تر از 
مخارجي باشد كه براي دارايي هاي عيني )مشهود( 
انجام شده است. به عنوان يك اقدام اوليه در مورد 
نحوه عمل حسابداري دارايي هاي انساني، گزارش 
هيأت مديره ممكن اســت مخارجــي را به عنوان 
ســرمايه گذاري در دارايي هــاي انســاني گزارش 
دهد. براي نمونه يك شركت ممكن است مخارج 
انجام شده براي آموزش كاركنان خود را جداگانه 
گزارش دهد.  اين گونه اطالعات به سرمايه گذاران 
و تحليلگــران مالي كمك مي كند تــا ميزان توجه 
مديريت به توســعه منابع انساني را به عنوان عامل 
حياتي براي تضمين سوددهي شركت در بلندمدت 
ارزيابي كنند. به عــالوه گزارش هيات مديره بايد 
شــامل اطالعاتي در مورد ترك خدمت كاركنان از 
لحاظ روند و هزينه آن نيز باشــد. شركت بايد در 
مورد ترك خدمت مديــران كليدي و متخصصان 
فني خود نيز كه ممكن اســت بــه رقباي تجاري 
شــركت ملحق شوند يا رقيب جديدي را به وجود 
آورند، گزارش دهد. اين موضوع در صنايعي كه با 
تكنولوژي پيش ميروند و تحقيق و توســعه دانش 
فني در آنها نقش بســيار مهمــي دارد، غير عادي 

نيست. 
دومين روش آن اســت كه اطالعــات در مورد 
ســرمايه گذاري ها در دارايي هاي انساني در گزارش 

دارايي هاي نامشــهود ارايه شود.  اين روش توسط 
موسســه حسابرسي آرتور اندرســن پيشنهاد شده 
است. اين موسسه پيشنهاد مي كند كه مبالغ عمده اي 
كه صــرف دارايي هاي نامشهـــــود از جمله منابع 
انساني، مي شود در صورت هاي مالي به طور جداگانه 
گزارش شــود. به عالوه شــركت هايي كه مخارج 
هنگفتي را در رابطه با دارايي هاي نامشــهود متحمل 
مي شــوند. به ويژه شركت هايي با وابستگي شديد به 
تكنولوژي، شــركت هاي خدماتي كه براي كاركنان 
خود ســرمايه گذاري هاي كالن مي كنند و همچنين 
شــركت هايي كه از طريق ادغام و خريد ســهام و 
پرداخت مبلغ هنگفت براي ســرقفلي فعاليت هاي 
تجــاري موجود، رشــد مي كنند، بايــد صورتي از 
دارايي هاي نامشهود خود را ارايه كنند. اين گزارش 
بايد بيانگر مخارج انجام شده براي انواع دارايي هاي 
نامشــهود در دوره جاري و همچنين در دوره هاي 
گذشته باشد.  يادداشــت هاي الزم به منظور افشاي 
اطالعاتي در مورد ماهيت مخارج انجام شده و ساير 
اطالعات مربوط بايد پيوســت گزارش دارايي هاي 
نامشهود ارايه شــود. محدوديت مهم اين روش آن 
اســت كه ترازنامه گمراه كننده اســت. زيرا ارزش 
دارايي هاي شركت، كمتر از واقعيت ارايه مي شوند. 
اندازه گيري سود يا زيان نيز تعريف شده است، زيرا 
كليه مخارج مربوط به دارايي هاي انساني در دوره هاي 
كه واقع شده اند، هزينه جاري تلقي مي شوند به همين 
ترتيب اندازه گيري بازده ســرمايه گذاري نيز تعريف 
شــده خواهد بود.  سومين روش ارايه اطالعات در 
مورد ســرمايه گذاري ها در منابع انســاني، انعكاس 
آنها در صورت هاي مالي حسابرســي نشده است و 
شركت ها مي توانند مجموعه اي از صورت هاي مالي 
را كه در برگيرنده ســرمايه گذاري ها در دارايي هاي 
انسـاني طبق روش هاي پيشنهادي حسابداري منابع 
انســاني اســت، به عنوان اطالعات تكميل به همراه 
صورت هاي مالي ســاالنه ارايه كنند. در گزارش ها 
تصريح خواهد شــد كه صورت هــاي مالي مزبور 
بايــد جدا از صورت هــاي مالي اساســي كه طبق 
اصول پذيرفته شده حسابداري تهيه و ارايه شده اند  
مورد بررســي قرار گيرند. آخريــن روش گزارش 
ســرمايه گذاري ها در دارايي هــاي انســاني، منظور 
كردن آن در صورت هاي مالي اساسي است، در اين 
روش سرمايه گذاري در دارايي هاي انساني به عنوان 
دارايــي بلند مدت مطرح و در زمان عمر مفيد مورد 
انتظار آن مســتهلك مي شود. اگرچه اين نحوه عمل 
در مورد ســرمايه گذاري ها در منابع انساني معمول 
و متداول نيست اما برخي شــركت ها از آن پيروي 
كرده اند. برخي از موسسه ها و شركت ها نظير خطوط 
هواپيمايي، صنايع الكترونيك و باشگاه هاي ورزشي 
حرفه اي كه بخش عمده سرمايه آنها را نيروي انساني 

تشكيل مي دهد اين روش را اعمال مي كنند. 
*کارشناسماليواداريشرکتسنگاب
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GPS برخالف 

تصور عموم يك 
دستگاه نيست، 
بلكه يك تكنولوژی 
است. سيستم 
موقعيت يابی يا 
همان GPS به 
كاربران اين امكان 
را می دهد كه 
موقعيت و زمان 
دقيق را بر اساس 
اطالعات چهار 
ماهواره مشخص 
كند. در حال حاضر 
24 تا 32 ماهواره 
به صورت مداوم در 
حال ارسال اطالعات 
ناوبری هستند
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مجيد
علوي زاده *

اگر تا به حال در مســافرت های تفريحی،كاری  و يا حتی در مســافرت های 
روزمره درون شهری وقت زيادی برای پيدا كردن مقصد مورد نظر خود صرف 

نموده ايد بايد به فكر تهيه يك دستگاه رهياب )GPS( باشيد.
با يك دســتگاه رهياب می توانيد كوتاه ترين و يا سريع ترين مسير را از محل 
فعلی خود تا مقصد مورد نظر پيدا كنيد. اين همه ماجرا نيست. دستگاه های مسير 
ياب دارای امكانات متعددی هستند كه شايد نياز به آنها را احساس نكرده باشيد.

مثاًل فرض كنيد حين رانندگی سيســتم گويايی شما را از تغييرات، خطرات 
و يا عالئم مســير آگاه كند، يا اينكه بخواهيد  پس از اتمام ســفر از متوســط 
سرعت، حداقل و حداكثر سرعت آگاه شويد. در بازار رقابتی امروز، قيمت اين 
دســتگاه ها بسيار پايين آمده است و درحال حاضر، بسياری از امكانات پيشرفته 

در دستگاه های ارزان قيمت نيز يافت می شود.

GPS چيست؟
GPS برخالف تصور عموم يك دستگاه نيست، بلكه يك تكنولوژی است. 
سيستم موقعيت يابی يا همان GPS به كاربران اين امكان را می دهد كه موقعيت 
و زمان دقيق را بر اســاس اطالعات چهار ماهواره مشخص كند. در حال حاضر 
24 تا 32 ماهواره به صورت مداوم در حال ارســال اطالعات ناوبری هســتند. 
دســتگاه های رهياب با اتصال به 4 ماهواره می توانند موقعيت خود را مشخص 

كنند، از اين پس نرم افزارهاي موجود بر روی دستگاه رهياب، امكانات متعددی 
را در اختيار شما قرار می دهد.

 
چگونه انتخاب كنيم؟

برای تهيه يك دســتگاه رهياب بهتر اســت  به مسيرهای تردد خود و ميزان 
تكراری بودن آنها توجه كنيد. همچنين بايد امكاناتی را كه ممكن است به شما 
كمك بيشــتری كند، در نظر بگيريد.  جدا از اين مــوارد بودجه ای كه صرف 
می كنيــد نيز يكی ديگر از موضوعات تعيين كننده در انتخاب دســتگاه رهياب 
می باشــد. فرض كنيد می خواهيد در خودروی خود از يك دســتگاه مسيرياب 
اســتفاده كنيد اما نمی خواهيد دســتگاهی به طور ثابت در خودرو  نصب شود. 
در اين حالت می توانيد از گوشــی های همراه  مجهز به سيســتم GPS استفاده 
كنيد. البته بايد از قيد اســتفاده از امكانات تخصصی تر و رابط گرافيكی بزرگتر 

رهياب های ويژه خودرو صرف نظر كنيد.

انواع رهياب ها:
برای انتخاب يك رهياب مناسب، بهتر است با انواع آن آشنا شويد.

1- رهياب های دســتی: رايج ترين نوع  گيرنده های GPS نوع دســتی آن 
اســت كه به راحتی قابل حمل می باشــد. پرفروش ترين اين نوع از دستگاه ها 
توســط برندهايی نظير Garmin, Navman, Tomtom , Mio, Nago و 

Magellan ساخته می شود.
اين دســتگاه به دليل قابل حمل بودن در همه جا كاربرد داشــته و در برابر 

عواملی چون ضربه و نفوذ آب مقاوم می باشد.
بايد توجــه داشــت به دليل پيشــرفت 
به كارگيری  تلفــن همــراه در  تكنولــوژی 
گيرنده های GPS و استفاده از نرم افزارهای 
نسل جديد، سهم رهياب هاي دستي در بازار 

درحال كم شدن می باشد.
 :GPS 2- گوشــی های همراه با قابليت
بسياری از گوشی های همراه قابليت دريافت 

راهراپیدامــــــــــــــــــــــــــــــــیکنید!
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رهياب های 
اختصاصی برای 

كاربردهای نظامی و 
يا حمل و نقل هوايی 

و دريايی استفاده 
می شود.  بايد توجه 
داشت كه اين نوع 

از رهياب ها فاقد 
نمايش وضعيت های 

گرافيكی برای 
كاربران عادی است. 

دقت اين دستگاه 
بسيار باال و خطای 
آنها معموالً كمتر از 

يك متر می باشد
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دارا  را   GPS اطالعــات 
می باشند. البته بايد توجه كنيد 
كه بســياری از اين گوشی ها 
از  را  اطالعــات  تبلت هــا  و 
دريافت   GPS ماهواره  طريق 
نمی كننــد. در ايــن نــوع از 
دســتگاه ها اطالعات موقعيت 
از طريق برج هــای  مخابراتی 
BTS دريافت می شــود. برای 

تعيين موقعيت حداقل به اطالعات 3برج نياز است.
 در ميان گوشــی های موجود در بازار برنــد Nokia  يكی از موفق ترين 
عرضه كننده گان گوشــی همراه با قابليت دريافت اطالعات به روش دريافت 

ماهواره )Offline( و دريافت از برج های Online )BTS( می باشد.
 3- رهياب خــودرو: گيرندهای خودرو به منظور كنتــرل و راهنمايی به 
كار گرفته می شــوند. گرچه  در ايران انــواع رهياب هاي راهنما برروی تعداد 
محدودی خودرو عرضه می شوند اما امكان خريد و نصب جداگانه بر روی هر 
خودرويی وجود دارد. همچنين از نوع كنترلی رهياب ها در خطوط حمل و نقل 
جاده ای استفاده می شود  در نوع كنترلی اطالعات  در دستگاه ذخيره می شوند 
)Tracking( و در نهايت امكان بررســی تخلفات و تعيين موقعيت های طی 

شده توسط مراجع مرتبط وجود دارد.

 4- رهياب هــای اختصاصی:  از اين رهياب ها برای كاربردهای نظامی و يا 
حمل و نقل هوايی و دريايی استفاده می شود.  بايد توجه داشت كه اين نوع از 
رهياب ها فاقد نمايش وضعيت های گرافيكی برای كاربران عادی است. دقت 

اين دستگاه بسيار باال و خطای آنها معموالً كمتر از يك متر می باشد.

ويژگی های دستگاه رهياب:
1- اندازه نمايشگر: معموالً اندازه دستگاه قابل حمل بين 2/5 تا 7 اينچ است.  در 

اين ميان نمايشگرهايی با اندازه بيش از 4/3 اينچ طرفداران بيشتری دارند.
2- سيســتم گويا: رهياب هايی با اين قابليت شــما را از مشــاهده مداوم 
نمايشگر بی نياز می كند. اين سيستم سبب می شود تا با خطای كمتر و تمركز 

بيشتری مسير را طی نماييد.
3- گزارش ترافيك: اين سيســتم به شما اجازه می دهد تا به صورت آنالين  از 
وضعيت ترافيك مسير آگاه شويد. همچنين به نرم افزار دستگاه كمك می كند تا 
بهترين مسير رابرای شما انتخاب نمايد. البته اين سرويس در بعضی از شهرهای 

اياالت متحده آمريكا و در تعدادی از خيابان های پرتردد قابل استفاده می باشد.
4- امكان نصب در داخل خودرو:  بسياری از دستگاههای قابل حمل دارای 
ابزارهايی برای اتصال به شيشه جلوی خودرو هستند. همچنين در طراحی آنها 

امكان شارژ از طريق خودرو در نظر گرفته شده است.
5- پشــتيبانی از بلوتوث: اين امكان برای اتصال دســتگاه به سيستم های 

صوتی در نظر گرفته شده است.
*رئیسبخشفناورياطالعاتوارتباطاتناردیس
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در سال 1985، 
دولت فرانسه 
مخفيانه اطالعاتي 

در مورد فروش 
جت هاي جنگنده 
آمريكا به دولت هند 
به دست آورد. آنها 
درمرحله ي پايان 
مذاكره از جزييات 
پيشنهاد فروش جت 
يك شركت آمريكايي 
آگاه شده بودند، 
هنگامي كه دولت 
فرانسه اين اطالعات 
را در اختيار شركت 
فرانسوي رقيب قرار 
داد، اين شركت 
توانست در معامله 
فروش جت هاي 
جنگنده برنده شود
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درســال1985،دولتفرانسهمخفیانهاطالعاتيدرموردفروشجتهاي
جنگندهآمریکابهدولتهندبهدســتآورد.آنهادرمرحلهيپایانمذاکرهاز
جزییاتپیشنهادفروشجتیكشرکتآمریکایيآگاهشدهبودند،هنگاميکه
دولتفرانســهایناطالعاترادراختیارشرکتفرانسويرقیبقرارداد،این
شرکتتوانستدرمعاملهفروشجتهايجنگندهبرندهشود.دراینجریان،
شرکتآمریکایيیكقراردادیكمیلیارددالريراازدستداد.بدیهياست،
نیازينیستکشوريباوقایعبسیاريازاینقبیلمواجهگرددتامتقاعدشوددر
معرضخطرجاسوسياقتصاديقرارگرفتهاست.اکثرناظرانسیاسيباتوجه
بهوجودخطرفعالیتهايجاسوسي،بهایننتیجهرسیدهاندکهسرویسهاي
اطالعاتيجهتدفاعازاقتصادکشور،بهطورقانونيحقدارندواردعملشوند،
امامحولنمودنوظیفهدفاعازاقتصادکشوربهسرویسهاياطالعاتيمشکالتي
رادرپيدارد.سرویسهاياطالعاتيبرايدفاعازاقتصادیابخشخصوصيدر
برابرجاسوسياقتصادينیازبهاختیاراتروشندارند.مسئلهياساسيایناست
کهآیاقبلازتوجیهنمودنسرویساطالعاتيداخليجهتاجرايعملیات،الزم
استموضعیكدولتخارجيبرايهدایتیاتسهیلجاسوسياقتصاديبه
میانکشیدهشودیانه؟اینمسئله،ازنقطهنظرسرویسهاياطالعاتيضرورت
دارد،زیراآنهافعالیتهايخودراباهمکاريدولتهاانجامميدهند.جاسوسي
اقتصاديباهمکاريعواملخارجيانگیزهالزمرابرايمطرحساختنموضوع
سرویساطالعاتيبهوجودميآورد.کسانيکههمکاريدولتخارجيراشرط
الزمبرايفعالیتســرویساطالعاتيميدانند،معتقدندکهبراساسایننقطه
نظرهمکاريدولتخارجيموجبميشودکهسرویسداخليدرصددبروز
واکنشورقابتبرآید.جاسوسيصنعتيشرکتهاازشرکتهايدیگرواینکه
آیاخارجيهادرآندستدارندیانه،صرفابخشيازدنیايپیچیدهيتجارت
استوسرویسهاياطالعاتينبایدخودرادرگیرآنکنند.معهذاشایدگفتن
اینمسئلهراحتترازعملکردنبهآنباشد.گرچهدرتئوريهمکاريدولت
خارجي،آسانبهنظرميرسد،لکندرعملبسیارپیچیدهاست.دربسیارياز
مواردمشــکلبتوانگفتکهدولتخارجيعملیاتراهدایتميکند،یابه
پیشرفتآنکمكميکند.مشکلدیگردرارتباطبادولتخارجيایناست
کهدولتخارجيپیامدهايعملیاترانادیدهميگیرد.فعالیتشرکتهايچند
ملیتيکهازنظرمنابعاطالعاتيغنيميباشند،ممکناستامنیتاقتصاديیك
کشوررابیشــترازمجموعههايکوچكبخشخصوصيبامنابعمحدوددر
معرضتهدیدقراردهد.نفوذروبهگسترشودسترسيجهانياینسازمانها
بهاطالعات،آنهاراباهمهيکشورهابهاستثنايقدرتهايبزرگبرابرميکند.
بهعنوانمثالشرکتفایزروگروهچندملیتيهایيکهاینشرکتسازماندهي
نمودتامسائلمالکیتدرسازمان»گات«رامطرحسازد،نفوذبیشترينسبت
بهدیگــرانبرمفادپیشنویسطرح»دانکل«درگردهمایياروگوئهداشــت.
دخالتســرویسهاياطالعاتيدربرخيمسائلبدوندرنظرگرفتنحضور
دولت،مســئلهيهمکاريدولتخارجيراتضعیفمينماید.دراکثرمواقع
تروریستهاازجانبدولتهايخارجينههدایتميشوندونهحمایت.بااین
حالدولتهیچگونهاحساستردیديدردخالتسرویسهاياطالعاتيداخلي
کافيبهنظرميرســد.دولتهایيکهدرگیراینمسئلههستندبایستيدرمورد
اینکهاولویتدرمقابلهبازیانهاياقتصاديوپیامدهاياحتماليآناســتیا
حفظامنیتفیزیکياتباعکشور،تصمیمگیريکنند.بهطورمعمولسرویسهاي
اطالعاتيدرکشورهايمختلفدنیاکهبهروشنيبهاردوگاههايهمپیمانانو
دشمنانتقسیمبنديشدهاند،فعالیتمينمایند،امادرجاسوسياقتصاديکه
ازنظردیپلماتیكپیچیدهاست،اینتقسیمبنديدیگرمورديندارد. در زمينه 

جاسوسـي 
اقتصــادي

بخشدوم
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به عقيده طرفداران 
شركت هاي 

چندمليتي حمايت 
سرويس هاي 

اطالعاتي از 
شركت هاي 

چندمليتي كه شغل 

ايجاد مي كنند و به 
اقتصاد داخلي رونق 

مي بخشند الزم 
است حتي اگر به 
دولت هم وابسته 
نباشند. به عالوه 

مي توان گفت دولت 
با حمايت از اين 

شركت ها از مسئله  
سرمايه گذاري 
حمايت كرده و 

چنانچه حمايت الزم 
را از آنها به عمل 

نياورد، لطمه خواهد 
ديد و خطر بيشتري 
براي سرمايه داران 

بوجود خواهد آمد
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جاسوسي اقتصادي خصومت هاي احتمالي يك طرف 
مي تواند، همانند خصومت هاي نظامي و سياسي آن 
باشــد. هرقدر كه منافع اقتصادي يك كشور از منافع 
نظامي و سياسي آن فاصله بگيرد، جاسوسي اقتصادي 
ســرويس هاي اطالعاتي را برآن مي دارد تا همچون 
شركت هاي مدرن، به طور همزمان به رقابت پرداخته 
و همكاري نمايند. برخورد بالقوه بين منافع بازرگاني 
و منافع نظامي و سياســي يك كشور با هم پيمانان 
خود مي تواند هراس و مقاومتي را كه ســرويس هاي 
اطالعاتــي در مواجــه با اين شــرايط از خود بروز 

مي دهند، معين سازد. 
ماموران اطالعاتي كه ســال ها با ديد تقسيم بندي 
بلوك شــرق و غــرب كار كرده اند مشــكل بتوانند 
هم پيمانان نظامي-سياسي ديروز را دشمن احتمالي 
اقتصادي امروز خود تلقي نمايند. ممكن است تجديد 
نظر در روابط و هم پيمان شــدن دوست و دشمن، 
شبكه هاي اطالعاتي هم پيمان ديرينه را در مقابل هم 
قــرار دهد. در جهاني كه تجــارت نيازي به در نظر 
گرفتن ايدئولوژي سابق جنگ سرد ندارد و اقدامات 
غيرمنصفانه بازرگاني از جانب برخي كشــورها به 
چشم مي خورد، شريك شدن در اطالعات با ارزش 
تجــاري، كمتر ميان هم پيمانان نظامي و سياســي به 

چشم مي خورد. 
احتمال دارد شبكه هاي اطالعاتي هم پيمانان ديرينه 
كه به مســائل از ديد نظامي و سياسي مي نگرند، به 
زودي شــاهد تشكيل شــبكه هايي به موازات خود 
تحت عنوان شبكه هاي اطالعاتي هم پيمانان اقتصادي 
باشــند. به احتمال زياد ابتدا اين شــبكه ها براساس 
موافقت نامه اي اقتصــادي منطقه اي همچون اروپا و 
نفتا شــكل خواهد گرفت. روشن است كه در آينده 
نزديك انگليس به مبادله اطالعات اقتصادي بيشتري 
با اعضــاي جامعه اروپا خواهد پرداخت تا آمريكا يا 
كانادا، از ســوي ديگر امكان زيــادي وجود دارد كه 
آمريكا با كانادا و اعضــاي »نفتا« به مبادله اطالعات 
بپردازد. با توجــه به اينكه موافقت نامه اروپا از ديگر 
موافقت نامه هاي منطقه اي، جامع تر و كامل تر است، 
احتمال مي رود فشار براي هر نوع تغيير در همكاري 

شبكه هاي اطالعاتي ابتدا در اروپا به وجود آيد.
 بديهي اســت در حال حاضر در زمينه مذاكرات 
بازرگاني بين المللي مبادلــه اطالعات بين آمريكاي 
شــمالي و اروپا وجود دارد اما با گذشت زمان حتي 
شــبكه هاي اطالعاتي هم پيمان نيز ممكن است در 
بعضي همكاري ها ســخت گيري كنند. ممكن است 
برخي از كشورهاي محتاط به هم پيمانان موقت روي 
آورند كــه اين امر موجب به وجود آمدن هم پيمانان 
اطالعاتي اقتصادي انعطاف پذيرتري مي شود. به هر 
حــال، همكاري هاي جديد در ابتــدا بر مبناي منافع 
اقتصادي صورت خواهد گرفت و هم پيمانان پيشين 
نظامي و سياســي را مورد آزمايش قرار خواهد داد. 
نمي توان گفت چنانچه در ميان برخي كشــورها از 

نظر اقتصادي همكاري اطالعاتي وجود داشته باشد، 
خدشــه اي به وحــدت نظامي و سياســي آنها وارد 
نخواهــد آمد. در اين رابطه مي توان چين را به عنوان 
يكي از موتورهاي بزرگ رشد اقتصادي آسيا و جهان 

و چگونگي رابطه اش با ژاپن مثال زد. 
به جز اختصاص دادن نادرســت و در نتيجه هدر 
دادن منابع، گفته مي شــود كه كشورهاي دست اندر 
كار جاسوســي اقتصادي با خطر جــدي برهم زدن 
روابط هم پيمانــان خود مواجه مي باشــند. با پايان 
جنگ سرد اين مســئله حتي نگران كننده تر هم شده 
است. گزارش ها حاكي از آن است كه زماني آمريكا 
با جاسوســي اقتصادي هم پيمانان خود به خاطر تنها 
نماندن در برابر خطر شوروي سابق كنار مي آمد، اما با 
از ميان رفتن شوروي ديگر صبر آمريكا نيز در تحمل 

اينگونه فعاليت ها به پايان رسيده است. 
اين مسئله تا حدي تمايل اخير مقامات آمريكا در 
يافتن برخي كشورهاي دوست كه دست به انجام چنين 
فعاليت هاي تجاوزگرانه اي مي زنند را آشكار مي سازد. 
دليل ديگر، افزايش خصومت ميان كشورهايي است 
كه دست اندركار جاسوسي اقتصادي هستند، ازجمله 
مسائل موجود در سازمان تجاري بين المللي »گات« 
پيش نويس موافقت نامه كنونــي »دانكل« در »گات« 
ممالــك عضو را بر آن مي دارد تــا از مفاد مربوط به 
موافقت نامه تبعيت كنند و اطالعات تجاري را كه در 
معرض خطر ربوده شدن از طريق جاسوسي اقتصادي 

مي باشند، حفظ نمايند.
 مقامات رسمي از اين امر مستثني خواهند بود و 
چنانچه حسن نيت داشته باشند مي توانند در برخي 
موارد، مفاد موافقت نامه را نقض كنند. البته جاسوسي 
اقتصادي به ندرت با حســن نيت انجام مي شــود. 
در حالي كــه امكان دارد پيش نويــس موافقت نامه 
دانكل، كشورهايي را كه دست به جاسوسي صنعتي 
مي زنند در معــرض مخاطره قرار دهــد، اما معلوم 
نيســت تا چه حد مانع انجام اين فعاليت ها خواهد 
شــد. گات يك موافقت نامه تجاري است  و هدف 
از گردهمايي اروگوئه نيز پرداختن به مسائل تجاري 
بوده است. از آنجايي كه اين موافقت نامه با صراحت با 
جاسوسي اقتصادي برخورد نكرده، برخي از كشورها 
با سوءاســتفاده از مفاد موافقت نامه قــادر به انجام 
فعاليت هاي جاسوســي اقتصادي مي شوند. چنانچه 
جامعه بين المللي مايل باشــد قاطعانه با جاسوســي 
اقتصادي برخوردكند، بهتر است به طور روشن موارد 

را در اجالس بررسي نمايد.
تقريبا هرگونه تحليل كه از جاسوسي اقتصادي به 
عمل آمده اين مســئله را مطرح مي سازد كه دخالت 
ســرويس هاي اطالعاتي در اين مسئله اتالف وقت 
و پول است، زيرا شــركت هاي چندمليتي به دولت 

وابسته نيستند. 
كســاني كه معتقد به اين مسئله هستند ضرورتي 
نمي بيننــد كــه دولت ها از شــركت هاي چندمليتي 

حمايت كنند؛ چرا كه آنها به هيچ كشــوري متعهد 
نمي باشــند و از هرگونه ابزار دفاعي يا اطالعاتي كه 
به دست مي آورند براي گسترش كارآيي شبكه جهاني 
خود استفاده مي نمايند. در نتيجه هر نفعي كه دولت ها 
از شركت هاي چند مليتي ببرند، يا هر حمايتي كه از 

آنها به عمل آورند، كامال اتفاقي خواهد بود.
اما در اينجا اين نكته در نظر گرفته نشــده است 
كه شــركت هاي چندمليتي به دنبال سود مي باشند و 
هيچگاه سود سرمايه گذاري آنها را باالتر از سود خود 

در نظر نمي گيرند. 
به عقيده طرفداران شركت هاي چندمليتي حمايت 
ســرويس هاي اطالعاتي از شــركت هاي چندمليتي 
كه شــغل ايجاد مي كنند و به اقتصــاد داخلي رونق 
مي بخشــند الزم است حتي اگر به دولت هم وابسته 
نباشــند. به عالوه مي توان گفت دولت با حمايت از 
اين شركت ها از مسئله  سرمايه گذاري حمايت كرده و 
چنانچه حمايت الزم را از آنها به عمل نياورد، لطمه 
خواهد ديد و خطر بيشتري براي سرمايه داران بوجود 
خواهد آمد. ارتباط همكاري هاي بازرگاني منطقه اي 
جديد و به وجود آمدن شبكه هاي مشترك اطالعاتي 
مرتبط با اين بحث، براي حفظ ســود است. در حال 
حاضر به نظر مي رسد فعاليت شركت هاي چندمليتي 
در زمينه تحقيقات و توســعه منطقه اي اســت. اين 
مساله نشان مي دهد هر سودي كه از طريق جاسوسي 
اطالعاتــي تهاجمي يــا دفاعي، عايد يك شــركت 
چندمليتي شود، به نفع منطقه مربوطه است، نه جاي 

ديگر دنيا.
بنابراين شبكه هاي مشــترك اطالعاتي اقتصادي به 
وجود آمده، بر اساس گروه بندي هاي تجاري هر منطقه 
قادر خواهند بود شــركت هاي چند مليتي هرمنطقه را 
تغذيه اطالعاتي نمايند و مطمئن باشــند كه هر گونه 
سودي كه شركت ها به دست مي آورند عايد گروه هاي 
تجاري منطقه خواهد شد. مبادله  اطالعات در شبكه هاي 
اطالعاتي اقتصادي با ايــن اعتقاد صورت مي گيرد كه 
موفقيت هاي اقتصادي هر كشور عضو، به پيشرفت يا 
تنزيل اقتصاد منطقه بستگي دارد. در حالي كه چند مسئله 
در اينجا مطرح شده، اما مسئله دفاع از امنيت اقتصادي 
يك كشور در برابر خطر جاسوسي اقتصادي كه متوجه 
بخش خصوصي اســت، نيز حائز اهميت اســت. در 
مورد دفاع از بخش خصوصي در برابر خطر جاسوسي 
اقتصادي، اختالف نظر زيادي وجود دارد. براي بسياري 
از كشورها، به خصوص كشورهاي آمريكاي شمالي، 
مداخله دولت براي حمايت از صنعت داخلي توصيه 
نمي شود. برخي از صاحب نظران عقيده دارند اطالعاتي 
را كه به شركت ها داده مي شود با مسئله ي سوبسيد قابل 
مقايسه است. بر اساس اين مقايسه، چنانچه سوبسيد 
معايبي داشته باشد، جاسوسي اقتصادي نيز معايبي دارد و 
قابل انتقاد است.  برخي معتقدند كه دولت نبايد صرفا از 

يك شركت حمايت كند.
تهیهشدهدرمدیریتایمنيوحراست
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بدون شك 
حضور حضرت 
زينب عليهاالسالم در 
كربال به عنوان پيام 
رسان شهيدان، 
حياتی ترين عنصر 
در ماندگاری 
»حماسه حسينی« 
است. اگر زينب 
نبود، كربال در 
كربال می ماند و 
حماسه درخشان 
حسينی اسير حصار 
زمان خود می شد. 
حضرت زينب عليها 
السالم خود سرود 
حماسه ای بود كه 
درخشيد و حماسه 
سترگ كربال را در 
همه زمان ها ساری 
و جاری ساخت.
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گردآوري:
مسعود غالم خاصي 

شرایطنهضتامامحسینعلیهالسالم
اینکهحسین،-پسازاینکههمهعزیزانشرادرخونمیبیندوجزدشمنکینه
توزوغارتگردربرابرشنمیبیند-فریادمیزندکه:»آیاکسیهستکهمرایاریکند
وانتقامکشد؟«»هلمنناصرینصرنی؟«؛مگرنمیداندکهکسینیستکهاورایاری
کندوانتقامگیرد؟این»سؤال«،سؤالازتاریخفردایبشریاستواینپرسش،ازآینده
استوازهمهماستواینسؤال،انتظارحسینراازعاشقانشبیانمیکندودعوت

شهادتاورابههمهکسانیکهبرایشهیدانحرمتوعظمتقائلند،اعالممیکند.

گفتارهايي از دكتر شريعتي )همين صفحه(
و سخناني از شهيد مطهري )صفحه روبرو( 

درباره واقعه عاشورا

پیامعاشورا
"رســالتپیامازعصرعاشوراآغازمیشود.اینرسالتبردوشهایظریفیكزن،»زینب«-زنیکهمردانگیدررکاباو
جوانمردیآموختهاستورسالتزینبدشوارتروسنگینترازرسالتبرادرش.آنهاییکهگستاخیآنرادارندکهمرگخویشرا
انتخابکنند،تنهابهیكانتخاببزرگدستزدهاند؛اماکارآنهاکهازآنپسزندهمیمانند،دشواراستوسنگین.وزینبمانده
است،کارواناسیراندرپیاش،وصفهایدشمنتاافقدرپیشراهش،ورسالترساندنپیامبرادربردوشش.واردشهرمیشود،
ازصحنهبرمیگردد.آنباغهایسرخشهادتراپشتسرگذاشتهوازپیراهنشبویگلهایسرخبهمشاممیرسد.واردشهرجنایت،
پایتختقدرت،پایتختستموجالدیشدهاست؛آراموپیروز،سراپاافتخار؛برسرقدرتوقساوت،برسربردگانمزدوروجالدان
وبردگاناستعمارواستبدادفریادمیزند:»سپاسخداوندراکهاینهمهکرامتواینهمهعزتبهخاندانماعطاکرد،افتخارنبوت،

افتخارشهادت...«اگرزینبپیامکربالرابهتاریخبازنگوید،کربالدرتاریخمیماند.

نقشحضرتزینب
بــدونشــكحضــورحضرت
زینبعلیهاالســالمدرکربالبهعنوان
عنصر حیاتیترین شهیدان، رسان پیام
درماندگاری»حماســهحسینی«است.
اگرزینبنبود،کربالدرکربالمیماند
وحماسهدرخشانحسینیاسیرحصار
زمانخودمیشد.حضرتزینبعلیها
السالمخودســرودحماسهایبودکه
درخشیدوحماسهسترگکربالرادر

همهزمانهاساریوجاریساخت.
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امام حسين عليه 
السالم كليّات را 
عمالً در كربال به 

مرحله عمل آورده، 
مجسم كرده است؛ 
ولی تجسم زنده و 
جان دار حقيقی و 
واقعی، نه تجّسم 

بی روح. وقتی 
بخواهيم به جامعيّت 
اسالم نظر بيفكنيم 
بايد نگاهی هم به 

نهضت حسينی 
بكنيم. انسان وقتی 

در حادثه كربال تامل 
می كند، اموری را 
می بيند كه دچار 
حيرت می شود و 

می گويد اينها نمی 
تواند تصادفی باشد 

و سّر اين كه ائمه 
اطهار، اين همه به 
زنده نگه داشتن و 
احيای اين خاطره 

توصيه و تاكيد كرده 
و نگذاشته اند حادثه 
كربال فراموش شود 

اين است كه اين 
حادثه يك اسالم 

مجّسم است

حسین)ع(،سرودانسانیّت
...حسینیكشــخصیّتحماسیاست،اّمانه
آنطورکهجاللالدینخوارزمشاهیكشخصیّت
حماســیاســتونهآنطورکهرستمافسانهای
یكشخصیّتحماسیاست.حسینیكشخصیّت
حماسیاســتاّماحماسهانســانیّت،]و[حماسه
بشــریّت،نهحماســهقومیّت.سخنحسین،عمل
حسین،حادثهحســین،روححسین،]و[همهچیز
حسین...درساست...اّماچهجوردرسی؟آیاازآن
جهتکهمثاًلبهیكقومبهخصوصیمنتسباست؟
یاازآنجهتکهشرقیاست؟یاازآنجهتکهمثاًل
عرباست؟...اساسادروجودحسینعلیهالسالم
یكچنینحماسههایینمیتواندوجودداشتهباشد
وعّلتشناختهنشدنحسینهمهمیناست؛چون
حماسهاوباالترومافوقاینگونهحماسههاست...

حسینسرودانسانیتاست

شعارهایامامحسینعلیهالسالم
مخصوصا ...ازچیزهاییکهمادرعاشورازیادمیبینیم،مسئلهشعاراست.دراینشعارهاـ
گذشتهازاینکهافرادخودشانرابایكرجزیایك شعارهایخوداباعبدالّلعلیهالسالمـ
رباعیمعرفیمیکردند،گاهیجملههاییمیگفتندکهطیآنهانهضتخودشانرامعّرفی
مینمودند.اباعبدالّلعلیهالسالمدرروزعاشوراشعارهایزیادیدادهاستکهدرآنهاروح
نهضتخودشرامشخصکردهکهمنبرایچهمیجنگم)و(چراتسلیمنمیشوم؟متاسفانه
اینشعارهادرمیانمافراموششدهوماشعارهایدیگریبهجایآنهاگذاشتهایمکهاین
شعارهانمیتواندروحنهضتاباعبدالّلرامنعکسکند.یکیازاشعاریکهاباعبدالّلعلیه
الســالمدرروزعاشورامیخواندوآنراشعارخودشقراردادهبوداینشعربود:نزدمن
مرگازننگذلّتوپستیبهتروعزیزترومحبوبتراست.اسماینشعاررابایدگذاشت

شعارآزادی،شعارعّزت،شعارشرافت...

عاشورا،اسالممجسم
امامحسینعلیهالسالمکلیّاتراعماًلدرکربالبهمرحلهعملآورده،مجسمکردهاست؛
ولیتجســمزندهوجاندارحقیقیوواقعی،نهتجّسمبیروح.وقتیبخواهیمبهجامعیّت
اسالمنظربیفکنیمبایدنگاهیهمبهنهضتحسینیبکنیم.انسانوقتیدرحادثهکربالتامل
میکند،اموریرامیبیندکهدچارحیرتمیشودومیگویداینهانمیتواندتصادفیباشدو
سّراینکهائمهاطهار،اینهمهبهزندهنگهداشتنواحیایاینخاطرهتوصیهوتاکیدکرده

ونگذاشتهاندحادثهکربالفراموششودایناستکهاینحادثهیكاسالممجّسماست.

شفاعتامامحسینعلیهالسالم
علتاینکهدرروایاتداریمکهامامحسینعلیه
السالمازخلقکثیریشفاعتمیکندایناستکهدر
اینجهان،مکتبامامحسینعلیهالسالمبیشازهر
مکتبیموجباحیایدینوهدایتمردمشدهاست.
...شفاعتامامحســینعلیهالسالمبهاینصورت
نیستکهبرخالفرضایخداوارادهاوچیزیرااز
خدابخواهد...یكنوع]شفاعت[همینهدایتهایی
استکهدراینجهانایجادکردهاستودرجهان
دیگرمجسممیشــود.امامحسینعلیهالسالمشفیع
کسانیاستکهازمکتباوهدایتیافتهاند.اوشفیع
کسانینیستکهمکتبشراوسیلهگمراهیساخته
اند.ازایننکتهنبایدغفلتورزیدکههمانطوری
کهازقرآنکریمگروهیهدایتیافتهاندوگروهی
گمراهشدهاند،ازمکتبامامحسینعلیهالسالمنیز
گروهیهدایتشــدهوگروهیگمراهگشتهاند...
قرآنومکتبحسینیریسمانهاییهستندکهقدرت
دارندبشرراازچاهنگونبختیبهاوجسعادتباال
برند.ولیاگرکسیازایندوحبلالهیسوءاستفاده

نمودجرمازریسماننیست...

جنگعقیده
...اختالفونزاعاو]امامحسینعلیهالسالم[باخلیفهوقتبرسرایننبودکهتونباشی
ومنباشــم]یا[آنکاریکهتومیکنینکنبگذارمنبکنم،]بلکه[اختالفیبوداصولیو
اساســی.اگرکسدیگریهمبهجاییزیدبودوهمانروشوکارهارامیداشتبازامام
حسینعلیهالسالمقیاممیکرد،خواهاینکهباشخصامامحسینخوشرفتاریمیکردیا
بدرفتاری...جنگحسینعلیهالسالمجنگمسلکیوعقیدهایبود.پایعقیدهدرکاربود.
جنگحقوباطلبود.درجنگحّقوباطلدیگرحسینازآنجهتکهشخصمعینیاست
تاثیرندارد.امامحسینبادوکلمهمطلبراتمامکرددریکیازخطبههایبینراهبهاصحاب
خودشمیفرماید:آیانمیبینیدکهبهحّقرفتارنمیشودوازباطلجلوگیرینمیشود؟
پسمؤمندریكچنیناوضاعیبایدتنبهشهادتدرراهخدابدهد.نفرمودوظیفهامامیا
شخصحسینایناست.فرمود:وظیفهیكمسلمانازآنجهتکهمسلماناستدرچنین

اوضاعیایناستکهقیامکندوآمادهشهادتگردد.
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فهيمه
 طاهر پور

نامه هاي خط خطي

پرنده خارزار
نامکتاب:پرندهخارزار

نوشته:کالینمکالو
مترجم:مهديغبرایي

ناشر:نیلوفر

شخصيت اصلي كتاب دختري به نام مگي از يه 
خانواده فقير اســت؛ مادر مگــي به طور غير عادي 
نســبت به زندگي بــي انگيزه اســت و توجهي به 
هيچكدوم از بچــه هاش مخصوصا مگي نداره جز 
برادر بزرگ مگي فرانك كه اتفاقا فرانك تنها كسي 
هم هســت تو خونه كه به مگي توجــه داره . بعد 
از مدتــي خانواده به شــهرديگه اي ميرن تا پدرش 
به عنوان پيشــكار عمه پير و ثروتمندش مشغول به 
كار شــه . تو منطقه جديد كشيشــي وجود داره كه 
خيلي هم جذابه. با وجود اينكه اختالف سني زيادي 
مگي به اون عالقمند ميشــه و البته رالف)كشيشه( 
هم  به اون عالقمند ميشه ولي با خودش عهد كرده 
بوده كه به خاطر اين چيزها از كليســا بيرون نياد. تا 
اينكه مگي به آستانه جواني ميرسه و اتفاقا خيلي هم 
زيبا و جذاب بــوده. عمه پدر مگي كه خودش هم 

به رالف عالقه داشته وهركار ميكرده نتونسته رالف 
رو بدســت بياره قبل از مرگــش كاري مي كنه كه 
مگي  و رالف نتونن با هم باشــن. اون تمام ثروتش 
رو كه خيلي هم زياد بوده به كليســا مي بخشــه به 
شــرطي كه رالف اختيار امور رو به دســت داشته 
باشــه و البته پدر مگي و خانــوادش بايد اموال رو 
اداره ميكردن و مســتمري قابل توجهي هم براشون 
ميزاره. به خاطــر اين وصيت رالف موقعيت مهمي 
تو كليسا بدست مياره و مجبور ميشه به واتيكان بره 
و از مگي دور بشه. بعد از مدتي نسبتا طوالني پدر 
مگي ميميره و رالف براي مراسم مياد اونجا مگي و 
رالف آخرين حرفهاشــون رو ميزنن و رالف ميگه 
كه با وجود اينكه عاشــق مگيه ولي اصال نميخواد 
به كليســا پشت كنه. اون موقع به خاطر شرايط هوا 
هيچ گلي تو اطرافشــون نبود و مگي فقط يه شاخه 
گل پيدا ميكنه و موقع وداع به رالف ميده كه رالف 
اون گل رو هميشه نگه ميداره.بعد از اون سفر، مگي 
تصميم ميگيره تــا با اولين مردي كه وارد زندگيش 

شد ازدواج كنه تا بتونه با اين قضيه كنار بياد...
به نظر مياد زندگي براي مگي سرنوشــتي مشابه 

مادرش در نظر داره ولي وقتي مادر مگي در كنار يه 
شوهر خوب نتونست عشق حقيقيشو فراموش كنه 
و از زندگي لذت ببره چطور مگي با لوك ميتونه اين 
كار رو بكنه آيا مگي هم مثل مادرش تنها دلخوشي 

گيش كه از عشقش دزديده رو از دست ميده...
در افسانه ای آمده است كه پرنده ای تنها يك بار 
در عمر خود می خواند و چنان شــيرين می خواند 
كه هيچ آفريده ای بر زمين به او نمی رسد. از همان 
دم كه از النــه ی خود بيرون می آيد در پی آن می 
شود كه شــاخه های پرخاری بيابد و تا آن را نيابد 
آرام نمی گيرد. آنگاه همچنانكه در ميان شاخه های 
وحشی آواز ســر می دهد بر درازترين و تيزترين 
خار می نشــيند. و در حال مرگ، بــا آوازی كه از 
نــوای بلبالن و چكاوكان فراتــر می رود رنج جان 
كندن را زير پا می گذارد. آوازی آسمانی كه به بهای 
جان او تمام می شــود. همه ی عالم برای شــنيدن 
آوازش بر جای خود ميخكوب می شوند و خداوند 
در ملكوت آســمان لبخند می زند. آخر، تا رنجی 
گران نباشد گنجی گران بها دريافت نگردد... باری، 

آن افسانه چنين می گويد.

نامکتاب:نامههايخطخطي
نوشته:عرفاننظرآهاري

انتشارات:صابرین

متن ذيل متن دلنشــين چاپ شده بر روي جلد 
كتاب است .

»اين روزها آدم ها سرشــان شلوغ است. كسي 
حوصله خدا را ندارد. كســي حال او را نمي پرسد. 
كسي برايش نامه نمي نويسد اما تو اين كار را بكن. 
تو حالش را بپرس. تو چيزي برايش بنويس. ساعت 

هايت را با او قسمت كن. ثانيه هايت را هم ...«
همه ما راحت حرف مي زنيم، ولي نوشتن براي 
بيشتر ما سخت است. اين كتاب همانند دفتريست، 

دفتــري بدون قاعده و نظم. بــا 52 هفته، كه در هر 
هفتــه و هر روز با الهام گرفتن از معاني آيات قرآن 
مسئله  اي در ذهنت نقش مي بندد كه چگونه آفريده 

شده اي؟ چگونه قد كشيده اي؟ و چگونه زيستي...
روند اين كتاب اينگونه است كه هر هفته نامه اي 
به خدا نوشته شده و پس از آن سواالتي از مخاطب 
پرسيده شده تا بر اســاس آن سواالت مخاطب در 
صفحه بعد آغاز به نوشتن افكار خود در روزگاري 

كه با همه اين سواالت سپري كرده نمايد.
و كتاب چنين آغاز مي شود:

"خدايا ! من هماني هستم كه وقت و بي وقت 
مزاحمت مي شوم هماني كه وقتي دلش مي گيرد 
و بغضــش مي تركد مي آيد ســراغت. من هماني 
ام كه هميشــه دعاهاي عجيــب و غريب مي كند 
و چشــم هايش را مي بندد و مي گويد: من اين 
حرف ها سرم نمي شود . بايد دعايم را مستجاب 
كني. هماني كه گاهي لج مي كند و گاهي خودش 
را برايت لوس مي كند. هماني كه نمازهايش يكي 
در ميان قضا مي شــود و كلي روزه نگرفته دارد. 

هماني كه بعضي وقت ها پشــت سر مردم حرف 
مي زند گاهي بد جنس مي شــود البته گاهي هم 
خود خواه گاهي هــم دروغگو و حاال يادت آمد 

من كي  هستم؟"
از جمله آثار منتشــر شــده عرفان نظر آهاري:  
از روزهــاي ســادگي )1996(، پشــت كوچه هاي 
ابر )1997(، كوله پشــتي ات كجاســت؟ )2002(، 
نامه هاي خط خطي )2003(، ليلي نام تمام دختران 
زميــن اســت )2004(، راز مرواريدهاي شــهرزاد 
)2004(، پيامبري از كنار خانه ما رد شد )2005(، هر 
قاصدكي يك پيامبر است )2004(، بالهايت را كجا 
جا گذاشتي )2005(، چاي با طعم خدا )2005(، در 
ســينه ات نهنگي مي تپد )2006(، جوانمرد نام ديگر 
تو )2007(، من هشــتمين آن هفت نفرم )2007(، 
روي تخته ســياه جهان با گچ نور بنويس )2007(.  
وي درسال 2001 برگزيده نخست كنگره شعر زنان 
شــد و »پشــت كوچه هاي ابر« اثر اين نويسنده به 
عنوان برگزيده جشنواره كتاب كانون پرورش فكري 

كودكان و نوجوانان انتخاب شد.

نكيسا 
محضري
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نامکتاب:انقالبدرثروتآفریني
نویسنده:الوینتافلر

ترجمه:عبدالرضارضایينژاد
ناشر:سازمانفرهنگيفرا

»انقالب درثروت آفريني« كتاب مهم و قابل تاملي 
است كه چندي است چشم هاي مخاطبان كتاب را در 
قفسه هاي كتابفروشي نوازش مي دهد. ثروت در مفهوم 
كلی شــامل هر چيزی است كه نيازهاي ما را برآورده 
می ســازد. نظام ثروت آفرينی نيز راه كســب ثروت 
در شــكل پول يا غير آن است. نظام ثروت آفرينی را 
می توان در سه طبقه گسترده دسته بندی نمود. نخستين 
نظام راستين ثروت آفرينی شايد ده ميليون سال پيش 
به وجود آمد، هنگامی كه يك انســان پيش از تاريخ 
نخستين دانه گياهی را در جايی در دامنه كوه های قراداغ 
در زمين كاشت و بدين گونه، راه آفرينش ثروت را نشان 
داد. از آن پس به جای نشستن به انتظار طبيعت، انسان 
می توانست در حدی اندك از طبيعت بخواهد كه چه 
بكند. موج نخست ثروت آفرينی، با خود چيزی را آورد 
كه تمدن كشاورزی می ناميم.دومين نظام انقالبی ثروت 
آفرينی و جامعه ناشی از آن كه »انقالب صنعتی« عنوان 
گرفت در حدود ســال های 1600 آغاز شد. موج دوم 
نظام ثروت آفرينی برخاسته از افكار نو، در نهايت به 
برپايی كارخانه ها، شهرنشينی، وسكوالريزم انجاميد.

منافع گروه های باالدســت و اشراف تازه شهرنشين و 
بازرگان، با روش كار، ارزش ها، ســاختار خانواده و 
ديدگاه های مذهبی و سياسی جامعه عصر كشاورزی 
بــر خورد پيدا كــرد. پيامد آن، مــوج دوم انقالب به 
چيزی پرداخت كه»مدرنيته«عنوان گرفت و سراســر 
»اقتصادهای پيشرفته« را در بر گرفت. اقتصاد صنعتی 
با تكيه بر اصول مشــترك استاندارد سازی، تخصص 
گرايی، هم زمانی، تمركز، و افزايش مقياس اقتصادی، 
شــكل های گوناگونی به خود گرفت. در يك ســو 
سرمايه داری انگلو آمريكايی را داريم و در سوی ديگر 
كمونيسم استالينی،»راه ميانه« سوئدی ها، ديوان ساالری 
سنگين و هرمی ژاپن و ديگر گونه های اقتصادی هم به 
وجود آمده اند. همه اين اقتصاد ها در آغاز تكيه شديد بر 
توليد و سپس بر مصرف داشته اند. در موج سوم ثروت 
آفرينی دانش به شكل پيشرفته اش با شتاب جانشين 
عوامل توليد صنعتی می شود. انقالب سوم به دگرگون 
ســازی همه هنجارهای خانواده در جوامع پيشين رو 
آورده است.با اين دگرگونی و تغيير شرايط، سازمان های 
كهن از كارايی می افتند و به جای آنها تركيبی از تخريب 
ها، نوآوری ها، تجربه های نو، روش های نوين زندگی، 
ارزش های تازه، نظام باورهای نو، ساختار تازه خانواده 
و ارتباط های بين نسلی تازه به وجود خواهد آمد.اگر 
نظام ثروت آفرينی موج نخســت عمدتا بر پايه »رشد 
دادن چيزها«بود، موج دوم به »ساختن چيزها« پرداخت 

و اينك انقالب موج ســوم در پــی »ارائه خدمات«به 
منظور دانســتن، انديشيدن و تجربه است. ما بر قله ای 
بس بلند ايستاده ايم و سرزمينی نو زير پايمان گسترده 
است؛ ولی همگان مايل به كشف آن نيستيم. به جايش 
وحشت زده به طناب چسبيده و پايين رفتن به سوی 

دنيای نوين علم را محدود و كند كرده ايم.
آنانــی كه خواهان ســكوت يا خاموشــی علم 
می باشــند، در كســب ثروت انقالبی فــردا جايی 
ندارند. ديگر به فكر آچار و پيچ گوشتی نباشيد. به 
بيوتكنولوژی، نانوتكنولوژی، كارخانه های مستقر بر 
صفحه رايانه و موادی بينديشيد كه باعث می شوند 
تا كارها و نيازمندی هايمان را به طرزی بی ســابقه 
بهتر و آســان تر انجام دهيم. دانش آموزان به خوبی 
می دانند كه نظــام آموزش و پرورش فعلی به جای 
آماده كردن آنان برای كار در اقتصاد آينده، همچنان 
به گذشته چسبيده اســت. ثروت هم رديف با پول 
نمی باشد. پول تنها يك نشانه يا نماد از وجود ثروت 
است. ثروت در مفهوم كلی، شامل هر چيزی است 
كه نيــازی را از ما برآورده می ســازد. تا پايان دهه 
جاری، رايانه هايی خواهيم داشــت كه در هر ثانيه 

بيش از 136 تريلون محاسبه انجام می دهند. 

نامکتاب:سوربز
نویسنده:ماریوبارگاسیوسا

مترجم:عبداللکوثري
نشر:علم

در حالــی كه در بســياری از رمان های قبلی ماريو 
بارگاس يوسا، توجه آگاهانه به فرم و ساختار ادبی، بارز 
بود، او در رمان »سور بز« بيشتر اين هنر نمايی ها را كنار 
می گذارد و با استفاده از قدرت قصه گويی خود كه در آن 
استاد است، خيلی ساده و مستقيم ولی استادانه قصه ای 
تعريف می كند كه صفحه به صفحه و به طور بی وقفه 
بر تنــش و اضطراب موجود در آن افزوده می شــود. 
نويسنده، داســتان را به صورت سه روايت موازی هم 
تعريف می كند؛ اتفاقاتی كه برای تروخييو در روز های 
قبل از ترور وی رخ داد؛ باند توطئه گر ها كه نقشه قتل 
تروخيو را می كشــند؛ و زنی به نام »اورانيا كابرال« كه 
دختر يكی از وزرای آبرو باخته تروخييو است. ماريو 
بارگاس يوســا، در »ســور بز« با روايتي معكوس به 
لحظه هاي پاياني حكومت يك ديكتاتور پرداخته است، 

لحظه هايي كه او ديگر آن قدرت و صالبت اوليه اش را 
ندارد و افرادي كه به طرق مختلف در قبض قدرت او 
را ياري كرده اند، حاال در انتظار رســيدن ماشين حامل 
او نشسته اند تا نابودش كنند. رمان »سوربز« داراي چند 
اليه مستحكم داستاني است كه به زيبايي همديگر را 
كامل كرده اند. اليه اول حكايت شكسته شدن تدريجي 
ستون هاي قدرت يك ديكتاتور را روايت مي كند و اليه 
بعد به همان وجه، اسطوره اي نظر دارد يعني سويه اي 
كه شخصيت زني به نام »اورانيا« ظهور مي كند؛ زني كه 
ياد آور قربانيان اسطوره »كاپاكوچا« است. اورانيا در رمان 
»ســور بز« قرباني حقارت پدرش مي شود و در گير و 
دار رانده شدن پدرش از سيستم قدرت، درست مانند 
يك »كاپاكوچا« قرباني آرزوي كسب مجدد محبوبيت او 
در اليه هاي حكومت مي شود و مانند شيي اي بي جان 
به محضر تروخيو تقديم مي شــود. شخصيت »اورانيا 
كابرال« يعني دختر چهارده ساله »آگوستين كابرال« كه 
زماني يكي از بلند پايه تريــن نيروهاي دربار ديكتاتور 
تروخيو به حســاب مي آمده و هم اكنون به عنوان يك 
مهره سوخته مطرح است را مي توان ستون فقرات رمان 

»سور بز« دانست، چون عمده اين اثر از ديد او روايت 
مي شود. تاكيد نويسنده بر شخصيت »اورانيا« و شرح 
مو به موي ماجراهايي كه بر او گذشــته، نشان دهنده 
اين واقعيت اســت كه يوسا اين شخصيت را فراتر از 
يك عنصر قرباني شــده در نظر داشته و سعي كرده از 
او به عنوان نمادي براي نشان دادن معصوميت از دست 
رفته يك كشــور هم استفاده كند.شخصيت »اورانيا« با 
تمام جراحات روحي، به زعم نويسنده بازهم بخشي 
از وجدان بيدار وطن است. او كه اكنون بعد از گذشت 
بيش از سي سال دوباره به كشورش برگشته و در مقابل 
پدر محتضــرش همه خاطرات تلخ را واگويه مي كند، 
گويي سايه اي است كه ديگر به جز همين خاطرات چيز 

ديگري برايش باقي نمانده است...

انقالب در ثروت آفريني

سور بز
مهرداد

 شاكري



ايران؛ بهشت
باستان شناسان

آذرماه 1307؛ زمانی كه باستان شناسان خارجی 
رسما به استخدام دولت ايران درآمدند

 باستان شناســی را يكی از شــاخه های انســان 
شناســی می دانند كه با كاوش گره خورده است و 
جز جدايی ناپذير آن به شمار می آيد. بالتبع  باستان 
شناسان هم در سراسر نقاط جهان، هميشه به دنبال 
مناطقی هســتند كه مهم ترين تمدن های انسانی در 
آنجا زيســت كرده اند تا با حفاری آن نقاط، آثاری 
تازه بيابند و از  اين طريق، گوشه های تاريِك تاريخ 
جهان را روشنايی بخشند و ابهامات را رفع نمايند. 
در اين ميان سرزمين ما؛ ايران نيز از آغازين روزهای 
قرن نوزدهم دستخوش آمد و شد باستان شناسانی 
خارجی گرديــد. چراكه آنان تاريخ را به دقت و به 
شيوه اصولی و دقيقش خوانده بودند و می دانستند كه 
ايران زمين گهواره تمدن می باشد. پس دست به كار 
شــدند و برای شناسايی مهم ترين و ارزشمندترين 
مناطق ايران، راهی كشــور ما شدند. بارون روسی 
و اليارد بريتانيايی نخستين ِ آنها بودند كه در اوايل 
دهه 1840 موفق به كاوش و مطالعه در خوزســتان 
و لرستان شــدند. نكته جالب اينكه در همان زمان، 
نزديك به پنج باستان شناس در نقاط مختلف ايران 
مشغول تحقيق و بررسی بودند. اين روند ناصرالدين 
شــاه قاجار را نيز ترغيب نمود تا به ايجاد موزه ای 
شــخصی در دارالخالفه سلطنتی طهران دست زند. 
حتی شيندلر در ســال 1875 در نامه ای به سلطان 
صاحبقران چنين می نگارد: "شاهنشــاه به بعضی از 
خارجی ها مجوز حفاری تپه ها را داده اســت. اين 
جای تاسف است كه آثار باستانی به خارج از ايران 
می رود. اين تصميم شاهنشاه مبنی بر قراردادن همه 
چيــز مثل آجر و ُمهر و غيره در موزه شاهنشــاهی 
امر خوبی اســت". اگرچه پــس از اين مظفرالدين 
شاه در يكی از روزهای سلطنت يازده ساله اش در 
سال 1280 )1901(، امر كاوش های باستان شناسی 
در ايران را منحصرا در اختيار فرانســوی ها و تحت 
سرپرستی  دِ مورگان قرار داد اما با كودتای رضاخان 
ميرپنج –رضا شــاه بعدی- در سوم اسفندماه 1299 
همه چيز تغييــر يافت و تمــام قرارداد هايی كه با 
بيگانگان بســته شده بود، باطل گرديد. در اين ميان 
هفت ســال طول كشــيد تا نوبت به ايــن قرارداد 

هم برســد كه از حيز انتفاع ساقط گردد. بالفاصله 
بعد هم قانون عتيقات در مجلس شــورای ملی به 
تصويب رســيد.با اينكه در 12 آبان ماه سال 1309 
بود كه ايرانيان صاحب اداره كل عتيقات شــدند و 
حفاری های باســتان شناســی، تحت نظارت كامل 
دولــت ايران درآمــد و بدين ترتيب قرار شــد تا 
تمام امور مرتبط با باســتان شناسی با نظارت دولت 
صورت پذيرد كه باســتان شناسان نيز از اين قاعده 

مستثنی نبودند.
 اما دو ســال پيش از آن و در آذرماه سال 1307، 
به فاصله هشت روز، دو رخداد بسيار مهم در عرصه 
باستان شناســی به وقوع پيوست كه هركدام از آنها 
آغازی شد برای تحوالت گسترده ای در اين عرصه.
بيستم آذرماه هيات وزراء با مسافرت، حفر اماكن 
و مطالعه آثار عتيقه توســط پروفسور ارنست اميل 
هرتســفلد )1( موافقت كــرده و حضور و نظارت 
نماينــدگان وزارتخانه های ماليه و معارف را بر كار 
وی تصريح كرده است. مهديقلي هدايت )نخست 
وزير(، قاسم صور اســرافيل )كفيل وزارت پست، 
تلگراف و تلفن(، جعفر قلی بختياری )وزير جنگ(، 
حسين سميعی )وزير داخله(، علی اكبر داور )وزير 
عدليه( و پاكــروان )وزير امور خارجه( اين مصوبه 
را كه به اين شــرح اســت امضا نمودند: »رياست 
وزراء در جلسه 17 آذرماه 1307 تصويب نمود كه 
پروفسور هرتســفلد برای مطالعه آثار عتيقه و حفر 
آنها به سيســتان مسافرت كرده و تحقيقات خود را 
با حضــور نمايندگان وزارتين ماليه و معارف انجام 
دهد«. هرچند پيش از آن و در سوم خردادماه 1307 
مجلس شورای ملی به رياست حسين پيرنيا نيز در 
قانونــی پنج ماده ای به دولت اجــازه داد تا »معلم 
دارالعلــوم برلن و تبعه دولــت آلمان را برای مدت 
ســه سال... به جهت معلمی الســنه قديمه و تاريخ 
قديم ايران و جغرافيای تاريخی و معرفت« استخدام 
نمايد. حقوق وی را »در ســال شــش هزار تومان« 
و »مخــارج معاودت« اش پس از ختــم قرارداد را 

»سيصد تومان« مقرر ساختند.  
اما واقعه دومی كه آن نيز مهم به نظر می رسد، قرارداد 

استخدام مســيو آندره گدار )2( است كه در بيست و 
هشتم آذرماه مابين "جناب مستطاب اجل آقای ميرزا 
يحيی خان قرا گوزلو وزير معارف و اوقاف و صنايع 
مستظرفه و مســيو آندره گدار تبعه دولت جمهوری 
فرانســه بر طبق قانون 23 عقرب 1301  و قانون نهم 
ارديبهشت 1307"در يازده ماده و »به زبان فارسی در دو 
نسخه نوشته شد و در عمارت وزارت معارف مبادله 
گرديد«. در ماده اول آمده اســت كه »وزارت معارف 
مسيو آندره گدار را بسمت مدير كل عتيقات و موزه و 
كتابخانه از تاريخ 19 نوامبر 1928 )28 آبان 1307( برای 
مدت پنجسال استخدام می نمايد«. مهم ترين مطالبی كه 
در مواد بعدی تصريح شده است از اين قرار است كه 
حقوق وی ساليانه دوازده هزار تومان است )دوم(، به 
او »به عنوان خرج مسافرت مبلغ چهارصد هزار تومان« 
داده می شود و در صورت عدم تجديد قرارداد »معادل 
مبلغ مزبور بری مراجعت پرداخته خواهد شد«. )سوم(، 
ســاعات كار »مطابق ســاعات كاری وزارت معارف 
است«. )ششم(، »در سال يك ماه مرخصی با استفاده از 
حقوق خواهد داشــت و بيشتر از سه ماه حق ندارد از 

مرخصی خود جمعا استفاده نمايد«. )هفتم(. 
پینوشتها:

1- پروفســور ارنست اميل هرتســفلد، خاورشناس، 
باستان شــناس، زبان شــناس، كتيبه شــناس، معمار و 
نقشــه بردار يهودی زاده آلمانی در 23 ژوئيه 1879 م. در 
شهر ســله از توابع آلمان ديده به جهان گشود. هرتسفلد 
از ســال 1903 در خاور نزديــك و خاورميانه و نيز در 
طول جنگ های اول و دوم جهانی به كاوش های باســتان 
شناســی در ايران، بين النهرين و ســوريه مشغول بوده و 
نيز با هيات اعزامی به نينوا براي كشــفيات باستان شناسي 
و تاريخي اعزام شــده است. وي در سال 1930 در رأس 
هياتی از طرف مؤسسة شرقی شيكاگو مامور حفريات در 
تخت جمشيد شــد و از 1931 تا 1945 در آنجا مشغول 
كاوش بود. از جمله آثار وی می  توان به ايران در مشــرق 
زميــن، يادگار تاريخي و كتيبــه پايكوبی مربوط به اوايل 
دوره ساســانی، زردشت )زرتشت( و جهان او، مسافرت 
در لرستان، پازارگاد )پاسارگاد(، نقاشی هاي سامره )سامرا( 
و كتيبه هاي ايران قديم اشاره كرد. پروفسور هرتسفلد در 

»علم و اطالع بی پایان هرتسفلد تنها محدود به ایران نبود 
بلكه نســبت به احوال عاَلم عربیت و تمدنهای قدیم سرزمین 
بین النهرین نیز احاطه و معرفتی تمام داشت. نام هرتسفلد 
پیوسته با تاریخ تخت جمشــید )پرسپولیس( توام خواهد 
بود. چه اوســت که اول بار در آن خرابه ها با روشــی علمی 

به حفاری پرداخته و نتایج مهمی به دست آورده است«.
ریچارد فِرای، مجله یادگار، ش. 41 و 42 
)شهریور و مهر 1327(، ص. 112.
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21 ژانويه 1948 در شهر بال از توابع سوئيس چشم از جهان فرو بست.
2- آندره گدار  در ســال 1881 م. در پاريس به دنيا آمد. او براي تحصيالت 
در ســال 1307 به دعوت دولت ايران، برای سازماندهی و راه اندازی اداره كل 
باســتان شناسی وارد ايران شــد. به موجب قراردادی رسمی كه به امضای وزير 
وقت معارف رســيد، اداره موزه وزارت معارف را تا ســال 1312 عهده دار بود. 
از ابتدای ســال 1313 با حفظ سمت، به رياســت كتابخانه وزارت معارف و با 
تاســيس موزه ايران باستان به سمت مدير كل موزه منصوب شد. آندره گدار در 
مدت 32 ســال اقامت در ايران، عالوه بر آنكه مســئوليت های متعددی همچون 
مدير كل عتيقات )عتيقه جات( و رئيس دانشــكده هنرهای زيبای دانشگاه تهران 
را به عهده داشــت، از آثار تاريخی و باستانی بســياری در سراسر ايران بازديد 
كرد. از يادگارهای برجســته و مهم گدار، طراحی آرامگاه  فردوســی در توس، 
حافظ و ســعدی در شيراز، دانشگاه تهران، نقشه عمومی دانشگاه تهران و برخی 
دانشــكده ها و تاالرهای آن، موزه مردم شناسی و ساختمان قديمی كتابخانه ملی 
می باشد. مسيو گدار نتيجه اكتشافات و تحقيقات خود را از سال 1315 در قالب 
جزواتی ســاالنه به زبان فرانســه منتشــر كرد و بر آن نام »آثار ايران« نهاد. اين 
اثر گرانبها در 8 جزوه و 4 مجلد به چاپ رســيد و در طي 50 ســال به پارسي 

برگردانده شــد. وی سرانجام در سال 1965 در پايتخت فرانسه درگذشت.  
منابعدردفترمجلهموجودمیباشد.

تقســيم بندي بيماري هــاي اضطرابــي؛ اضطراب حملــه و گذر 
هراســي: اين نوع اضطراب داراي مشخصه هايي است كه مي توان آن 
را به راحتــي ارزيابي نمود و در جهــت كنترل و درمان آن اقدام كرد. 
اضطراب حمله اي عبارت است از وقوع حاالت اضطرابي ناگهاني و 
تكرار شونده كه به صورت لحظه اي شروع و در صورت عدم كنترل و 
مهار عالئم فقط با اعزام بيمار به مراكز درماني و تزريق دارو حمالت 
كنترل مي شــود. عالئم حمله اضطرابي كه در دوره مشخص از ترس 
يا ناراحتي شديد است كه عالئم ذيل را در آن مي بينيم و به مدت ده 
دقيقه به اوج مي رســد. تپش قلب، كوبش قلب، تعريق، لرز يا تكان 
خوردن بي اختيار، احساس تنگي نفس يا اختناق، احساس خفگي، درد 
يا ناراحتي در سينه، تهوع يا ناراحتي شكمي، احساس سرگيجه، عدم 
تعادل، سياهي رفتن چشم يا غش، ترس از دست دادن كنترل يا ديوانه 
شــدن، ترس از مردن، احساس كرختي و مورمور شدن، احساس ُگر 

گرفتگي و بي قراري.
براي روشن شدن مطلب به دو مورد مثال بسنده مي كنيم. مثال هاي 
زير دو مورد مراجعه كننده واقعي به كلينيك اعصاب و روان بوده اند.

1- خانمي 30 ســاله اعالم مي كند در فروشگاهي مشغول خريد 
بودم كه ناگهان احساس سرگيجه كردم، سپس تنگي نفس و احساس 
خفگي شديد به من دست داد. قلبم به تپش افتاد و عرق سردي تمام 
بدنم را فرا گرفت. انگار داشــتم مي مردم، آنقدر حالم بد شد كه مرا به 
درمانگاه بردند پزشــك مرا معاينه كــرد و در نوار قلب و آزمايش ها 

نكته مهمي نيافت.
2- آقايي 21 ســاله مراجعه نمود و اعالم كــرد كه از 2 ماه پيش 
دچار حمالت ترس و وحشــت شديد همراه با تپش قلب، تعريق و 
احساس تنگي نفس مي شود به حدي كه مي ترسد بميرد. اين حمالت 
معموال 10-20 دقيقه طول مي كشد در بين حمالت دائما نگران است 
كه دوباره اين حالت به سراغش بيايد. اكثر اوقات احساس غمگيني و 
دلتنگي دارد و گاه به گاه احساس نا اميدي مي كند و به واسطه ترس از 

تكرار حمالت خانه نشين شده است. 
گذر هراســي مي تواند به همراه اضطــراب حمله اي يا به تنهايي 
وجود داشــته باشد. بيمار، ترس از حضور در مكان هاي خاص را 
دارد مانند: مترو، تونل، اتوبوس، آسانسور يا هر جايي كه احساس 
كند در بســته اســت و امكان فرار يا ياري گرفتن و در خواست 
كمك را نخواهد داشــت. اين افراد غالبا به تنهايي مي ترســند از 
منزل خارج شــوند و دوست دارند هميشه يك همراه داشته باشند 
و در مــواردي حتي از تنها ماندن در منــزل نيز هراس دارند و به 
محض تنها شــدن دچار ناراحتي مي شــوند و متوســل به اقوام و 

بستگان يا اعضاي خانواده مي شوند.
 به عنوان مثــال: خانم جواني تا زمانيكه هر دو فرزندش در منزل 
هستند مشــكلي ندارد و به محض اينكه همســرش سركار رفت و 
فرزندانش به مدرســه رفتند دچار ناراحتي مي شــود. هر لحظه فكر 
مي كند ممكن است دچار مشكل شود و هيچ كس در منزل نيست تا به 
كمك و ياري او بشــتابد لذا مرتب با تلفن مزاحم همسر و مادر خود 
شــده و خواهش مي كند كه به او سر بزنند و حالش خوب نيست و 
مي ترســد اتفاقي براي او بيفتد و در صورتيكه كسي سراغش نرود به 

خانه اطرافيان و همسايگان مي رود كه تنها نماند....
ادامهدارد...

بهداشت رواني)3(
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گذر هراسي مي تواند 
به همراه اضطراب 

حمله اي يا به تنهايي 
وجود داشته باشد. 

بيمار، ترس از حضور 
در مكان هاي خاص 
را دارد مانند: مترو، 

تونل، اتوبوس، 
آسانسور يا هر جايي 

كه احساس كند در 
بسته است و امكان 
فرار يا ياري گرفتن 
و در خواست كمك 
را نخواهد داشت. 
اين افراد غالبا به 

تنهايي مي ترسند از 
منزل خارج شوند و 

دوست دارند هميشه 
يك همراه داشته 

باشند و در مواردي 
حتي از تنها ماندن 
در منزل نيز هراس 

دارند و به محض 
تنها شدن دچار 

ناراحتي مي شوند و 
متوسل به اقوام و 

بستگان يا اعضاي 
خانواده مي شوند
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واژه يلدا از ريشه 

سرياني و به معناي 
والدت است . والدت 

خورشيد )مهر و 
ميترا(  و روميان 
آن را ) ناتاليس 

انويكتوس( يعني روز 
)تولد مهر شكست 
ناپذير( نامند . اجداد 

ما اين شب را تا 
به صبح به جشن 
و پايكوبي به گرد 

آتش ، مي پرداختند ، 
برخواني الوان از 

ميوه هايي چون 
هندوانه، خربزه، انار، 

سيب، خرمالو و به 
مي نشستند تولد دوباره خورشيد

در دوران كهن، شــب مظهــر تاريكي، تباهي و 
وحشت بوده و اغلب سعي مي كردند كه شب هنگام 
با افروختن آتش و افزودن نور، خانه روشــن باشد. 
تا پليدي و تباهي در آن راه نيابد. شب يلدا طوالني 
ترين شب ها است. يعني تسلط تاريكي بر زمين از 
تسلط نور خورشيد و روشــنايي مي كاهد. و چون 
فرداي اين شــب، روشنايي بر ظلمت غالب و روز 
طوالني مي شود، ايرانيان تولد دوباره خورشيد را كه 

مظهر روشنايي است، جشن مي گيرند.   
در ايران كهن، هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه 
دارد، كه نام فرشتگان است. نام دوازده ماه سال نيز 
در ميان آنهاست. در هر ماه، روزي را كه نام روز با 

نام ماه يكي باشد، جشن مي گرفتند . 
دي ماه، در ايران كهن، چهار جشن وجود داشت. 
نخســتين روز دي ماه و روزهاي هشتم، پانزدهم و 
بيســت و سوم، سه روزي كه نام ماه و نام روز يكي 
بود و در اين ســي روز ماه، سه روز آن دي نام دارد 
و هر سه روز را در گذشته جشن مي گرفتند. امروز 
از اين چهار جشــن تنها شب نخستين روز دي ماه، 
يا شــب يلدا را جشن مي گيرند، يعني آخرين شب 
پاييز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدي 

و درازترين شب سال. 
يلدا از نظر معني، معادل با كلمه نوئل از ريشــه 
ناتاليس رومي به معني تولد اســت و نوئل از ريشه 

يلدا است.
واژه يلدا از ريشــه ســرياني و به معناي والدت 
اســت . والدت خورشــيد )مهر و ميترا(  و روميان 
آن را ) ناتاليس انويكتــوس( يعني روز )تولد مهر 
شكســت ناپذير( نامند . اجداد ما اين شب را تا به 
صبح به جشن و پايكوبي به گرد آتش ، مي پرداختند ، 
برخواني الــوان از ميوه هايي چون هندوانه، خربزه، 

انار، سيب، خرمالو و به مي نشستند. 
اين ميوه ها هريك بار معنايي نمادين خود را دارد، 
هندوانه كه قاچ هاي مدور مي خورد چون خورشيد، 

يادآور گرماي تابستان و فرونشاندن عطش است. 
انار، صندوقچه دانه هاي مرواريد ، سرخ كه خود 
نماد تناسل نسل و زايش است و شب چره هايي كه 
با شكستن، آن شادي را با خود به همراه مي آورد و 

دمي همه را از حرف زدن باز مي دارد. 
پايان فصل خزان و فرارسيدن سرما و دگرگوني 
رنگ زمين از زردي خزان به سفيدي عشق و محبت 
را ايرانيان از ديرباز در شــبي بلند و مهربان گرامي 
مي دارند. جاي جاي ايران زمين به عنوان سرزميني 
كهن با كوله باري مملو از آيين هاي هزاران ساله،  يلدا 
بلندترين شب سال را به گونه اي خاص و برگرفته از 
آيين ها و سنت هاي بومي منطقه به صبح مي رسانند. 
آيين هاي شب يلدا گرچه در گذر ايام دستخوش 
تغييراتي شــده اما همچنان در ســنت هاي مناطق 
مختلف كشور مورد توجه قرار دارد. هرچند زندگي 
ماشــيني و گرفتاري هاي روزمــره ، موجب ايجاد 

فاصله ميان مردم ايران با سنت ها و آيين هاي گذشته 
شده ، اما هنوز هم جلوه ها و نمادهايي از سنت هاي 
ويژه اي از ايران باســتان در ايامي مانند شب يلدا و 
نوروز به چشــم مي خورد. نكته زيبا و به يادماندني 
بلندترين شب سال در اين است كه همه ايرانيان اعم 
ازفارس، ترك، كرد، لر، بلوچ و عرب،شــب يلدا را 
شب جشن،شادي، دور هم نشيني ، مهرورزي،دوستي 
و صداقت مي دانند. آنچــه در اين ميان و برگزاري 
آيين هاي ويژه شــب يلدا جالب است شباهت هاي 
جشن كريســمس به يلدا است. مورخان مي گويند 
اين جشــن، گرچه متعلق به مسيحيان است اما در 
اصل از ايران باستان و آيين»مهر« )ميترائيسم( گرفته 
شــده و به همين دليل، با دي و شب يلداي ايراني 

همزادي و اشتراكات فراواني دارد. 
زمان »كريســمس« اكنون نيز ميان شــاخه هاي 
مختلف مســيحيت اعــم از ارتدوكــس ، كاتوليك 
و پروتســتانها، متفاوت اســت و هريك، مبنايي را 
بــراي آن تعيين كرده اند گرچه همگي به ســالروز 
تولد »مهر« )ميترا( - خداي پاكي- در ايران باســتان 
نزديكند. با يلدا واپسين ساعات خزان گذر مي كند 
و صداي پاي زمستان با سوزي سرد اما نوازشگر به 
گوش مي رسد.خيان ها شلوغ و پر رفت و آمد است 
انگار نفس گرم شــب يلدا و دور هم نشستن، سوز 
سرما را از ياد برده است. از سوي ديگر، خورشيد در 
حركت ساالنه خود، در آخر پاييز به پايين ترين نقطه 
افق جنوب شــرقی می رسد كه موجب كوتاه شدن 
طول روز و افزايش زمان تاريكی شــب می شــود. 
اما از آغاز زمســتان يا انقالب زمســتانی، خورشيد 
دگرباره به سوی شمال شرقی باز می گردد كه نتيجه 
آن افزايش روشــنايی روز و كاهش شب است. به 
عبارت ديگر، در شــش ماهه آغاز تابســتان تا آغاز 
زمستان، در هر شبانه روز خورشيد اندكی پايين تر از 
محل پيشين خود در افق طلوع می كند تا در نهايت 
در آغاز زمســتان به پايين ترين حد جنوبی خود با 
فاصله 23/5 درجه از شرق يا نقطه اعتدالين برسد. از 
اين روز به بعد، مسير جابجايی های طلوع خورشيد 
معكوس شــده و مجدداً بسوی باال و نقطه انقالب 
تابســتانی باز می  گردد. آغاز بازگرديدن خورشــيد 
بسوی شمال شرقی و افزايش طول روز، در انديشه 
و باورهای مردم باستان به عنوان زمان زايش يا تولد 
ديگرباره خورشيد دانســته می شد و آن را گرامی و 
فرخنده می داشتند.  در گذشــته، آيين هايی در اين 
هنگام برگزار می شــده است كه يكی از آنها جشنی 
شبانه و بيداری تا بامداد و تماشای طلوع خورشيد 
تازه متولد شده، بوده است. جشنی كه از الزمه های 
آن، حضور كهنســاالن و بزرگان خانــواده، به نماد 
كهنســالی خورشــيد در پايان پاييز بوده اســت، و 
همچنين خوراكی های فراوان برای بيداری درازمدت 
كه همچون انار و هندوانه و ســنجد، به رنگ سرخ 
خورشــيد باشند.بســياری از اديان نيز به شب چله 

مفهومی دينی دادنــد. در آيين ميترا )و بعدها با نام 
كيش مهر(، نخستين روز زمستان به نام »خوره روز« 
)خورشيد روز(، روز تولد مهر و نخستين روز سال 
نو به شمار می آمده است و امروزه كاركرد خود را در 
تقويم ميالدی كه ادامه گاهشماری ميترايی است و 
حدود چهارصد سال پس از مبدأ ميالدی به وجود 
آمده؛ ادامه می دهد. فرقه های گوناگون عيســوی، با 
تفاوت هايی، زادروز مســيح را در يكی از روزهای 
نزديك به انقالب زمستانی می دانند و همچنين جشن 
سال نو و كريسمس را همچون تقويم كهن سيستانی 
در هميــن هنگام برگزار می كنند. به روايت بيرونی، 
مبدأ سالشماری تقويم كهن سيستانی از آغاز زمستان 
بوده و جالب اینكه نام نخســتين ماه سال آنان نيز 
»كريست« بوده است. منسوب داشتن ميالد به ميالد 
مســيح، به قرون متأخرتر بــاز می گردد و پيش از 
آن، آنگونه كــه ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه نقل 
كرده است، منظور از ميالد، ميالد مهر يا خورشيد 
اســت. نامگذاری نخستين ماه زمستان و سال نو با 
نام »دی« به معنای دادار/ خداوند از همان باورهای 
ميترايی سرچشــمه می گيرد. نخستين روز زمستان 
در نزد خرمدينانی كــه پيرو مزدك، قهرمان بزرگ 
ملی ايران بوده اند )كه هنوز هم حاميان سرمايه داری 
لجام گسيخته انديشه های عدالت جويانه او را سد 
راه منافع طبقاتی خود می دانند( ســخت گرامی و 
بزرگ دانســته می شد و از آن با نام »خرم روز« ياد 
می كرده و آيين هايی ويژه داشــته اند. اين مراسم و 
نيز سالشــماری آغاز زمستانی هنوز در ميان برخی 
اقــوام ديده می شــود كه نمونــه آن تقويم محلی 
پامير و بدخشــان )در شــمال افغانستان و جنوب 
تاجيكستان( است. همچنين در تقويم كهن ارمنيان 
نيز از نخســتين ماه ســال نو با نام »ناواسارد« ياد 
شده اســت كه با واژه اوستايی »نوسرذه« به معنای 
»ســال نو« در پيوند اســت. همچنين يلداي تهران 
قديم نيز بــا ميوه هاي تازه فصل پاييــز ، ميوه هاي 
خشك شده تابســتان آجيل مخصوص ، شيريني و 
هندوانه به صبح مي رســيد. تهرانيــان قديم درهمه 
اعياد خود ســنت حسنه جمع شــدن افراد خانواده 
در منزل بزرگتر خانواده را منظور مي داشتند و همه 
فرزندان خانواده در منزل مادر و پدر جمع مي شدند. 
از ســنن يلداي تهران ، صرف ميوه هاي تابستاني از 
جمله هندوانه اســت كه به دليل نزديكي اين مراكز 
كشــاورزي با تهران ، ميوه هندوانه در خوراكي هاي 
شــب يلداي تهرانيان قرار گرفته است. آجيل شب 
يلدا نيز از ديگر تنقالت تهراني ها اســت كه تركيب 
آن نشــاني از اعتقاد و تجربــه اهالي تهران قديم به 
خواص گوناگون ميوه هاي خشك شده است كه با 
عنوان »آخشيج« )تضادها( كاربرد داشته است. ولي 
تهراني ها شــب يلدا را همه ساله جشن مي گيرند تا 
ســنت هاي زيباي قديم در البــه الي زندگي مدرن 

شهرنشين هايش حفظ شود.



اندر احواالت كارمندي
گوناگون

چطور است اين جلسات را كنار بگذاريم
و كاري انجام دهيم؟

امثال و حكم )يا ضرب المثل( يكي از كهن ترين تراوشهاي ذهن و انديشه روشن 
هوشمندان گمنام است كه از دوردستهاي تاريخ به يادگار مانده است و به همين سبب 
مانند كتيبه ها و سنگ نوشته هاي باستاني اعتبار و سنديت بي گفتگو و خدشه ناپذير دارد. 
در روزگاراني كه مردم اين سرزمين خواندن ونوشتن نمي دانستند به هر حال و كيفيت 
زندگي مي كردند قهراً حوادث و سوانحي بر آنان گذشته كه آنها را به تفكر و تامل وا 
مي داشته است، عصاره حادثه اي كه شايد مدت ها طول مي كشيده و عوارضي بد يا نيك 
به بار مي آورده، سر انجام در يك جمله يا عبارت گنجانده تا به آساني در يادها بماند  و 
سينه به سينه از هر نسل و دوره به نسل هاي بعدي منتقل شود.در سده هاي بعدي كه 
خواندن و نوشتن رواج پيدا كرد خردمنداني كه از اهميت و اعتبار اين ضرب المثل ها آگاه 
بودند به ثبت و ضبط آنها مي پرداختند و به شرح و هر يك از آنها به طور مختصر اشاره 
مي كردند. ما برآنيم با جمع آوري اين ضرب المثل ها )هرچند كه اينها در در طول روز 
در حالتهاي مختلف، زياد مي شنويد و يا به كار مي بريد( و توضيح مختصري از بوجود 

آمدن اين عبارت، به پيشينه تاريخي آن پي ببريم.  

آفتابي شد...
هر گاه كسي پس از دير زماني از خانه يا محل اختفا بيرون بيايد و خود را نشان دهد 

اصطالحاً ميگويند فالني آفتابي شد.
آوردهاندکه......

خشكي و كم آبي از يك طرف و وضع كوهستاني به خصوص شيب مناسب اغلب 
آبهاي  از  استفاده  و  قنوات  كه حفر  گرديد  موجب  ديگر  از طرف  ايران  فالت  اراضي 
زيرزميني از قديم ترين ايام تاريخي مورد توجه خاص ايرانيان قرار گيرد. اگر چه وسايل 
حفر قنوات از هزاران سال پيش تا كنون تغييري نكرده است ،مع ذالك ايرانيان با تحمل 
رنج فراوان موفق شدند از 10 قرن قبل از ميالد مسيح مساحت زيادي از بيابانهاي بي آب 
و علف كشور را به مزارع و باغات سرسبز و خرم مبدل سازند و در روزگاري كه هنوز 
تلمبه اختراع نشده بود عده زيادي از طريق حفر قنوات به كشاورزي مشغول شوند .به طور 
كلي حفر قنوات و تونلهاي تحت االرض به قدري اهميت داشته و دارد كه در عصر حاضر با 
وجود اين همه امكانات و وسايل موجود آن را از عجايب اختراعات به شمار آورده اند.زمين 
شناس آمريكايي به نام تولمان در كتابي راجع به آبهاي زير زميني نوشته قنات بزرگترين اقدام 
مربوط به تهيه آب در روزگار باستان است و همچنين نوشته است كه هر گاه سطح آب به 
زميني نزديك باشد و شيب آنهم كافي باشد طول قنات از چند كيلومتر تجاوز نمي 
كرد ولي مسطح بودن زمين و شيب ماليم گاهي طول قنات را تا يكصد و 
بيست كيلومتر هم مي رساند .با اين توصيف و با توجه به عمق چاهها 
و طول قنوات مي توان به مهارت و استادي ايرانيان پي برد 
كه چگونه از چند قرن پيش قادر بودند با وسايل خيلي 
ساده و ابتدايي شيب آب زيرزميني و تراز زمين  را در 
عمق چند صد متر  از زير زمين طوري حساب 
از طي ده ها كيلومتر در  كنند كه آب پس 
نقطه محاسبه شده به سطح زمين برسد 
و به قول مقني ها آفتابي شود.يعني از 
تاريكي خارج و در معرض آفتاب 

قرار گيرد.
* کارشناسماليناردیس

مسعود
 جعفري

كارمندان چاپلوس

مشتري مداري فراگير

گردآورنده:رقیهزیاری

امثال و حكم






