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ابالغ اجراي شبكه كنتورهاي هوشمند جزيره هرمز به فراب

امضاي قرارداد نيروگاه 510 مگاواتي آزاد

اجراي ش��بكه كنتورهاي هوش��مند جزيره هرمز به شركت 
فراب واگذار ش��د. به گزارش خبرنگار فراب، با توجه به اينكه 
جزيره هرمز به عنوان جزيره هوشمند ايران انتخاب شده است، 
س��ازمان بهره وري انرژي ايران )س��ابا( كه به عنوان كارفرماي 
ش��ركت فراب در اج��راي طرح هاي كنتورهاي هوش��مند در 
اس��تان هاي بوش��هر و زنجان و يكي از متوليان هوشمند سازي 
جزير هرمز است، اجراي شبكه كنتورهاي هوشمند اين جزيره 

را به فراب ابالغ كرد. لذا در اولين گام فراب، نسبت به طراحي، 
تامين، نصب و راه اندازي پايل��وت طرح مذكور اقدام كرد. در 
اين مرحله با نصب 3 دستگاه كنتور هوشمند در جزيره هرمز و 
راه اندازي سيس��تم كنترل مركزي در محل دفتر مركزي شركت 
ف��راب، قرائت و صدور فرامين كنترلي ب��راي كنتورها از دفتر 
مركزي ش��ركت فراب در تهران در روز شنبه مورخ 92/01/24 

با موفقيت انجام شد.

در روزهاي پاياني سال 1391 قرارداد نيروگاه 510 مگاواتي 
آزاد بين كنسرس��يوم فراب - COAG و شركت توسعه منابع 

آب و نيروي ايران امضاء شد و براي اخذ مجوز ترك تشريفات 
به وزارت نيرو ارسال شد. 

جرثقيل
در اواسط اس��فندماه گذشته، دو دس��تگاه جرثقيل مربوط به 
نيروگاه آزاد از گمرك بندرعباس ترخيص و مس��تقيما به سايت 
ارسال شد  و بالفاصله عمليات نصب جرثقيل نيروگاه آغاز و قبل 
از تعطيالت سال نو با موفقيت انجام شد. عمليات تكميلي نصب 
و راه اندازي جرثقيل نيروگاه و همچنين عمليات نصب جرثقيل  
پس از تكميل عمليات س��يويل و انجام مقدم��ات كار از اواخر 

فروردين ماه جاري در سايت آغاز شد. 

ياتاقان
تجهيزات ياتاقان مربوط به توربين نيروگاه آزاد از ش��ركت 

Zollern  برزيل تامين و در روزهاي پاياني س��ال ترخيص و 
هم اكنون مراحل آماده س��ازي جهت ارس��ال به سايت در حال 

انجام مي باشد.

توربين
ب��ا پايان يافتن تعطيالت ن��وروزي و همچنين خاتمه يافتن 
محدوديت ه��اي ترافيك��ي، مجموعه ه��اي اس��پيرال كيس و 
ديس��تريبيوتر واحد اول توربين نيروگاه آزاد به س��ايت ارسال 

شد. 
همچني��ن عمليات مونتاژ رانر واحد دوم  نيروگاه آزاد، پس 

از خاتمه بازرسي هاي مربوطه، آغاز شده است.

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
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اخبار سازمان

اخبار توبا

نيروگاه آزاد و پيشرفت در جبهه هاي مختلف كار

نمايي از سيستم كنترل 
مركزي كنتورهاي هوشمند



اخبار نارديس

اخبار شركت تجارت و  سرمايه گروه فراب 

 Boiler Feed Water و Closed Drain پمپ ه��اي
كه در شركت CW Hydro در حال ساخت بود، در اسفند 
يك هزار و س��يصد و نود و يك ساخته و در حضور نماينده 

ش��ركت GL و كارفرما »شركت نفت فالت قاره« با موفقيت 
تست شد.  اين تجهيزات كه در اسفند ماه سال گذشته ساخته 

شده در دو تصوير باال قابل مالحظه مي باشد.

در راستاي توسعه فعاليت هاي تجاري  شركت و با توجه 
به تجارب ارزنده هم��كاران در امر بازاريابي، قرارداد انجام 
عمليات بهس��ازي، بازاريابي و ف��روش 330 واحد تجاري 
ب��ازار بزرگ فجر با ش��ركت صبا تامين پارسيان)وابس��ته به 
گروه بانك پارس��يان( منعقد شد. در اين قرارداد كه يكي از 
بزرگترين پروژه هاي شركت از بدو تاسيس مي باشد فروش 
واحدهاي تجاري با ارزش حداقل 300 ميليارد تومان توسط 
اين ش��ركت و در مدت 18 ماه انجام مي ش��ود. بخش ديگر 
اين قرارداد انجام عمليات بهسازي اين مجموعه است كه در 
برآوردهاي اوليه بودجه اي ح��دود يك و نيم ميليارد تومان 

توسط بانك پارسيان براي آن در نظر گرفته شده است.

در پي اجراي موفق طرح بازرگاني خودرو در مهر ماه 91، در انتهاي اسفند ماه مرحله دوم اين طرح توسط شركت تجارت و سرمايه گروه 
فراب به انجام رسيد. با سرمايه گذاري در اين مرحله )با حجم 2.2 ميليارد تومان( مجموع سرمايه گذاري شركت در سال 91 در بازرگاني 
خودرو به 5 ميليارد تومان رسيد. سرعت باالي عمليات خريد و فروش و در نتيجه گردش سريع سرمايه شركت از يك سو و ارائه خدمات 

جديد در سطح گروه فراب با تامين خودروي موردنياز همكاران از مزاياي اين پروژه ها براي شركت بوده است.

در پي ورود شركت به حوزه واردات لوازم آزمايشگاهي 
از دي ماه 91، عمليات فروش بيش از 50 درصد اقالم وارد 
ش��ده به پايان رسيد. در مرحله اول كس��ب و كار بازرگاني 
لوازم آزمايش��گاهي، اقالم��ي از برنده��اي معتبري همچون 
و  انتخ��اب   major scienceو  BioTek، ampliqon
خريداري ش��د و پس از انجام عملي��ات مرتبط با واردات، 
فعالي��ت بازاريابي و فروش اين اقالم آغاز ش��د. با توجه به 
فعاليت ه��اي خ��وب صورت گرفته در اين ح��وزه تنها پس 
از گذش��ت 3 ماه از س��فارش گذاري كاال، با اتمام عمليات 
ترخيص، بيش از 50 درصد اقالم خريداري ش��ده به فروش 

رسيد.

در فروردين 1392 كار س��اخت كمپرسور پكيج توليد نيتروژن 
در كارخانه شركت IHI ژاپن به اتمام رسيد.

سرخط اخبار شركت نوتاش

LNGپروژهایرانTrain1نمايکلياز 
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اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت فراب
 پروژهخط2مترومشهد:

گشایشاعتباراسناديطرحخط2مترومشهد

 پروژهآزاد:
و Spiral Case مجموعه حمل اتمام
Distributerواحداولوآغازفعالیتهاينصب

اخبار نمايشگاه

 طرحداریان:
• انجامبخشعمدهبتنریزيثانویهدرفتتیوب
واحداولوشروععملیاتآرماتوربنديبهمنظور

بتنریزيواحدهايدوموسوم.


• ساختبخشعمدهتجهیزاتSpiral Caseو
Stay Ringواحداولوادامهساختواحدهاي

دوموسوموStator Frameواحداول.

 طرحسیمره:
• Rotor Loweringواحد2دراسفندماه

• حملهواسازهايسیستمHVAC،باقیمانده
NGCوتابلويACتابلوهاي

هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی 
با حضور بيش از هزار ش��ركت ايرانی و خارجی و با مشاركت 
شركت هاي گروه فراب سي ام فروردين لغايت اول ارديبهشت ماه 
در محل دائمي نمايش��گاه هاي بين المللي تهران برگزار ش��د. به 
گزارش خبرنگار ما  ش��ركت هايي از كش��ورهای ايتاليا، آلمان، 
اوكراين، روس��يه، اس��پانيا، فنالند، انگليس، فرانسه، ژاپن، هلند، 
امارات، كره جنوبی، كرواس��ی، تركيه، عربستان، كانادا، اتريش، 
ارمنس��تان و آذربايجان در نمايشگاه امسال شركت داشتند و پيام 
اصلي نمايشگاه امس��ال هم تجلی حماسه اقتصادی در نهضت 

جهاد خودكفايی صنعت نفت ايران بود. 
محمدرض��ا رحيمی در آئين افتتاحيه هجدهمين نمايش��گاه 
بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروش��يمی گفت: سال 91 سال 
س��خت ، پرتالش، كار و تدبير و تفكر ب��ود. معاون اول رئيس 
جمهور افزود: در س��ال گذش��ته پنجه در پنجه قدرت های طالم 
جهان انداختيم و توانستيم خود را به قله های مرتفع رشد و توسعه 

عليرغم تحريم ها برسانيم.
رحيمی تصريح كرد: تحريم به مانند س��يل عظيمی بود كه با 
شدت می خواست جمهوری اس��المی ايران را در هم بپيچد اما 
با توكل به خدا توانستيم اين سيل را به آبهای ارام تبديل كرده و 

سدهای خود را برای رشد و توسعه ايران پرآب كنيم.
رحيم��ی اضافه كرد: ابرقدرت ها در اولين قدم، بنزين هواپيما 
را به ايران تحريم كردند اما توانس��تيم در داخل سوخت هواپيما 
توليد كرده و حتی به برخی از كشورهای تحريم كننده نفروشيم، 
توانس��تيم ابزار آالت دفاعی خود را به حد اعاليی برسانيم و هم 
اكنون وزارت دفاع وارد عرصه صنعت ش��ده اس��ت. معاون اول 
رئيس جمهور خاطرنش��ان كرد: سال گذش��ته موفق شديم 70 
درصد از نياز وزارت نفت را از طريق صنايع داخلی تامين كنيم 

و در اين دوران توانستيم پيوند محكمی را بين دانشگاه و وزارت 
نفت برقرار كنيم.

رحيم��ی تصريح كرد: بي��ش از 200 هزار ميلي��ارد تومان در 
پتروش��يمی و ديگر صنايع مرتبط به نفت سرمايه گذاری كرديم 
و توانستيم در مواردی كه موجب شد امكانات و تجهيزات مورد 
نيازمان را از خارج وارد كنيم، در داخل كشور بسازيم و آن بخشی 
كه نياز به واردات بود، توانس��تيم از كشورهای تحريم كننده- به 
طوريكه مس��ئوالن آنه��ا در خواب بودن��د- وارد كنيم. رحيمی 
تصريح كرد: همه مسئوالن دولتی و غيردولتی به سال 92 چشم 
دوخته اند، چرا كه اميد بخش توسعه همه جانبه اقتصاد و رشد و 
شكوفايی صنعت نفت است. وی ادامه داد: آمريكا و فرماندارانش 
همه وابس��ته به صهيونيست هستند و آنها بودند كه می خواستند 
بر ملت ايران فش��ار وارد كنند، اما به ياری خدا و همت مردم و 
توصيه های رهبری توانستيم تا حد  زيادی بر تحريم ها فائق آئيم.

معاون اول رئيس جمهور گفت: در شرايط فعلی قصد داريم 
بين 200 تا 400 هزار نفر را استخدام كنيم و حقوق همه كارمندان 
را 25 درصد افزايش دهيم و از طرفی كش��ورهای ابرقدرت بيمه 
ايران را تحريم كردند، اما سال گذشته چهاردهمين بيمه مهم جهان 

را راه اندازی كرديم.
وی ادامه داد: ابرقدرتها پنداش��ته اند ايران، ليبی و يا هر كشور 
آفريقايی كه می توانند به آنه��ا زور بگويند، اما فراموش كرده اند 
كه اينجا جمهوری اس��المی ايران اس��ت و س��ر تسليم به هيچ 
كش��وری فرود نمی آورد. رحيمی تصري��ح كرد: پيام من به تمام 
تحريم كنندگان اين است كه قصد داريم، در سال حماسه سياسی 
و حماس��ه اقتصادی با ش��جاعت وارد ش��ويم و بر اساس يك 
برنامه ريزی مانع از صادرات نفت خام شده و محصوالت نهايی 
وابس��ته به نفت را صادر كنيم. وی ادامه داد: در س��ال 92 قطعًا 

هجدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی برگزار شد

فراب در هجدهمين حضور



سرخط اخبار شركت فراب

ادامه عمليات
ساخت تجهيزات توربين داريان

همزم��ان با ش��روع س��ال كاري 1392،  
پيگي��ري ادامه عمليات س��اخت تجهيزات 
توربي��ن داريان از روزهاي اوليه س��ال آغاز 
ش��ده و با سرعت مناس��بي رو به پيشرفت 
اس��ت. طب��ق برنامه ريزي ص��ورت گرفته، 
مراحل س��اخت و پيش مونت��اژ كارخانه اي 
 Stay Ring و  Spiral Case مجموع��ه
واحد اول نيمه اول خرداد ماه س��ال جاري 
ب��ه پايان رس��يده و به س��ايت تحويل داده 
خواهد شد. واحد دوم اين تجهيزات نيز در 
حال جوش��كاري بوده و پيش بيني مي شود 
ب��ه فاصله يك ماه از تجهي��زات واحد اول، 

تحويل سايت داده شود.
 Head ضمناً تامين م��واد مجموعه هاي
Cover  و Bottom Ring  نيز در دستور 
كار قرار گرفته و با توجه به مشكالت موجود 
در زمينه واردات، اميد است بتوان كليه مواد 
اوليه م��ورد نياز را از بازارهاي داخلي تامين 

كرد.

 پروژهطرحداالهو:
• اتمامساختجرثقیلهايسقفيساختمانهاي

بخشمشترکاتنیروگاه

سرخط اخبا ر شركت توبا

 تاسیساتتونلخطآهنتهران-تبریز:
آمادهشدنیكدستگاهازفنهايمحوريجهت

تستوحملبهکارگاهپروژه



ساختتابلوهادرمحلکارخانهسازنده


• شروععملیاتنصبتجهیزاتدرداخلتونل
خطآهنتهران-تبریز

ص��ادرات غيرنفتی افزايش خواهد يافت، به طوری كه ارز مورد 
نياز كشور به جای آنكه از نفت تامين شود، از ارز غير نفتی تامين 

خواهد شد.
رحيمی در پايان خاطرنشان كرد: كشورهای مختلف بايد بدانند 
كه ايران تنها كشوری است كه دارای انرژی با امنيت زياد است، 
زيرا نه به قدرتهای ش��رق وابسته ايم و نه به قدرتهای غربی ، از 
اين رو به كش��ور چين و هند توصيه می كنم، به جای آنكه خود 
را گرفتار كشورهای غربی كنند، انرژی مورد نياز خود را از ايران 
وارد كرده، زيرا ايران می تواند امن ترين كش��ور در تامين انرژی 
جهان باشد. رستم قاسمی وزير نفت هم در افتتاحيه هجدهمين 
نمايشگاه بين المللی نفت،گاز، پااليش و پتروشيمی اظهارداشت: 
اگرچه ما از همكاری همه كش��ورهای صنعتی جهان اس��تقبال 
می كنيم اما همواره از صنعتگران ايرانی به طور خاص پشتيبانی و 
حمايت می كنيم. وی با تاكيد بر اينكه رشد انرژی عليرغم ركود 
در بعضی نقاط جه��ان ادامه دارد، گفت: انرژی هيدروكربری به 
عنوان مهمترين عضو سبد انرژی جهانی، نقش اصلی را به عنوان 
محرك اقتصاد جهانی بازی می كند. وزير نفت تأكيد كرد: عليرغم 
مشكالت و ماليات های سنگينی كه در اين حوزه وضع می شود، 
بازه��م پيش بينی ها حاكی از ادامه پيش��تازی اس��تفاده از انرژی 

هيدروكربری در آينده اقتصاد جهان است.
وی تصريح كرد: توصعه كش��ورهای پرجمعيت بخصوص 
كش��ورهای عض��و بريكس، ب��ازار آين��ده انرژی جه��ان را به 
پيش خواهد برد. قاس��می اظهارداش��ت: در گذشته به دليل عدم 
تس��لط بر تكنولوژی ها، وابس��تگی های زيادی در صنعت نفت 
داشتيم اما در سالهای اخير به خصوص به لطف تحريم، به زودی 

در اين بخش جشن عدم وابستگی را برگزار می كنيم.
وی اف��زود: امروز صنعت نفت ايران دارای يك نقش��ه راه و 
س��ند راهبردی كه در آن برای توليد، توس��عه، پااليش و پخش 
برای فرار از خام فروشی و توسعه پتروشيمی به عنوان يك محور 
مهم اقتصادی برنامه ريزی شده است.  وزير نفت اضافه كرد: در 
حال حاضر 70 واحد درحال ساخت پتروشيمی در كشور وجود 
دارد كه با پايان ساخت آنها ظرفيت توليدات پتروشيمی ايران به 
130 ميليون تن در س��ال خواهد رس��يد. وی گفت: توليد فعلی 
گاز كش��ور، 700 ميليون مترمكعب اس��ت كه در پايان برنامه به 
1.4 ميلي��ارد متر مكعب افزايش خواهد يافت تا عالوه بر تامين 
نياز داخلی، امكان تبديل و توس��عه ص��ادرات اين حامل انرژی 
فراهم ش��ود. وی تاكيد كرد: م��ا اقتصاديون به كمك صنعتگران 
بايد حماس��ه آفرينی كنيم تا از روال جاريه عبور كنيم. قاس��می 
ادام��ه داد: صنعتگران ما نقش تحريم را به خوبی نش��ان داده اند 
چنان كه روز شروع پارس جنوبی بيش از 90 درصد به تجهيزات 

خارجی وابستگی داشتيم اما امروز اين عدد به كمتر از 50 درصد 
رسيده است و با رشد انقالبی سال گذشته در حوزه ساخت داخل 
اميدواريم اين رقم بس��يار كمتر ش��ود. وی توضيح داد: عليرغم 
مشكالت درآمدی سال گذشته، 30 ميليارد دالر در صنعت نفت 
س��رمايه گذاری شد و بسياری از پروژه های مهم صنعت نفت از 

جمله پااليشگاه شازند به بهره برداری رسيد.

اهداف کلی هجدهمين نمايشگاه
بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی

1- ارائه آخرين دستاوردهای فن آوری روز در حوزه صنعت 
نفت و گاز

2- گسترش تعامل با ساير كشورها و نيز رقابت با شركت های 
نفتی مشابه در سطح جهان .

3- كم��ك به تقويت توان س��اخت داخل��ی از طريق تبادل 
اطالعات فنی

4- آشنايی صنعتگران صنعت نفت ، گاز و پتروشيمی نسبت 
به دستاوردهای نوين صنعت

5- عق��د قراردادهای بازرگانی در زمينه مبادله كاال ، خدمات 
و اطالعات فنی .

6- توسعه اشتغال در عرصه صنعت نفت ، گاز و پتروشيمی
 7- حضور تجار و صنعتگران بين المللی از سراسر جهان در 

نمايشگاه جهت كمك به توسعه صادرات توليدات داخلی
8- كمك به ايجاد بازارهای جديد خارج از كشور جمهوری 

اسالمی ايران در راستای توسعه بازارهای هدف .
9- برگ��زاری س��مينارهای مختلف برای تس��هيل در نيل به 

اهداف تعيين شده .
10- معطوف نمودن توجه مديران تصميم گير در سطح كالن 
در راستای رسيدن به اهداف برنامه پنج ساله پنجم توسعه و چشم 
انداز 20 س��اله توسعه اقتصادی كش��ور در بخش نفت ، گاز و 

پتروشيمی .
11- ارتقای جايگاه و موقعيت نمايشگاه در منطقه و جهان

12- ايجاد انگيزه جهت سرمايه گذاری بخش های مختلف 
خصوصی ، تعاونی و دولتی ، داخلی و خارجی در صنايع نفت 

و گاز
11- ايجاد حس خود باوری و خود اتكايی ملی در نيروهای 
متخص��ص و مدي��ران و س��رمايه گذاران داخل��ی جهت انجام 
مطالعات و تحقيقات در زمينه های اكتشاف ، استخراج ، فراوری 

و توزيع و صادرات محصوالت
الزم به ذكر است شركت فراب بعد از تاسيس شركت نارديس 
به نمايش��گاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی ورود 

كرده است.



توسعه صنعت نفت عراق
با 130 ميليارد دالر سرمايه گذاري
وزير نفت عراق اعالم كرد: كش��ورش قصد داردتا پنج س��ال آينده،  حدود 130 ميليارد 
دالر در صنعت نفت خود سرمايه گذاري كند. دولت عراق قرار است به منظور افزايش حجم 
توليدات گاز طبيعي اين كشور، 18 ميليارد دالر سرمايه گذاري در اين بخش انجام دهد و 25 ميليارد 
دالر نيز براي باال بردن حجم پااليش و توليد فرآورده هاي نفتي خود در نظر گرفته است. عراق اميدوار 
است در راستاي تحقق برنامه افزايش ميزان توليدات منابع هيدروكربوري، درآمد نفتي خود را به 600 ميليارد 
دالر برس��اند. كشور عراق در سال گذشته ميالدي به لطف قرارداد هاي متعددي كه با شركت هاي نفتي خارجي 
همچون رويال-داچ شل، BP، اكسون موبيل، Eni، لوك اويل و شركت ملي نفت چين به امضا رسانده است، توانست 
افزايش 24 درصدي در حجم توليدات نفتي خود را تجربه كند.حجم صادرات نفت خام عراق در ماه فوريه سال جاري با 
7.5 درصد افزايش به روزانه 2.536 ميليون بشكه رسيد كه اين رقم در مقايسه با ماه گذشته )روزانه 2.359( جهش محسوسي 

داشته است و در تالش است تا صادرات خود را تا پايان سال جاري به روزانه 2.9 ميليون بشكه برساند.

بزرگترين شرکت نفت عربي و تعهد به تامين نفت آمريكا 
مدير اجرايي شركت »آرامكو«، بزرگترين توليد كننده نفت در جهان. در جلسه اي در شهر هيوستون آمريكا اعالم كرد كه اين شركت عربي نسبت 
به صادرات نفت خام به بازار هاي آمريكا متعهد است. آرامكو نفت خام مورد نياز آمريكا را تامين خواهد كرد و به بازار مصرف آمريكا متعهد است 
و ديدي مثبت نسبت به مشتريانش دارد. به نوشته بلومبرگ و بر اساس اعالم سازمان اطالعات انرژي، واردات نفت خام اياالت متحده در سال گذشته 
ميالدي همزمان با افزايش بي سابقه توليدات داخلي، 21 درصد كاهش داشته است. شركت عربي آرامكو صاحب بزرگترين ذخاير نفت خام در جهان 
است. عربستان سعودي تا 22 فوريه به طور ميانگين روزانه 920 هزار بشكه نفت خام را به آمريكا صادر كرده است كه اين ميزان نسبت به حجم صادرات 
سال گذشته در زمان مشابه 38 درصد كاهش داشته است. بر اساس اين گزارش، توليدات عربستان سعودي با كاهشي محسوس در ماه فوريه به روزانه 9 

ميليون بشكه رسيده است كه اين نخستين افت در حجم توليد پس از كاهش در ماه مارچ سال گذشته است. 

مزايده ميادين نفت و گاز فراساحلي ميانمار
دولت ميانمار قصد دارد به منظور جذب سرمايه گذاران خارجي در بخش نفت و گاز اين كشور، تعداد بيش از 20 بلوك نفتي و گازي فراساحلي خود را در ماه آوريل 
سال جاري ميالدي به مزايده بگذارد و اميدوار است با اين كار نابساماني صنعت نفت و گاز اين كشور كه ميراث حاكمان نظامي پيشين است را بهبود بخشد.ميانمار 
كشوري سرشار از منابع غني از گاز طبيعي است كه براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي كشور نيز از آن بهره مي جويد.اما مشكل اينجاست كه حدود 80 درصد از 
حجم روزانه 1.4 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي را به تايلند صادر مي كند، و اين مساله بخشي از هزينه گزافي است كه دولت كنوني ميانمار به ناچار در پي قراردادهاي 
غير مسئوالنه حاكمان پيشين بايد بپردازد. واشنگتن پست در گزارشي از شرايط انرژي در ميانمار نوشت: احداث خط لوله جديد از ميانمار به چين، احتماال به دليل 
درگيري هاي اخير در شمال شرقي اين كشور تا ماه ژوئن سال جاري ميالدي نيز به اتمام نخواهد رسيد. اين گزارش مي افزايد: اين خط لوله در حال حاضر روزانه 
400 ميليون متر مكعب از گاز ميانمار به خارج صادر مي كند و بر اساس اعالم مقامات دولتي اين ميزان به روزانه 1.2 ميليارد مترمكعب هم خواهد رسيد. بر اساس 
اين گزارش، با اين حال دولت ميانمار درصدد حفر بيش از 300 حلقه چاه در 5 سال آتي است. همچنين احتمال دارد تحقق اين تصميم براي واگذاري ميادين فرا 

ساحلي تا نوامبر سال جاري صورت نگيرد.

ثبت باالترين دستمزدها در صنعت نفت استراليا 
بنا بر اعالم موسسه تحقيقاتي هيز اويل اند گس، كارگران صنعت نفت و گاز استراليا سال 2012 باالترين ميانگين دستمزد را داشتند. به دليل كمبود نيروي 
كار ماهر در استراليا، كارگران صنعت نفت و گاز اين كشور و پس از آن نروژ، سال 2012 باالترين ميانگين دستمزد را داشتند. بنابر  اين مطالعه، با وجود 
ترديدها درباره شرايط اقتصادي جهان، دستمزدها در صنعت نفت و گاز جهان سال 2012   8/5 درصد افزايش داشته است. ميانگين دستمزدها در سال 
2011 ميالدي 6/5 درصد افزايش داشته است. در شرايطي كه ابهام هايي درباره رشد اقتصادي جهان وجود دارد، معدود صنايعي با چنين رشدي در 
چند سال گذشته روبه رو بوده اند. بنابر اعالم اداره اطالعات انرژي آمريكا، توليد نفت جهان سال 2012 با دو درصد رشد نسبت به سال پيش از آن 
به 89/17 ميليون بشكه در روز رسيده بود و احتمال دارد امسال يك درصد افزايش يابد. كارگران استراليايي با ميانگين دستمزد 163/600 هزار 
دالر، باالترين دستمزدها را در سال 2012 داشتند. كارگران خارجي مشغول به كار در صنعت نفت و گاز استراليا نيز سال گذشته 171 هزار دالر 
در سال درآمد داشتند. ميانگين دستمزد آمريكا سال گذشته 123/800 هزار دالر، براي سودان 59/800 هزار دالر و براي كارگران خارجي 
در الجزاير 92/400 هزار دالر بوده است. متخصصان و معاونان روسا و مديران خط لوله زير دريايي با درآمد 251/200 هزار ، باالترين 
ميانگين دستمزد در سال 2012 را داشتند كه اين رقم نسبت به سال پيش از آن 9 درصد افزايش داشته است. استراليا هم اكنون با داشتن 
سه پروژه فعال ال ان جي، پروژه نورث وست شلف در غرب و پروژه  اي ال ان جي داروين و پالتر در شمال، چهارمين كشور 
بزرگ توليد كننده ال ان جي در جهان است. اندونزي و مالزي نيز پس از قطر به ترتيب دومين و سومين توليد كنندگان بزرگ 
ال ان جي در جهان به شمار مي روند. بنابر پيش بيني ها، صادرات ساالنه ال ان جي استراليا از 18.9 ميليون تن به ارزش 11/1 

ميليارد دالر استراليا در سال 2011 به 63 ميليون تن تا سال 2016 افزايش مي يابد. 
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طرح هاي مصوب صندوق اوپك
فرصتي براي حضور پيمانكاران ايراني در پروژه هاي فراملي 

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تخصيص تسهيالت مالي اخير صندوق اوپك به طرح هاي زيربنايي در كشورهاي 
كم درآمد، گفت: ش��ركت در مناقصات اين طرح هاي مصوب، مي تواند فرصت مناسبي براي حضور پيمانكاران توانمند ايراني به 

شمار آيد. بهروز عليشيري؛ معاون وزير اقتصاد و رييس سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران از تصويب 9 فقره 
تسهيالت مالي صندوق اوپك به نفع طرح هاي زيربنايي و توسعه اي در كشورهاي فقير و كم درآمد و برخي كشورهاي در حال توسعه 

خبر داد و گفت: هشت طرح زيربنايي جديد در كشورهاي جيبوتي، اتيوپي، گينه، مالديو، مراكش، موزامبيك، سنگال و نپال با ارزش كل 
بيش از 581 ميليون دالر از جمله اين مصوبات است. اين طرح ها در حوزه هاي انرژي، حم�ل و نقل و جاده، آب وفاضالب و آموزش تعريف 

ش��ده اند و عمليات عمراني و تأمين تجهيزات و ماش��ين آالت آنها به روش مناقصه نامحدود بين المللي برگزار خواهد شد. لذا با توجه به اينكه 
امكان شركت در مناقصات طرح هاي مصوب صندوق براي تمامي شركت هاي پيمانكاري در سراسر دنيا وجود دارد، فرصت مناسبي براي پيمانكاران 

مجرب ايراني به منظور بررسي طرح هاي متنوع زيربنايي در كشورهاي مختلف و استفاده از آنها در قالب فرصت هاي صادرات خدمات فني و مهندسي 
مهياست.گفتني است صندوق اوپك از نهادهاي مالي و توسعه اي بين المللي است كه در سال 1976 ميالدي توسط كشورهاي عضو سازمان صادركنندگان 

نفت )OPEC( با هدف كمك به پيشرفت و رشد توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورهاي فقير و در حال توسعه از طريق اعطاي تسهيالت مالي ترجيحي 
و كمك هاي بالعوض تاسيس شد.

افزايش 800 هزار متر مكعبي حجم گاز صادراتي روسيه به چين 
رئيس جمهور چين، »شي جين پينگ« در جريان نخستين سفر برون مرزي خود به روسيه و ديدار با »والديمير پوتين« همتاي روسي خود، به منظور دو برابر شدن 

حجم گاز صادراتي از روسيه، در ازاي حمايت مالي از ساخت خط لوله گاز طبيعي به اين كشور اقدام به امضاي تفاهمنامه كردند.روز جمعه )2 فروردين ماه(، 
كاخ كرملين ميزبان مراسم امضاي تفاهم نامه اي ميان دو كشور چين و روسيه بود كه به موجب آن، قرار شد شركت نفتي روسنفت، بزرگ ترين توليد كننده و صادر 
كننده نفت در جهان، مبلغ 2 ميليارد دالر ضمانت مالي به مدت 25 سال، از چين دريافت كند.شركت ملي نفت چين نيز با امضاي اين قرارداد، امتياز دسترسي به 
ذخاير قطب ش��مال را از روس��نفت به دس��ت آورد و شركت روسي گازپروم نيز اعالم كرد: قراردادي 30 ساله را براي تامين گاز چين تا پايان سال جاري ميالدي 
قطعي مي كند. به نوشته بلومبرگ، رئيس جمهور چين براي گسترش هرچه بيشتر روابط ميان كشورش و روسيه و رقابت با نفوذ اياالت متحده آمريكا در آسيا به ويژه 
خاورميانه با حضور در كرملين نسبت به تقويت روابط استراتژيك با كشور همسايه اش در زمينه هايي همچون حمل و نقل نفتكش ها و محموله هاي نفتي و ايجاد 
بازار جديد تقاضا براي گاز در اروپا ابراز تمايل كرد. بر اساس اين گزارش، »ايگور سچين« مدير اجرايي شركت روسنفت پس از امضاي قرارداد با همتاي چيني خود 
»شو جيپينگ« از افزايش حجم گاز صادراتي به چين تا 800 هزار متر مكعب در طول سال جاري ميالدي خبر داد. همچنين حجم صادرات ساالنه اين كشور به 31 
ميليون تن، معادل روزانه 620 هزار بشكه خواهد رسيد. قرار است روسيه گاز را از طريق درياي شرق سيبري و نفت خام را از طريق قزاقستان به چين صادر كند.

جنرال الكتريك، مالك جديد شرکت نفتي الفكين اينداستريز 
شركت هاي مجموعه جنرال الكتريك آمريكا ديروز اعالم كردند كه با پرداخت نزديك به سه ميليارد دالر توانسته اند صاحبان شركت آمريكايي الفكين 

اينداستريز را راضي به فروش شركت خود كنند؛ به اين ترتيب جنرال الكتريك يك شركت مطرح سازنده پمپ هاي نفتي را از آن خود كرد. به عقيده 
كارشناسان، جنرال الكتريك قصد دارد با خريد شركت نفتي الفكين اينداستريز به قيمت 2.93 ميليارد دالر، فرآيند رشد خود را در صنايع نفت و 

گاز طبيعي تثبيت كند.تصور عمومي بر اين است كه با انعقاد اين قرارداد دو جانبه تجاري، سهم شركت جنرال الكتريك از بازارهاي زنجيره اي 
خريد و فروش تجهيزات نفت و گاز در سال هاي اخيربه نحو چشمگيري گسترش خواهد يافت. گزارش آسوشيتدپرس حاكي است: شركت 

الفكين كه يكي از برترين سازنده هاي تجهيزات سنگين در زمينه نفت است، معموال با پمپ هاي كله اسبي خود شناخته مي شود. به گفته 
جف ايملت؛ مديرعامل ش��ركت جنرال الكتريك، اين ش��ركت آمريكايي با هدف تمركز بر استحصال نفت سنگ رستي در شمال داكوتا 

ايالت تگزاس و ديگر نقاط امريكا اقدام به خريداري شركت الفكين كرده است.اين گزارش مي افزايد: پس از بخش هاي انرژي آبي و 
صنايع هوايي، صنايع نفت و گاز سومين قدرت شركت جنرال الكتريك از لحاظ سرمايه به حساب مي آيد.

برون سپاري ساخت مخازن ذخيره سازي نفت خام 
با هدف جذب منابع مالي از طريق س��رمايه گذاري بخش خصوصي، براي نخس��تين بار در تاريخ صنعت نفت، احداث 

مخازن ذخيره س��ازي نفت خام، برون سپاري شد. مخازن ذخيره س��ازي نفت خام در جزيره قشم از سوي شركت 
س��رمايه گذاري قش��م و در بندر گناوه از سوي شركت پترواميد آس��يا )وابسته به بانك سپه( به روش ساخت، 

مالكيت و بهره برداري )BOO( احداث مي ش��وند.در چارچوب مفاد قرارداد، اين مخازن بعد از احداث 
به صورت اجاره اي در استفاده شركت ملي نفت ايران قرار مي گيرد. بر پايه اين گزارش، قراردادهاي 

ساخت اين مخازن بين مديريت امور بين الملل شركت ملي نفت ايران و پيمانكاران ياد شده در 
اواخر سال 1389منعقد شده است و فعاليت هاي مربوط به آن همچنان ادامه دارد.ظرفيت 

مخازن ذخيره سازي قشم براي فاز نخست سه ميليون بشكه است و در فاز دوم تا شش 
ميليون بش��كه افزايش مي يابد. ظرفيت مخازن ذخيره سازي در بندر گناوه نيز 

10 ميليون بشكه است.
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استات اويل و اجراي
بزرگترين پروژه گازي در خاك تانزانيا 
اس��تات اويل؛ غول نفتي نروژي با صرف هزينه اي هنگف��ت در صدد آغاز فعاليت هاي 
اكتش��افي به منظور گس��ترش ميادين گازي در تانزانياس��ت؛ پروژه اي كه با اجرايي شدن آن، 
بزرگترين پروژه اين شركت نروژي در تانزانيا رقم خواهد خورد. فعاليت هاي اكتشاف گاز استات 
اويل در تانزانيا در سال 2012 ميالدي كليد خورد و ماه گذشته اين شركت نروژي از كشف يك ميدان 
گازي در منطقه »تانگاويزي« خبر داد. به نوشته سايت خبري فارينر، با احتساب كشف اخير استات اويل، 
مي توان گفت اين شركت نروژي در يك سال، با حفر 3 حلقه چاه اكتشافي توانسته است حجم توليد گاز در اين 
كشور آفريقايي را به عددي بين 420 تا 480 متر مكعب افزايش دهد. اين گزارش حاكي است: به لطف پيشرفت هاي 
روزافزون در فناوري هاي زير دريا و امكان حفاري در عمق بيش از 2 هزار متر، در چند سال گذشته آب هاي تانزانيا، كشور 

واقع در شرق آفريقا، به مكاني محبوب براي اكتشافات گازي تبديل شده است.

احتمال لغو تحريم بانك ملت و تسهيل پرداخت پول نفت ايران 
پايگاه هندي فايننش��ال كرونيكل نوش��ت تصميم اخير ديوان دادگستري اروپا در مورد لغو تحريم ها عليه بانك ملت ايران، مي تواند 
راه هايي را براي پرداخت پول نفت ايران از طريق اين بانك بگشايد. راي دادگاه اروپايي از آن جهت حائز اهميت است كه به تحريم سه 
ساله بانك ملت توسط اتحاديه اروپا پايان داده و به اين بانك خصوصي اجازه مي دهد تا با افراد و شركت هايي از كشورهايي همچون هند 
همكاري كند. با خارج ش��دن بانك ملت از ليس��ت تحريم ها، اكنون تجارت محصوالت نفتي و غير نفتي بين شركت هاي خصوصي و دولتي 
آسان تر خواهد شد. هند ساالنه حدود 10/5 ميليارد دالر از ايران نفت وارد مي كند و پرداخت پول نفت به ايران يكي از مشكالت اصلي در اين 
زمينه به ش��مار مي رود. با توجه به تحريم هاي جديد آمريكا عليه ايران، ممكن اس��ت پرداخت ها به دالر با موانع بيش��تري روبه رو شود، اما تجارت 
با ايران به س��اير ارزها ش��امل يوان چين و يورو، احتماال گسترش خواهد يافت. دادگاه اروپايي در 29 ژانويه تحريم ها عليه بانك ملت را غيرقانوني 

دانست و آنها را لغو كرد. پيش تر اوكراين در حال بررسي ادامه مبادالت تجاري با ايران از طريق يورو و يا حتي يوان بود. 

آمادگي تهران براي ميزباني 14 غول گازي 
با دستور وزير نفت، كميته كاري برگزاري اين ميزباني در سطح وزارت نفت تشكيل شده است. البته هنوز جمع بندي نهايي در خصوص انتخاب شهر ميزباني 
نهايي نشده است ولي به احتمال زياد استان تهران و اصفهان كانديداي اين ميزباني خواهند بود. نيكزاد در خصوص مهمترين سياست گذاري هاي ايران براي رياست 
مجمع كشورهاي صادركننده گاز در سال 2013 ميالدي اظهار داشت: يكي از مهمترين مباحثي كه در دستور كار قرار دارد نحوه قيمت گذاري گاز طبيعي در بازارهاي 
جهان است. كشورهاي الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيداد و توباگو، ونزوئال و عمان از اعضاي اين مجمع جهاني به شمار 
مي روند. در حال حاضر 11 كشور به عنوان عضو و سه كشور ناظر در مجمع كشورهاي صادركننده گاز حضور دارند كه كشورهاي عضو 42 درصد از توليد گاز 

جهان، 70درصد از ذخاير گازي جهان، 38 درصد از انتقال گاز با خط لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبيعي مايع شده را در اختيار دارند. 

توتال فرانسه و جستجوي نفت در آبهاي جنوبي قبرس 
شركت توتال، غول نفتي فرانسه، مجوز انجام عمليات حفاري و اكتشاف ذخاير گازي ساحلي و فراساحلي منطقه يوناني نشين قبرس را از دولت اين كشور دريافت 
كرد. مقامات دولت قبرس به منظور افزايش ميزان درآمد ساالنه خود و تقويت بنيان هاي مالي كشور، حق انجام عمليات حفاري و اكتشاف گاز را به شركت نفتي 
توتال فرانسه واگذار مي كنند. به گفته سخنگوي دولت قبرس، قراردادي مبني بر اعطاي اين امتياز به امضاء خواهد رسيد كه بر اساس مفاد آن، حق حفاري در 2 
بلوك از مجموع 13 بلوك واقع در سواحل جنوبي قبرس به اين شركت فرانسوي داده خواهد شد. 2 بلوكي كه قرار است براي انجام عمليات حفاري در اختيار 
توتال قرار گيرد، در سمت غرب ميدان گازي واقع شده است كه هم اكنون توسط شركت آمريكايي نوبل انرژي و شريك اسراييلي آن دلك اداره مي شود. پس 
از اين كه قبرس امتياز حق حفاري در 23 بلوك سواحل جنوبي اش را در يك كنسرسيوم به Eni ايتاليا و كوگاز كره جنوبي داد، دو هفته بعد دولت اين 
كشور تصميم به امضاي قرارداد جديد براي همكاري با توتال فرانسه در زمينه حفاري گرفت. بر اساس اين گزارش، امضاي قرارداد اعطاي حق حفاري 
 و اكتشاف نفت و گاز به شركت هاي بزرگ خارجي نويدي براي كمبود نقدينگي قبرس است چراكه اين كشور در حال تالش براي دريافت يك وام 
بين المللي 23 ميليارد دالري است كه اين ميزان برابر با كل درآمد اقتصادي كشور است. همچنين انتظار مي رود امضاي قرارداد واگذاري حق حفاري 

و اكتشاف در سواحل جنوبي به توتال فرانسه، عواقبي همچون واكنش شديد ناحيه ترك نشين قبرس را به دنبال داشته باشد.

کاهش سود خالص توتال فرانسه
سود خالص شركت فرانسوی توتال در سه ماه نخست سال جاری ميالدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد كاهش يافت. 
به گزارش خبرگزاری رويترز ، در پی افت قيمت های جهانی نفت خام و كاهش توليد نفت و گاز شركت توتال، سود اين شركت 
فرانسوی در سه ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال 2012 هفت درصد كاهش يافت.افزايش توليد فرآورده های نفتی 
و محصوالت شيميايی شركت توتال تا اندازه ای افت توليد نفت و گاز و كاهش سود اين شركت را نيز جبران كرد.شركت 
توتال اعالم كرد: سود خالص اين شركت در سه ماه نخست 2013 به دو ميليارد و 900 ميلون دالر )سه ميليارد و 800 

ميليون يورو( رسيد، در حالی كه اين مقدار در مدت مشابه سال گذشته سه ميليارد و 100 ميليون يورو بود.
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سوئد و کشف نفت در آب هاي نروژ 
شركت سوئيسي الندين پتروليوم روز دوشنبه از كشف منابع قابل توجه نفت در درياي سياه در نزديكي نروژ خبر 

داد. بيانيه اخير شركت الندين پتروليوم از ثبت يك ستون نفتي عظيم در درياي سياه و در حوالي كشور نروژ با بيش از 
40 متر ارتفاع خبر داده است. اين كمپاني سوئدي در ادامه گزارش خود با بيان اينكه ارزيابي ذخاير كشف شده در درياي 

سياه در دو تا سه هفته آينده انجام مي شود، آورده است: كيفيت نفت اين ستون كه در چاه النو 2 قرار دارد، مطلوب ارزيابي 
ش��ده اس��ت. بر اساس گزارش سايت خبري سوئدي لوكال، كشف نفت در اين حوزه در نزديكي دو ميدان قديمي صورت گرفته 

كه اس��امي آن ها دو س��ال پيش در ميان 5 كش��ف بزرگ فالت قاره نروژ اعالم شده بود؛ اكتشاف نفت در اين حوزه پيشتر به عنوان 
بزرگترين كش��ف نفت نروژ از اواس��ط دهه هشتاد ميالدي عنوان ش��ده بود. بر اساس ارزيابي هاي به عمل آمده، يكي از اين ميادين با 

نام جان اسورداپ از ذخيره 1.7 تا 3.3 ميليارد بشكه اي نفت برخوردار است؛ با اين وجود اطالعات فشار مخزن نشان مي دهد كه سيستم 
پترليوم النو 2 با آنچه كه در دو ميدان ديگر ديده شده، متفاوت است. اين گزارش حاكي است شركت الندين 40 درصد از سهام چاه النو 2 

را در اختيار دارد و 30 درصد ديگر در اختيار شركت استات اويل نروژ و بريتين پريمير است.
 

آغاز حفاری دومين حلقه چاه نفتی ميدان سردار جنگل
مديرعامل شركت حفاری شمال از آغاز حفاری دومين حلقه چاه نفتی ميدان سردار جنگل خبر داد و گفت: عمليات حفاری چاه دوم به فاصله 1500 متر از 

چاه قبلی و با هدف حفاری توصيفی و اكتشافی انجام می شود.   مهندس هدايت اهلل خادمی  با اعالم اين خبر افزود: تعداد حفاری هايی كه قرار است در ميدان 
نفتی سردار جنگل انجام پذيرد بستگی به ميزان توليد دارد.وی درباره وضيعت چاه دوم ميدان نفتی سردار جنگل نيز گفت: پيش بينی می شود با تجربه ای كه 
از چاه نخست به دست آمده است، چاه دوم در مدت زمان كوتاه تری به نفت برسد.بنابراين گزارش، ميدان سردار جنگل از نظر موقعيت جغرافيايی در انتهای 

بخش مرزی و در عمق 700 متری آب  های دريای خزر قرار دارد و يك ميدان مستقل به حساب می آيد؛ وزير نفت نيز اواسط آذر سال 1390 خبر كشف گاز در 
اين ميدان را اعالم كرد.ميدان سردار جنگل كه در مرحله اول اليه گازی آن كشف شد، روز چهارشنبه )21 ارديبهشت 1391( شاهد فوران نفت بود؛ البته ذخيره درجا 
و حجم نفت موجود در اين ميدان هنوز مشخص نشده است.با اين وجود بر اساس مطالعات نظری و برآورد تقريبی، پيش بينی می شود كه حدود 50 تريليون فوت 
مكعب گاز و 7 ميليارد بشكه نفت در ميدان سردار جنگل وجود داشته باشد.خادمی از آغاز به كار دستگاه حفاری سحر 2 در روزهای پايانی هفته آينده خبر داد و 
گفت: اين دستگاه هم اكنون در 150 كيلومتری موقعيتی كه قرار است عمليات حفاری در آن جا انجام شود )فاز 19 ميدان مشترك پارس جنوبی( مستقر است.وی 
با بيان اين كه نخستين دكل حفاری دريايی ملكی سال 1390 وارد ايران شده است، يادآور شد: سحر يك از پيشرفته ترين دستگاه های حفاری است كه پس از 28 
سال به سفارش شركت حفاری شمال با تجهيزات پيشرفته ساخته و خريداری شده است.خادمی ادامه داد: اين دكل با قدرت سه هزار اسب بخار، توانايی حفاری 
تا عمق 30 هزار فوت را دارد و دارای پنج دستگاه ديزل ژنراتور و سه دستگاه پمپ گل به قدرت 2200 اسب بخار است.وی با تاكيد بر اين كه سحر 2 نيز بر پايه 
چنين مشخصاتی ساخته شده است، افزود: وجود پمپ سيمانكاری روی دكل سحر يك و قطر پايه های آن در مقايسه با نمونه های مشابه از مزيت های ممتاز اين 
دستگاه حفاری است كه موجب می شود بتواند در اعماق بيشتری نسبت به مدل های مشابه حفاری كند.خادمی همچنين به برنامه حفاری شمال برای ساخت 10 
دكل حفاری خشكی و 4 دكل دريايی اشاره كرد و افزود: هم اكنون در مرحله مذاكره برای تامين بخشی از منابع مالی هستيم.وی يادآور شد كه 80 درصد از اعتبار 

مورد نياز از سوی شركت سازنده، فاينانس و 20 درصد ديگر بايد از سوی شركت حفاری شمال تامين شود كه در صورت حمايت وزرات نفت، تا 2 سال 
آينده اين 14 دستگاه به ناوگان شركت حفاری شمال افزوده می شود.

ابهام در آينده پروژه های شيل گس در ترکيه
بنابر اعالم اقتصاددان ارشد آژانس بين المللی انرژی، هنوز زود است كه درباره انقالب شيل گس )توليد گاز از سنگ های رسی( در تركيه صحبت 

كنيم. به گزارش خبرگزاری ورلد بولتن، فاتح بيرول گفت: با وجود امكانسنجی های اوليه، هنوز مشخص نيست كه آيا هزينه استخراج گاز رسی 
)شيل گس( در مقايسه با واردات ال ان جی از عرضه كنندگان منطقه ای ارزان تر است يا خير.اقتصاددان ارشد آژانس بين المللی انرژی )آی يی 

ای( در كنفرانسی در استانبول گفت: جای شگفتی خواهد داشت اگر تركيه در كوتاه مدت بتواند تجربه ای مشابه با توليد گاز رسی در آمريكا 
داشته باشد.وی اظهار كرد: هنوز خيلی زود است كه درباره به صرفه بودن توليد گاز رسی در تركيه صحبت كرد.اين مقام ارشد در حاشيه 

نوزدهمين نمايشگاه و كنفرانس انرژی و محيط زيست گفت: تركيه فرصت های طاليی برای تبديل شدن به يك بازيگر اصلی در 
بازارهای انرژی جهان ظرف 5 سال آينده دارد.بيروال اظهار كرد: موضوع توليد شيل گس در تركيه نوپاست و با آن كه بررسی 

ها و مطالعات جدی در اين باره صورت گرفته، اما هنوز مشخص نيست كه آيا اين نوع گازهای نامتعارف به اندازه كافی در 
بازار تركيه رقابتی است يا خير.درهمين حال، ناظران هشدار داده اند توسعه اين نوع ذخاير در تركيه هنوز نوپاست و ارائه 

حجم دقيقی از ذخاير رسی اين كشور غيرممكن است. شركت انگليسی-هلندی شل و شركت ترنس آتالنتيك 
پتروليوم آمريكا از جمله ش��ركت هايی هس��تند كه به ترتيب مطالعات درباره استخراج گاز در شرق و غرب 

تركيه را آغاز كرده اند.يك مقام آگاه ترك چندی پيش اعالم كرد: آمار ارائه شده از سوی برخی موسسه 
های بين المللی نشان می دهد كه كل ذخاير گاز تركيه می تواند 20 تريليون مترمكعب باشد.يك 

كارش��ناس ديگر صنعتی گفت: ذخاير اثبات ش��ده گازی تركيه تاكنون در سطح فقط 6 تا 7 
ميليارد مترمكعب باقی مانده است.تركيه عالقه مند است كه صورت حساب های انرژی 

خود را كه سال گذشته 60 ميليارد دالر بود، كاهش دهد، به همين منظور به دنبال 
اتخاذ استراتژی برای توسعه منابع داخلی از جمله زعال سنگ، انرژی باد و 

خورشيد است.
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گرداوري:توسعهبازارناردیس
ارديبهشت 1392 -شماره 31منابع:شانا-دانشنفت-رویترز
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بانك ANZ به ساخت پروژه هاي برق آبي
در کشور اندونزي کمك مي کند )اندونزي(

از  كه  است  كرده  اعالم   )PLN( اندونزي  برق  سازمان 
خدمات بانك ANZ براي ساخت سه نيروگاه بزرگ برق 
آّبي استفاده خواهد كرد. اين بانك استراليايي به عنوان مشاور 
مالي در پروژه 510 مگاواتي Batang Toru، پروژه 450 
 Merangin مگاواتي   350 پروژه  و   Karama مگاواتي 
فعاليت خواهد كرد. هزينه ساخت دو پروژه اول 1.2 ميليارد 
دالر و هزينه ساخت پروژه  سوم 510 ميليون دالر  خواهد 
سرمايه گذاري،  توجيهي  طرح هاي  اجراي  همچنين  بود. 
تهيه برنامه هاي تامين، كمك به شركت در فرآيند مناقصه و 
جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي نيز از جمله وظايف 
بانك ANZ خواهد بود. بخشي از سرمايه موردنياز براي 
خواهد  تامين  اندونزي  دولت  توسط  پروژه ها  اين  اجراي 
شد. برنامه ريزي شده است اين نيروگاه ها در سال 2018 به 

بهره برداري برسد.

مراحل اوليه ساخت نيروگاه Uttarakhand آغاز شد )هند(
مراحل اوليه ساخت نيروگاه 300 مگاواتي Uttarakhand آغاز شد. 
قرار است اين نيروگاه توسط شركت UJVNL با هزينه 724.3 ميليون 
دالر ساخته شود. 67 درصد منابع مالي مورد نياز اين پروژه توسط 
تامين   Uttarakhand ايالت  دولت  توسط  بقيه  و  مركزي  دولت 
 Yamuna كه روي رودخانه پروژه  اين  خواهد شد.زمان ساخت 

احداث مي شود، چهار سال پيش بيني شده است.

راه اندازي دومين واحد نيروگاه حرارتي Botiburi )هند(
نيروگاه  مگاواتي   300 واحد  دومين   Reliance Power شركت 
در  اول  واحد  راه اندازي  به  توجه  با  كرد.  راه اندازي  را   Butibori
كامل شروع  با ظرفيت  مگاواتي  نيروگاه 600  اين  آگوست 2012، 
نيروگاه هاي  نوع  از   Butibori نيروگاه  كرده است.  برق  توليد  به 
ذغال سنگ سوز بوده و در طراحي آن سعي شده است تا پايين ترين 

آاليندگي محيطي را داشته باشد.

انجام فرآيند تامين مالي
براي پروژه Itezhi –tezhi )زامبيا(

بانك سرمايه گذاري اروپايي )EIB( و بانك توسعه آفريقا 
 Itezhi-tezhi براي ساخت پروژه 120 مگاواتي )AfDB(
اين  كردند.  امضا  ميليون دالري  مالي 120  تامين  تفاهم نامه 
انتقال 291  پروژه كه شامل ساخت نيروگاه و احداث خط 
شد.  خواهد  اجرا    Kafu رودخانه  روي  است،  كيلومتري 
انتقال و شركت  احداث خط  شركت ZESCO مسئوليت 
Sinohydro مسئوليت ساخت نيروگاه را عهده دار خواهند 
بود. توربين ها و ژنراتورها نيز توسط شركت Alstom تامين 

مي شوند. هزينه اجراي اين پروژه 375 ميليون دالر است.

شرکت آلستوم تجهيزات نيروگاه Renaissance را 
تامين مي کند )اتيوپي(

شركت آلستوم قراردادي به مبلغ 250 ميليون يورو با شركت 
 Renaissance براي تامين توربين و ژنراتور نيروگاه METEC
امضا كرده است. اين شركت وظيفه تامين هشت توربين 375 
مگاواتي و هشت ژنراتور را در فاز اول بر عهده دارد. مسئوليت 
قرار  است.  آلستوم  شركت  با  نيز  نيروگاه  راه اندازي  و  طراحي 
است نيروگاه Renaissance با ظرفيت 6000 مگاوات به عنوان 

بزرگترين نيروگاه آبي در قاره آفريقا به بهره برداري برسد. 

گردآوري:محمدرضانازآبادي
کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي
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شرکت آلستوم صنعت برق ليبي را تقويت مي کند )ليبي(
شركت آلستوم قراردادي به ارزش 250 ميليون يورو با سازمان 
برق ليبي )GECOL( براي تامين قطعات يدكي 11 توربين گازي 
امضا كرده است. اين قطعات در 5 نيروگاه حرارتي مورد استفاده قرار 
خواهند گرفت. الزم به ذكر است كه 11 توربين مورد استفاده در اين 
نيروگاه ها )مدل GT13( توسط شركت آلستوم ساخته شده بود، ولي 
در جنگ هاي داخلي ليبي خسارات فراواني به آنها وارد شد. آلستوم 
اعالم كرده است قطعات مربوط به 6 توربين را در سال 2013 و 
بقيه را در سال 2014 تحويل مي دهد. سازمان برق ليبي برنامه  دارد 
تا تمامي واحد هاي گازي خود را كه در جنگ هاي داخلي از شبكه 

خارج شده اند، دوباره راه اندازي كند. 

نيروگاه Soubre توسط
يك بانك چيني تامين مالي مي شود )ساحل عاج(

مالي  تامين  تفاهم نامه  چين  واردات-صادرات  بانك 
دولت  با  را   Soubre دالري  ميليون   500 پروژه  ساخت 
نيروگاه  اين  ساخت  تقريبي  هزينه  كرد.  امضا  عاج  ساحل 
شركت  توسط  كه  است  دالر  ميليون   600 مگاواتي   275
Sinohydro انجام خواهد شد. اين پروژه بزرگترين پروژه 
برق آبي در كشور ساحل عاج بوده و تقريباً 56 ماه به طول 

مي انجامد. 

مجوز ساخت نيروگاه Tumarin صادر شد )نيكاراگوئه(
مجلس كشور نيكاراگوئه اخيراً مجوز ساخت نيروگاه Tumarin به 
مبلغ 1.1 ميليون دالر را تاييد كرده است. اين نيروگاه 253 مگاواتي در 
اواسط سال 2016 به بهره برداري مي رسد و تامين مالي آن توسط بانك 
CAEI انجام خواهد شد. اين نيروگاه توسط دو واحد 110 مگاواتي 
و يك واحد 33 مگاواتي كاپالن تجهيز مي شود. كشور نيكاراگوئه در 
نظر دارد 94 درصد از برق مورد نياز كشور را از منابع تجديدپذير 

تامين كند.

ساخت بزرگترين نيروگاه خورشيدي هند
در ايالت Madhya Pradesh )هند(

نيروگاه  بزرگترين  احداث  ميزبان   Madhya Pradesh ايالت 
خورشيدي به ظرفيت 130 مگاوات خواهد بود. در حال حاضر در 
اين ايالت 311 مگاوات برق از انرژي خورشيدي توليد مي شود و 
برنامه ريزي شده است كه در سال 2014 ميزان 460 مگاوات و در 
سال 2015 ميزان 1250 مگاوات برق از انرژي خورشيدي توليد شود. 

نهايي شدن قرارداد
 ساخت  نيروگاه بادي Botievo II )اوکراين(

  Zaporozhye كه در سواحل منطقه Botievo II نيروگاه 200 مگاواتي
قرار خواهد گرفت، توسط شركت Vestas ساخته مي شود. شركت 
 V112 مسئوليت تامين و راه اندازي 35 واحد 3 مگاواتي از نوع Vestas
را بعهده دارد. ارزش اين قرارداد 320 ميليون دالر است و زمان تحويل 
توربين ها پايان سال 2013 خواهد بود. برنامه ريزي شده است كه پروژه در 
سال 2014 به بهره برداري برسد. اين نيروگاه توانايي توليد 686 گيگاوات 
 Co2 ساعت برق در سال را دارد و از انتشار بيش از 730 هزار تن گاز

در سال جلوگيري مي كند.

Enel Green Power شرکت ايتاليايي
نيروگاه بادي راه اندازي مي کند )شيلي(

شركت ايتاليايي Enel Green Power مسئوليت ساخت نيروگاه 
بادي 90 مگاواتي به ارزش 165 ميليون  دالر را بر عهده گرفت. اين 
نيروگاه توانايي توليد 200 ميليون كيلووات ساعت برق را داراست. 
طراحي و ساخت 45 واحد 2 مگاواتي اين نيروگاه توسط شركت 
در حال  ايتاليايي  اين شركت  است. همچنين  انجام شده   Vestas
حاضر روي پروژه هاي 24 مگاواتي كاستاريكا، 144 مگاواتي مكزيك 

و 90 مگاواتي برزيل نيز فعاليت مي كند.

 شرکت Juwi ساخت نيروگاه خورشيدي
 Rustmo I را شروع کرد )آفريقاي جنوبي(

شهر  در  است  قرار  كه   Rustmo I مگاواتي   7 نيروگاه  ساخت 
Rustenburg بنا شود، توسط شركت Juwi شروع شد. اين نيروگاه 
توانايي توليد 12.5 ميليون كيلووات ساعت برق را در سال دارد و به 
بيش از 10 هزار واحد مسكوني برق رساني خواهد كرد. همچنين با 
راه اندازي اين نيروگاه از انتشار بيش از 6000 تن گاز هاي گل خانه اي 
در سال جلوگيري خواهد شد. بر طبق برنامه زمانبندي، اين نيروگاه در 

اكتبر سال 2013 به شبكه اصلي برق متصل مي شود. 



12

گو
 و 

ت
گف

:جنابآقايهوشیار!برايورودبهبحث،
نخستمختصريازتاریخچهفعالیتهايITدر

فرابرابرايخوانندگانمابفرمایید!
قسمت IT از سال 78 در فراب تشكيل و شروع 
به كار كرده اس��ت. با توجه به اهميت سيستم هاي 
مكانيزه در روند كارهاي ش��ركت، ف��راب از ابتدا 
به دنبال اس��تفاده از اين گونه سيستم ها بوده است. 
ب��راي تحقق اين موضوع ش��ركت فراب برخي از 
سيستم هاي مورد نياز خود را از شركت هاي بيروني 
تامين كرد كه مي توان به اتوماس��يون اداري اش��اره 
كرد. با تجهيز تيم توسعه نرم افزار در درون شركت 
برخي از نرم افزارها در داخل فراب توليد شد كه از 
آن جمله مي توان از حسابداري پيمانكاران، فرم هاي 

پشتيباني وغيره ياد كرد.
پ��س از به كارگيري اين سيس��تم ها به مرور نياز 
به سيس��تم هاي مكانيزه يكپارچه احس��اس شد. به 
همين منظور مطالعات جامعي در مورد اس��تفاده از 
ERP در شركت هاي EPC انجام شد و در نهايت 
پيمانكاري جهت توليد سيستم ERP براي شركت 
فراب انتخاب ش��د. مقرر ش��د پيمانكار در دو فاز 
اين مهم را به انجام برساند كه با توجه به مشكالت 
پيش آمده در اجراي فاز 1، ش��ركت فراب تصميم 
گرف��ت فاز 2 اجرا نش��ود. پ��س از آن گزينه هاي 
مختلف دس��تيابي به سيستم يكپارچه مورد بررسي 
مج��دد قرار گرف��ت و از بي��ن راه حل هاي ممكن 
تصمي��م ب��ه توليد در داخل ش��ركت گرفته ش��د. 

هم اكن��ون با تجهيز تيم توس��عه نرم افزار كار توليد 
نرم افزارهاي مورد نياز شركت آغاز شده است.

:چرافراببهسمتسیستمهايیکپارچه
رفتهاست؟

اس��تفاده از سيستم هاي يكپارچه در سازمان هاي 
ب��زرگ مزيت هاي متع��ددي دارد ك��ه مي توان به 

برخي از آنها اشاره كرد: 
• اجتناب از ورود چندباره اطالعات مشترك

• اس��تفاده از يك درگاه براي كاربري مجموعه 
نرم افزارها

• تسهيل در اخذ گزارش هاي يكپارچه
• تسهيم دانش كاري بين پرسنل شركت

در گفتگو با معاون برنامه ريزي و توسعه سيستم ها بررسي شد

پروژه سيستم جامع فراب و مشاركت سازماني
اهميت سيستم هاي مكانيزه در روند كارهاي شركت هاي بزرگ،امري 
نيست كه ديگر براي اثبات آن نياز به دليل و برهان باشد،كافي است 
عملكرد شركت هاي مختلف در اين خصوص بررسي شود تا مشخص 
با  اندازه  چه  مجهز،تا  سيستم هاي  داراي  شركت هاي  عملكرد  شود 

عملكرد شركت هاي ديگر متفاوت است.
 شركت فراب نيز همگام با شركت هاي بزرگ و تاثير گذار جهاني، چندي 

نرم افزارهاي  توليد  كار  خود،  نرم افزار  توسعه  تيم  تجهيز  با  است 
مورد نياز شركت را در قالب »پروژه سيستم جامع فراب«آغاز كرده 
است.به دليل اهميت اين موضوع و چرايي و چگونگي حركت فراب به 
برنامه ريزي و  سمت پروژه سيستم جامع،با محمد هوشيار معاون 
توسعه سيستم شركت گفتگويي ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را 

در ادامه مي خوانيد...

 با تجهيز تيم توسعه 
نرم افزار در درون 
شركت برخي از 
نرم افزارها در داخل 
فراب توليد شد كه 
از آن جمله مي توان 
از حسابداري 
پيمانكاران، فرم هاي 
پشتيباني وغيره 
ياد كرد 
پس از به كارگيري 
اين سيستم ها 
به مرور نياز به 
سيستم هاي مكانيزه 
يكپارچه احساس 
شد. به همين منظور 
مطالعات جامعي 
در مورد استفاده از 
ERP در شركت هاي 

EPC انجام شد و 

در نهايت پيمانكاري 
جهت توليد سيستم 
ERP براي شركت 

فراب انتخاب شد
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:لطف��اازمطالعات��يک��هدرزمین��ه
EPCسیس��تمهايیکپارچهدرشرکتهاي

انجامشدهاستبرایمانبگویید؟
نرم افزاره��اي كارب��ردي موج��ود در بازار 
ب��ه ش��كل بس��ته هاي عمومي ب��وده و عمومًا 
ب��راي ش��ركت هاي EPC تولي��د نش��ده اند، 
ل��ذا بهره گي��ري از اين گون��ه نرم افزاره��ا تنها 
پاس��خگوي برخ��ي نيازهاي عمومي اس��ت. 
بنابراين ش��ركت هاي EPC در كش��ور عمدتًا 
اق��دام به توليد نرم افزاره��اي اختصاصي خود 
كرده اند. هرچند برخي ني��ز فاقد نرم افزارهاي 

مورد نياز هستند.
پي��ش روي  گزينه ه��اي  از  يكي ديگ��ر 
شركت هاي EPC استفاده از ERP شركت هاي 
ERP خارجي مانند اوراكل است. هرچند اين
ها جامع و كامل هس��تند ولي اس��تفاده از آنها 
ريسك هايي در ش��رايط كنوني دارد كه باعث 
شده است هيچ كدام از شركت هاي EPC ايران 

به سمت آن نرود.

:برنامهوهدففراببرايرسیدنبه
سیستمجامعچیستوتاکنونچهکارهایي

دراینزمینهانجامشدهاست؟
پس از شناس��ايي نيازمندي هاي نرم افزاري 
در حوزه ه��اي مديريت پروژه، مال��ي، تامين، 
منابع انس��اني و پش��تيبان، اولويت بندي توليد 
ب��ا توجه به نياز كاربران و همچنين وابس��تگي 
نرم افزارها به يكديگر انجام شد. پس از تجهيز 
تيم نرم اف��زاري توليد داخلي اي��ن نرم افزارها 
آغاز ش��د. در اين راستا برنامه دوساله اي براي 
توليد و اس��تقرار نرم افزارها تدوين شده است. 
بايد به خاطر داشت تكامل نرم افزار در سازمان 
تدريج��ي بوده و با كاربري آنها در زمان، بلوغ 

نرم افزاري حاصل مي شود.
 درحال حاضر از ح��وزه مالي نرم افزارهاي 
حسابداري پايه و خزانه داري آماده بهره برداري 
ش��ده اس��ت كه با توافقات ص��ورت گرفته با 
معاونت مالي از ابتداي امس��ال استفاده از آنها 

شروع خواهد شد.
همچني��ن درحال حاضر در مراح��ل پاياني 
تولي��د نرم اف��زار اتوماس��يون مكاتب��ات قرار 
داريم و پيش بيني مي ش��ود در ماه هاي آتي اين 
نرم افزار در ش��ركت هاي عضو گروه فراب به 

شكل فراگير مورد استفاده قرار گيرد.

:اف��قپیشرويش��رکتفرابرابا
تولیدسیستمجامعچگونهميبینیدوباتولید
اینسیس��تمچهنیازهایيدرفراببرآورده

ميشود؟
بهره گيري از نرم اف��زار جامع باعث افزايش 

كاراي��ي در انجام فعاليت هاي ش��ركت خواهد 
شد. مجموعه نيازمندي هاي عملياتي و روزمره، 
همچنين نياز كاربران در سطوح مديريتي تامين 

خواهد شد.

:لطف��اعواملموفقیتای��نپروژهرا
برايهمکارانعنوانکنید!

عوامل اصلي موفقيت در اين پروژه عبارتند 
از: 

• همكاري ذي نفعان نرم افزارها در شناسايي 
نيازمندي هاي نرم افزاري

• توليد مناس��ب با توجه ب��ه نيازمندي هاي 
ذي نفعان

• مشاركت مجموعه سازماني در استقرار و 
به كارگيري مناسب

 ي��ادآوري مي ش��ود كه نرخ شكس��ت در 
چنين پروژه هايي در جهان بس��يار باالس��ت و 
الزم اس��ت براي موفقيت فراب در اين پروژه 

تمهيدات الزم انديشيده شود.

:وبهعن��وانس��والآخ��ربفرمایی��د
انتظاراتش��ماازمدیرانارشد،همکارانو

تیمتولیدواستقرارنرمافزارچیست؟
نگ��رش اس��تفاده از نرم اف��زاري فراگي��ر و 
يكپارچه در سازمان متفاوت از ديدگاه استفاده 
از نرم افزارهاي مس��تقل است. در اين رويكرد 
بعض��ًا كاربران اطالعاتي را وارد مي كنند كه در 
ادامه فرآيند كاري مورد اس��تفاده ساير كاربران 
خواه��د بود. ل��ذا با درك مناس��ب از رويكرد 
جديد نياز به انطب��اق با روش هاي جديدي از 
سوي ذي نفعان گريزناپذير است. از تيم توسعه 
نرم افزار انتظار مي رود تا ش��ناخت مناس��بي از 
فعاليت هاي سازمان داش��ته و به شكل منطقي 
اين ام��ور را به نرم افزاره��اي كاربردي تبديل 
كنند. همانند ساير پروژه ها موفقيت اين پروژه 
ني��ز در گرو هم��كاري گروهي تم��ام اعضاي 
پروژه اس��ت، لذا از همكاراني كه در اس��تقرار 
نرم افزار همكاري مي كنند درخواست مي شود 
ت��ا در به كارگيري آنها نهاي��ت تالش خود را 
نمايند. همچنين الزم است در صورت مشاهده 
خطاه��اي نرم اف��زاري پيش بيني ش��ده تعامل 
مناسب با تيم توليد نرم افزار وجود داشته باشد.

:خواهش��منداستچنانچهنکتهاياز
قلمافتادهخودبهآناشارهکنید.

از نش��ريه فراب براي فراهم كردن فرصتي 
براي معرفي پروژه سيس��تم جامع فراب تشكر 
مي كنم. اميدوارم با همكاري همه همكاران در 
گ��روه فراب در اجراي موفقيت آميز اين پروژه 

موفق شويم.

نرم افزارهاي 
كاربردي موجود 

در بازار به 
شكل بسته هاي 

عمومي بوده و 
عموماً براي 

 EPC شركت هاي
توليد نشده اند، 

لذا بهره گيري از 
اين گونه نرم افزارها 

تنها پاسخگوي 
برخي نيازهاي 
عمومي است. 

بنابراين شركت هاي 
EPC در كشور 

عمدتاً اقدام به 
توليد نرم افزارهاي 

اختصاصي خود 
كرده اند. هرچند 

برخي نيز فاقد 
نرم افزارهاي مورد 

نياز هستند
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نامسیستمحوزه

منابع انساني

تشكيالت و احكام

رفاه كاركنان

آموزش

كاركرد

حقوق و دستمزد

جذب پرسنل

مالي و امور اقتصادي

حسابداري پايه

دريافت و پرداخت

حسابداري خريد

حسابداري فروش

ضمانت نامه

تسهيالت

اموال

قيمت تمام شده

بودجه/ كنترل هزينه

حسابداری تلفيقی

تامين
مديريت پروژه

اشخاص و كاال

درخواست تامين

دستور خريد

سفارش يا قرارداد خريد

اعتبارات اسنادي

حمل و ترخيص

پروژه و قراردادهاي فروش

تخصيص كاركرد

مدارك و مستندات پروژه

اتوماسيون مكاتباتپشتيبان

فرم هاي مكانيزه

بتولیدخواهندشد
تنرافزارهایيکهدرسیستمجامعفرا

لیس
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در محيط رقابتي 
امروز كه رقابت در 
آن افسار گسيخته 
است، سازمان ها 
قادر نيستند كه به 
صورت انفرادي 
و تنها با تكيه بر 
منابع خود به اهداف 
استراتژيك مورد 
نظر دست يابند و 
ناچارند با شركت ها 
و سازمان هاي ديگر 
مشاركت كنند
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اتحاد استراتژيك چيست؟ يك توافقنامه همكاري بين دو سازمان 
يا تعداد بيش��تري اس��ت كه مي خواهند از اين راه، موفقيت رقابتي و 

عملكردي خود را از طريق منابع مشترك بهبود دهند.
- مش��اركت دو ش��ركت يا دو واحد كس��ب وكار يا بيشتر جهت 
رس��يدن به اهداف مهم اس��تراتژيكي كه ش��ركا به طور متقابل از آن 

مشاركت سود مي برند.
- يك توافقنامه بلندمدت رس��مي يا غير رس��مي بين دو سازمان و 

بيشتر درحالي كه هركدام از آنها استقالل خود را حفظ مي كنند.
اتحادهاي اس��تراتژيك با توافقات و رويكردهاي مختلفي ش��كل 
مي گيرند كه با توجه به كسب وكار شركت، مي توان به نوع صنعتي و 

سرمايه گذاري آن اشاره كرد.
- صنعت��ي: اين نوع توافق��ات در راه ان��دازي پروژه هاي صنعتي 
مورد اس��تفاده قرار گرفته و گونه هاي متنوعي، از جمله قراردادهاي 
 EPC. س��اده صنعتي تا قراردادهاي كليد در دست مانند قراردادهاي
EC. EP )متداول ترين روش براي پروژه هاي عمراني، راه س��ازي و 
سدسازي( مديريت طرح يا MC، كنسرسيوم و ... را شامل مي شود.

- س��رمايه گذاري: اين ن��وع توافقات در راس��تاي همكاري هاي 
صنعتي و تجاري طوالني مدت اس��تفاده ش��ده و مش��تمل بر انواع 
 Joint( مختلف��ي از جمل��ه قراردادهاي س��رمايه گذاري مش��ترك
Venture(، قراردادهاي ش��ركت هاي س��رمايه گذاري مش��ترك و 

قرارداد تامين مالي مي باشد.
در همين راستا شركت فراب نيز با اتخاذ استراتژي هاي مشاركتي 
و تمركز بيش��تر بر الگوهاي كنسرس��يوم و س��رمايه گذاري مشترك، 
فرصت بيش��تري براي رقابت در ب��ازار ايجاد كرد كه در ادامه ضمن 
تفصيل بيش��تر اين الگوها به تاريخچه و سوابق عملكردي فراب در 

اين حوزه كسب وكار مي پردازيم: 
- كنسرس��يوم: عبارت است از مشاركت ش��ركت هاي مشابه در 
صنايعي كه منابع خود را جهت كس��ب منافع و تكنولوژي پيش��رفته 

اتحاد استراتژيك چيست؟
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در محيط رقابتي امروز كه رقابت 

در آن افسار گسيخته است، سازمان ها 
قادر نيستند كه به صورت انفرادي و تنها با تكيه 

بر منابع خود به اهداف استراتژيك مورد نظر دست 
يابند و ناچارند با شركت ها و سازمان هاي ديگر مشاركت 
كنند. يك نوع از اين همكاري ها، اتحاد استراتژيك است كه 
به ابزار مهمي براي مديريت كسب وكار جهت بهبود توانايي 

رقابت سازمان تبديل شده است و شكاف بين منابع موجود 
شركت و الزامات مورد نياز آينده آن را پر مي كند و با 

ارائه دسترسي سازمانها به منابع بيروني با ايجاد 
هم افزايي )SYNERGY( و ترويج يادگيري 

و تغيير سريع، رقابت جويي آنها را 
افزايش مي دهد.

مجيد آشتيانی *
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سرمايه گذاري 
 Joint( مشترك

Venture(: عبارت 

است از يك فعاليت 
مشاركتي تجاري 

كه توسط دو يا چند 
سازمان با اهداف 
استراتژيك شكل 

مي يابد و نهادهاي 
مستقلي ايجاد 

مي كند و به هريك 
از اين نهادها، 
مسووليت هاي 

عملياتي، مخاطرات 
مالي و پاداش هايي 

تخصيص مي دهد 
درحالي كه استقالل 
و هويت آنها حفظ 

مي شود

تاریخچهطرحهاوپروژههايمشارکتيفراب

اعضاي مشاركتنوع مشاركتطرح/ پروژهرديف

فراب- تابليه- پرهون طرحConsortiumسيمره1

فراب- تابليهConsortiumسياه بيشه2

فراب- سمع انديشJoint Ventureايالم3

فراب- تابانJoint Ventureمگري4

فراب- قرارگاه خاتمConsortium بختياري5

فراب- عامران افقJoint Ventureالصدر6

ين كن 7 آب شير
بندرعباس

Joint Venture فراب- مديريت تانا انرژي- سديدجهان
صنعت- ماشين س��ازي ويژه

فراب- مديريت تانا انرژيJoint Ventureمس سرچشمه8

يكپارچه مي كنند كه در غير اين صورت، دس��ت يابي به آنها به صورت انفرادي 
بسيار پرهزينه است. در اين شرايط شخصيت مستقل حقوقي تشكيل نمي شود 
اما از حيث مس��ووليت، مجموع شركت ها مش��تركا و منفردا در برابر كارفرما 

داراي مسووليت هستند.
بدي��ن نحو ك��ه به منظور اجراي يك پروژه پيمان��كاري، هر عضو به اعتبار 
شخصيت و ريسك خود )نه ريسك مشترك( وارد عمل شده و درآمد مربوط 
به كار خود را كس��ب مي كند و مس��وول منافع و اعمال خود مي باشد. به طور 
كلي كنسرس��يوم، حلقه اتصال باري��ك و ضعيفي را بين اعضا ايجاد مي كند تا 
به ص��ورت موق��ت و تحت يك مديريت واحد در يك مناقصه ش��ركت و در 
صورت برنده شدن، هر يك از اعضا وظيفه تخصصي خود را انجام داده و در 

نهايت به اجراي تعهد مشترك بپردازند.
- سرمايه گذاري مشترك )Joint Venture(: عبارت است از يك فعاليت 
مشاركتي تجاري كه توسط دو يا چند سازمان با اهداف استراتژيك شكل مي يابد 
و نهادهاي مس��تقلي ايجاد مي كند و به هريك از اين نهادها، مس��ووليت هاي 
عملياتي، مخاطرات مالي و پاداش هايي تخصيص مي دهد درحالي كه استقالل 
و هويت آنها حفظ مي ش��ود. ش��كل پيچيده تر و پيشرفته تري از كنسرسيوم ها 
هس��تند كه در همكاري هاي طوالني مدت و ب��راي اجراي پروژه هاي متنوع و 

متعدد اس��تفاده شده و بر خالف 
آن ه��ا، اعض��ا در س��ود و زيان 
پروژه ش��ريك هس��تند. معموالً 
ب��راي ش��ركت هاي  مقدم��ه اي 
سرمايه گذاري مشترك بوده و در 
راستاي س��رمايه گذاري خارجي 

در كشور استفاده مي شوند.
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از نظر حقوقي دو نوع 
مشاركت وجود دارد 
يك نوع مشاركت 
حقوقي است كه 
مفهوم آن اين است 
كه محصول مشاركت 
يك شخصيت 
حقوقي جديد است و 
همان طور كه مي دانيد 
اشخاص حقوقي 
مانند اشخاص 
حقيقي بايد هويت و 
شناسنامه اي داشته 
باشند نوع دوم 
مشاركت، مشاركت 
مدني است كه اين 
نوع مشاركت بر 
اساس توافق داخلي 
بين اعضا شكل 
مي گيرد

:جنابآقايامامجمع��هزاده!برايورودبه
بحثمختصريدرباره»پروژههايمشارکتي«برایمان
بگویید؛اینکهپروژههايمش��ارکتيچهویژگيهاو
مختصاتيدارندوتفاوتشانباسایرپروژههادرسطح

اجرایيچیست؟
بحث مش��اركت درخصوص پروژه هايي است كه 
معموال در حوزه هاي عمراني، صنعتي، ساخت و ساز و 
غيره انجام مي شود؛ موضوع بحث شما درباره پروژه هاي 
صنعت احداث اس��ت. در اين ن��وع پروژه ها منظور از 
مشاركت، مش��اركت حقوقي است يعني شركت ها و 
س��ازمان ها با هم مشاركت مي كنند. از نظر حقوقي دو 
نوع مش��اركت وجود دارد يك نوع مشاركت حقوقي 
است كه مفهوم آن اين است كه محصول مشاركت يك 
شخصيت حقوقي جديد است و همان طور كه مي دانيد 
اشخاص حقوقي مانند اشخاص حقيقي بايد هويت و 
شناسنامه اي داشته باشند همان طور كه اشخاص حقيقي 
شناس��نامه خود را از ثبت احوال مي گيرند اش��خاص 
حقوقي نيز شناس��نامه ش��ان را از اداره ثبت شركت ها 
مي گيرند. به بيان ديگر مشاركت از نوع حقوقي به اين 
معناست كه اعضاي مش��اركت شركتي جديد را ثبت 
مي كنند و در آن با هم كار و فعاليت مي كنند. نوع دوم 
مشاركت، مشاركت مدني است كه اين نوع مشاركت بر 
اساس توافق داخلي بين اعضا شكل مي گيرد. در واقع 
مش��اركت مدني براساس يك توافق داخلي بين اعضا 
ايجاد مي شود. هنگامي كه شركتي ثبت مي شود بايد تابع 
قوانين تجارت شكل بگيرد. قانون تجارت درباره انواع 

مختلف فعاليت اش��خاص حقوقي تعريف مشخصي 
دارد.اما در مش��اركت مدني افراد مي توانند باهم توافق 
كنند كه چگونه مش��اركت را انجام دهند البته به شرط 
اينكه خالف قانون مدني جاريه نباش��د. به عنوان مثال 
بسياري از افراد در يك شراكت ساده مانند تجارت ساده 
يا تاسيس مغازه اي مشاركت مي كنند. اين افراد بر اساس 
توافق في مابين خودشان مشاركت را ادامه مي دهند اما 
اگر بخواهند مشاركت خود را ثبت كنند، بايد بر اساس 

قانون تجارت فعاليت خود را ادامه دهند.
:ازتفاوته��ايای��ندون��وعمش��ارکت
بگویید؟درسطحتئوريوعملایندونوعمشارکت

چهتفاوتهایيباهمدارند؟
 همانگونه كه مطرح كردم دو نوع مشاركت وجود 
دارد؛ مشاركت حقوقي و مشاركت مدني. در مشاركت 
حقوقي همه چيز بايد بر اساس قانون تجارت توضيح 
داده ش��ود.در قان��ون تجارت��ي ك��ه درحال حاضر در 
ايران حاكم اس��ت 7 نوع ش��ركت به عالوه موسسات 
غير تجاري )در يك فصلي با همين عنوان( به رسميت 
شناخته شده است. با توجه به اينكه اين قانون تجارت 
قديمي اس��ت در اين قانون هيچ توضيحي از مشاركت 
مدني عنوان نش��ده اس��ت. البته حدود 9 س��ال پيش، 
پيش نويس��ي براي قانون جديد تجارت تحت هدايت 
آقاي ش��مس الدين حس��يني، زماني كه ايشان معاون 
وزارت بازرگاني بودند تنظيم و به مجلس فرستاده شد 
و تا اكنون به دليل حجم بسيار عظيم اين قانون كه حدود 
1000 ماده است بر زمين مانده و تصميم گيري نهايي در 

خصوص آن اتخاذ نشده است.
 در پيش نوي��س قانون جدي��د تجارت يك فصلي 
وج��ود دارد به ن��ام گروه اقتصادي و منافع مش��ترك. 
گروه اقتصادي و منافع مشترك همان مشاركت مدني را 
تعريف كرده است يعني مشاركتي كه غير حقوقي است 
و بر اساس توافقات في ما بين اعضا شكل مي گيرد. در 
نتيجه اگر قانون جديد تجارت تعريف شود مي توانيم 
بگوييم كه موازين مش��اركت هاي مدني تعريف شده 

است. 
بحث اصلي ما در مش��اركت مدني شكل مي گيرد.
چون معموال وقتي مي گوييم كه براي انجام يك پروژه 
مشاركت جديدي تاسيس شده اس��ت، اگر منظور از 
اين مشاركت تشكيل يك ش��ركت جديد باشد اصال 
اين موضوع مورد س��وال و بحث نيس��ت؛ ولي زماني 
كه مي گوييم مش��اركت ما يك مشاركت مدني است 
هميشه اين س��وال مطرح مي شود كه مشاركت مدني 
يعني چه؟ به طور كلي مش��اركت مدني دو نوع است 
تضامني و غير تضامني.مشاركتي كه ماهيت تضامني دارد 
يعني اعضا يكديگر را در قبال تعهدات اشخاص ديگر 
تعهد و تضمين مي كنند. از طرف ديگر ممكن اس��ت 
كه مشاركت ماهيت غير تضامني داشته باشد در چنين 
مشاركتي هركدام از اعضا بخشي از يك كار يا فعاليت 
را ب��ر عهده مي گيرند و ديگر هيچ تعهدي نس��بت به 
فعاليت شريك يا عضو ديگر مشاركت بر عهده ندارند.

ماهيت تضامني مشاركت در حوزه پروژه ها، زماني 
ش��كل مي گيرد ك��ه كارفرما در انجام يك ق��رارداد از 

ريسك هايتان را با ديگران تقسيم كنيد
در گفت وگو با »محمد حامد امام جمعه زاده«، استاد دانشگاه  مطرح شد

استاد  است؛هم  پروژه«  »مديريت  حوزه  آشناي  نام  چهره 
دانشگاه است و هم مديري اجرايي؛جمع اين دو موقعيت اين 
امكان را به او داده است تا با ديدي جامع تر و همه جانبه تر 
به موضوعات نظر كند و براي مسائل مطرح شده در حوزه 
مديريت پروژه، به ارائه راه حل بپردازد. موضوع گفت وگوي 
مشاركتي«  »پروژه هاي  زاده  جمعه  امام  حامد  محمد  با  ما 
است؛موضوعي كه وي در آن تبحر دارد و ديدگاه هايش در 
صنعت  اهالي  براي  راهگشا  مي تواند  همواره  خصوص  اين 
باشد. با او كه فوق ليسانس مكانيك از دانشگاه فني دانشگاه 
تهران دارد و دكترايش را هم در رشته  مديريت استراتژيك 
انگلستان دريافت كرده است و در حال حاضر به  از  پروژه 
جز استادي دانشگاه هاي تهران و تربيت مدرس، مديرعاملي 
عهده  بر  نيز  را  صنايع  همكار  مشاور  مهندسين  شركت 
»پروژه هاي  حوزه  به  شركت ها  ورود  چرايي  دارد،درباره 
مشاركتي«، گفت وگويي ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را در 

ادامه مي خوانيد...
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 مشاركت در 
پروژه هاي بزرگ 

امر بسيار حساس 
و مهمي است و 

نياز به كارشناسي 
حقوقي دارد و اصال 

با چند متن سهل 
انگارانه نبايد از 

آن عبور كرد. انواع 
فرمت هاي استاندارد 

شده مشاركت 
در دنيا تجارب 

جهاني دارند. اين 
موافقت نامه ها 

راهنماي خوبي است 
براي شركت هاي 

ديگر كه با بررسي 
آنها متوجه شوند كه 

با يك موافقت نامه 
مشاركت چقدر بايد 

دقيق تعريف شود
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اعضاي يك مشاركت بخواهد كه منفردا و متفقا انجام 
تعهدات ق��رارداد را تعهد و تضمين كنند. به اصطالح 
متون انگليسي jointly and severally كه منفردا يا 
متفقا ماهيت تضامني را نشان مي دهد. درواقع كارفرما 
مي تواند براي انجام تعه��دات عالوه بر اينكه به جمع 
مش��اركت رجوع كند ب��ه هركدام از اعض��ا براي كل 
تعهدات نيز رجوع مي كند. بر طبق اين تعريف اگر يكي 
از افراد كاري را انجام دهد كه فرد ديگري مقصر نباشد 
كارفرم��ا مي تواند از ديگري ه��م در خصوص آن كار 
مطالب��ه كند. زيرا هركدام از اعضا در مقابل هر كدام از 
تعهدات متضامن و متعهد هستند كه در عالم حرفه اي به 

اين نوع مشاركت join venture مي گويند. 
در مش��اركت غير تضامني همان طور كه مطرح شد 
هر يك از اعضا يك بخش��ي از انجام قرارداد را تعهد 
مي كنند و هيچ مسووليتي در قبال بخش ديگر ندارند. 
به عنوان مثال در يك پروژه، يك مهندس مش��اور فقط 
بخ��ش طراحي پروژه را تعه��د مي كند و هيچ تعهدي 
در قب��ال انجام كارهاي اجرايي و س��اختماني ديگر بر 
عهده ندارد. يك مهندس مشاور و طراح به همراه يك 
پيمانكار صنعتي و پيمانكار ساختماني مي خواهند يك 
مشاركت تاسيس كنند اگر هر كدام بخش كار خودشان 
را بر عهده بگيرند و كار خود را فقط تضمين كنند اين 
كار غير تضامني است طبيعتا هر كسي بخش كار خود را 
تضمين مي كند كه به اين نوع مشاركت در عالم حرفه اي 
مي گويند كنسرس��يوم. پس joint venture نوعي از 
مشاركت مدني است كه ماهيت تضامني دارد و هر كدام 
از اعضا كل تعهدات را مي پذيرد ولي در كنسرسيوم هر 
شخص تضمين دهنده كار خود است. اين تفاوتي است 

كه بين كنسرسيوم و joint venture است. 
تاكي��د مي كنم كه تفاوتي كه بين اين دو وجود دارد 
در عالم حرفه اي ش��ناخته ش��ده اس��ت و به صورت 
اكادميك به س��ختي مي توانيم مرجعي پيدا كنيم كه در 
ديكشنري هاي حقوق تعاريف مجزا داشته باشند. اگر 
فراب با يك شركت خارجي بخواهد مشاركتي تاسيس 
كند، ممكن اس��ت در همان جلس��ات اوليه ش��ركت 
خارجي بگويد كه قرارداد كنسرسيوم باشد و بسيار مهم 
است كه بتوانيم منظور و مفهوم عبارت و تفاوت آن دو 
را در نظر بگيريم. زيرا آن شركت خارجي منظورش اين 
است كه در عالم حرفه اي كار شما را تضمين نمي كنم و 

فقط كار خود را تضمين مي كنم.
به عنوان مث��ال در مدارك بان��ك جهاني در حوزه  
ppp( Public–private partnership( مشاركت 
بخش خصوصي وقتي وارد بحث مشاركت مي شويم 
دقيقا كنسرسيوم را از join venture ... جدا مي كنيم.
:پسبااینحسابکارفرماهاترجیحميدهند
بامش��ارکتهابهصورتتضامنيکارکنندتاغیر

تضامني؟
بله! نكته اي كه در خصوص اين تفاوت و مسائلي كه 
متعاقبا ايجاد مي شود وجود دارد اين است كه كارفرماها 
معموال نمي خواهند با مش��اركتي قرارداد ببندند كه هر 

ك��دام تضمين كار خود را بكنند چ��ون در اين حالت 
مي تواند با هر كدام از بخش ها مجزا يك قرارداد ببندد. 
اساس��ا هنگامي صحبت از مش��اركت قرارداد صورت 
مي گيرد كه كارفرما  بخواهد ريسك هماهنگي بين اعضا 
و بخش هاي مختلف پروژه را به يك مجموعه اي منتقل 
كند پس هميشه در قرارداد هاي صنعت ساخت و ساز 

منفردا و متفقا بايد تعهد را تضمين كنند. 
ول��ي از طرف��ي ديگر اي��ن بحث وج��ود دارد كه 
در بس��ياري م��وارد اعضاي مش��اركت تمايلي ندارند 
ك��ه يكديگ��ر را تضمين كنند و موض��وع ديگري كه 
مطرح اس��ت اين اس��ت كه به عنوان مث��ال كارفرمايي 
كه دس��تمزدش از كل قراردادش 5 تا 6 درصد بيش��تر 
نيست به چه دليل بايد 100  درصد يك پيمانكار ديگر 
را تضمين كند. با اين حس��اب اين مساله چگونه حل 
مي ش��ود؟  راهكار جهاني كه در عالم حرفه اي معموال 
توسط شركت هايي كه مي خواهند مشاركت كنند بدون 
آنكه يكديگر را متضمن شوند و كارفرما الزام به تضمين 
تعهد مي كند اين اس��ت كه هر كس بخش��ي از پروژه 
را به عن��وان بخش مورد تعهد خود قبول مي كند و يك 
بخش مشتركي به صورت توافقي تضمين تعهد مي كنند. 
مث��ل پروژه هاي EPC به عنوان مثال يك پيمانكار يك  
بخش پروژه و پيمانكار ديگر بخش اجرايي را بر عهده 
مي گي��رد و بخش خريد را ب��ه اصطالح در يك ظرف 
مش��تركي قرار مي دهند و هر دو ش��ريك مي شوند و 
سهميه كل پروژه را باالنس مي كنند تا هر دو در منافع 
پروژه به صورت مس��اوي حضور داش��ته باشند و في 
مابي��ن خود يك موافقت نامه داخل��ي طرح مي كنند و 
مشاور فقط متضمن طراحي و پيمانكار، متضمن اجرايي 
و بخ��ش خريد را با مديريت مش��ترك انجام مي دهند 
در واقع قرارداد براي كارفرما مهم نيست بلكه تعهد در 
قبال كل قرارداد ب��راي كارفرما وجود دارد. يا حتي در 
بخشي از پروژه ها اعضاي مشاركت در قبال كارفرما به 
حالت joint venture قرارداد داخلي را امضا مي كنند 
و س��اير اعضا بايد ديگران را نسبت به فعاليت و نتايج 
كار خودش بري ضمه كنند. يعني هر خسارتي من زدم 

خود آن را جبران مي كنم. 
به طور خالصه دو نوع مشاركت وجود دارد يك نوع 
مشاركتي است عمال صوري در مقابل كارفرما كه از نظر 
حقوقي كامال قرارداد را ديكته مي كند  و مشاركت نوع 
دوم توافق داخلي اعضا براساس كنسرسيوم است. حال 
اگر اين كارفرما اعضا را به دعوايي فراخوان كند اعضاي 
غير مقصر بايد در دعواي دومي بر اساس توافقنامه داخلي 
در دادگاه حضور داشته باشند هنگامي كه كار به محاكمه 
بكشد براس��اس اين فرض قاضي نمي تواند تشخيص 
دهد كه با كدام نوع مشاركت در محاكمه مواجه است. 
كارفرما عليه تك ت��ك اعضا و اعضاي غير مقصر عليه 
مقصر. از نظر كارشناس��ي من اعتقادي به طرح دعواي 
دوگانه و نتيجه آن ندارم و تا امروز با اين مورد مواجه 
نش��دم تا بتوانيم بررسي كنيم كه آيا اين راه حل از نظر 
حقوقي جوابي مي دهد يا خير. البته اختالفات بسياري 

در حوزه مش��اركت رخ داده ول��ي همه اين دعواها بر 
اساس قوانين مدني رسيدگي و حل شده است.

:درب��ارهپروژههايب��زرگوباابعادمليو
بینالملليهمآیااوضاعبههمینصورتاست؟

 اساس��ا يك��ي از گرفتاري هاي ب��زرگ در كارهاي 
اجرايي در كش��ور ما در حوزه مشاركت اين است كه 
زماني كه يك پروژه يا مناقصه مطرح مي ش��ود به ويژه 
 EPC در پروژه هاي ب��زرگ، پروژه هاي كليد گردان و
بايد مشاركتي تاسيس شود زيرا شركت هايي كه بتوانند 
تمام پروژه را تضمين كنند بسيار انگشت شمارهستند 
و الزاما بايد مشاركتي تاس��يس شود و قراردادي بسته 
شود، ولي مشكل اين است كه وارد موازين و بحث هاي  
اين مشاركت ها نمي شوند؛ فرض كنيد مناقصه اي مطرح 
است و شركت هايي خواهان شركت در اين مشاركت 
هستند در جلسات متوالي براساس تجارب قبلي خود 
به نتيجه اي مي رسند اين نوع مشاركت هرگز وصولي 
نيس��ت و معموال اي��ن افراد در اين نوع مش��اركت به 
اختالف بر مي خورند و اصال روشن نيست كه موازين 

رابطه في مابين شان چگونه بايد باشد.
 مشاركت در پروژه هاي بزرگ امر بسيار حساس 
و مهمي اس��ت و نياز به كارشناس��ي حقوقي دارد و 
اصال با چند متن سهل انگارانه نبايد از آن عبور كرد. 
انواع فرمت هاي اس��تاندارد شده مش��اركت در دنيا 
تجارب جهاني دارند. اي��ن موافقت نامه ها راهنماي 
خوبي است براي شركت هاي ديگر كه با بررسي آنها 
متوجه شوند كه با يك موافقت نامه مشاركت چقدر 

بايد دقيق تعريف شود.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كنم تعهد است و 
اگر فردي مقصر بود چگونه ديگران با او رفتار كنند، 
امور مالي و مديريتي چگونه بايد هدايت ش��ود و با 
ابزار موافقت نامه هاي مش��اركتي مورد قبول در دنيا 
كارشناسي ش��ود. دردوره اول تاسيس هيات مديره 
انجمن ش��ركت هاي نفت گاز و پتروشيمي سال  84، 
يك كار پژوهشي توسط من در آن انجمن انجام شد 
كه ما انواع موافقت نامه هاي مشاركتي مطرح شده در 
مراجع معتبر دنيا را بررس��ي كرديم به نظر من رسيد 
متني كه فيليپ، فدراس��يون جهاني مهندسان مشاور 
تحت عنوان joint venture)كنسرس��يوم( مطرح 
كرده است، از همه موافقت نامه ها قابل اتكاتر است. 
بايد اش��اره كنم به اينكه تفاوتي بين اين دو واژه  در 
نظر گرفته نش��ده است ولي موافقت نامه اي را منتشر 
كرده اس��ت كه در چارچ��وب joint venture  و 

شركت تضامني است.
 م��ا اين موافقت نامه را ترجم��ه كرديم و ترجمه 
اي��ن متن را با جن��اب آقاي دكتر صال��ح نيكبخت) 
كارش��ناس حقوقي( بر اس��اس قواني��ن و مقررات 
داخل��ي كش��ور تطبيق دادي��م و محصول آن ش��د 
موافقت نامه مش��اركت مدني كه براي ش��ركت هاي 

عضو انجمن در اختيارشان گذاشتيم.
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براي انجام يك 
پروژه مشاركتي 
با كمترين هزينه، 
بهترين كيفيت، 
بيشترين سود، 
انجام به موقع 
پروژه و كمترين 
مسائل حاشيه اي 
چهار اصل صداقت، 
اعتماد، صبر و 
شكيبايي و گذشت 
از طرف شركت هاي 
همكار در مشاركت 
الزم و ضروري 
و ركن اساسي 
موفقيت است

:جن��ابآق��ايمهدی��زاده!مختص��رياز
استراتژيشرکتهادربارهمقوله»مشارکت«عنوان
نمایید.اینکهاساساًچراشرکتهايپیمانکاريباید

خودرادرگیرمقولهايبهنام»مشارکت«کنند؟
به بيان س��اده مش��اركت به معني اتحاد بين دو 
ش��ريك تجاري اس��ت ك��ه به صورت رس��مي يا 
غير رس��مي براي اجراي كاري به منظور رس��يدن به 
هدف مشخص تشكيل مي شود. مشاركت مي تواند 
به صورت هاي استراتژيك دراز مدت، پروژه محور 

و همكاري باشد.
 در رابطه با شركت هاي پيمانكاري كه پروژه ها 
را به ص��ورت EPC اجرا مي كنند، براي ش��ركت 
در پروژه ه��اي ب��زرگ از نظر حج��م و تخصص 
كاري و ارزش مال��ي باال كه ب��ه تنهايي توان مالي 
يا تخص��ص فني الزم براي انج��ام تعهدات آن را 
ندارن��د يا به دليل تعدد پروژه هاي در دس��ت اقدام 
وقت كافي ب��راي انجام آن را نداش��ته يا به منظور 
كاه��ش تعداد رقب��اي ش��ركت كننده در مناقصه و 
افزايش ش��انس برنده شدن يا گاهي اوقات به دليل 
اجرائ پروژه مش��ابهي توسط يكي از شركت هاي 
همكار در مش��اركت، ش��ركت ها تمايل به اجراي 

پروژه به صورت مشاركتي را دارند.
ش��كل اين مش��اركت ها معموالً در شركت هاي 
پيمانكاري، مش��اركت پروژه مح��ور و به صورت 

كنسرسيوم يا مشاركت مدني مي باشد.

:ازچهزمانيشرکتفرابتصمیمگرفت
برخيپروژههایشرابهصورتمش��ارکتياجرا

کند؟علتاینامرچهبود؟
تاريخ��ي را ك��ه من به خاطر دارم س��ال 1383 
و پروژه مش��اركتي »انجام به صورت EPC بخش 
برق و بخار پروژه مجتمع پتروش��يمي ايالم« است. 
علت اين تصميم براي شركت فراب كه تا آن زمان 
تخصص و پروژه هاي در دست اقدامش طرحهاي 
نيروگاه ه��اي آب��ي به صورت EPC بود ش��ايد به 

داليل زير باشد: 
• كاهش تعداد پروژه هاي آبي موجود در كشور

• تمايل ورود به بازار پروژه هاي نفت و گاز
• تش��ابه تقريبًا فني بخش سرويس هاي جانبي 
)Utility( پروژه ه��اي نف��ت و گاز با پروژه هاي 

نيروگاه آبي
• ناشناخته بودن شركت فراب براي شركت هاي 

كارفرمائي صنايع نفت و گاز
• افزايش دانش مهندسي شركت فراب

• افزاي��ش س��رمايه در گردش س��اليانه فراب 
به دليل كوتاه بودن مدت اجراي پروژه هاي نفت و 

گاز نسبت به پروژه هاي نيروگاه آبي
:ش��مابهعنوانمدیريکهتاکنونحداقل

دردوپروژهمش��ارکتيفعالیتداش��تهاید،چه
تجاربوآموزههایيازچنینپروژههایيدارید؟
م��ن در دو پروژه به صورت مش��اركتي با فراب 
در دو جاي��گاه متف��اوت همكاري ك��رده ام. پروژه 
مش��اركتي ب��رق و بخار اي��الم با ش��ركت تهران 
س��مع انديش به عن��وان نماين��ده ش��ركت ته��ران 
سمع انديش در كميته راهبري و مدتي نيز به عنوان 
مدير پ��روژه مش��اركت ايالم و پروژه مش��اركتي 
نيروگاه الصدر عراق با شركت عامران افق به عنوان 
نماينده ش��ركت فراب در هي��ات عامل. مهم ترين 
تجربه و آموزه  اي كه م��ن آموخته ام را مي توان در 

يك جمله خالصه كرد.
»ب��راي انجام ي��ك پروژه مش��اركتي با كمترين 
هزين��ه، بهترين كيفيت، بيش��ترين س��ود، انجام به 
موق��ع پروژه و كمترين مس��ائل حاش��يه اي چهار 
اصل صداقت، اعتماد، صبر و ش��كيبايي و گذشت 
از طرف ش��ركت هاي همكار در مش��اركت الزم و 

ضروري و ركن اساسي موفقيت است.«

:آیاکاردریكپروژهمش��ارکتيتفاوت
خاصيباکاردریكپروژهغیرمشارکتيدارد؟

نقاطتشابهوتفاوتایندوکدامند؟
بل��ه، متفاوت اس��ت. وقت��ي كه ب��ه تنهايي كار 
مي كنيد ب��ه عبارت كل��ي »خود مي بري��د و خود 

افزايش دانش مهندسي
 و سرمايه در گردش

است. فراب  شركت  آشناي  نام  چهره  مهدي زاده،  سعيد 
وي تاكنون در دو پروژه مشاركتي فراب حضور داشته 
است؛ پروژه مشاركتي برق و بخار ايالم با شركت تهران 
سمع انديش به عنوان نماينده شركت تهران سمع انديش در 
كميته راهبري و مدتي نيز به عنوان مدير پروژه مشاركت 
ايالم و پروژه مشاركتي نيروگاه الصدر عراق با شركت 
عامران افق به عنوان نماينده شركت فراب در هيات عامل. 
او با پشت سر گذاشتن فراز و نشيب هاي بسيار و مشاهده 
و تجربه آسيب هاي احتمالي در پروژه هاي مشاركتي،نگاه 
جالبي به پروژه هاي مشاركتي پيدا كرده است:»براي انجام 
كيفيت،  بهترين  هزينه،  كمترين  با  مشاركتي  پروژه  يك 
بيشترين سود، انجام به موقع پروژه و كمترين مسائل 
و شكيبائي  اعتماد، صبر  اصل صداقت،  حاشيه اي چهار 
الزم  مشاركت  در  همكار  شركت هاي  طرف  از  گذشت  و 
او درباره  با  اساسي موفقيت است.«  و ضروري و ركن 
پروژه هاي مشاركتي فراب گفتگويي ترتيب داده ايم كه در 

ادامه مي خوانيد...

چرايي ورود شرکت فراب به حوزه پروژه هاي مشارکتي در گفتگو با سعيد مهدي زاده:
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مي دوزيد«
هم��كار  ش��ركت هاي  مش��اركت،  در 
داراي تخصص، س��طح ت��وان مالي، فرهنگ 
و ك��د اخالق��ي، اس��تاندارد و روش ه��ا و 

دستورالعمل هاي متفاوت كاري مي باشند.
ب��ه داليل ذكر ش��ده نياز اس��ت كه يك 
دستورالعمل فني براي نحوه چگونگي اجراي 
پروژه مشاركتي تدوين گردد. اما نقاط تشابه 
به اجرا پروژه در زمان خود، كمترين هزينه، 
بيشترين سود و بهترين كيفيت باز مي گردد.

:رضایتکارفرمایانراازپروژههاي
مشارکتيفرابچگونهارزیابيميکنید؟

پروژه اي��الم مراحل پايان��ي خود را طي 
مي كند و با توجه به مش��كالت پروژه به نظر 
مي رس��د كارفرم��ا از انج��ام پروژه توس��ط 
مشاركت فراب- س��مع انديش راضي باشد. 
پروژه الصدر عراق به تازگي ش��روع ش��ده  

قضاوت در رابطه با آن هنوز زود است.

:آی��اازنظ��راقتص��اديوتجاري
اج��رايپروژهه��ابهصورتمش��ارکتي،

دارايصرفهومزایاومعایبياست؟
 اجرا پروژه به صورت مشاركتي به هرحال 
داراي مزايا و معايبي است كه بعضي از آنها 

به شرح زير است: 
مزايا: 

•  افزايش ت��وان مالي و فني و تخصصي 
ش��ركت و بالتب��ع ش��ركت در پروژه ه��اي 

بزرگ تر
• به اشتراك گذاشتن ريسك

• به دس��ت آوردن موقعيت ه��اي جدي��د 
كاري

• بهينه سازي تخصيص نيروي انساني
• امكان انتخاب در مش��اركت به صورت 

مشاركت در سرمايه، نقدينگي يا اجرا كار
• به دست آوردن دانش فني به غير از آنچه 

در تخصص شركت است.
• كاهش هزينه هاي سربار
• تقسيم پرداخت ماليات
• افزايش سطح كيفي كار

و معايب: 
• كاهش سرعت در تصميم گيري

• قب��ول كل مس��ووليت ها و تعهدات در 
قبال كارفرما با توجه به اشتراكي بودن كار

• نش��ت دان��ش فني ش��ركت ب��ه ديگر 
شركت ها

• افزايش هزينه هاي مديريت پروژه
• پيچيدگي وضعيت پرداخت ماليات

• فرهنگ متفاوت كاري شركت همكار

• كاهش سطح كيفي كار
• توقع مشاركت بيشتر در مديريت پروژه 

از طرف شركت هاي همكار
:آیاازنظرفنيپروژههايمشارکتي

داراياستانداردهايالزمهست؟
معم��والً براي نحوة چگونگي مش��اركت 
روش هاي استانداردي از قبيل مشاركت هاي 
استراتژيك دراز مدت، مشاركت هاي پروژه 
محور، همكاري دان��ش بنيان، همكاري هاي 

انحصاري مالي و ... وجود دارد.
آنچه قباًل توضيح دادم، شركت هاي همكار 
در پروژه هاي مشاركتي داراي تخصص، توان 
مالي، ت��وان فني، فرهنگ و كد اخالقي كاري، 
روش ه��ا و دس��تورالعمل هاي كاري متفاوتي 
هس��تند و  بايد قبل از ش��روع مشاركت براي 
دوطرف همكار علت مش��اركت شامل هدف 
از مشاركت، نوع و مدت مشاركت و شناخت 
كامل از شركت شريك مشخص شده تا بتوان 
كليه روش ها و دس��تورالعمل هاي الزم جديد 
براي اجراي كار از قبيل ش��رح وظايف كميته 
راهبري مشاركت، آئين نامه هاي اداري، دستور 
العمل ه��اي مالي، آئين نام��ه معامالت، نحوة 
اجراي پروژه، نحوة نظارت بر اجراي پروژه و 
در صورت لزوم تقسيم كاري و مالي را تدوين 

كرد.

:خودشماآیندهپروژههايمشارکتي
راچگونهميبینید؟آیابهنظرش��مااجراي

اینپروژههاتداومخواهدیافت؟
به هر حال در آينده نيز پروژه هاي مشاركتي 
وجود خواهد داش��ت ولي بحث مهم تر اين 
است كه شركت فراب در چه نوع پروژه هايي 

به صورت مشاركتي شركت نمايد.
ش��ايد در مقطع��ي از زم��ان به دليل عدم 
شناخت از ش��ركت فراب در صنايع نفت و 
گاز ي��ا صنايع ديگر ي��ا فرصت كوتاه جهت 
تهيه اس��ناد مناقص��ه دليلي براي مش��اركت 
فراب در پروژه هاي��ي از قبيل پروژه ايالم و 
الصدر وجود داش��ت ولي به نظر من نياز به 

تداوم اين گونه مشاركت ها نمي باشد.
به نظر من پروژه هايي را كه شركت فراب 
بايد به صورت مش��اركت انجام دهد مي توان 

به صورت زير تقسيم بندي كرد: 
• پروژه هايي كه فعاليت س��اختماني قابل 
توجهي از نظر مبلغ مالي در مقابل تجهيزات 

مكانيكال دارند.
• پروژه هايي كه هنوز ش��ركت فراب در 

زمينه مهندسي آن داراي دانش فني نيست.
• مش��اركت در تأمين تجهيزات پروژه ها 

با سازندگان تجهيزات به صورت تك منبعي
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در واقع علت وجود 
مشاركت ها در 
پروژه ها، نيازي است 
كه شركت هاي 

كارفرمايي و 
پيمانكاري را وادار 
مي كند از قابليت 
شركايي استفاده كنند 
كه توانايي رفع آن 
نيازها را دارند. البته 
قابليت هاي شركا 
منحصر به حوزه هاي 
تخصصي آنها نيست، 
بلكه حتي اين مورد  
مطرح است كه دو 
شركت كه هر دو در 
يك حوزه تخصصي 
)مثالً ساختمان( 
فعاليت مي كنند، نياز 
به شراكت با يكديگر 
براي هم افزايي دارند

:جنابآقايمس��تاجرحقیق��ي!ازچهزماني
شرکتفرابتصمیمگرفتبرخيپروژههایشرابه
صورتمشارکتياجرانماید؟علتاینامرچهبود؟

تا آنجا كه حافظه ام ياري مي كند، اولين باري كه فراب 
پروژه اي را به صورت مشاركتي دراختيار گرفت، پروژه 
س��د و نيروگاه استور )شهريار فعلي( بود و علت آن هم 
احتماالً اين بوده است كه در مناقصه، احجام كار تركيبي 
از كاره��اي تجهيزات س��د و ني��روگاه در كنار كارهاي 
ساختماني بود و الزامات مناقصه مقدر مي كرد كه پيمانكار 
دره��ر دو رش��ته تجهيزات و س��اختمان تبحر و تجربه 
داشته باش��د. طبيعي اس��ت كه الزمه برآورده شدن چنين 
الزامي، اقدام به حضور در مناقصه به صورت مش��اركتي 
بود تا دو شركت كه يكي در بخش ساختماني تجربه دارد 
و ديگري در بخش تجهيزات صاحب تبحر است، بتوانند 

دوشادوش يكديگر پروژه را اجرا كنند.
پس از اين پروژه، كارفرمايان )به ويژه آب و  نيرو( 
تصميم گرفتند كه بيش��تر پروژه هاي سد و نيروگاه را 
به همين روش ب��ه مناقصه بگذارند ك��ه قراردادهاي 

سياه بيشه و سيمره حاصل اين فرآيند است.

در واقع علت وجود مش��اركت ها در پروژه ها، نيازي 
اس��ت كه ش��ركت هاي كارفرمايي و پيمانكاري را وادار 
مي كند از قابليت شركايي استفاده كنند كه توانايي رفع آن 
نيازها را دارند. البته قابليت هاي شركا منحصر به حوزه هاي 
تخصصي آنها نيست، بلكه حتي اين مورد  مطرح است 
كه دو ش��ركت كه هر دو در يك حوزه تخصصي )مثاًل 
ساختمان( فعاليت مي كنند، نياز به شراكت با يكديگر براي 
هم افزايي دارند، چراكه مثاًل يكي از آنها داراي سرمايه و 
ماشين آالت مناسب براي آن حوزه است و ديگري داراي 
تيم مديريتي مناس��ب در همان حوزه براي اجراي پروژه 
يا قرارداد هدف است. يا اينكه يك پيمانكار ممكن است 
توان مالي الزم را براي اجراي قرارداد با ش��رايط مدنظر 
كارفرما نداشته باشد كه در اين صورت مي تواند اين مشكل 
را با تشكيل مشاركت با ساير همكاران خود حل كند. در 
چنين حالتي، اگر پروژه مورد نظر از نوع سرمايه گذاري 
نيز باشد، شريك مورد نظر مي تواند بانك ها و مؤسسات 
سرمايه گذاري باشند كه حتي ممكن است توانايي فني و 
اجرايي كار را نداشته باش��ند و تنها براي رفع تأمين مالي 
پروژه يا قرارداد در مش��اركت وارد شوند. چنانكه بعضًا 

مشاهده شده است كه به دليل مبلغ سنگين مورد نياز براي 
اجراي پروژه اي، مش��اركتي از بانك ها تأمين مالي آن را 
به عهده گرفته اند. حتي ممكن است لزوم مشاركت بين 
بانك ها، تنها تأمين مبلغ باالي مورد نياز نباشد، بلكه تقسيم 
ريسك س��رمايه گذاري بين چند بانك، هدف اصلي آن 

باشد.
:جنابعاليبهسببدرگیريوفعالیتدرپروژه
س��یمره،تجربهخوبيازکاردریكپروژهمشارکتي

دارید.اینتجربهچهآموزههایيبرايشماداشت؟
اولين آموزه، مهم ترين الزام يك كار مش��اركتي است 
كه آن تعيين حدود و وظايف و منافع هريك از اعضاي 
مشاركت تا حد امكان كامل هنگام تهيه پيشنهاد شركت 
در مناقصه اس��ت. در اين زمينه نبايد هيچ مالحظه يا به 
اصطالح رودربايس��تي صورت بگيرد. يكي از اس��اتيد 
مب��رز حق��وق تج��ارت در ي��ك كالس درس كه من 
در آن توفيق حضور داش��تم، اظهار داش��ت كه در ايران 
مهم ترين آفت كارهاي مش��اركتي )مشاركت دو يا چند 
نفر حقيقي يا حقوق��ي در قالب هاي مختلف مانند يك 
شركت سهامي خاص، تجارت مشاركتي، سرمايه گذاري 

ميزان  به  بسته  بايد  مشاركت  اعضاي  از  هريك  مشاركت ها ،  »در 
شراكت و همچنين محدوده اي از كارها كه اجراي آن را تقبل كرده اند، 
مسووليت رفع يا عبور از بحران ها را بين يكديگر تقسيم كنند.« اينها 
را افشين مستاجر حقيقي معاون مهندسي شركت مي گويد؛ فردي كه 
با توجه به موقعيت سازماني خود و نيروهايش، بيشترين برخورد 
آنان  عملكرد  و  مشاركت  طرف هاي  با  مشاركتي  پروژه هاي  در  را 
پروژه هاي  در  مشكالت  از  بخشي  بروز  علت  حقيقي  مستاجر  دارد. 
تفكر غلط طرف هاي درگير در مشاركت  به نوع  را،  فراب  مشاركتي 
با فراب مي داند و مي افزايد:»مشكل اين است كه اين دوستان با توجه 

به ساختار سهامداران فراب، بر اين باور هستند كه شركت فراب از 
در  كه  بحران هايي  در  بنابراين  و  است  برخوردار  ويژه اي  رانتهاي 
پروژه ها پيش مي آيد اين فراب است كه بايد جور بحران را به دوش 
ساير  همانند  فراب  و  نيست  چنين  مي دانيم  همه  درحالي كه  بكشد! 
شركت هاي بخش خصوصي داراي امتياز ويژه اي در پروژه ها نيست 
و داراي چنان توانايي هاي مالي نيست كه بتواند چنين مسووليتي 
ادامه  در  آنچه  بكشد.«  دوش  به  تنهايي  بحران هابه  رفع  براي  را 
مي خوانيد متن كامل گفتگو با افشين مستاجر حقيقي، معاون مهندسي 

شركت فراب درباره پروژه هاي مشاركتي است... 

در گفتگو با افشين مستاجر حقيقي مطرح شد

فراب رانت ويژه اي ندارد
كه جور بحران در »پروژه«را به دوش بكشد!
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پيشرفت و روند 
اجراي كارهاي 

قرارداد در مشاركت 
فراب-تابليه-

پرهون طرح خوب و 
روان بوده و هست. 

اين موضوع كه 
البته نقطه قوت اين 
مشاركت نيز است 
ناشي از درك قابل 
توجه اعضاي هيات 

عامل مشاركت 
تابليه-پرهون طرح 
و تسلط ايشان بر 

چگونگي اجراي يك 
كار مشاركتي است

مش��اركتي و …(، همين نكته است كه در بدو شروع به 
مشاركت به اتكاي دوستي ها، روابط فاميلي، مالحظات و 
رودربايستي هاي مختلف تصور مي كنند كه هيچ اختالفي 
بين آنها در حين مشاركت پيش نخواهد آمد و متأسفانه 
در نتيج��ه چنين تصور باطلي، اصاًل قرارداد مش��اركت 
ندارن��د يا اينكه قراردادي ناقص تنظيم مي كنند و از اين 
روست با كمي بررسي، روشن مي شود كه به همين دليل 
عمر متوسط كارهاي مشاركتي در ايران بسيار كوتاه است، 
درحالي كه در اروپا و غرب به دليل وجود قانون و رعايت 
آن، ش��اهد دوام بسياري از مشاركت هاي تجاري با عمر 
بيش از صد س��ال هس��تيم. اين ايراد البته به ما در فراب 
و مش��اركت هايمان نيز وارد اس��ت، چراكه قراردادهاي 
مش��اركتي داشته ايم كه مش��اركت نامه آنها پس از نهايي 

شدن قرارداد با كارفرما نهايي و مبادله شد.
آموزه مهم ديگر، لزوم داش��تن سعه صدر و صبوري 
اعضاي مشاركت در اجراي قرارداد مشاركتي است و البته 
اين نكته اي است كه متوجه همه اعضاي مشاركت است. 
با وجود آموزه نخس��ت، به ناچار م��واردي پيش مي آيد 
كه بين اعضاي مش��اركت اختالف پدي��د مي آيد و اين 
اختالف بايد با آرامش و به صورت منطقي حل ش��ود. 
ورود مالحظات احساسي در فرآيند رفع اختالف منجر 
به بروز احس��اس غبن و زيان در ميان اعضاي مشاركت 
خواهد شد كه رفع اختالف و درپي آن روند انجام كارها 

را مختل خواهد كرد.
آم��وزه ديگر، توجه به ماهيت متف��اوت قراردادهاي 
ساختماني و تجهيزاتي در كشور است كه اين تفاوت بايد 
به نحوي در مش��اركت ها ديده شود. سيستم كارفرمايي 
كشور )در رأس آن معاونت برنامه ريزي رياست جمهوري 
يا س��ازمان برنامه سابق( به داليل مختلف سازوكارهاي 
اصالح ق��رارداد را در قراردادهاي س��اختماني از طريق 
مكانيزم هايي مانند تعديل يا حتي ضرايب مورد استفاده 
در فهرس��ت هاي بهاي مصوب خود تنظيم كرده اند ولي 
اين ابتكار براي قراردادهاي تجهيزاتي مغفول مانده است و 
همين نكته، موجب بروز مشكل در روند اجراي قرارداد 
مشاركتي مي شود چراكه كارهاي بخش ساختماني قرارداد 
با توجه به اين امر نسبت به كارهاي تجيزاتي كمتر دچار 
مشكل در روند اجرا مي ش��وند ولي كارهاي تجهيزاتي 
به دليل مش��كالت ناشي از نوس��ان قيمت هاي غيرقابل 
پيش بيني با صعوبت همراه مي شوند و بعضاً گرفتار توقف 
مي گردند و در اين مرحله، بسيار پيش مي آيد كه به عنوان 
مثال از ارائه اطالعات فني پيش نياز طراحي و مهندس��ي 
كارهاي ساختماني ناتوان مي شوند كه اين امر خود توقف 

در كارهاي ساختماني را سبب خواهد  شد.
موضوع آخر لزوم اصالح نگرش بعضي از دوس��تان 
به فراب است كه افتخار شراكت با ايشان را در بعضي از 
پروژه ها داريم. مشكل اين است كه اين دوستان با توجه 
به س��اختار س��هامداران فراب، بر اين تصور هستند كه 
شركت فراب از رانت هاي ويژه برخوردار است و بنابراين 
در بحران هايي كه در پروژه ها پيش مي آيد اين فراب است 
كه بايد جور بحران را به دوش بكش��د! درحالي كه همه 

مي دانيم چنين نيست و فراب همانند ساير شركت هاي 
بخش خصوصي داراي امتياز ويژه اي در پروژه ها نيست 
و داراي چنان توانايي هاي مالي نيس��ت كه بتواند چنين 
مسووليتي را براي رفع بحران هابه تنهايي به دوش بكشد. 
در واقع در مشاركت ها ، هريك از اعضاي مشاركت بايد 
بسته به ميزان ش��راكت و همچنين محدوده اي از كارها 
كه اجراي آن را تقبل كرده اند، مسووليت رفع يا عبور از 

بحران ها را بين يكديگر تقسيم كنند.
:آیاازمشارکتيکهدرقالباینپروژهشکل
گرفتهبودرضایتداش��تید؟نقاطضعفوقوتاین

مشارکتازنظرشماچهبود؟
در پروژه نيروگاه س��يمره، مش��اركت شكل گرفته 
بين فراب و مشاركت تابليه-پرهون طرح هست. نكته 
جالب توجه در اين است كه شريك ساختماني فراب 
در اين قرارداد، خود نيز يك مشاركت بين دو شركت 

ساختماني است.
پيشرفت و روند اجراي كارهاي قرارداد در مشاركت 
فراب-تابليه-پرهون طرح خوب و روان بوده و هس��ت. 
اين موضوع كه البته نقطه قوت اين مش��اركت نيز است 
ناشي از درك قابل توجه اعضاي هيات عامل مشاركت 
تابليه-پرهون طرح و تسلط ايشان بر چگونگي اجراي يك 
كار مشاركتي است. در خاطرم است كه مدير پروژه وقت 
در مش��اركت تابليه-پرهون طرح مكرراً به من يادآوري 
مي كرد كه هيات عامل مش��اركت مذكور به ايشان تذكر 
زيادي مي داد كه اعضاي مشاركت بايد شئونات شريك 
را در حد شئونات كارفرماي قرارداد رعايت كنند. همين 
نكته تأثير قابل توجهي در پيشگيري از تنش هاي داخل 
مشاركتي داشته  و دارد. پيشرفت كارها در اين مشاركت به 
گونه اي است كه براي اولين بار، عمليات نصب تجهيزات 
)به وي��ژه تجهيزات ژنرات��ور( بدون حض��ور كارهاي 
س��اختماني و بدون مزاحمت هاي ناشي از گردوغبار و 

موارد مشابه در حال انجام است.
:اگربخواهیدمقایسهايازیكپروژهمشارکتي
ویكپروژهغیرمشارکتيداشتهباشید،خودتانیهچه

دالیليهرکدامازایندومدلراترجیحميدهید؟
اين سؤال صحيح نيست، زيرا اگر در پروژه اي نياز به 
مشاركت نباشد، دليلي براي اخذ شريك نيست. در واقع 
اگر حضور در يك پروژه به صورت مشاركتي، يك الزام 
باشد )كه داليل آن در پاسخ سؤال اول آمد(، ديگر اجراي 
پروژه مورد نظر، معطوف به س��ليقه فردي نيست كه از 

مدل اجرايي مشاركتي خوشش بيايد يا نيايد! 
:اگرضرورتيموجودنباش��د،آیاشماترجیح

ميدهیدکهیكپروژه»مشارکتي«باشد؟
در فرض سؤال، ترجيح نمي دهم كه پروژه به صورت 
مش��اركتي اجرا ش��ود، زيرا همانگونه در پاسخ سؤالي 
عرض كردم، فعاليت مشاركتي نيازمند فرهنگ مشاركتي 
است كه متأسفانه هنوز در ميان ايرانيان جاافتاده نيست! 
به خصوص اينكه ش��ريك ما تصور كند كه فراب يك 
ش��ركت رانتير اس��ت و اين فراب اس��ت كه بايد جور 

بحران ها را بكشد! 

:فک��رميکنیدهم��کارفرابدرای��نپروژه
مش��ارکتي،ازعملک��ردف��رابرضای��تدارد؟چه
اقداماتيرابایدانجامدادکهرضایتکاملهمکاررا

دریكپروژهمشارکتيجلبکرد؟
پاسخ اين سؤال را البته بايد از خود ايشان جويا شويد. 
ولي البته من با توجه به سير فعاليت ها در پروژه نيروگاه 
سيمره و مش��كالت موجود در روند اجراي قرارداد، از 

عملكرد شريك فراب رضايت دارم.
از نظر من مهم تري��ن اقدامي كه بايد براي رضايت 
همكار در پروژه مش��اركتي به عمل آورد، مراقبت از 
منافع وي و توجه به تهديدهايي اس��ت كه در اجراي 
قرارداد، متوجه شريك اس��ت. ديدگاه انحصارگرايانه 
در مشاركت و عدم توجه به منافع و خسارات شريك، 
حاصلي جز آس��يب ديدن پروژه و در نتيجه زمين گير 

شدن شركاي درگير در اجراي قرارداد ندارد.
:رضایتکارفرمایانراازپروژههايمشارکتي
ف��راببهویژهپروژهايکهخوددرگیرآنهس��تیدرا

چگونهارزیابيميکنید؟
باز ه��م بايد پاس��خ اين س��ؤال را  از خود ايش��ان 
جويا ش��ويد. ولي مهم ترين مش��كلي كه كارفرمايان در 
قراردادهاي با پيمانكاران مش��اركتي دارند، اين است كه 
ب��ا وجود اينكه كارفرمايان در ق��رارداد درج مي كنند كه 
همه شركا در سمت پيمانكاري، مشتركاً و متضامناً اجراي 
قرارداد را بايد به عهده داشته باشند، ولي در عمل به دليل 
جا نيافتادن روال اين گونه كارها، مشكالتي در عرصه اجرا 
پديد مي آيد كه البته شرح اين مشكالت به طور ضمني 
در پاسخ س��ؤال هاي گذش��ته آمد. در واقع اگر كارفرما 
بتواند اطمين��ان الزم را درخصوص اينكه يك پيمانكار 
عالوه بر حوزه تخصصي خ��ود، بتواند حوزه ديگري را 
اجرا نمايد، كس��ب نمايد، به لح��اظ مباحث و مذاكرات 
ق��راردادي و اجرايي، براي وي نيز عق��د قرارداد با يك 
پيمانكار راحت تر خواهد بود تا اينكه قرارداد به صورت 
مش��اركتي از چند پيمانكار باشد، چراكه به هر صورت 
در مقاطعي از بحران هاي پروژه، ممكن است مشكالت 
داخلي مش��اركت مانع از پيشرفت كارها شود و كارفرما 
ناخواس��ته گرفتار منازعات داخل مشاركت پيمانكاران 
گ��ردد، درحالي كه اگ��ر با يك پيمانكار )البته با ش��رط 
اطمينان از توانايي پيمان��كار در مديريت كارها( درگير 

باشد، چنين مشكلي وجود نخواهد داشت.
:ازنظرفنيچطور؟آیاازنظرفنيپروژههاي

مشارکتيداراياستانداردهايالزمهست؟
منظور از كلمه »فني« در اين س��ؤال براي من روش��ن 
نيس��ت. اگر منظ��ور آن، موضوعات معطوف به مجموعه 
فناوري )تكنولوژي( ودانش فني اجراي بخشهاي گوناگون 
كار باشد و شرايط پروژه نيز لزوم مشاركت را سبب شود، 
چاره اي جز اجراي پروژه به اين روش نيس��ت. اگر منظور 
از عبارت »فني« معيارهاي مديريتي و س��ازماني در تقسيم 
وظايف و گردش كار و مانند آن در داخل مشاركت باشد، 
من اطالع��ي در خصوص اينكه براي چنين امري در علم 
مديريت پروژه، استانداردهاي الزم تدوين شده باشد )مانند 

قراردادهاي فيديك( ندارم.
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به نظر اينجانب قطعا 
پروژه هاي مشاركتي 
باعث گسترش 
فعاليت هاي يك شركت 
مي شود اما در عين 
حال مي تواند باعث 
وقفه ها و ضررهاي 
زياد نيز باشد، آنچه 
پروژه هاي مشاركتي را 
با مشكل مواجه مي كند 
تضاد منافع طرف هاي 
مشاركت است و براي 
هرچه كمتر كردن اين 
مشكل ضمن اينكه 
شركا بايد با دقت 
انتخاب شوند الزم است 
كه قرارداد مشاركت به 
نحوي تنظيم شود كه تا 
حد امكان تضاد منافع را 
كاهش دهد و در عوض 
منافع مشترك ايجاد كند

:س��رکارخان��ممدغم!ب��رايآغازبحث
لطفامختصريازاس��تراتژيشرکتهارادرباره
مقوله»مش��ارکت«عنوانکنید.اینکهاساساچرا
ش��رکتهايپیمان��کاريبای��دخ��ودرادرگیر

مقولهايبهنام»مشارکت«کنند؟
م��ن تحقيق خاصي در اين مورد نداش��ته ام، اما 
به نظ��رم مي آيد ك��ه ايجاد مش��اركت ها و انتخاب 
شركت هاي همكار باعث گسترش فعاليت هاي هر 
شركت و سهولت در اجراي پروژه ها خواهد شد.

:س��رکاربهس��ببدرگیريوفعالیتدر
پ��روژهسیاهبیش��ه،تجربهخوب��يازکاردریك
پروژهمشارکتيدارید.اینتجربهچهآموزههایي

برايشمابههمراهداشت؟
به نظر من به دليل اينكه در پروژه هاي مش��اركتي 
به صورت كنسرسيوم، ش��ركت ها مي توانند تضاد 
منافع داشته باشند، خصوصا در مواردي كه بحران 
در پروژه ايجاد مي ش��ود، الزم است در زمان عقد 
قرارداد مشاركتي موارد زير به دقت مشخص شود:

1- شرح كار هر كدام از طرف هاي مشاركت
2- مرز بين ش��رح كار هر ك��دام از طرف هاي 

مشاركت 
3- مش��خص كردن منافع��ي كه از ق��رارداد با 
كارفرما حاصل مي ش��ود و تعيين تقسيم بندي اين 

منافع
4- مشخص كردن ضررهايي كه از قرارداد با كارفرما 

حاصل مي شود و تعيين تقسيم بندي اين ضرر ها

5- ت��ا حد ام��كان پيش بين��ي بحران هاي پيش 
رو و مرز بن��دي بين مناف��ع و ضررهاي طرف هاي 

مشاركت
6- ايجاد س��ازمان دهي مناس��ب براي مديريت 

پروژه و ايجاد تعامل بين طرف هاي مشاركت

:آیاازمش��ارکتيکهدرقالباینپروژه
ش��کلگرفتهبودرضایتداشتید؟نقاطضعفو

قوتاینمشارکتازنظرشماچهبود؟
ش��ايد نتوان گفت كه پروژه سياه بيش��ه، پروژه 
مشاركتي موفقي بوده است. علت موفق نبودن اين 
مشاركت بهتر است به صورت تيمي مشخص شود، 
ش��ايد علت اصلي آن مواجهه پروژه با بحران هاي 
ج��دي، از جمله تاخير در فعال ش��دن اعتبارات و 
همچنين برخورد با شرايط غيرقابل پيش بيني زمين 
شناس��ي بود. البته مبهم بودن ح��د و مرز كارهاي 
طرفي��ن نيز باع��ث ايجاد تضاد مناف��ع و در نتيجه 
ضع��ف مش��اركت ش��د و در نهايت ع��دم ايجاد 
س��ازمان دهي مناسب براي ايجاد تعامل بين طرفين 

مشكالتي را در مشاركت ايجاد كرد.
ام��ا از نگاه بيرون به نظر من با وجود بحران هاي 
خارجي بس��يار مهم كه از خارج به پروژه تحميل 
ش��د و همين ط��ور مش��كالت داخلي مش��اركت، 
ش��ركت هاي فراب و تابليه توانس��تند در كنار هم 
پروژه اي را كه بعضي از قس��مت هاي آن نشدني و 
بسيار مشكل به نظرمي رسيد با موفقيت به سرانجام 

برسانند.

:اگ��ربخواهیدمقایس��هايازیكپروژه
مش��ارکتيویكپروژهغیرمش��ارکتيداش��ته
باش��ید،خودتانبهچهدالیليهرکدامازایندو

مدلراترجیحميدهید؟
به نظر اينجانب قطعا پروژه هاي مشاركتي باعث 
گس��ترش فعاليت هاي يك ش��ركت مي شود اما در 
عين ح��ال مي تواند باعث وقفه ها و ضررهاي زياد 
نيز باش��د، آنچه پروژه هاي مش��اركتي را با مشكل 
مواج��ه مي كند تض��اد منافع طرف هاي مش��اركت 
اس��ت و براي هرچه كمتر كردن اين مشكل ضمن 
اينكه ش��ركا بايد با دقت انتخاب شوند الزم است 
كه قرارداد مشاركت به نحوي تنظيم شود كه تا حد 
امكان تضاد منافع را كاهش دهد و در عوض منافع 

مشترك ايجاد كند.

:اگرضرورتيموجودنباش��د،آیاش��ما
ترجیحميدهیدکهیكپروژه»مشارکتي«باشد؟

من فكر مي كنم، مرجح دانستن پروژه به صورت 
مش��اركتي و غير مشاركتي به صورت مطلق امكان 
نداشته باشد و اين موضوع را بايد به نسبت شرايط 
هر پروژه بررسي كرد. پروژه مشاركتي در صورتي 
ترجيح دارد كه باعث گسترش فعاليت هاي شركت 

و تعالي آن شود.

:فک��رميکنیدهمکارفرابدراینپروژه
مش��ارکتي،ازعملکردفرابرضایتدارد؟چه
اقداماتيبایدانجامدادکهرضایتکاملهمکار

پروژه هاي »مشارکتي« در گفتگو با سعيده مدغم:

بايد تا حد امكان »تضاد منافع« را كاهش داد

سعيده مدغم، مجري فراب در پروژه سياه بيشه است؛پروژه اي كه به صورت مشاركتي اجرايي 
و عملياتي شده است و اجراي مشاركتي آن درس هاي زياد و نكاتي آموزنده براي شركت به همراه 
آورده است.مدغم خيلي صريح مشاركت فراب در پروژه سياه بيشه را مشاركتي موفق نمي داند و 
علت اصلي آن را مواجهه پروژه با بحران هاي جدي، از جمله تاخير در فعال شدن اعتبارات و همچنين 
برخورد با شرايط غيرقابل پيش بيني زمين شناسي مي داند. البته او مبهم بودن حد و مرز كارهاي 
طرفين را  نيز  از جمله عللي مي داند كه باعث ايجاد تضاد منافع و در نتيجه ضعف مشاركت و در 
نهايت عدم ايجاد س�ازمان دهي مناس�ب براي ايجاد تعامل بين طرفين ش�ده است.البته همه اينها 
دليلي بر اين نيس�ت كه او از مخالفين پروژه هاي مش�اركتي باشد زيرا او در همين گفتگو به 
صراحت مي گويد:»پروژه هاي مشاركتي باعث گسترش فعاليت هاي يك شركت مي  شود اما 
در عين حال مي تواند باعث وقفه ها و ضررهاي زياد نيز باشد، آنچه پروژه هاي مشاركتي 
را با مشكل مواجه مي كند تضاد منافع طرف هاي مشاركت است و براي هر چه كمتر كردن 
اين مشكل ضمن اينكه شركا بايد با دقت انتخاب شوند الزم است كه قرارداد مشاركت به 
نحوي تنظيم شود كه تا حد امكان تضاد منافع را كاهش دهد و در عوض منافع مشترك 

ايجاد كند«. گفتگو با سعيده مدغم را در ادامه مي خوانيد...
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طرفين مشاركت 
در طرح سياه بيشه، 

شركت هاي معتبر 
و با تجربه روشن 
بوده اند و با وجود 
مشكالت عمده اي 

كه در اجراي پروژه 
ايجاد شد، هريك 
از طرفين، نهايت 

سعي خود را جهت 
اجراي پروژه در 

حداقل زمان ممكن 
و با بهترين كيفيت 

به كار بردند و با 
ايجاد كمترين 

مشكل براي 
كارفرماي محترم 

طرح پروژه را اجرا 
كردند

رادریكپروژهمشارکتيجلبکرد؟
اگ��ر در ابتداي پروژه ش��رايط مش��اركت كامال 
روش��ن باش��د، با توجه به اينكه طرفين مشاركت 
در طرح سياه بيش��ه از شركت هاي معتبر و با سابقه 
روش��ن بوده اند قطعا طرفين ب��ا رضايت كامل از 

يكديگردر پيشرفت پروژه سهيم خواهند بود.

:رضای��تکارفرمای��انراازپروژهه��اي
مشارکتيفراببهویژهپروژهايکهخوددرگیر

آنهستیدراچگونهارزیابيميکنید؟
همانطور كه قبال عرض كردم طرفين مش��اركت 
در طرح سياه بيش��ه، ش��ركت هاي معتبر و با تجربه 
روش��ن بوده اند و با وجود مشكالت عمده اي كه 
در اج��راي پروژه ايجاد ش��د، هري��ك از طرفين، 

نهايت سعي خود را جهت اجراي پروژه در حداقل 
زم��ان ممكن و با بهترين كيفي��ت به كار بردند و با 
ايجاد كمترين مشكل براي كارفرماي محترم طرح 

پروژه را اجرا كردند.

:آی��اازنظراقتصاديوتج��ارياجراي
پروژهه��ابهص��ورتمش��ارکتي،دارايصرفه

اقتصادياست؟
همانط��ور كه ع��رض كردم اين موض��وع را به 
تناس��ب هر پروژه بايد بررس��ي كرد. گاهي اوقات 
حت��ي جه��ت ش��ركت در مناقصه، چ��ه از لحاظ 
ارزياب��ي كارفرما و چه بودجه م��ورد نياز پروژه و 
يا توانايي هاي هر شركت، ايجاد مشاركت ضروري 

است.

:ازنظ��رفن��يچطور؟آی��اازنظ��رفني
پروژههايمش��ارکتيداراياستانداردهايالزم

هست؟
همانطور كه قبال عرض شد نمي توان به صورت 
انتزاعي در اين مورد اظهارنظر كرد و الزم است هر 

پروژه را به تنهايي ارزيابي كرد.

:خ��ودش��ماآیندهپروژههايمش��ارکتي
راچگون��هميبینید؟آیابهنظرش��مااجراياین

پروژههاتداومخواهدیافت؟
در ه��ر قراردادي اگ��ر از ابتدا حق��وق طرفين 
درگير به طور واضح مشخص باشد، قرارداد موفق 
خواهد بود، اين موضوع در قراردادهاي مشاركت 

بسيار حساس تر است.
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در استراتژي 
»تشكيل كنسرسيوم« 
دو يا چند شركت كه 
اهداف استراتژيك 
مهمي را مشتركاً 
دنبال مي كنند شريك 
شده و همه آنها از 
اين مشاركت سود 
مي برند. مهم ترين 
داليل شركت ها 
جهت استفاده از 
استراتژي تشكيل 
كنسرسيوم عبارتند از 
همكاري تكنولوژيك 
يا توسعه محصوالت 
احتمالي جديد، توافق 
بر سر كمبود هاي 
موجود در دانش 
فني و توليد، بهبود 
كارايي در زنجيره 
تامين يا بهبود 
دسترسي به بازارهاي 
ناشناخته از طريق 
موافقت نامه هاي 
بازاريابي مشترك 
است. 

:جن��ابآقايصمديمجد!برايآغازبحث
لطفامختصريازاستراتژيشرکتهارادربارهمقوله
»مشارکت«عنوانکنید.اینکهاساساچراشرکتهاي
پیمان��کاريبای��دخ��ودرادرگیرمقول��هايبهنام

»مشارکت«کنند؟
استراتژي هاي مشاركتي آن دسته از استراتژي هايي 
هستند كه براي كسب مزيت در يك صنعت از طريق 
همكاري مورد استفاده قرار مي گيرند. بسياري از شركتها 
دريافته اند كه اين همكاري ها به منظور مديريت ريسك 
در بازارهاي نامطمئن، تس��هيم هزينه هاي بس��يار زياد 
سرمايه گذاري و تزريق نوعي روحيه كارآفريني به كسب 
و كار بس��يار مفيد هستند. اس��تفاده از اين استراتژي ها 
منجر به افزايش رقابت پذيري س��ازمان ها مي شود. به 
همين  منظور امروزه از رونق بس��يار زيادي برخوردار 
هس��تند و از آنها به عنوان عنصر اصلي استراتژي هاي 

كسب و كار امروزي ياد مي شود. 
مقوله مشاركت مانند تمامي راهكارهاي موجود عالوه 
بر داش��تن نقاط قوت، داراي ضعف هايي نيز هس��ت. 

به عنوان مثال از دست دادن مقداري از عايدي سازمان 
و مواجهه با ريس��ك ناش��ي از تخلفات و تخطي هاي 
احتمال��ي ش��ركا از جمله نقاط ضعف آن محس��وب 
مي شود. مقوله مشاركت هميشه منجر به نتيجه مطلوب 
نمي شود و احتمال شكس��ت نيز در آن وجود دارد. از 
مهم ترين داليل شكست مي توان به انتخاب استراتژي 
نادرست براي مش��اركت، شركاي ناسازگار، معامالت 
ناعادالنه و غيرواقعي و مديريت ضعيف اش��اره كرد. 
درحال حاضر متداول ترين اس��تراتژي هاي مش��اركتي 
كه در شركت هاي پيمانكاري استفاده مي شود عبارتند 
از: اعطاي مجوز )Licensing(، تش��كيل كنسرسيوم 
 Joint( و س��رمايه گذاري مشترك )Consortium(
Venture(. در اس��تراتژي »اعطاي مجوز« بخشي از 
تجربيات و دارايي هاي يك ش��ركت به شركت ديگر 
منتقل مي شود. به عنوان مثال بسياري از شركت ها بر اين 
باورند كه توليد يا ارائه خدمات در يك كشور خارجي 
مطلوب است ولي نمي خواهند به صورت مستقيم اقدام 
به انجام اين كار كنند. در اين حالت مي توانند با استفاده 

از اس��تراتژي اعطاي مجوز و اخذ مبلغ مورد توافق در 
ازاي آن، به اين هدف دست پيدا كنند. 

در استراتژي »تشكيل كنسرسيوم« دو يا چند شركت 
كه اهداف اس��تراتژيك مهمي را مشتركاً دنبال مي كنند 
شريك شده و همه آنها از اين مشاركت سود مي برند. 
مهم ترين داليل ش��ركت ها جهت استفاده از استراتژي 
تشكيل كنسرس��يوم عبارتند از همكاري تكنولوژيك 
يا توس��عه محصوالت احتمالي جديد، توافق بر س��ر 
كمبود هاي موجود در دانش فني و توليد، بهبود كارايي 
در زنجيره تامين يا بهبود دسترسي به بازارهاي ناشناخته 

از طريق موافقت نامه هاي بازاريابي مشترك است. 
استراتژي »سرمايه گذاري مشترك« )JV( رايج ترين 
نوع اتحاد هاي استراتژيك است. در اين نوع استراتژي 
يك واحد تجاري جديد با مشاركت دو يا چند شركت 
جدا از يكديگر و مس��تقل جهت نيل به اهداف تعيين 
شده تشكيل مي ش��ود. اين واحد تجاري جديد كاماًل 
مستقل است و ش��ركت هاي تشكيل دهنده آن ضمن 
حفظ هوي��ت، در مالكيت، مس��ووليت هاي عملياتي، 

اتحاد هاي  نوع  رايج ترين  مشترك«  »سرمايه گذاري  »استراتژي 
با  جديد  تجاري  واحد  يك  استراتژي  نوع  اين  در  است.  استراتژيك 
مشاركت دو يا چند شركت جدا از يكديگر و مستقل جهت نيل به اهداف 
مجيد  اظهارات  از  هايي  بخش  مي شود«...اينها  تشكيل  شده  تعيين 
صمدي مجد معاون توسعه طرح هاي شركت فراب است.معاونتي كه 
نقشي مهم در گرفتن پروژه هاي جديد براي شركت دارد و عملكرد 

آن نقشي اساسي در چگونگي حركت هاي شركت دارد.صمدي مجد 
نقاط  افزايش  را  استراتژي هاي مشاركتي  از  استفاده  اهداف  از  يكي 
قوت و قابليت رقابت پذيري سازمان مي داند و مي افزايد:»البته نحوه 
مديريت اجراي پروژه و مديريت بر فرآيند هاي آن نيز نقش بسيار 
موثري در اقتصادي تر شدن يك پروژه ايفا مي كند«.گفتگوي ما با او 

را درباره پروژه هاي مشاركتي شركت فراب در ادامه مي خوانيد...

گفتگو با مجيد صمدي مجد درباره علت روي آوردن شرکت ها به پروژه هاي مشارکتي:

افزايش نقاط قوت و قابليت رقابت پذيري
24

تي
رک

شا
ي م

ها
ژه 

رو
ه پ

ند
رو

پ

ارديبهشت 1392 -شماره 31



با توجه به روند رو 
به رشد استفاده 

از استراتژي هاي 
مشاركتي در سطح 

بين المللي در چند 
سال اخير و همچنين 

گسترش هرچه 
بيشتر فعاليت هاي 
بازاريابي خارج از 
كشور در معاونت 

توسعه طرح ها، آينده 
پروژه هاي مشاركتي 

نيز از اين قاعده 
مستثني نبوده و روند 
رو به رشدي خواهد 

داشت. در پروژه هاي 
داخلي نيز اين روند 

رو به رشد خواهد بود

ريسك هاي مالي و پاداش ها يا ضرر احتمالي اعطايي به 
هر يك از اعضاء مشاركت دارند. سرمايه گذاري مشترك 
اين امكان را براي شركت ها فراهم مي كند تا براي مدتي 
معين نقاط اختالف/افتراق خود را به نفع مصالح متقابل 
با هم هماهنگ س��ازند. هر چند تش��كيل كنسرسيوم 
مي تواند از هر نوع رابطه رس��مي يا غير رسمي ميان دو 
يا بيشتر تشكيل شود، اما در سرمايه گذاري مشترك اين 
امر مس��تلزم سهم س��رمايه اي قابل توجه از هر يك از 
شركا اس��ت و اغلب به ايجاد يك موجوديت مجزاي 
جديد منجر مي ش��ود. الزم به ذكر است در استراتژي 
تشكيل كنسرسيوم بر خالف استراتژي سرمايه گذاري 
مشترك، حد و مرزها به صورت شفاف مشخص شده 
و شركت ها در سود و زيان يكديگر شريك نمي شوند.
:ازچهزمانيش��رکتفرابتصمیمگرفت
برخيپ��روژههایشرابهصورتمش��ارکتياجرا

کند؟علتاینامرچهبود؟
در پروژه ه��اي اوليه فراب مانن��د كارون 1، كرخه، 
مسجد سليمان و غيره، ش��ركت فراب به تنهايي و به 
ص��ورت EPC اقدام به انجام وظايف محوله كرد. اما 
با رشد روزافزون شركت، دو دليل اساسي باعث شد تا 
استراتژي مشاركت مدنظر قرار گرفت. دليل اول الزام به 
داش��تن تخصص يا گواهي خاصي است كه مورد نظر 
كارفرماست. در اين صورت شركت فراب با شركتي كه 
بتواند اين خاًل را پر كند وارد مقوله مشاركت مي شود. 
دلي��ل دوم توجيه اقتصادي داش��تن و افزايش قابليت 
رقابت پذي��ري در بحث مش��اركت اس��ت. در برخي 
مواقع قيمت نهايي حضور در يك مناقصه در سناريوي 
مشاركتي نسبت به س��ناريوي همكاري با پيمانكاران 
دست دوم رقابتي تر خواهد بود. اين امر به دليل به وجود 
آمدن منافع مش��ترك بين ش��ركت فراب و ساير شركا 
و همچنين حذف برخي از هزينه هاي باالسري است. 

:سیاس��تمعاونتتوس��عهطرحه��ارادر
خصوصپروژههايمشارکتيعنوانکنید؟

سياست كلي معاونت توسعه طرح ها در خصوص 
پروژه هاي مشاركتي، افزايش كمي و كيفي مشاركت ها 
است. تعداد مشاركت هاي انجام شده در سال 90 نسبت 
به س��ال 89 بيش از 110 درصد رشد داشته است. البته 
الزم به ذكر است همواره سعي شده است اوالً استراتژي 
مش��اركت به درستي انتخاب و پياده سازي شود و ثانيًا 
شركا به درستي انتخاب ش��وند. تاكنون چندين بار از 
استراتژي هاي سرمايه گذاري مشترك )JV( و تشكيل 
كنسرسيوم استفاده شده اس��ت. به عنوان مثال يكي از 
اولين پروژه هايي كه به صورت مشاركتي وارد شديم، 
پروژه نيروگاه سياه بيشه بود. پروژه الصدر عراق هم مثال 
ديگري از يك مشاركت موفق است. فعاليت هايي نيز 
در خصوص استفاده از استراتژي اعطاي مجوز صورت 
گرفته اس��ت و مشغول بررس��ي ابعاد حقوقي و مالي 
اين قضيه هس��تيم كه در صورت توجيه پذيري، از اين 

استراتژي نيز استفاده مي شود. 
:رضایتکارفرمایانازپروژههايمشارکتي

فرابراچگونهارزیابيميکنید؟
بهتر اس��ت در ابتدا يك تقس��يم بندي كلي را انجام 
دهم. فرآيند مش��اركت را مي توان به دو مرحله تقسيم 
كرد. مرحله اول شامل تعيين نياز براي استفاده از مقوله 
مش��اركت، پيدا كردن شريك مناسب، تعيين استراتژي 
مش��اركت و تعيين حد و مرزها و امضاي توافقنامه ها 
است. مرحله دوم شروع فرآيند اجراي پروژه به همراه 
شريك يا شركا است. وجود خطا در هر يك از اين دو 
مرحله كليدي منجر به شكس��ت مشاركت و به وجود 
آمدن نارضايتي مي شود. بر طبق تقسيم وظايف سازماني، 
معاونت توسعه طرح ها مسوول انجام مرحله اول است و 
مرحله دوم به عهده مجري طرح است. سعي ما هميشه 

بر اين بوده كه آن قس��مت از كار كه در حيطه وظايف 
س��ازماني اين معاونت اس��ت به درس��تي انجام شود. 
همچنين در صورت دريافت بازخورد مرحله دوم، از آن 

در پروژه هاي مشاركتي آتي استفاده مي كنيم. 
:ازنظراقتصاديوتجاريآیااجرايپروژهها
بهصورتمشارکتي،دارايصرفهاقتصادياست؟

بله. همان طور كه ذكر شد يكي از اهداف استفاده از 
اس��تراتژي هاي مشاركتي افزايش نقاط قوت و قابليت 
رقابت پذيري سازمان است. البته نحوه مديريت اجراي 
پ��روژه و مديري��ت بر فرآيند هاي آن نيز نقش بس��يار 
موثري در اقتصادي تر ش��دن يك پ��روژه ايفا مي كند. 
هر چه مرز هاي همكاري با دقت و ظرافت بيش��تري 
مشخص شوند و مديريت بهتري بر فرآيند هاي اجراي 
يك پروژه انجام ش��ود، بالطب��ع در نهايت كار افزايش 
رضايت مندي و اقتصادي ش��دن بيشتر پروژه را در پي 

خواهد داشت.
:خودش��ماآین��دهپروژههايمش��ارکتيرا
چگونهميبینید؟آیابهنظرشمااجراياینپروژهها

تداومخواهدیافت؟
با توجه به روند رو به رشد استفاده از استراتژي هاي 
مش��اركتي در س��طح بين المللي در چند سال اخير و 
همچنين گس��ترش هرچه بيشتر فعاليت هاي بازاريابي 
خارج از كش��ور در معاونت توس��عه طرح ه��ا، آينده 
پروژه هاي مش��اركتي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و 
روند رو به رشدي خواهد داشت. در پروژه هاي داخلي 
نيز اين روند رو به رش��د خواه��د بود. خصوصاً با در 
نظر گرفتن اس��تراتژي ش��ركت در خصوص ورود به 
حوزه هاي كاري جديد مانند صنايع معدني، اس��تفاده 
از ش��ركاي كاري مناس��ب امري اجتناب ناپذير است. 
بنابراين ميزان بهره گيري از شركاي مناسب بيشتر از قبل 

خواهد شد. 
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ريسك هايتان را با ديگران تقسيم کنيد
ادامهازصفحه17

:ش��رکتفراببهعنوانیكشرکتبزرگ،چندشرکتتاسیسکرده
استکههرکدامازآنهابخشيازوظایفاجرایيپروژهرابهسامانميرسانند.
همینطورفرابدرپروژههایيکهپیمانکاراس��ت،خودکارفرمايشرکتهاي
کوچكدیگرياستکهبخشيازوظایفپروژهرابهآنهاواگذارکردهاست.
بااینحس��ابش��رکتيمثلفرابچرابایددراجرايپروژههایشباشرکتي

دیگرمشارکتکند؟
موضوع فراب در حوزه نيروگاهاي برق آبي يك استثناست همانطور كه موضوع 
مپنا در حوزه نيروگاه هاي حرارتي. اين شركت ها در يك سطحي از توانايي حضور 
دارن��د  كه مي توانند كل ي��ك پروژه را تعهد كنند و در واقع  پيمانكارانEPC كار 
هس��تند. اگر از بخش فراب و مپنا كه ش��ركت هاي متعلق به وزارت نيرو هستند 
بگذريم، كدام يك از  بخش هاي خصوصي در سطح اين دو شركت توانايي تعهد 
يك پروژه را به صورت كامل دارد؟ و قرار هم نيست كه همه پروژه ها را فراب و 
مپنا انجام دهد و بايد شركت هاي خصوصي در تعهد پروژه ها مشاركت كنند.همان 
طور اگر شركت هاي داخلي ما بخواهند در سطح بين الملل مشاركتي داشته باشند 
بايد با شركت هاي خارجي مشاركت كنند تا بتوانند مطرح شوند. اگر شركتي توانايي 

تعهد پروژه اي را داشته باشد ديگر نيازي به مشاركت ندارند.
:موضوعيکهمطرحميش��ودایناستکهشرکتبزرگيکهتوانایي

تعهدبهیكپروژهبزرگراداردچراعالقهداردکهمشارکتيکارکند؟
در وهله اول مسئله مهم در پروژه ها، مسئله ريسك است شما هميشه به نفعتان 
است كه ريسك هايتان را با ديگران تقسيم كنيد هيچ وقت نبايد اينگونه تعريف كنيد 
كه همه كار را خودم انجام مي دهم و تمام سود براي خودم هست. هرچه ريسك ها 
توزيع شود كيفيت مديريت بهتر مي شود. از طرف ديگر توان شركت ها بايد به طور 
مناس��بي توزيع شود اگر قرار باشد كه مجموعه تعهد توسط يك شركت صورت 
گيرد ممكن است كه مجموعه توان آن شركت جوابگو نباشد و بهتر است تعهدات 
را مش��اركتي كند. در حال حاضر تنها شركت خصوصي كه تمام انجام پروژه هاي 
EPC  به خصوص در حوزه نفت را دارد، شركت مهندسان مشاور سازه است. اين 
شركت به خوبي قابليت تقبل پروژه هاي صنعت نفت را به شكل EPC  دارد. ولي 
در بسياري از پروژه ها با شركت هاي ديگر مشاركت دارد و اين به اين دليل آن نيست 
كه نمي تواند بلكه از توان، قدرت و دانش بااليي برخوردار است و مي تواند پروژه را 
رهبري كند. اين يك روش مديريتي است يعني بحث مديريت صرفا بر اساس الزام 
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با توجه به نياز روزافزون به منابع انرژي و كاهش منابع انرژي فسيلي ضرورت سالم نگهداشتن محيط 
زيس�ت، كاهش آلودگي هوا، محدوديت هاي برق رساني و تامين سوخت براي نقاط روستايي دور افتاده و... 
استفاده از انرژيهاي نو مانند، انرژي آب، انرژي باد، انرژي خورشيد، انرژي هيدروترمال و... مي تواند جايگاه 
ويژه اي داش�ته باش�د. انرژي برق آبي به عنوان س�ومين منبع توليد كننده برق و همچنين مهم ترين انرژي 
تجديد پذير مولد برق در جهان محس�وب مي ش�ود.در اين مقاله ابتدا به بررس�ي فرصتهاي ش�غلي در حوزه 
نيروگاه آبي كشور خواهيم پرداخت و پس از آن بررسي پتانسيل برقابي در كشوررا از نظر خواهيم گذراند و 

در انتها آينده پيش روي صنعت نيروگاهي برق آبي كشور را مورد بررسي و مطالعه قرار خواهيم داد.

بررسي پتانسيل فرصت هاي شغلي
 در حوزه نيروگاه آبي کشور

شاهين 
مرداني *
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براس��اس پيش بيني دانش��مندان و آژانس بين المللي انرژي تقاضاي مصرف 
و تولي��د ان��رژي در آينده نيز افزايش س��ريع و نگران كننده اي خواهد داش��ت. 
به طوري كه از س��ال 1998 ت��ا 2010 تقاضاي جهاني ب��راي برق با 30 درصد 
افزايش ب��ه 20582 تراوات و ب��ا 50 درصد افزايش به 27326 تراوات رس��يد. 
ني��روي برق آبي با ايجاد انرژي الكتريكي بدون س��وزاندن س��وخت ها از ايجاد 
آلوده كننده هاي متصاعد ش��ده از سوختن س��وخت هاي فسيلي مانند دي اكسيد 
گوگرد، اس��يد نيتريك، منواكس��يد كربن، گرد غبار و س��رب )موجود در زغال 
س��نگ( جلوگيري مي كند. همچنين هيدروالكتريس��يته با از بين بردن ضرورت 
اس��تفاده از سوخت هايي مانند زغال س��نگ به طور غيرمستقيم خطرات ناشي از 

استخراج زغال سنگ را كاهش مي دهد. 
در تبيين مزاياي اس��تفاده از نيروگاه هاي برق آبي مي توان به نكات زير اشاره 

كرد: 
1( عمر مفيد اين نيروگاه ها بيش از 50 سال است و تا صد سال هم مي رسد 
و در مقايسه با عمر نيروگاه هاي بخاري )حدود 25 تا 30 سال( بسيار زياد است.
2( پايداري اين نيروگاه ها در مقايس��ه با نيروگاه هاي بخاري بسيار باال ست و 

گذشت زمان، بازده اين نيروگاه ها تغيير نمي كند. 
3( هزينه نگهداري اين نيروگاه ها بسيار پايين است.

4( در اي��ن نيروگاه ها هيچ گونه آلودگي ناش��ي از گازهاي حاصل از احتراق 
وجود ندارد و از اين نظر مشكلي براي محيط زيست ايجاد نمي كند.

5( هزينه تولي��د انرژي نيروگاه هاي بخاري با تغيير ضريب قدرت بار، متغير 
اس��ت اما اين هزينه در نيروگاه هاي آبي به تقريب مستقل از ضريب قدرت بار 

است.
6( باعث جلوگيري از سيل ها و سيال ب هاي فصلي )با ايجاد سد( مي شود.

7( با ايجاد مخزن آب در پشت سد، زمين هاي اطراف اين مخزن به صورت 
زمين هاي حاصلخيز و كشاورزي در مي آيد. 

8( حفظ محيط زيست و عدم آلودگي فضاي منطقه.

بررسي فرصت هاي شغلي در حوزه نيروگاه آبي کشور: 
تعداد كاركنان نيروگاه هاي برق آبي در پايان سال هاي 89 و 90 با توجه به 
آمار صنعت برق ايران در جدول زير آورده شده است. همانطور كه مشاهده 
مي شود در سال هاي 89 و90  تعداد افراد شاغل در نيروگاه هاي كشور حدود 

1.5 درصد افزايش پيدا كرده است.
 

ب��ا توجه به آم��ار وزارت نيرو تعداد كاركن��ان نيروگاه هاي برق آبي را بر 
اس��اس ميزان تحصيالت تا پايان سال 1390 طبقه بندي شده كه در جدول 2 

و ش��كل 1 آورده ش��ده اس��ت.

  
اينك به س��ابقه كار افراد شاغل در نيروگاه هاي آبي مي پردازيم.همان طور كه 

از جدول زير مشخص است ميانگين سابقه كار كاركنان تقريبا 14 سال است.
 

  طبق اطالعات وزارت نيرو، پراكندگي رشته هاي تحصيلي كاركنان ليسانس 
و باالت��ر در نيروگاه ه��اي برق آب��ي را در جدول 4 نش��ان داده ايم. همانطور كه 

مشاهده مي شود مهندسي برق و مكانيك بيشترين سهم را دارند.

تعدادکارکناننیروگاههايبرقآبيسالردیف

11389913

213901123

210تغيير3

تعدادکارکناننیروگاههايبرقآبيمیزانتحصیالت

226زير ديپلم

270ديپلم

294فوق ديپلم

311ليسانس 

22فوق ليسانس

دكتري

1123جمع كل

13/1ميانگين

تعدادسابقهکار)سال(

1204تا 5

6288 تا 10

11254 تا 15

16118 تا 20

21121 تا 25

2698 تا 30

314

3213

335

348

3510

1123جمع كل

14ميانگين

جدول1-تعدادکارکناننیروگاههايبرقآبي

جدول2-میزانتحصیالتکارکناننیروگاههايبرقآبي

جدول3-سابقهکارافرادشاغلدرنیروگاههايآبي

شکل1:میزانتحصیالتکارکناننیروگاههايبرقآبي

براساس پيش بيني 
دانشمندان و آژانس 

بين المللي انرژي 
تقاضاي مصرف و 

توليد انرژي در آينده 
نيز افزايش سريع و 

نگران كننده اي خواهد 
داشت. به طوري كه از 
سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۰ 
تقاضاي جهاني براي 

برق با ۳۰ درصد 

افزايش به ۲۰۵۸۲ 
تراوات و با ۵۰ درصد 
افزايش به ۲۷۳۲۶ 

تراوات رسيد. نيروي 
برق آبي با ايجاد 

انرژي الكتريكي بدون 
سوزاندن سوخت ها از 
ايجاد آلوده كننده هاي 

متصاعد شده از 
سوختن سوخت هاي 

فسيلي مانند 
دي اكسيد گوگرد، 

اسيد نيتريك، 
منواكسيد كربن، گرد 
غبار و سرب )موجود 

در زغال سنگ( 
جلوگيري مي كند
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كل پتانسيل برق آبي 
ايران حدود ۵۰ 
ميليارد كيلو وات 
ساعت در سال 
برآورد شده است. 
رودخانه كارون 
مي تواند ۳۰ ميليارد 
كيلو وات ساعت 
برق در سال توليد 
كند.رودخانه دز 
مي تواند ۹ ميليارد 
كيلو وات ساعت 
برق در سال توليد 
كند.رودخانه كرخه 
مي تواند ۶ ميليارد 
كيلو وات ساعت 
برق در سال توليد 
كند.رودخانه هاي 
ديگر ۵ ميليارد كيلو 
وات ساعت توليد 
مي كنند

28

پراكندگي افراد شاغل در نيروگاه هاي ايران بر اساس محل فعاليت در نيروگاه 
برق آبي را در جدول ش��ماره 5 نش��ان داديم. امور بهره برداري بيشترين سهم را 

در نيروگاه دارد.

 

بررسي پتانسيل برقابي در کشور: 
ايران از لحاظ جغرافيايي، كشوري خشك و نيمه خشك محسوب مي شود كه 
پراكندگي نزوالت جوي در آن يكسان نبوده و اغلب بارش ها در سواحل درياي 
خزر و نيمه غربي تا جنوب غرب كشور به وقوع مي پيوندند.ايران به شش حوزه 
آبري��ز اصلي به نام هاي درياي خزر .خليج فارس، درياي عمان، درياچه اروميه، 
مرز ش��رقي )هامون( و س��رخس )قره قروم( وهمچنين سي حوضه آبريز فرعي 

تقسيم مي شود. 
كل پتانسيل برق آبي ايران حدود 50 ميليارد كيلو وات ساعت در سال برآورد 
شده اس��ت. رودخانه كارون مي تواند 30 ميليارد كيلو وات ساعت برق در سال 
توليد كند.رودخانه دز مي تواند 9 ميليارد كيلو وات س��اعت برق در س��ال توليد 
كند.رودخانه كرخه مي تواند 6 ميليارد كيلو وات ساعت برق در سال توليد كند.

رودخانه هاي ديگر 5 ميليارد كيلو وات ساعت توليد مي كنند.
مجموع ظرفيت طرح هاي برق آبي بزرگ، متوس��ط و كوچك كشور از 26 تا 
28 گيگاوات برآورد شده است. از ميان استان ها، خوزستان، لرستان و چهارمحال 

وبختياري به ترتيب بيشترين ظرفيت طرح هاي برق آبي كشور را دارا مي باشند.
اولين ني��روگاه آبي كوچك ايران در س��ال 1308 در همدان در محلي به نام 
عباس آباد احداث ش��د. پس از آن نيروگاه آبي شوشتر بر روي رودخانه شوشتر 
با قدرت 1000كيلووات تاسيس شد. اولين نيروگاه اصلي برق آبي ايران نيروگاه 
كرج بود كه راه اندازي آن در سال 1340با ظرفيت 150گيگاوات ساعت در سال 

راه اندازي شد.
در جداول 6 و 7  كه در صفحه بعد آمده اطالعات كاملي در مورد بزرگ ترين 

سدهاي بهره برداري شده در كشور ارايه مي دهيم.
درپايان س��ال 1389، حدود 40.6 گيگاوات از طرح هاي برق آبي كش��ور در 
دس��ت بهره برداري، اجرا.مطالعه و شناخت بوده است. در سال مذكور، ظرفيت 
نيروگاه هاي آبي بزرگ، متوس��ط، كوچك، ميني و ميكروي در حال بهره برداري 

تعدادسابقهکار)سال(

109برق و الكترونيك

3فيزيك

44مكانيك و تاسيسات

12صنايع 

 عمران

1آمار و رياضي

11كامپيوتر

 شيمي

28حسابداري

35علوم اداري و مديريت

2اقتصاد و بازرگاني

10زبان خارجي

7حقوق

71ساير رشته ها

333جمع كل

تعدادسابقهکار)سال(

34حوزه مديريت عامل

21مدير نيروگاه 

97امور مهندسي و برنامه ريزي

71پشتيباني فني

215امور پشتيباني اداري مالي و بازرگاني

368امور بهره برداري

38امور شيمي

21پست انتقال

202تعميرات و نگهداري

56آتش نشاني و حراست

1123جمع كل

جدول4-پراکندگيرشتههايتحصیليکارکنانلیسانسوباالتر

جدول5-پراکندگيافرادشاغلدرنیروگاههايایرانبراساسمحلفعالیتدر
نیروگاهبرقآبي
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29

از مجموع ظرفيت 
نيروگاه هاي برق آبي 
درحال بهره برداري 

. ۹۱.۷درصد به 
نيروگاه هاي بزرگ. 

۷.۶ درصد به 
نيروگاه هاي متوسط 

۰.۶ درصد به 
نيروگاه هاي كوچك 

و ۰.۰۳ درصد به 
نيروگاه هاي ميني 

و ميكرو تعلق دارد.
الزم به ذكر است 
كه نيروگاه هاي با 
ظرفيت بزرگ تر 

از ۱۰۰مگاوات را 
نيروگاه آبي بزرگ، 

نيروگاه هاي با 
ظرفيت بين ۱۰ تا 

۱۰۰ مگاوات را 
نيروگاه آبي متوسط. 

نيروگاه هاي با 
ظرفيت بين ۱ تا 

۱۰مگاوات را نيروگاه 
آبي كوچك .نيروگاه 
با ظرفيت بين ۱۰۰ 
تا ۱۰۰۰ كيلووات را 

نيروگاه آبي ميني و 
نيروگاه هاي كوچكتر 
را نيروگاه آبي ميكرو 

مي ناميم

جدول6-مشخصاتنیروگاههايبزرگایران

جدول7– مشخصاتنیروگاههايبزرگایران

شکل2– مقایسهظرفیتنیروگاههايمختلف

شکل3– سهمناميانواعنیروگاههايوزارتنیرو

مقداروسهمظرفیتناميانواعنیروگاههاي
بهرهبرداريشدهدرپایانسال1390)مگاوات(

در ش��كل 3 ب��ه بررس��ي مقايس��ه انواع 
نيروگاه هاي كش��ور در سال هاي 1380 الي 
1390 پرداختي��م و ب��ا توجه به اين ش��كل 
و همچني��ن جدول 9 به اين نتيجه برس��يم 
كه با توجه به اطالعات وزارت نيرو رش��د 
س��االنه توليد برق توس��ط نيروگاه برق آبي 
11.5 درصد گزارش ش��ده است كه پس از 
نيروگاه گازي كه رش��د س��االنه 14.3 دارد 
.بيش��ترين رش��د س��االنه را در بي��ن انواع 

مختل��ف ني��روگاه دارد.

كشور به حدود 8487.8 مگاوات رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 10.2درصد 
افزايش يافته است. از مجموع ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي درحال بهره برداري . 
91.7درصد به نيروگاه هاي بزرگ. 7.6 درصد به نيروگاه هاي متوسط 0.6 درصد 
ب��ه نيروگاه هاي كوچك و 0.03 درصد به نيروگاه هاي ميني و ميكرو تعلق دارد.

الزم به ذكر اس��ت كه نيروگاه هاي با ظرفيت بزرگ تر از 100مگاوات را نيروگاه 
آبي بزرگ، نيروگاه هاي با ظرفيت بين 10 تا 100 مگاوات را نيروگاه آبي متوسط. 
نيروگاه ه��اي با ظرفيت بين 1 تا 10م��گاوات را نيروگاه آبي كوچك .نيروگاه با 
ظرفيت بين 100 تا 1000 كيلووات را نيروگاه آبي ميني و نيروگاه هاي كوچكتر 

را نيروگاه آبي ميكرو مي ناميم.
حال به مقايس��ه انرژي برق نيروگاه هاي برق آبي كش��ور با ديگر نيروگاه ها 
مي پردازي��م. با توجه ب��ه آمار وزارت نيرو 7 درصد برق كش��ور با اس��تفاده از 

نيروگاه هاي برق آبي توليد مي شود.

آينده پيش روي صنعت نيروگاه آبي کشور
درپايان س��ال 1389.حدود 40.6 گيگاوات از طرح هاي برق آبي كش��ور در 
دس��ت بهره برداري، اجرا، مطالعه و شناخت بوده است. در سال مذكور .ظرفيت 
نيروگاه هاي آبي بزرگ .متوسط .كوچك .ميني و ميكروي در حال بهره برداري 
كشور به حدود 8487.8 مگاوات رسيد كه نسبت به سال قبل از آن 10.2درصد 
افزايش يافت��ه اس��ت. در ج��داول 9 و 10 اطالعاتي در مورد تع��داد نيروگاه و 

همچنين ظرفيت نيروگاه هاي برق آبي آورده شده است.
 

نتيجه گيري و بحث: 
اگ��ر بتواني��م از تمام ظرفيت برق آبي ايران اس��تفاده كني��م، مجموع ظرفيت 
طرح هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك كشور از 26 تا 28 گيگاوات برآورد 
ارديبهشت 1392 -شماره 31شده است و با توجه به اينكه مصرف برق ايران حدود 40 گيگا وات است تقريبا 
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درپايان سال 
۱۳۸۹.حدود 4۰.۶ 
گيگاوات از طرح هاي 
برق آبي كشور در 
دست بهره برداري، 
اجرا، مطالعه و 
شناخت بوده است. 
در سال مذكور 
.ظرفيت نيروگاه هاي 
آبي بزرگ .متوسط 
.كوچك .ميني و 
ميكروي در حال 
بهره برداري كشور 
به حدود ۸4۸۷.۸ 
مگاوات رسيد كه 
نسبت به سال قبل 
از آن ۱۰.۲درصد 
افزايش يافته است. 
در جداول ۹ و ۱۰ 
اطالعاتي در مورد 
تعداد نيروگاه و 
همچنين ظرفيت 
نيروگاه هاي برق آبي 
آورده شده است

30

متوسطرشدساالنهنوعنیروگاه

11.5نيروگاه هاي برق آبي

14.3نيروگاه هاي گازي

9.7نيروگاه هاي چرخه تركيبي

1.7نيروگاه هاي بخاري

طرحهايمطالعهدرمرحلهشناختطرحهايدردستمطالعهوآمادهاجراطرحهايدرحالاجراطرحهايدردستبهرهبرداري

21    190      18                    46تعداد نيروگاه

783/8-8487/87552/723794/8763/9توان )مگاوات(

ظرفیتنصبنیروگاه)مگاوات(تعدادنیروگاههاوضعیت

26245/9 تا 24328245/9طرح هاي برق آبي بزرگ، متوسط و كوچك

25324/9 تا 6427324/9طرح هاي برق آبي بزرگ و متوسط

179921/053طرح هاي برق آبي كوچك

شکل5– سهمنیروگاههايبرقآبيازکلتولیدکشوردرسال1390

جدول8– مشخصاتنیروگاههايبزرگایران

جدول9-برآوردظرفیتطرحهايبرقآبيکشور

جدول10-برآوردتعدادنیروگاهوظرفیتنصبنیروگاههايبرقآبيکشور

60 در صد از نياز برق كشور را مي تواند تامين كند.
همچنين به دليل وجود پتانس��يل زياد كه هنوز بهره برداري نش��ده، اميد است 

نيروي كار در اين زمينه حدود 4 برابر افزايش يابد.
مراجع:

]1[ ترازنامه انرژي سال 1389
fa.wikipedia.org 2[ سايت[

]3[ آمار تفصيلي صنعت برق ايران .توليد نيروي برق در سال 1390
]4[ نيروگاه ه��اي برق آبي: مزايا .معايب و مقايس��ه آن با ديگ��ر روش هاي توليد انرژي ; مهدي 

خواجه پور1390
 ]5[منابع آب و پتانسيل برق آبي در ايران ; مجتبي غروي . 1382

*دانشجويکارشناسيارشددانشگاهعلموصنعتایران

سدزایندهروداصفهان
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تجهيزات دوار، 
هرچقدر هم كه 

دقيق ساخته شده 
باشند، داراي 

مقداري  ناميزاني 
جرمي هستند. به 

عبارت ديگر توزيع 
شعاعي جرم داراي 

مقداري غيريكنواختي 
است. بر اثر وجود 
چنين ناميزاني، در 

چرخش تجهيز 
دوار، ارتعاشاتي 

به وجود مي آيند كه 
ممكن است مخرب 
يا ايجادكننده صدا 

باشند. بنابراين، 
بسيار مهم است 

كه بتوان تجهيزات 
دوار را به اندازه قابل 

قبولي ميزان كرد

جدول1:جرمپرههايتوربینموردمطالعه

جدول2:آرایشبهدستآمدهبرايپرههايتوربیننیروگاهموردنظر

 ناميزاني و ميزان سازي: 
تجهيزات دوار، هرچقدر هم كه دقيق س��اخته ش��ده باش��ند، داراي مقداري  
ناميزان��ي جرمي هس��تند. به عبارت ديگر توزيع ش��عاعي ج��رم داراي مقداري 
غيريكنواخت��ي اس��ت. بر اثر وجود چني��ن ناميزاني، در چرخ��ش تجهيز دوار، 

ارتعاش��اتي به وجود مي آيند كه ممكن اس��ت مخرب يا ايجادكننده صدا باشند. 
بنابراين، بس��يار مهم است كه بتوان تجهيزات دوار را به اندازه قابل قبولي ميزان 
كرد. مقدار قابل قبول براي اين كار در اس��تانداردهاي مربوطه داده ش��ده است. 
با اين حال، اگر بتوان هنگام س��اخت تجهيز قواعدي را رعايت كرد كه تجهيز با 

پره 13121110987654321

جرم6.1466.1386.2185.8325.8145.8606.1445.9526.0186.1246.0925.9245.996

27.6955.3883.08110.77138.46166.16193.85221.15249.23276.93304.61332.31360زاويه

13122975463101181شماره

ارائه يك روش كاربردي براي تعيين آرايش
مناسب پره هاي توربين براي كمينه سازي ناميزاني 

علي 
رشيدي *

حسن 
بهالو * *

در اين گزارش، يك روش كاربردي براي تعيين آرايش مناسب پره هاي 
توربين داده مي شود، به طوري كه ناميزاني ناشي از تغييرات جرم پره ها 
با يكديگر كمترين مقدار شود. براي اين منظور، ابتدا جرم تك تك پره ها 
در نرم افزاري كه براي اين منظور ايجاد شده است وارد مي شود. سپس، 
نرم افزار نوشته شده با استفاده از يك روش مبتني بر جستجوي اتفاقي، 
پره ها را در تعداد زيادي آرايش ممكن چيده و در هر بار ناميزاني حاصل 

شده را محاسبه مي كند. در مرحله نهايي، كمترين مقدار ناميزاني حاصل شده 
را در صورتي كه مقدار آن از مقدار مربوط به حد خواسته شده به وسيله 
كاربر كمتر باشد، گزارش مي كند. نتيجه گزارش اين نرم افزار به صورت 
ليست و نمودار در دسترس است. اين نرم افزار به طور خاص براي تعيين 
آرايش پره هاي توربين يك نيروگاه به كار گرفته شده و نتايج بسيار خوبي 

حاصل شد.
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هنگام مونتاژ 
پره هاي توربين يك 
نيروگاه خاص، براي 
پاسخ به اين سوال 
كه: چگونه ۱۳ پره را 
كه داراي جرم هاي 
متفاوتي هستند در 
وضعيتي بچينيم 
كه كمترين مقدار 
ناميزاني حاصل 
شود، يك روش 
جستجوي اتفاقي 
ايجاد شد. در اين 
روش، آرايش هاي 
مختلفي از پره ها به 
صورت توزيع اتفاقي 
قرار داده شده و 
در هر بار ناميزاني 
ناشي از برابر نبودن 
جرم پره ها به دست 
مي آيد. اين مقدار 
به صورت يك بردار 
است؛ يعني مقدار 
معيني از ناميزاني 
در جهتي خاص 
به دست مي آيد

32

ناميزاني زيادي ساخته نش��ود، انجام عمليات ميزان سازي ساده تر بوده و نياز به 
اضافه/ كم كردن مقدار قابل توجهي از جرم تجهيز نخواهيم شد. به عبارت ديگر 
بايد هنگام س��اخت و مونتاژ تجهيز قواعدي را رعايت كرد تا كار ميزان س��ازي 

بعدي ساده تر شود. 
 

آرايش پره هاي توربين در يك پروژه خاص: 
هنگام مونتاژ پره هاي توربين يك نيروگاه خاص، براي پاس��خ به اين س��وال 
كه: چگونه 13 پره را كه داراي جرم هاي متفاوتي هستند در وضعيتي بچينيم كه 
كمترين مقدار ناميزاني حاصل ش��ود، يك روش جس��تجوي اتفاقي ايجاد شد. 
در اي��ن روش، آرايش هاي مختلفي از پره ه��ا به صورت توزيع اتفاقي قرار داده 
ش��ده و در هر بار ناميزاني ناش��ي از برابر نبودن جرم پره ها به دست مي آيد. اين 
مقدار به صورت يك بردار است؛ يعني مقدار معيني از ناميزاني در جهتي خاص 
به دس��ت مي آيد. روش مزبور، هر چند لزوماً بهترين پاسخ را براي آرايش پره ها 
نمي يابد، اما مي تواند آرايشي را بيابد كه ناميزاني حاصل از آن از حد كمينه تعيين 
شده به وسيله كاربر كمتر باشد. استفاده از اين روش بسيار آسان و سريع است. 
جرم 13 پره توربين نيروگاه مورد مطالعه در جدول 1 داده ش��ده اند )جرم ها به 

كيلوگرم هستند(. 

ش��كل 1، آرايش پره ها را به همان ترتيب اوليه )يعني به ترتيب از 1 تا 13( 
نش��ان مي دهد. مقدار جرم هر پره در زاويه قرار داده ش��ده منهاي جرم كمترين 
پره در اين ش��كل به صورت بردارهاي آبي رنگ نمايش داده ش��ده است. اندازه 
جرم ناميزان كه با بردار قرمز رنگ نش��ان داده ش��ده اس��ت، برابر 0.45Kg يا 

450gr است.
 

با اس��تفاده از نرم افزار نوش��ته شده، آرايش مناس��بي براي پره ها در جدول 2 
ارائه ش��ده است. همان طور كه مش��اهده مي شود، در اين آرايش، پره شماره 13 
در زاويه 27.7 درجه قرار داده ش��ده و س��اير پره ها به صورت متوالي نسبت به 

آن چيده شده اند. 
در ش��كل 2، مقدار جرم هر پره در زاويه  قرار داده شده منهاي جرم كمترين 
پره به صورت بردارهاي آبي رنگ نمايش داده ش��ده است. برخي از اين بردارها 
بس��يار كوچك بوده و مش��اهده آنها در شكل 2 امكان پذير نيست. بنابراين، اين 
بردارها به همراه بردار جرم ناميزان حاصل ش��ده از اين آرايش )رنگ قرمز( در 

شكل 3 نمايش داده شده اند.
 مق��دار جرم ناميزان حاصل از اين آرايش نيز با بردار قرمز رنگ نش��ان داده 
ش��ده اس��ت. اندازه اين بردارجرم ناميزان برابر 4.58gr و زاويه قرار گيري آن 
در 100.5 درجه اس��ت. مش��اهده مي شود كه با استفاده از اين آرايش داده شده، 
مقدار جرم ناميزان از 450gr در حالت اوليه به 4.58gr كاهش داده شده است. 

همچنين، در شكل 4 نمايي از آرايش پره هاي واقعي ديده مي شود. 

 

 

جمع بندي: 
با استفاده از نرم افزار ايجاد شده در شركت توبا كه مبتني بر استفاده از روش 
جس��تجوي اتفاقي است، يك روش كاربردي، آسان و سريع براي يافتن آرايش 
مناسب پره هاي توربين ايجاد شده است. همچنان كه آرايش پره ها و بردار جرم 
ناميزان حاصل از اين آرايش نش��ان مي دهد، مقدار جرم ناميزان باقي مانده بسيار 
كم اس��ت. به عبارتي مي توان با چينش مناسب پره هاي توربين به مقدار زيادي 

از ناميزاني آن كاست.
*مدیرامورپروژهها،شرکتتوبا
**کارشناسطراحي،شرکتتوبا

شکل1:نموداربرداريهنگاميکهپرههابهترتیباولیهچیدهشوند

شکل2:نموداربرداريتوزیعجرمهايبهدستآمده

شکل3:بردارنامیزانيحاصلازتوزیعجرمها)اندازهبردارجرمنامیزان-
قرمزرنگ-حدود4گرماست(

شکل4:نمایيازآرایشپرههايواقعي
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مهم ترين موضوع 
قابل ذكر، اضافه 

شدن حوزه دانشي 
مديريت ذينفعان 

پروژه در ويرايش 
 ISOپنجم و در

مي باشد

مقايسه ساختاري 
در ادام��ه پ��س از ذك��ر اهم تغيي��رات در قال��ب بندهاي »ال��ف« و »ب«،  
جدول هايي آورده ش��ده است كه بتواند به سهولت ساختار ويرايش چهارم و 

پنجم PMBOK و ISO 21500 را مقايسه كند. 
نكته 1: به دليل بيان بهتر تغييرات، از عناوين فرآيندهاي درج ش��ده در متن 

استانداردها )بدون ترجمه( استفاده شده است.
نكته 2: تغييرات ويرايش پنجم PMBOK نسبت به ويرايش چهارم آن و 
همچنين تفاوت هاي ISO 21500: 2012 نسبت به PMBOK با رنگ سبز

در جدول هاي مربوطه نمايش داده شده است.
نكت��ه 3: به منظور س��هولت در ن��گارش، به جاي عب��ارت »ويرايش پنجم 
PMBOK« از عب��ارت ويراي��ش پنجم و به ج��اي ISO 21500: 2012 به 

اختصار از ISO استفاده شده است. 

الف-مقایسهکليگروههايفرآیندي،حوزههايدانشيوفرآیندها:
در جدول هاي 1 تا 3 به مقايسه كلي گروه هاي فرآيندي، حوزه هاي دانشي/ 

گروه هاي  موضوعي و فرآيندها پرداخته شده است. 
-  مهم ترين موضوع قابل ذكر، اضافه ش��دن حوزه دانشي مديريت ذينفعان 

پروژه در ويرايش پنجم و درISO است. 
- در ISO، ب��ه ج��اي حوزه ه��اي دانش��ي )Knowledge Areas( از 

گروه هاي موضوعي )Subject Groups( استفاده شده است.
ب-مقایسهبهتفکیكحوزههايدانشي:

ب-1-مدیریتیکپارچگيپروژه)مطابقجدول4(:
 Direct and Manage Project Execution در ويرايش پنجم، فرآيند -

به Direct and Manage Project Work تغيير نام پيدا كرده است.
- درISO، جم��ع آوري درس ه��اي آموختن��ي تح��ت فرآيندي ب��ا عنوان 
Collect Lessons Learned در گروه فرآيندي خاتمه مطرح ش��ده است؛ 
درحالي ك��ه در PMBOK، درس هاي آموختني پروژه در قالب س��رمايه هاي 
فرآين��دي س��ازمان )Organizational Process Assets( و به عن��وان 

خروجي برخي فرآيندها ديده شده است.
ب-2-مدیریتمحدودهپروژه)مطابقجدول5(:

- در ويراي��ش پنجم، فرآين��د Plan Scope Management در گروه 
فرآيندي برنامه ريزي اضافه شده است.

- در ويرايش پنجم، فرآيند Verify Scope به Validate Scope تغيير 
نام پيدا كرده است.

- درISO، فرآين��د Define Activities از حوزه زمان به حوزه محدوده 
منتقل شده است.

ب-3-مدیریتزمانپروژه)مطابقجدول6(:
- در ويرايش پنجم، فرآيند Plan Schedule Management در گروه 

فرآيندي برنامه ريزي اضافه شده است.
 Define همان ط��ور ك��ه در باال نيز به آن اش��اره ش��د، فرآيند ،ISOدر -

Activities از حوزه زمان به حوزه محدوده منتقل شده است. 
- درISO، فرآين��د Estimate Activity Resources از حوزه زمان به 

حوزه منابع منتقل شده است.
ب-4-مدیریتهزینهپروژه)مطابقجدول7(:

- در ويراي��ش پنج��م، فرآين��د Plan Cost Management در گروه 
فرآيندي برنامه ريزي اضافه شده است.

ب-5-مدیریتکیفیتپروژه)مطابقجدول8(:
 Plan Quality ب��ه Plan Quality در ويراي��ش پنج��م، فرآين��د -

Management تغيير نام پيدا كرده است.
ب-6-مدیریتمنابعانساني/منابعپروژه)مطابقجدول9(:

 Plan به Develop Human Resource Plan در ويرايش پنجم، فرآين��د -
Human Resource Management تغيي��ر نام پيدا كرده اس��ت. اين فرآيند در 

ISO، تحت عنوان Define Project Organization مطرح شده است.
- درISO، حوزه دانش��ي »مديريت منابع انساني پروژه« به گروه موضوعي 

»مديريت منابع پروژه« تغيير پيدا كرده است.
- درISO، فرآين��د Establish Project Team در گ��روه فرآين��دي 

مقايسه ساختاري
 PMBOK 2008 & PMBOK 2012 & ISO 21500: 2012

سعيد 
فراهاني  *

اگر از خوانندگان شماره هاي پيشين ماهنامه فراب باشيد، احتماالً مطالب 
ارايه شده درخصوص »مديريت پروژه« بر اساس »راهنماي گستره دانش 
شماره هاي  در  كرده ايد.  مالحظه  را   »PMBOK Guide پروژه  مديريت 
پيشين به تشريح حوزه هاي دانشي و فرآيندهاي هر كدام از حوزه ها بر 

مبناي ويرايش چهارم ) PMBOK 2008 ( پرداخته شد. 

از آنجايي كه در سال 2012 ويرايش پنجمPMBOK و همچنين ويرايش 
نخست )ISO 21500(Guidance on Project Management منتشر 
شد، برآن شديم كه در اين شماره به اختصار به بيان تغييرات ساختاري 
ويرايش پنجم PMBOK نسبت به ويرايش چهارم آن و همچنين شرح 

ساختار ISO 21500: 2012 در مقايسه با PMBOK بپردازيم.
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 Expectations

از حوزه دانشي 
ارتباطات حذف و به 
حوزه جديد ذينفعان 
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آغازي��ن قرار داده ش��ده؛ درحالي كه در PMBOK، فرآين��د معادل آن يعني 
Acquire Project Team در گروه فرآيندي اجرا قرار دارد. 

- درISO، فرآين��د Estimate Activity Resources از ح��وزه زمان 
به حوزه منابع منتقل شده است )همانطور كه در حوزه زمان نيز اشاره شد(.

- درISO، فرآيند Control Resources در گروه فرآيندي كنترل اضافه 
شده است.

- درISO، فرآين��د Manage Project Team در گروه فرآيندي كنترل 
قرار داده شده؛ درحالي كه در PMBOK در گروه فرآيندي اجرا قرار دارد. 

ب-7-مدیریتارتباطاتپروژه)مطابقجدول10(:
 Manage و Identify Stakeholderدر ويرايش پنج��م، فرآيندهاي -
Stakeholder Expectations از حوزه دانشي ارتباطات حذف و به حوزه 

جديد ذينفعان منتقل شده است.
 Plan ب��ه Plan Communications در ويراي��ش پنج��م، فرآين��د -

Communications Management تغيير نام پيدا كرده است. 
 Report و Distribute Informationدر ويرايش پنج��م، دو فرآين��د -
 Manage Communications تحت يك فرآيند با عنوان Performance

در گروه فرآيندي اجرا مطرح شده است. 
 Report و   Distribute Informationفرآين��د دو   ،ISO در   -
 Distribute Information  تح��ت يك فرآيند با عنوان Performance

در گروه فرآيندي اجرا مطرح شده است. 
 ،ISO و در Control Communications در ويرايش پنجم، فرآيند -
فرآيند Manage Communications با هدف شناسايي و حل مشكالت 
ارتباطي و حصول اطمينان از برآورده شدن نيازهاي ارتباطي در گروه فرآيندي 

كنترل اضافه شده است.
ب-8-مدیریتریسكپروژه)مطابقجدول11(:

 Monitor and Control فرآين��د ،ISO در ويراي��ش پنج��م و در -
Risks به Control Risks تغيير نام پيدا كرده است.

- در ISO، فرآينده��اي Perform Qualitative Risk Analysis و 

Perform Quantitative Risk Analysis تح��ت ي��ك فرآيند با عنوان 
Assess Risks مطرح شده است.

- در ISO، فرآين��دPlan Risk Responses، تح��ت فرآيندي با عنوان 
Treat Risks و در گروه فرآيندي اجرا قرار داده شده است.
ب-9-مدیریتتدارکاتپروژه)مطابقجدول12(:

 Plan ب��ه   Plan Procurementsفرآين��د پنج��م،  ويراي��ش  در   -
Procurement Management تغيير نام پيدا كرده است.

ب��ه   Administer Procurementsفرآين��د پنج��م،  ويراي��ش  در   -
 Administer Contracts ب��ه ،ISO و در Control Procurements

تغيير نام پيدا كرده است.
 Select Suppliers به Conduct Procurementsفرآيند ،ISO در -

تغيير نام پيدا كرده است.
- در ISO، فرآين��دClose Procurements به عنوان بخش��ي از فرآيند 
Close Project Phase or Project در گ��روه موضوع��ي يكپارچگي در 

نظر گرفته شده است.
ب-10-مدیریتذینفعانپروژه)مطابقجدول13(:

- در ويرايش پنجم و در ISO، حوزه دانش��ي/ گروه موضوعي جديدي به 
نام ذينفعان ايجاد شده است. 

- در ويرايش پنجم، فرآيندIdentify Stakeholders از حوزه ارتباطات 
به حوزه ذينفعان منتقل شده است.

 Manage Stakeholder Expectationsدر ويرايش پنج��م، فرآيند -
به Manage Stakeholder Engagement تغيير نام پيدا كرده و از حوزه 

ارتباطات به حوزه ذينفعان منتقل شده است.
- در ويرايش پنجم، فرآين��دPlan Stakeholder Management در 

حوزه دانشي ذينفعان و در گروه فرآيندي برنامه ريزي اضافه شده است. 
 Control Stakeholder Engagementدر ويرايش پنجم، فرآين��د -

در حوزه دانشي ذي نفعان و در گروه فرآيندي كنترل اضافه شده است.
*کارشناسسیستمهاوروشها

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)

5 گروه فرآيندي5 گروه فرآيندي5 گروه فرآيندي

9 حوزه دانشي10 حوزه دانشي10گروهموضوعي

42 فرآيند47 فرآيند39 فرآيند

ISO 21500: 2012
(Process Groups)

 PMBOK 2012 (5th edition)
(Process Groups)

 PMBOK 2008 (4th edition)
(Process Groups)

InitiatingInitiating)آغازین(Initiating

PlanningPlanning)برنامهریزي(Planning

ImplementingExecuting)اجرا(Executing

ControllingMonitoring& Controlling)نظارتوکنترل(Monitoring& Controlling

ClosingClosing)خاتمه(Closing

جدول1-مقایسهتعداديگروههايفرآیندي،حوزههايدانشيوفرآیندها

جدول2-مقایسهگروههايفرآیندي
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درISO، جمع آوري 
درس هاي آموختني 

تحت فرآيندي با 
 Collect عنوان

 Lessons Learned

در گروه فرآيندي 
خاتمه مطرح شده 

است؛ درحالي كه 
 ،PMBOK در

درس هاي آموختني 
پروژه در قالب 

سرمايه هاي 
فرآيندي سازمان 

 Organizational(
 )Process Assets

و به عنوان خروجي 
برخي فرآيندها ديده 

شده است

ت
ري

دي
ه م

قال
 م

ISO 21500: 2012
  (Subject Groups)

 PMBOK 2012 (5th edition)
  (Knowledge Areas)

 PMBOK 2008 (4th edition)
  (Knowledge Areas)

IntegrationIntegration)یکپارچگي(Integration

ScopeScope)محدوده(Scope

TimeTime)زمان(Time

CostCost)هزینه(Cost

QualityQuality)کیفیت(Quality

ResourceHuman Resource)منابعانساني(Human Resource

CommunicationsCommunications)ارتباطات(Communications

RiskRisk)ریسك(Risk

ProcurementProcurement)تدارکات(Procurement

Stakeholder)ذینفعان(Stakeholder

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

Develop Project CharterDevelop Project CharterDevelop Project Charterآغازین

Develop Project PlansDevelop Project Management PlanDevelop Project Management Planبرنامهریزي

Direct Project WorkDirect and Manage Project WorkDirect and Manage Project Executionاجرا

Control Project WorkMonitor and Control Project WorkMonitor and Control Project Work
کنترل Control ChangesPerform Integrated Change ControlPerform Integrated Change Control

Close Project Phase or ProjectClose Project or PhaseClose Project or Phase
خاتمه

Collect Lessons Learned

جدول3-مقایسهحوزههايدانشي

جدول4-مدیریتیکپارچگيپروژه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan Scope Management

برنامهریزي
Define ScopeCollect RequirementsCollect Requirements

Define ScopeDefine Scope

Create WBSCreate WBSCreate WBS

Define Activities

اجرا

Validate ScopeVerify Scopeکنترل

Control ScopeControl ScopeControl Scope

خاتمه

جدول5-مدیریتمحدودهپروژه
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ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan Schedule Management

برنامهریزي

Define ActivitiesDefine Activities

Sequence ActivitiesSequence ActivitiesSequence Activities

Estimate Activity ResourcesEstimate Activity Resources

Estimate Activity DurationsEstimate Activity DurationsEstimate Activity Durations

Develop ScheduleDevelop ScheduleDevelop Schedule

اجرا

Control ScheduleControl ScheduleControl Scheduleکنترل

خاتمه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan Cost Management
برنامهریزي Estimate CostsEstimate CostsEstimate Costs

Develop BudgetDetermine BudgetDetermine Budget

اجرا

Control CostsControl CostsControl Costsکنترل

خاتمه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan QualityPlan Quality ManagementPlan Qualityبرنامهریزي

Perform Quality AssurancePerform Quality AssurancePerform Quality Assuranceاجرا

Perform Quality ControlPerform Quality ControlPerform Quality Controlکنترل

خاتمه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي
Establish Project Teamآغازین

Estimate Resourcesبرنامهریزي

Define Project OrganizationPlan Human Resource ManagementDevelop Human Resource Plan

Acquire Project TeamAcquire Project Team
اجرا Develop Project TeamDevelop Project TeamDevelop Project Team

Manage Project TeamManage Project Team

Control Resourcesکنترل

Manage Project Team

خاتمه

جدول6-مدیریتزمانپروژه

جدول7-مدیریتهزینهپروژه

جدول8-مدیریتکیفیتپروژه

جدول9-مدیریتمنابعانساني/منابعپروژه درISO، فرآيند 
 Establish

 Project Team

در گروه فرآيندي 
آغازين قرار داده 
شده؛ درحالي كه در 
PMBOK، فرآيند 

معادل آن يعني 
 Acquire Project

Team در گروه 

فرآيندي اجرا قرار 
دارد
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ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan Risk ManagementPlan Risk Management

برنامهریزي
Identify RisksIdentify RisksIdentify Risks

Assess RisksPerform Qualitative Risk AnalysisPerform Qualitative Risk Analysis

Perform Quantitative Risk AnalysisPerform Quantitative Risk Analysis

Plan Risk ResponsesPlan Risk Responses

Treat Risksاجرا

Control RisksControl RisksMonitor and Control Risksکنترل

خاتمه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

آغازین

Plan ProcurementsPlan Procurement ManagementPlan Procurementsبرنامهریزي

Select SuppliersConduct ProcurementsConduct Procurementsاجرا

Administer ContractsControl ProcurementsAdminister Procurementsکنترل

Close ProcurementsClose Procurementsخاتمه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

Identify StakeholdersIdentify Stakeholdersآغازین

Plan Stakeholder Managementبرنامهریزي

Manage StakeholdersManage Stakeholder Engagementاجرا

Control Stakeholder Engagementکنترل

خاتمه

جدول10-مدیریتارتباطاتپروژه

جدول11-مدیریتریسكپروژه

جدول12-مدیریتتدارکاتپروژه

جدول13-مدیریتذینفعانپروژه

ISO 21500: 2012 PMBOK 2012 (5th edition) PMBOK 2008 (4th edition)گروه فرآيندي

Identify Stakeholderآغازین

Plan CommunicationsPlan Communications ManagementPlan Communicationsبرنامهریزي

Distribute InformationManage CommunicationsDistribute Informationاجرا

Manage Stakeholder Expectations

Report Performanceکنترل

Manage CommunicationsControl Communications

خاتمه

 در ويرايش پنجم، 
 Identifyفرآيند

Stakeholders از 

حوزه ارتباطات به 
حوزه ذينفعان منتقل 

شده است.
- در ويرايش پنجم، 

 Manageفرآيند
 Stakeholder

 Expectations

 Manage به
 Stakeholder

 Engagement

تغيير نام پيدا كرده 
و از حوزه ارتباطات 

به حوزه ذينفعان 
منتقل شده است
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در پارادايم توصيفي 
مديريت استراتژيك 
عبارت است از يك 
فرآيند تصميم گيري 
مبتني بر آزمايش 
و تجربه. به عبارت 
ديگر تاكيد بر تفكر 
و اقدام به موقع 
است، نه داشتن يك 
برنامه آماده و حجيم 
استراتژيك.
در پارادايم توصيفي 
توجه به ساختن 
حيطه استراتژي 
است. براين 
اساس استراتژي 
در قالب برنامه، 
خط مشي، الگو، 
موقعيت يا نگرش 
 ۵P كه عنوان
 Plan.  مينتزبرگ
 Policy. Pattern.
 Position.
 Perspective

معروف هستند 
تعريف مي شوند

ت
ري

دي
ه م

قال
م

اين مكاتب ده گانه هر كدام داراي يك جنبه فكري 
منحصر به فرد بر اساس پارادايم اصلي هستند و غالبا 
از همان جنبه هم اغراق آميز به نظر مي رسند به طوري 
كه مي توان آنها را به داستان موالنا تشبيه كرد كه افراد 

مختلف يك فيل را از ديد خود توصيف مي كردند:
گفت همچون  آن يكی را كف به خرطوم اوفتاد 

ناودانست اين نهاد
آن بر او چون  آن يكی را دست بر گوشش رسيد 

بادبيزن شد پديد
ش��كل  گفت  آن يكی را كف چو بر پايش بسود 

پيل ديدم چون عمود
گفت خود اين  آن يكی بر پشت او بنهاد دست 

پيل چون تختی به دست
همچنين هر يك به جزوی كه رسيد 

فهم آن می كرد هرجا می شنيد

پارادايم تجويزي
در پارادايم تجويزي مديريت اس��تراتژيك عبارت 
اس��ت از طراحي، تنظيم و ارزيابي تمامي اقدامات  و 
عملياتي كه سازمان را قادر مي كند كه آينده را دقيق تر 

و روشن تر ترسيم كند.
از مهمترين خصوصيات اين پارادايم اين است كه 
شكل گيري استراتژي، فرآيندي آگاهانه و كنترل شده 
است و مس��ئوليت آگاهي و كنترل، به عهده شخص 
اول سازمان است. استراتژي ساده و غير رسمي توسعه 

مي يابد. خصوصيات ديگر آن به شرح زير مي  باشد:
•  استراتژي ها ويژه و منحصر به فرد همان سازمان 

است.
• استراتژي ها به طور كامل از فرآيند طراحي تدابير 

شكل مي گيرند.
• اس��تراتژي به نحوي وارد جزئيات مي ش��ود كه 

سادگي آن حفظ خواهد شد.
• طرح ريزي، اجرا و ارزيابي در فرآيند تكميلي ولي 

جدا از هم صورت مي گيرد.
مكاتب در اين پارادايم به شرح زير است:

مكتب طراحي: به آينده و چش��م انداز استراتژيك 
نظر دارد.

مكتب برنامه ريزي: مس��تقيما به جلو نگاه مي  كند 
تا اس��تراتژي هاي حاصل ش��ده را ب��ه طرق مختلف 

برنامه ريزي كند.
مكتب موقعيت يابي: به گذش��ته مي نگرد، يعني به 
اطالعاتي كه تجزيه و تحليل شده اند و در جعبه سياه 

ساخت استراتژي قرار دارند.

پارادايم توصيفي
در پارادايم توصيفي مديريت اس��تراتژيك عبارت 
است از يك فرآيند تصميم گيري مبتني بر آزمايش و 
تجربه. به عبارت ديگر تاكيد بر تفكر و اقدام به موقع 
است، نه داشتن يك برنامه آماده و حجيم استراتژيك.

در پاراداي��م توصيف��ي توج��ه به س��اختن حيطه 
استراتژي است. براين اساس استراتژي در قالب برنامه، 
 5P خط مش��ي، الگو، موقعيت يا نگرش ك��ه عنوان
 Plan. Policy. Pattern. Position.  مينتزب��رگ
Perspective معروف هس��تند تعريف مي ش��وند. 
تغييرات سريع غير خطي و غيرقابل پيش بيني محيط 
باعث شده كه به ش��دت اثربخشي پارادايم تجويزي 

تحت الشعاع قرار گيرد.
مكاتب در اين پارادايم به شرح زير است:

مكتب كارآفريني: به بينشي منحصر به فرد از آينده 
نظر دارد.

مكتب ش��ناختي: بر ذهن و بينش استراتژيس��ت 
به عنوان عام��ل تعيين كننده در ش��كل گيري فرآيند 

استراتژي تمركز مي نمايد.
مكتب يادگيري: مديريت اس��تراتژيك را فرآيند 
»يادگيري جمعي« مي پندارد كه هدف از آن توسعه 
و س��پس بهره برداري از قابليت هاي متمايزي است 

كه تقليد از آنها دشوار است.
مكتب قدرت گرايي: در مديريت استراتژيك توجه 

به قدرت خرد ) افراد و گروه هاي داخل س��ازمان( و 
ق��درت كالن ) محيط بيروني كه س��ازمان با ذينفعان 

مختلف در تعامل است( است.
مكتب فرهنگي: اعتقاد بر اين است كه فرهنگ بر 
سبك تفكر افراد سازمان موثر است و اين سبك تفكر 
بر چگونگي تحليل آنها از محيط و فرآيند شكل گيري 

استراتژي تاثير مي گذارد.
مكتب محيطي: پي��روان اين مكتب فرآيند تدوين 
اس��تراتژي را معادل فرآيند عكس العمل س��ازمان به 
محي��ط مي دانند كه اين عكس العمل عمدتا مبتني بر 

پذيرش شرايط محيط است.

پارادايم تلفيقي
اي��ن پارادايم تركيب��ي از دو پاراداي��م تجويزي و 
توصيفي است. در اين پارادايم تاكيد بر لزوم همخواني 
و ايجاد توازن بين قوت و ضعف سازمان، فرصت ها 
و تهديدهاي محيطي، تغيير عوامل محيطي و ش��كل 
دهي محيط، مطابق اهداف و استراتژي هاي مورد نظر 
ضروري است. اگر چه بر اساس اين پارادايم مي توان 
مكاتب مختلف را تركيب كرد اما اين گروه تنها شامل 

يك مكتب است كه مكتب پيكربندي ناميده مي شود.
مكتب پيكربندي: تدوين اس��تراتژي به عنوان يك 

فرآيند تحول و دگرگوني است.
*رئیسبخشسیستموکیفیتشرکتناردیس

پارادايم ها و مكاتب مختلف در مديريت استراتژيك
در اين نوشتار سعي بر اين است كه به اختصار توضيحاتي در خصوص پارادايم ها و مكاتب مختلف در مديريت استراتژيك ارائه شود. سه پارادايم 

اصلي در مديريت استراتژيك مطرح است كه هر كدام از پارادايم ها مكاتب مختلفي دارند كه در تصوير زير نمايش داده شده است:

عليرضا 
* رضايتمند 
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بايد از داربست بندي 
به صورت مجزا و 
اعمال سليقه هاي 

شخصي توسط 
گروه هاي مختلف 

كاري در كارگاه 
جلوگيري كرد. 

كليه داربست ها 
بايد تحت نظارت 

افسر داربست بندي 
كارگاه و براساس 

اصول ايمني و 
دستورالعمل هاي 

مرتبط بسته و باز 
گردد

3339

ني
يم

ا

محسن
خرسندي *

 درگزارش اوليه اعالم ش��د كه داربس��ت 
فلزي از زير پاي كارگر جوشكار رها شده و 
فرد سقوط مي كند. در بررسي بيشتر و تحليل 
حادثه مش��خص شد كه ش��ركت پيمانكاري 
جهت تسريع درانجام عمليات جوشكاري در 
آن قس��مت، اقدام به نصب داربستي معلق و 
نا ايمن كرده كه عامل بروز حادثه بوده است.

پيمانكار براي نصب داربس��ت موقت در 
ارتفاع زير پايپ رك ها، اقدام به اس��تفاده از 
بس��ت هاي ويژه اي كرده كه اصطالحا بست 

H ناميده مي شوند.
اين بست ها همانگونه كه از شكل ظاهري 

آن مشخص است، دو نقطه تكيه گاه دارد: 
 تكيه گاه اول جهت اتصال بس��ت به يك 
صفح��ه فلزي مثل بال تيرآهن طراحي ش��ده 
اس��ت و توس��ط يك پيچ بلن��د و يك آچار 
دستي بايد بست به صورت محكم به تيرآهن 

قفل گردد. 
تكيه گاه دوم مفصل لواليي مدوري اس��ت 
كه نش��يمنگاه لوله داربس��ت تلقي مي گردد. 
بع��دا از اينكه بس��ت ب��ه تكي��ه گاه مطمئن 
ثاب��ت گرديد، لوله داربس��ت در نش��يمنگاه 
بس��ت مس��تقر و بس��ت لواليي توسط يك 
پيچ و مهره به بدنه بس��ت H مهار مي ش��ود. 
دربررسي ريشه اي علت حادثه مشخص شد 
كه تكيه گاه اول بس��ت، به ص��ورت قائم به 
بال ستون فلزي پايپ رك متصل شده است و 
لوله داربست نيز به صورت افقي در تكيه گاه 
دوم مستقر ش��ده است، يادآوري مي شود كه 
اين لوله داربس��ت به عنوان ساپورت تحتاني 
جاي��گاه كار جوش��كار مورد اس��تفاده قرار 
گرفت��ه و تخته ه��اي زيرپاي��ي ني��ز روي آن 
مس��تقر ش��ده اند. اين روش اتصال نا مطمئن 
بست به صورت قائم و نيروي عمودي ناشي 
از وزن كارگران، تخته هاي زيرپايي و ابزاركار 
موجب ليزخوردن و رها ش��دن بس��ت H از 
محل تكيه گاه اول آن ش��ده و در نهايت فرد 

سقوط مي كند كه خوشبختانه به خير مي گذرد. 

آموخته هاي ناشي از حادثه: 
- داربست بندي يكي از مهم ترين مباحث 
كنت��رل عملي��ات HSE دركارگاه اس��ت و 
بايد م��ورد توجه ج��دي تمامي پيمانكاران و 

كارشناسان HSE قرار گيرد.
- داربس��ت بندي يك مهارت ويژه بوده و 
بايد افرادي به عنوان افس��ران داربست بندي، 
از ط��رف مراكز آموزش��ي وحرفه اي، تربيت 
ش��ده و در محيط هاي كاري مورد اس��تفاده 
قرار گيرند. بدين نحو كه كليه داربس��ت ها بر 
اس��اس اصول و معياره��اي صحيح فني برپا 
ش��ده وپس از كنترل كليه پارامترهاي ايمني 
مرتبط مثل مهارها، جايگاه هاي كار، مس��يرو 
پله هاي دسترس��ي كارگران، حفاظ هاي تاپ 
ري��ل و مي��د ري��ل و غيره نس��بت به نصب 
SCAF TAGE روي آن اق��دام گردد. هيچ 
فردي به جز افسر داربست بندي، اجازه تغيير 
در ساختار داربس��ت را تا پايان كار نخواهد 
داش��ت. چنانچه داربستي فاقد ضوابط ايمني 
باش��د بايد عالمت هاي عدم مجوز كار روي 
آن نصب و بالفاصله نسبت به انجام اقدامات 

اصالحي مربوطه اقدام شود.
-  بس��ت هاي H در حادثه فوق، به غلط 
مورد استفاده قرار گرفته اند. بايد توجه داشت 
كه اين بس��ت ها بايد به نحوي به جايگاه هاي 
كار متصل ش��وند كه احتمال جابه جايي آنها 
وجود نداش��ته باش��د. در زي��ر نماي صحيح 

بستن آن نمايش داده شده است.
- بايد از داربست بندي به صورت مجزا و 
اعمال سليقه هاي ش��خصي توسط گروه هاي 
مختل��ف كاري در كارگاه جلوگي��ري ك��رد. 
كلي��ه داربس��ت ها بايد تحت نظارت افس��ر 
داربست بندي كارگاه و براساس اصول ايمني 

و دستورالعمل هاي مرتبط بسته و باز گردد.
*رئیسبخشایمنيوحراست

حدود ساعت 14.45 روز سه شنبه مورخ 92/01/20 يكي از نفرات پيمانكاري لوله كشي نيروگاه شيركوه يزد، حين جوشكاري لوله هاي 8 اينچ 
روي پايپ رك )pipe rack( واقع در ضلع جنوب سرويس هاي كمكي، از ارتفاع حدود 4متري روي داربست فلزي، سقوط مي كند كه خوشبختانه 

منجر به مصدوميت جدي نمي شود. 

در كارگاه شيركوه يزد
تصویرمحلسقوطکارگر

Hنمایيازبست

Hنمایيازشبیهسازينحوهغلطبستنوبارگذاريبست

Hنمايصحیحاتصالبست

Hنمايصحیحاتصالبست

تجزيه و تحليل يك حادثه

شرح حادثه 
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پروژكتورهاي 
نمايش از جلو در 
حقيقت سامانه اي 
دو تكه هستند: يك 
پروژكتور كه تصاوير 
را ايجاد مي كند و 
صفحه  مخصوصي 
كه آن را بازتاب 
مي دهد. دانستن 
اينكه پروژكتورها 
از دو بخش اصلي 
تشكيل شده اند، 
برخي افراد ناشي 
را مي ترساند و آنها 
از خريد و نصب آن 
صرف نظر مي كنند. 
در حالي كه اين كار 
بسيار ساده و سهل 
است

اصول اوليه پروژکتورها
پروژكتوره��اي نماي��ش از جل��و در حقيقت 
س��امانه اي دو تكه هس��تند: ي��ك پروژكتور كه 

تصاوير را ايجاد مي كن��د و صفحه  مخصوصي كه 
آن را بازتاب مي دهد. دانستن اينكه پروژكتورها از 
دو بخش اصلي تشكيل شده اند، برخي افراد ناشي 
را مي ترساند و آنها از خريد و نصب آن صرف نظر 

مي كنند. در حالي كه اين كار بس��يار ساده و سهل 
اس��ت. پروژكتورهاي مورد نظر م��ا عمومًا با يكي 
 DLP، LCD :از اين س��ه فناوري توليد ش��ده اند

.LCOS يا
پروژكتوره��اي LCD اصوالً ب��ا همان فناوري 

س��اخته ش��ده اند كه در تلويزيون هايي با صفحه 
تخت )Flat-Panel( شاهدش هستيم. در واقع، 
پروژكتورهايي از اين دست در حوزه قيمتي ارزان 
تا متوس��ط جاي مي گيرند. البت��ه مدتي قبل آنها را 
مي توانس��تيم در دس��ته پروژكتوره��اي اقتصادي 
يا بس��يار ارزان قيمت جاي دهي��م، اما با توجه به 
پيش��رفت هايي ك��ه در برخي از مدل ه��اي جديد 

 مزايا و معايب صفحات نمايش غول پيكر

پيشنهاد  داريد،  را  بزرگ  نمايش  با صفحه  تلويزيون  اگر قصد خريد 
مي كنيم پيش از هر كار اين مقاله را تا انتها مطالعه كنيد، شايد بتوانيد 
جايگزين بهتري با هزينه كمتر و خروجي بزرگ تري در نظر بگيريد. بله، 
امروزه با باال رفتن كيفيت نمايش پروژكتورها، اين ابزارها كه روزگاري 
تنها در موارد محدودي به كار گرفته مي شدند، كاربري بيشتري يافته اند 
و از خانه ها سر درآورده اند. بياييد به برخي از نقاط مثبت و منفي اين 
ابزارهاي نمايش بپردازيم و ببينيم آيا مي توانيم آن را جايگزين تلويزيون 

كنيم، يا خير.
علي رغم اينكه شخصاً )جئوفري موريسون( مقاالت بسياري درباره 

تلويزيون ها نوشته ام، آخرين بار در تابستان سال 2000 يك تلويزيون 
CRT خريدم. در عوض تمامي كاربري ها تلويزيون را  روي  اينچ   27
صفحه ي 102 اينچي كه پروژكتورم ايجاد مي كند، تماشا مي كنم. جالب 
است بدانيد نه تنها هزينه  راه اندازي يك پروژكتور چندان زياد نيست، 
بلكه جاي زيادي اشغال نكرده، وزن كمي دارد و از همه مهم تر صفحه 
خروجي بزرگ تري  با قيمت بسيار كم به شما هديه مي كند و نصب و 
راه اندازي اش به مراتب ساده تر از آن چيزي است كه فكرش را مي كنيد. 
در اين مقاله به بررسي مزايا و معايب پروژكتورها خواهيم پرداخت و 

اينكه چرا چنين وسيله اي حقيقتاً براي بسياري مناسب تر است.

امير 
يافتيان *

پروژکتور در برابر تلويزيون
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اگر پروژكتور را بر 
روي سقف نصب 
كنيد، صفحه آن 
مي تواند بر روي 

ديوار تشكيل 
شود. نصب هاي 

گران قيمت تر شامل 
صفحات جمع شدني 
نيز هستند كه صفحه 

پروژكتور در سقف 
جمع شده و زماني 

كه از پروژكتور 
استفاده نمي كنيد از 
نظر محو مي شوند. 

برخي افراد نيز 
ترجيح مي دهند ديوار 

را به خوبي رنگ 
كنند و ديگر صفحه 
نمايش نخرند، اما 
شخصاً اين كار را 

نمي پسندم

ص��ورت گرفته قدري ب��ر قيمت تمام ش��ده آنها 
افزوده شده است. اپسون، براي نمونه در اين چند 
سال گذش��ته پروژكتورهاي بسيار خوبي تهيه و به 

بازار عرضه كرده است.
پروژكتوره��اي DLP ي��ا پ��ردازش رقومي نور 
)Digital Light Processing( از تراش��ه هاي 
كوچكي با ميليون ها آينه  كوچك تش��كيل شده اند. 
اين دس��ته از پروژكتورها در محدوده  قيمتي بسيار 
ارزان تا فوق گ��ران جاي مي گيرند كه نه تنها براي 
اس��تفاده هاي ش��خصي بلكه براي سالن هاي سينما 
نيز كارب��رد دارند. نمايش ديجيتال در س��الن هاي 
 DLP س��ينما اغلب با اس��تفاده از پروژكتورهاي
صورت مي گيرد. هر چند نسبت كنتراست و سطح 
مش��كي تصوير خروج��ي آنها به خوبي بس��ياري 
 LCD ي��ا مدل ه��اي LCOS از پروژكتوره��اي
نيس��ت، اما وضوح نمايش حركت آن بهتر از ساير 
 DLP نمونه هاست. به همين دليل از پروژكتورهاي
زياد تعريف نمي كنيم، اما عمومًا كيفيت تصوير آنها 

خيلي خوب است.
LCOS يا پروژكتورهاي كريس��تال مايع روي 
س��يليكون )liquid Crystal on Silicon( را 
مي توان نمونه اي هيبري��دي )دوگانه( و از تركيب 
 LCD و DLP دو نوع پروژكتور پيش��ين – يعني
– دانس��ت ك��ه روي صفحه آين��ه اي آن اليه اي از 
كريستال مايع قرار دارد. از اين گذشته سطح رنگ 
مشكي و نسبت كنتراست هر دو در حد بسيار عالي 
است. پروژكتورهاي كمپاني JVC براي نمونه )كه 
سري D-ILA نام دارند( بهترين نسبت كنتراست 
ممك��ن را در اين بين ارائه مي كنند. از نظر كيفيت، 
پروژكتورهاي س��ري SXRD شركت سوني نيز با 
فاصل��ه اي كم در مقام دوم قرار مي گيرند. محدوده 
قيمتي اين س��ري از پروژكتورها از متوسط تا گران 
 4K قيمت ج��اي دارد، البته پروژكتورهاي س��ري
سوني بس��يار گران قيمت و در عين حال پيشرفته 

هستند.
 

فوايد پروژکتورها
ان��دازه: اين يكي از مواردي اس��ت كه در وهلۀ 
اول ب��ه نظر مي آي��د و از عوامل مه��م در انتخاب 
پروژكتور مناسب با توجه به نياز فرد است. شخصًا 
ي��ك پروژكتور با عرض نماي��ش 3.6 متر يا 144 
اينچ در خان��ه دارم كه مي تواند ب��ه خوبي فيلم ها 
را ب��ه نس��بت 2.35: 1 نمايش ده��د؛ و در حالت 
تصويري 16x9، ش��خصيت هاي فيلم تقريبًا اندازه  
واقعي خودش��ان هستند، شايد هم قدري بزرگ تر! 
و در حالت كلوزآپ، س��ر كاراكتر فيلم تقريبًا 1.2 

متر مي شود.
بياييد از منظر ديگري به اين موضوع نگاه كنيم: 
تماش��اي فيلم »ارباب حلقه ها« با نس��بت 2.35: 1 
در صفحه نمايش��ي كه تقريب��ًا تمامي فضاي ديوار 
روبه روي ش��ما را پر مي كند حقيقتًا بس��يار جذاب 

اس��ت. به تازگي ه��م، از تلويزيوني ك��ه در خانه 
داشتم به عنوان نمايش��گر رايانه استفاده مي كنم كه 
به دليل ابعاد بس��يار بزرگ و خوب��ي كه دارد خود 

تماشاخانه اي تمام عيار به شمار مي رود.
در صفح��ات كوچك، تلويزيون هاي پنجاه اينچ 
و بيش��تر نمي توانيد تمامي جزيياتي كه در فيلم هاي 
فول  اچ دي )1080 پيكسل( وجود دارد را از نزديك 
ببينيد. و با توجه به فاصله ي متوسط 3 متري كه از 
تصوير داريم، چشم قادر به تشخيص تمامي موارد 
موجود در آن نيس��ت. اما زماني كه اين ابعاد را به 
100 اينچ يا بيشتر ارتقا مي دهيد، مي توانيد تك تك 
موهاي فرد را بشماريد. اينجاست كه پروژكتورهاي 
4K وارد بازي مي ش��وند. هر چن��د گمان مي كنم 
كيفيت اولت��را اچ دي در تلويزيون هاي 4K كيفيت 
جالبي نيس��ت، پروژكتورهاي 4K انتخابي ايده آل 
به ش��مار مي روند. اصوالً هرچ��ه تصوير بزرگ تر 
مي ش��ود نياز به رزولوش��ن باالتر خواهيم داشت. 
اغلب افراد احتماال قادر به تش��خيص پيكسل ها در 
تصويري 150 اينچ از فاصله 2.5 تا 3 متري هستند. 
متأس��فانه درحال حاضر پيدا ك��ردن پروژكتورهاي 
اولترا اچ دي سخت تر از تلويزيون هاي اولترا اچ دي 
ش��ده اس��ت. اگر مي خواهيد ابعاد و اندازه  ايده آل 
صفحه نمايش، فاصله تماشا و وضوح تصوير را در 
چنين دس��تگاه هاي 4K به دست آوريد، بهتر است 
به اين ماش��ين حساب كه كريس هينونز آن را تهيه 

كرده مراجعه كنيد.
بايد توجه داش��ته باش��يد تصاوير ك��م كيفيتي 
ك��ه در DVDهاي معمولي يا ش��بكه هاي داخلي 
پخش مي ش��وند در چنين دس��تگاه هاي نمايش با 
كيفيت��ي عذاب آور خواهد ب��ود. بدتر از همه اينكه 
ب��ا تهيه چنين تجهيزاتي، خانه ش��ما به پاتوق فيلم 
بازي هاي دوستان و آشنايان بدل شده و بيش از آن 
چيزي كه براي خريد تجهيزات صوتي و تصويري 
هزين��ه كرده ايد، بايد ب��راي پذيراي��ي از ميهمانان 

دائمي سرمايه گذاري كنيد! 
ديدن راحت تر تصاوير: ش��ايد بعضي از ش��ما 
از خود بپرس��يد تماش��اي چنين تصاوير بزرگي به 
چش��م آسيب نمي زند؟ در حقيقت، قضيه برعكس 
تصور شماس��ت. پر كردن درصد بيشتري از فضاي 
قابل مشاهده ش��ما با درخشندگي متوسط بر روي 
صفح��ه ي نمايش ب��زرگ براي چش��م آزار دهنده 
نيس��ت. و بيشتر ش��بيه س��ينماي واقعي است كه 
اغل��ب بي��ش از 5 واحد نوري )ف��وت لمبرت( يا 
بيش��تر توليد نمي كند )بر روي صفحه نمايش من، 
اغل��ب پروژكتورها چيزي بين 30 تا 40 واحد نور 
توليد مي كنند؛ و يك LED LCD مي تواند تا سه 

برابر آن نور توليد كند(. 

فضاي مورد نياز
اگ��ر پروژكت��ور را بر روي س��قف نصب كنيد، 
صفحه آن مي تواند بر روي ديوار تش��كيل ش��ود. 

نصب هاي گران قيمت تر شامل صفحات جمع شدني 
نيز هستند كه صفحه پروژكتور در سقف جمع شده 
و زمان��ي كه از پروژكتور اس��تفاده نمي كنيد از نظر 
مح��و مي ش��وند. برخي افراد ني��ز ترجيح مي دهند 
ديوار را به خوبي رنگ كنند و ديگر صفحه نمايش 

نخرند، اما شخصًا اين كار را نمي پسندم.
البت��ه مي توانيد در حالت معمول تلويزيون خود 
را ب��ه ديوار نصب كني��د، اما بس��ياري اين كار را 
نمي كنند. البته اين تلويزيون ها در مقايسه با صفحه 
بس��يار س��بك مورد نياز پروژكتورها بسيار سنگين 
هستند، حتي اگر از دستتان رها شود باز هم احتمال 

آسيب به آن بسيار كم خواهند بود.
 

معايب
ن��ور:  اين مش��كل بزرگي در نوع خود اس��ت. 
فرقي نمي كند كه پروژكتور ش��ما تا چه حد پرنور 
باش��د  و باز هم فرقي نمي كن��د كه صفحه نمايش 
ش��ما از چه ماده اي ش��كل گرفته اس��ت، هر نور 
محيط��ي كه در اتاق وجود دارد مي تواند به تصوير 
نهايي شما آسيب برساند. تجربه  تماشاي تلويزيون 
با نوري كه روي آن سايه افكنده را فراموش كنيد، 
چ��را كه بايد بتوانيد كنترل تم��ام عياري روي نور 
اتاق داشته باش��يد، در غير اين صورت تنها شب ها 
مي توانيد به تماش��ا بنش��ينيد. در س��ينماي خانگي 
كه ش��خصًا براي خود ايجاد كرده ام، روزها قدري 
نور وارد محيط مي ش��ود، هر چند آنقدر نيست كه 
براي كيفيت تصوير تاثير منفي داش��ته باشد ولي به 
همين خاطر اس��ت كه تنها شب ها مي توانم كيفيت 
دستگاه هاي پروژكتور را آزمايش و بررسي كنم كه 

نهايتًا به تجربه  عجيب و غريبي منجر شده است.
المپ ها: تقريب��ًا تمامي پروژكتورها از المپ هاي 
UHP اس��تفاده مي كنن��د، كه مي توان��د چند هزار 
س��اعتي كار كن��د و بعد از آن ني��ز مي توان با چند 
ص��د دالر دوب��اره آن را به حال��ت اول برگرداند. 
حدوداً هر دو سال يك بار بايد آن را تعويض كنيد 
كه رابطه مس��تقيمي با ميزان استفاده شما دارد. البته 
 LED را با المپ هاي UHP مي توان المپ ه��اي
ارزانتر جايگزين كرد، ولي اين المپ ها نيز هزينه ي 
 UHP باالي��ي در پي دارند و كاراي��ي المپ هاي

را ندارند.
ع��ادات عجي��ب و غريب: ب��ا اس��تفاده از اين 
پروژكتورها، برخي از عادات روزمره ش��ما به طرز 

عجيبي تغيير خواهند كرد. مثاًل؛ 
- از ميزان راه رفتن تان در مقابل صفحه نمايش 

كاسته خواهد شد.
- به همين خاط��ر نمي تواني��د از فناوري هايي 
نظير Kinect يا كنس��ول هاي بازي Wii استفاده 
كني��د. چرا كه ايس��تادن در مقاب��ل تصوير موجب 
س��ايه افكندن بر آن مي شود، البته اگر پروژكتور را 
بر روي س��قف نصب كنيد چنين مشكلي نخواهيد 

داشت.
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جالب اينجاست كه 
تناسب خطي خاصي 
بين قيمت پروژكتور 
و كارايي و كيفيت 
آن وجود ندارد. در 
حالي كه شركت 
اپسون ارائه دهنده   
شفاف ترين صفحات 
نمايش است، به 
راحتي مي تواند 
تصاوير ۱۵۰ 
اينچي را نمايش 
دهد. از سوي ديگر 
 JVC پروژكتورهاي
بهترين كنتراست 
تصوير را دارند و 
سوني نيز رنگ هاي 
حقيقي و دقيقي را 
ارائه مي كند
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- صفح��ه نمايش تلويزيون دوس��تانتان بس��يار 
كوچك تر به نظر خواهد رسيد.

البت��ه اي��ن م��وارد پس از س��ال ها اس��تفاده از 
پروژكتور در اينجانب به وجود آمده است.

ديگر معايب
ص��دا: الزم به ذكر نيس��ت كه نياز به دس��تگاه 
گيرن��ده و بلندگ��وي پخش صدا خواهد داش��ت؛ 
چرا ك��ه پروژكت��ور همانند تلويزيون نيس��ت كه 
داراي بلندگويي براي پخش صدا باش��د. از طرف 
ديگ��ر هيچ ي��ك از پروژكتورها گيرن��دة ديجيتالي 
تصوير ندارند، به همين دليل نياز به يك دس��تگاه 
س��تاپ باكس يا ريس��يور ماهواره خواهيد داشت؛ 
البت��ه كاربراني كه از تلويزيون ه��اي ماهواره اي يا 
ديجيتال��ي اس��تفاده مي كنند نص��ف قضيه را حل 

كرده اند.
صفح��ه نمايش: ح��اال نوبت ب��ه صفحه نمايش 
مي رسد. قيمت صفحه هاي نمايش از چند صد دالر 
تا چند هزار دالر در نوسان است. همان طور كه در باال 
ذكر شد، هرگز از ديوار خانه به عنوان صفحه نمايش 
اس��تفاده نكنيد. از آنجا ك��ه تصاوير حاصل از تابش 
نور پروژكتور بر روي صفحه نمايش است؛ پس اگر 
اي��ن صفحه داراي ناهمواري يا زوايدي باش��د، آنها 
نيز هميش��ه ديده مي شوند. به همين دليل بهتر است 
قدري هزينه كرده و يك صفحه س��فيد خوب براي 
خودت��ان تهيه كنيد. برخي از صفحات نمايش داراي 
قابليت هاي ويژه اي هس��تند كه از آن جمله مي توان 
به بهبود تصوير خروجي، افزايش كنتراس��ت تصوير 
ارتقاي سطح رنگ مشكي تصوير يا ساير موارد اشاره 
كرد. بهتر است براي انتخاب نمونه مناسب سري به 
ب��ازار بزنيد يا پيش از آن در فروش��گاه هاي اينترنتي 

اطالعات بيشتري كسب كنيد.
كابل ها: كابل ها مشكل ديگري است كه خواسته 
يا ناخواس��ته با آن سر و كار خواهيد داشت. كابل 
HDMI كه از دس��تگاه گيرن��ده  تصويري خارج 
ش��ده را بايد به پروژكتور خ��ود متصل كنيد. البته 
به تازگي فناوري هاي بي س��يم ني��ز به بازار عرضه 
ش��ده كه مي تواند دردس��رهاي كمتري در مقايسه 
با اس��تفاده از كابل داش��ته باشد؛ متاس��فانه قيمت 

پروژكتورهاي بي سيم كمي چشمگير است.
صداي اضافي: از آنجايي كه المپ هاي UHP و 
LED گرماي قابل توجه��ي ايجاد مي كنند به همين 
خاط��ر پروژكتورها داراي فن هايي هس��تند كه براي 
خنك كردن دس��تگاه مورد اس��تفاده قرار مي گيرند. 
ب��ه همين دلي��ل ميزان ص��داي تولي��دي آن نيز در 
محيط اضافه مي ش��ود. پروژكتورهاي ارزان قيمت و 
كوچك صداي بلندت��ري ايجاد مي كنند. درحالي كه 
پروژكتورهاي ب��زرگ و گران قيمت ت��ر به گونه اي 
طراحي شده اند كه صداي كمتري توليد كرده و تقريبًا 
بي صدا باش��ند. اگر قرار اس��ت پروژكتور در باالي 
س��رتان قرار گيرد، بهتر اس��ت مدل هاي كم و سر و 
صداتر را انتخاب كنيد و اگر قرار اس��ت اين دستگاه 
در قفسه اي در فاصله اي دور قرار گيرند، اين موضوع 

چندان اهميتي نخواهد داشت.
 هزين��ه: هزين��ه ديگري را ني��ز در نظر بگيريد. 
ه��ر چن��د پروژكتورهاي ارزان قيم��ت زير 1000 
دالري در بازار كم نيس��تند و داراي كيفيت تصوير 
خوب مي باش��ند، بايد قدري سركيسه را شل كنيد. 
 HW50 س��وني ،JVC X35 پروژكتورهايي نظير
و اپسون 5020 را بررس��ي كرده ام كه دستگاه هاي 

بسيار خوبي هستند.
 اين پروژكتوره��ا در حدود قيمتي 3 تا 4 هزار 

دالر جاي دارند كه قدري به جيب مبارك س��نگين 
مي آيد آن هم با اين نرخ دالر! 

جالب اينجاس��ت كه تناسب خطي خاصي بين 
قيم��ت پروژكت��ور و كارايي و كيفي��ت آن وجود 
ن��دارد. در حالي كه ش��ركت اپس��ون ارائه دهنده   
ش��فاف ترين صفحات نمايش اس��ت، ب��ه راحتي 
مي توان��د تصاوير 150 اينچ��ي را نمايش دهد. از 
سوي ديگر پروژكتورهاي JVC بهترين كنتراست 
تصوير را دارند و س��وني ني��ز رنگ هاي حقيقي و 
دقيقي را ارائه مي كند. محصوالت ش��ركت سوني 
شامل پروژكتورهاي 4K مي شوند و پروژكتورهاي 
DLP نيز مي توانند در عين حال رنگ هاي حقيقي 

و نوري خارق العاده اي داشته باشند.

جمع بندي
همان طور كه مي دانيد شخصًا يكي از طرفداران 
اس��تفاده از پروژكت��ور به جاي تلويزيون هس��تم. 
بااين حال معتقدم ك��ه افراد كمتري به اين موضوع 
اعتق��اد عملي دارند. دليل اين موضوع اين اس��ت 
كه به شخصه پروژكتوري نصب كرده ام كه تصوير 
نهايي آن 102 اينچ است و با آن به تماشاي فيلم و 
برنامه هاي تلويزيوني مي نشينم و در مابقي زمان ها 
از آن براي بازي هاي ويدئويي بهره مي برم؛ به نظر 
ش��ما آيا مي توانم دوباره به تجربه  قديمي تماشاي 

تلويزيون عادت كنم!؟ 
نظ��ر ش��ما دراين ب��اره چيس��ت؟ آي��ا مايل به 
جايگزي��ن ك��ردن پروژكت��ور به ج��اي تلويزيون 

هستيد؟ 
ای��نمقالهبهقلموازکالمجئوفريموریس��وننوش��ته

شدهاست.
*تکنسینسختافزاروپشتیبانيفني
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بايد متذكر شد كه 
هنوز وظايف سنتي 
زن بسيار مطرح 
است و زن شاغل 
در حقيقت دوگانگي 
وظايف خود را حس 
مي كند. آيا در جهت 
حل اين مساله نبايد 
ارزش هاي منفي 
مترتب بر خانه داري 
و نقش هاي مرتبط با 
آن را دگرگون كرد؟ 
وظيفه اي كه بر عهده 
همه سازمان هاي 
موثر در ارزش ها و 
انديشه هاست، از 
جمله خود خانواده، 
مدرسه، وسايل 
ارتباط جمعي آيا 
بازهم در اين جهت 
نبايد از ابعاد شكاف 
بين خانه و بيرون از 
خانه با ارائه قدرت 
اقتصادي به زن خانه 
دار كاست

اش��تغال زن��ان در فعاليت هاي اقتص��ادي خارج از 
چارچوب خانوار كه در چند دهه گذش��ته و به ويژه در 
جامعه هاي شهري بسياري از كشورها به تدريج اهميت 
يافته، مس��ائلي را مطرح كرده است كه به دليل اهميت، 
موض��وع پژوهش هاي متعددي قرار گرفته اس��ت در 
كش��وري مانند ايران گرايش زنان به اشتغال همگام با 
دسترسي بيشتر آنان به سازمان هاي آموزشي )مدارس 
و دانشگاه ها( در مدتي بالنسبه كوتاه در اغلب شهرهاي 
بزرگ شدت يافت. اما از آنجايي كه اين امر با شتابزدگي 
در ميان برخي از گروه ها مطرح ش��ده و در عين حال 
ش��رايط اجتماعي- فرهنگي جامعه در خيلي از موارد 
پويايي متناس��ب با آن را نداشته است، اشتغال زنان از 
سويي با مس��ائل حاد – در برخي از موارد مواجه شد 
و از س��وي ديگر اختالف عقي��ده را در ميان توده هاي 
مختلف مردم موجب ش��د.  گش��ايش جامعه ايران به 
س��وي آورده هاي تمدن جديد دگرگوني هاي بسيار به 
ب��ار اورده ك��ه از مهم ترين آنها حرك��ت زن از خانه و 
دستيابي وي به بازار اشتغال است. اين پديده جامعه و 
مخصوصا خانواده ايراني را از جهاتي بسيار تحت تاثير 
قرارداد .چهره اشتغال صورتي تازه يافت و در توليد و 
مصرف حد نصابهاي تازه وضع شد چنانكه سرنوشت 
زن تغييري بنيادي يافت اگر تا كنون زن ايراني در روستا 
عامل مهمي در توليد به شمار مي رفت هنگام اتمام كار 
و تبديل كاالي توليد ش��ده به پول يعني قدرت فردي 
ديگر صاحب بالمنازع آن بود. در ش��هر، زن در محيط 
خان��ه و دور از محدوده هاي قدرت حيات مي گذراند 
و شغلي خاص يافته بود كه خانه داري خوانده مي شد. 
يعني تمامي مكانيسم هاي اقتدار در يد قدرت مرد قرار 
داش��ت. در اين زمينه اجتماع��ي زن حكم كااليي نادر 
را مي يافت كه بهايي متناس��ب با مقتضاي ويژگي هاي 

جسمانيش مي پذيرفت.
»ه��رم ق��درت« در خانواده عمودي ب��ود – طالق 
يكس��ويه و بدون اطالع زن صورت مي گرفت- كليه 
اركان پ��در س��االري تكوين يافته بود و ب��ه طور كل 
مفاهيمي وي��ژه در فرهن��گ جامعه پديد آم��ده بود كه 
حكايت از تراژدي محتوم زن داشت گاه وي را ضعيفه 
و گاه همچ��ون ديگر كاالي خانه من��زل مي خواندند 
.زيرا بناي اين تصوير از واقعيت را نظام ارزشي جامعه 
تش��كيل مي داد كه تجل��ي گاه عيني آن س��ازمان هاي 
آموزشي و مشخصات ويژه آن بود. آموزش آن طوري 
كه كارشناس��ان مي خواستند صورت متفاوتي براي زن 
ومرد نداشت ليكن دستيابي محدود زن به فرصت هاي 
آموزش��ي ضربه اي بر آزادي واقعي زن در برخورداري 
از مواهب اجتماع��ي وارد مي كرد كه نتيجه طبيعي آن 
پيدايي جامعه دو گان��ه درون مرزهاي ملت ايران بود؛ 

دنياي خاص زن و دنياي ممتاز مرد.

موانع اشتغال زنان 
بنا براين و با توجه به زمينه هاي اجتماعي هدف اين 
بحث شناخت نتايج مثبت ومنفي مترتب بر اشتغال زن 
در خارج از خانه است. اين خروج محدود عده اي نماند 

بلكه بسياري از زنان را در برگرفت و اهميت آن نه تنها 
تعدد زناني است كه امروز در بازار كار جذب شده اند 
بلكه آهنگ س��ريع افزايش جميعت نيز هست فرداي 
ايران با توجه به انچه روند حركت در اشتغال زن نشان 
مي دهد بايد با دگرگوني بسيار بنيادي در توزيع وظايف 
و حتي تركيب بازار اشتغال مواجه باشد سوال اصلي از 
اينجا مطرح مي شود كه اين خروج بي سابقه و جمعي 
چ��ه آثاري بر زن به عنوان فرد ب��ر خانواده و بر جامعه 

خواهد داشت؟ 

تداوم در سنت هاي مخالف
براس��اس عقيده ع��ده اي، زن فقط براي خانه تربيت 
مي شد و مرد براي بيرون از خانه و از ابتدا پسر و دختر 
از هم متمايز مي شدند و هرفردي نقش و ارزشي خاص 
مي يافت. فرزند پس��ر اولويت مي يافت و ممتاز شناخته 
مي شد و در تمامي مراحل رشد ابعاد آزادي، نوع مدرسه 
و رفت��ارش جدا از فرزند دختر تنظيم مي ش��د اين امر 
اجتماعي دو گانه اي را مي آفريد و در آن زن بودن و مرد 
بودن با خصايصي بسيار جدا شكل مي گرفت. كه نتيجه 
طبيعي آن دور ماندن نيمي از جامعه از تمامي صحنه هاي 
جدي اجتماعي بود، ك��ه در عصر حاضرهمچنان عدم 
حرك��ت در جري��ان جديد جامع��ه و در ج��ا زدن در 
سنت هاي گذشته و مخالف جريان زندگي حال خيلي از 
مشكالت را براي زنان شاغل در جامعه دوچندان مي كند.

تعارض نقش زن شاغل 
بايد متذكر ش��د كه هنوز وظايف س��نتي زن بسيار 
مطرح است و زن شاغل در حقيقت دوگانگي وظايف 
خود را حس مي كند. آيا در جهت حل اين مساله نبايد 
ارزش ه��اي منف��ي مترتب بر خان��ه داري و نقش هاي 
مرتبط با آن را دگرگون كرد؟ وظيفه اي كه بر عهده همه 
سازمان هاي موثر در ارزش ها و انديشه هاست، از جمله 
خود خانواده، مدرسه، وسايل ارتباط جمعي آيا بازهم 
در اين جهت نبايد از ابعاد شكاف بين خانه و بيرون از 

خانه با ارائه قدرت اقتصادي به زن خانه دار كاست؟ 
در اي��ن صورت رمانتيس��م اش��تغال نوعي خروج 
تصنعي و صرفا به جهت دس��تيابي به قدرت اقتصادي 
ناپديد خواهد شد، چنانكه تعادلي بين ارزش نقش هاي 
حياتي در جامع��ه پديد خواهد آم��د. بالطبع پذيرش 
تواتري بودن اش��تغال زن نيز يك��ي از راه هاي مواجهه 
با اين مساله خواهد بود زماني كه زن ازدواج مي كند و 
مخصوصا آنگاه كه صاحب فرزند مي شود و فرزندانش 
تع��دد مي يابند بايد بتواند ش��غل خود را به موقت رها 
س��ازد تا نقش ه��اي خانه را به دقت ايف��ا كند. پس از 
آن، خروج وي اهس��ته اهسته و با افزايش سن كودكان 
تحقق خواهد ياف��ت. اين پديده كه در جهان نيز ديده 
مي شود مس��اله بازآموزي زن و انطباق او با شرايط نو 
رامطرح مي نماي��د و همچنين متضمن پذيرش مجدد 
وي از جانب سازمانهاس��ت. بنابر اين هم آگاهي زنان 
و پذيرش واقعيت )يا دوري از دنياي تخيل و ايده آل( 
از جانب آنان به چش��م مي خ��ورد و هم توجه به ابعاد 

خانگي وظايف و رسالت هايشان. در اين رئاليسم جاي 
بسي اميد است و پاسخي به گرايش هاي تند در اشتغال 
زن. تعجيل در كشانيدن زن در هر شرايط به بازار كار، 
عواقبي نامطلوب خواهد داش��ت وهمچ��ون افراطي 
خواهد بود در برابر تفريط گذش��ته. اگر در گذشته زن 
مجب��ور به ماندن در خانه بود نبايد امروز خروجش از 
خانه خارج از اراده او يا بر اساس انگيزه هايي غير اصيل 

صورت پذيرد.

ديد جامعه به اشتغال زنان در حال
اين تناقض بزرگ در طبيعت جامعه امروز ماس��ت 
و از آن روس��ت كه زن با تس��خير فضاهاي اجتماعي 
جديد خواه ناخواه بار س��نتي را نيز بر دوش كشيده و 
بنابراين هر روز مس��ووليتي تازه بر وظايف قديم وي 
افزوده مي ش��ود. به معناي ديگ��ر حركت زن به بيرون 
از خانه- كه از ديد او تس��خير فضاهاي تازه اجتماعي 
است با جابه جايي وظايف – كه مستلزم بازگشت مرد 
به خانه يعني انجام بعضي از تكاليف خانگي توسط مرد 
اس��ت همراه نشد. بطور كلي كار زن را نبايد با اشتغال 
زن يكسان ش��مرد زيرا كار زن در تمامي تاريخ وجود 
داشته است درحالي كه اشتغال زن پديده اي جديد است 
در جوامع روستايي و عشايري كار زن بيشتر به چشم 
مي خورد. آنگاه كه خانواده هم واحد توليد است و هم 
واحد مصرف. بدين سان با توجه به اين نتايج چنين به 
نظر مي رسد كه نه گرايش هاي افراطي نظير پيمان سوئد 
كه در آن به كار گماش��تن هر چه بيشتر زن مخصوصا 
در مشاغل مردانه مطرح است و نه گرايش هاي گذشته 
مبتني بر تمايز و بهر ه كش��ي، هيچ يك مقبول نيست. 
جامعه اي كه در صدد بازيابي تعادل است به جستجوي 
راه��ي خواهد رفت ك��ه در آن زنان و م��ردان رقيب 
يكديگر در بازار اشتغال نخواهند بود. كوششي در راه 
همانند سازي آنان بدون توجه به تمايزات طبيعي آنان 
به همان نسبت با شكس��ت قرين است كه نظريه هاي 
تجزيه طلبانه. مرد و زن دربناي هستي اجتماعي مكمل 

يكديگرند و بر وراي تمايزاتشان قبل از همه انسانند.
به بي��ان قرآن كريم: انا خلقناكم م��ن ذكر و انثي و 
جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفو آن اكرمكم عندا... اتقيكم.

اي مردم همانا ما ش��ما را از يك مرد و زن افريديم 
و شما را شعبه شعبه و قبيله قبيله كرديم تا يكديگر را 
بشناسيد بي ش��ك كه گرامي ترين شما نزد خداوند با 

تقوا ترين شما است هماناخداوند اگاه و دانا است 
عنها )عليها السالم( قالت: قال رسول اهلل )صلي اهلل عليه و 

اله و سلم( خياركم الينكم مناكبه و اكرمهم لنسائهم:  
 بهتري��ن ش��ما نرم خوترين ش��ما ب��ه اطرافيان و 

بزرگوارترين شما به زنان است
منابع:قرآنکریم– سورهحجرات– آیه13

تفسیرالمیزان– خطبههايحضرتفاطمهالزهرا
باقرساروخاني– مقدمهايبرجامعهشناسي– انتشاراتسروش

زهراشجاعي،برايزنانفردا-بهکوششمرکزامورمشارکت
زنانریاستجمهوري

*کارمندفراباینترنشنال

مهرنوش
 خالدي *
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 در تعريف 
ويژگي هاي سعدي و 
شعر او و نيز در باب 

بيان ارزش واقعي 
او در ادبيات ايران 

و جهان سخنان 
بسياري گفته شده 

است. پس برماست 
كه در كنار افتخار 

كردن انگليسي ها به 
“ويليام شكسپير”، 

فرانسوي ها به 
“دوالمارتين”، 

آلماني ها به 
“گوته”، روس ها به 

“الكساندر پوشكين” 
و... ما نيز به سعدي 

شيرازي بباليم و 
بر مردم تمام دنيا 
فخر بفروشيم كه 

اين نابغه همه 
دوران ها از اين آب 

و خاك برخاسته 
و چون نگيني بر 

تارك ادبيات جهان 
مي درخشد

تعلیموتعلمازش��ئونالهياستو
خداون��د،اینموهب��ترابهپیامبرانو
اولیايپاکخویشارزانيکردهاس��ت
تامس��یرهدایترابهبش��ربیاموزندو
چنینش��دکهتعلیموتعلمبهصورت

سنتحسنهآفرینشدرآمد.
انس��اننیزباپذیرشاینمسوولیت،
ن��امخویشرادراینگروهودرقالب
واژهمق��دس»معلم«ثبتکردهاس��ت.
معلم،ایمانرابرلوحجانوضمیرهاي
پاکح��كميکندوندايفطرترابه
گوشهمهميرس��اند.همچنینسیاهي
جهلراازدلهاميزدایدوزاللدانایي

رادرروانبشرجاريميسازد...
معل��مبای��دنیرويفک��ريمتعلمرا
پرورشدهدواورابهس��وياستقالل
رهنمونکند.بایدقوهابتکاراورازنده
کند؛یعنيدرواقع،کارمعلمآتشگیره
دادناس��ت.فرقاستمیانتنوريکه
ش��مابخواهیدآتشازبیرونبیاوریدو
درآنبریزیدتاآنراداغکنیدوتنوري
کهدرآنهیزموچوبجمعاس��تو
شمافقطآتشگیرهازخارجميآورید
وآنقدرزیراینچوبهاوهیزمهاقرار
ميدهیدکهکمکممش��تعلشود.وچه
زیباکهایش��اندرجايدیگرياشاره
ميکنند»منستایشگرمعلميهستمکه
اندیشیدنرابهمنبیاموزدنهاندیشهها

را«
سالروزشهادتاستادمطهريوروز

معلمراگراميميداریم.
گردآوري:مسعودغالمخاصي

اولين روزهاي ارديبشهت ماه هركسي به عنوان يك مسافر جوياي ديدن زيبايي ها پا در شهر شيراز بگذارد، 
براي لحظاتي هم كه شده حيرت و هيجان سرتاپاي وجودش را فرا مي گيرد. زيرا او خود را داخل شهري مي بيند 
كه بي اغراق سيمايي شبيه بهشت روي زمين دارد. پس بنا به گفته بسياري افراد، شيراز در ارديبهشت ماه آنچنان 
زيبايي و جاودانگي دارد كه در نوع خودش بي نظير است.   حال با توجه به آنچه بيان شد، روشن است كه 
در چنين روزهايي و در ميان شكوفا شدن گل هاي رنگارنگ، يك نفر به نام “مصلح بن عبداهلل بن شرف الدين 
شيرازي” ملقب به “ملك الكالم” و “افصح المتكلمين” يا همان سعدي شيرازي خودمان، در سن پنجاه سالگي 
و بعد از كسب تجارب بسيار و به دست آوردن علوم و معارف اسالمي دست به نگارش كتابي چون گلستان 
بزند و يادگاري بس عظيم و بزرگ را از خود به جا بگذارد. سعدي شيرازي كه در قرن هفتم هجري مي زيسته 
از بزرگ ترين شاعران و نويسندگان بزرگ زبان فارسي است كه هرجا از وي سخن به ميان مي آيد، او را در 
زمره پنج شاعر بزرگ ايران زمين و هم رديف بزرگاني چون فردوسي، مولوي، نظامي و حافظ به شمار مي آورند 

و الحق هم اين لقب و بزرگ بودن شايسته وجود اوست. 
 در تعريف ويژگي هاي سعدي و شعر او و نيز در باب بيان ارزش واقعي او در ادبيات ايران و جهان سخنان 
بس��ياري گفته شده است. اما آنچه در اين ميان مي توان درباره سعدي بيان كرد، اين است كه سعدي نابغه اي 
است كه از عالي ترين آبشخورهاي فرهنگي ايراني- اسالمي سيراب شد و واالترين يادگاران را در عالم معرفت 
و انس��انيت به بشريت پيشكش كرد. پس برماست كه در كنار افتخار كردن انگليسي ها به “ويليام شكسپير”، 
فرانسوي ها به “دوالمارتين”، آلماني ها به “گوته”، روس ها به “الكساندر پوشكين” و... ما نيز به سعدي شيرازي 
بباليم و بر مردم تمام دنيا فخر بفروشيم كه اين نابغه همه دوران ها از اين آب و خاك برخاسته و چون نگيني 
بر تارك ادبيات جهان مي درخش��د.   خودمانيم، آنقدري كه ما س��عدي شيرازي را مي شناسيم، مردمان ديگر 
س��رزمين ها هم او را مي شناسند؛ چنانچه گفته مي شود اولين ترجمه هايي كه از گلستان سعدي شد، در سال 
1634 ميالدي بود كه بخش هايي از اين كتاب گرانس��نگ به زبان فرانس��وي ترجمه شد. يك سال بعد هم به 
آلماني. اما در سال 1651 ميالدي بود كه ترجمه كامل گلستان به زبان التين در آمستردام به چاپ رسيد. جالب تر 
آنكه بسياري از شاعران و نويسندگان غربي در برخي آثار شهير خود، تحت تاثير سعدي و گلستان و بوستانش 
بوده اند. في المثل »ويكتور هوگو« نويسنده نامي فرانسه براي خلق آثار ماندگار خود از برخي حكايات گلستان 
س��عدي و نكات ظريف آن الهام گرفته اس��ت كه شنيدن نكاتي مثل اين براي هر ايراني افتخار و مباهات به 
شمار مي آيد.  حال كه سخن به اينجا رسيد، اين سوال برايمان پيش مي آيد كه آيا سعدي و نظرات و سخنان 
پرمعناي او نقش��ي در زندگي فردي و رفتارهاي اجتماعي ما دارد يا نه؟ به گمان برخي افراد س��اده انگار اين 
تصور را داريم كه شعر و سخن سعدي مخصوص ازمنه گذشته بوده و چندان كاركردي در زمان حاضر ندارد؟! 
بي شك همان طور كه سخن سعدي سهل وممتنع است؛ يعني در عين بهره ور شدن عموم مردم از آن در دل 
خود ظرافت و پيچيدگي هاي خاصي دارد، پس اين سخن در عين حال كه آميخته از كلمات و تركيبات كهن 
است اما همچنان طراوت، شادابي و نيز اثرگذاري از آن تراوش مي يابد. چرا كه شعر و سخن سعدي، سخني 
است كه در باب انسان و انسانيت مي باشد و از جمله بهترين و ماندگارترين آموزه هاي بشري را ارائه مي دهد. 
به هرحال بنابر آنچه بيان شد، بايد توجه داشت كه انديشه، شعر و سخن سعدي هيچ گاه از بين نمي رود يا اينكه 
گرد نسيان و فراموشي بر آن نمي نشيند. پس بايد تالش كرد تا حد ممكن اشعار و حكايات تراويده از ذهن 
و تجربيات بزرگاني چون سعدي را در كتب درسي، آن هم در سطحي گسترده وارد كنيم تا اين چنين عالوه 
بر آنكه نس��ل آينده ساز ما با بزرگاني چون سعدي، حافظ، مولوي، فردوسي و... بيش از پيش آشنا مي شود، 

رهنمودهاي انساني ايشان نيز در امور مربوط به خود استفاده كند.
*کارشناسماليفراباینترنشنال

به مناسبت 12 
ارديبهشت روز 
ـــم معـل

تعليم و تعلم
 از ديدگاه عالمه شهيد

شعر و سخن سعدي
 سخني در باب انسان و انسانيت

فاطمه
حسيني *
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نيازهاي زندگي 
امروز، تغييرات 

سريع اجتماعي 
فرهنگي، تغيير 
ساختار خانواده، 
شبكه گسترده و 
پيچيده ارتباطات 
انساني و تنوع، 
گستردگي و هجوم 
منابع اطالعاتي 
انسان ها را با 
چالش ها، استرس ها 
و فشارهاي متعددي 
روبه رو كرده است 
كه مقابله مؤثر 
با آنها نيازمند 
توانمندي هاي 
رواني- اجتماعي 
مي باشد

خانواده اولين نقطه ي تربيت اجتماعي و مهمترين 
عامل نفوذ ارزش ها و هنجارهاي جامعه در شخصيت 
افراد  اس��ت. ساختار خانواده به مرور زمان با شرايط 
اجتماعي و فيزيكي به تكامل مي رسد. لذا ارتباط هاي 
بين فردي ما انس��ان ها به حدي اهميت دارد كه وجه 
عمده تمايز زندگي جمعي انس��ان نس��بت به ديگر 
موج��ودات را رق��م مي زند. اف��راد از طريق برقراري 
ارتب��اط صميمانه قادر خواهند بود كه احساس��ات و 
عواطف خود را به اعضاي خانواده دوستان و نزديكان 
خ��ود ابراز كرده و به تقوي��ت ارتباط عاطفي خود با 
آنها كمك نمايند.امروزه با وجود ايجاد تغييرات عميق 
فرهنگي و تغيير در شيوه هاي زندگي، بسياري از افراد 
در رويارويي با مسائل زندگي، فاقد توانايي هاي الزم و 
اساسي هستند و همين امر آنان را در مواجهه با مسائل 
و مشكالت زندگي روزمره و مقتضيات آن آسيب پذير 
كرده است.بنابراين با توجه به مدارك و شواهد علمي و 
به منظور پيشگيري از بروز آسيب هاي اجتماعي مانند 
خودكشي، اعتياد، خش��ونت، رفتارهاي بزهكارانه و 
اختالالت رواني الزم است به موضوع بهداشت رواني 

و اهميت آن توجه بيشتري شود. 
تغييرات س��ريع اجتماعي فرهنگي، تغيير ساختار 
خانواده، شبكه گسترده و پيچيده ارتباطات انساني و 
تنوع، گس��تردگي و هجوم منابع اطالعاتي انسان ها را 
با چالش ها، اس��ترس ها و فشارهاي متعددي روبه رو 
كرده است كه مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندي هاي 
روان��ي- اجتماع��ي مي باش��د. فق��دان مهارت ها و 
توانايي ه��اي عاطفي، رواني و اجتماع��ي افراد را در 
مواجهه با مسائل و مشكالت آسيب پذير كرده و آنها را 
در معرض انواع اختالالت رواني، اجتماعي و رفتاري 
قرار مي دهد.درحال حاضر بس��ياري از محققان اتفاق 
نظر دارند كه مهارت هاي اجتماعي آموختني هس��تند 
زيرا كودكاني كه در محيط هاي نامناس��ب بزرگ شده 
ان��د از لح��اظ اجتماعي رفتارهاي نامعق��ول دارند و 
قادر به تكلم موثر و مفيد نمي باش��ند. با توجه به اين 
مسائل دست اندركاران تعليم و تربيت نقش مهمي در 
طراحي برنامه هاي آموزشي مهارت هاي اجتماعي به 
عهده گرفته و با اس��تفاده از تجارب خود و همچنين 
تئوري هاي مطرح شده در اين حوزه برنامه هاي مربوط 

به آموزش مهارت اجتماعي را طراحي مي كنند. 
ظرفي��ت روان ش��ناختي يك فرد عبارت اس��ت از 

شخص  »توانايي 
مواجه��ه  در 
و  انتظ��ارات  ب��ا 
ي  ي ها ر ا ش��و د

زندگي روزمره.« باالبودن 
ظرفيت روانش��ناختي؛ اين امكان را به شخص 

مي دهد كه زندگي خود را در سطح مطلوب رواني نگه 
دارد و اين توانايي را به صورت رفتار سازگارانه و عمل 

مثبت و مؤثر متبلور سازد.
يكي از راه هاي پيش��گيري از بروز مشكالت 
رواني و رفتاري ارتقاء ظرفيت روانشناختي افراد 
مي باشد كه از طريق آموزش مهارت هاي زندگي 

جامه عمل مي پوشد. مهارت هاي زندگي عبارت است 
از مجموعه اي از توانايي ها كه زمينه سازگاري و رفتار 
مثبت و مفيد را فراهم مي آورند. پژوهش هاي متعدد و 
گسترده اي تأثير مثبت آموزش مهارت هاي زندگي را 
در كاهش س��وء مصرف مواد، پيشگيري از رفتارهاي 
خشونت آميز، تقويت اتكا به نفس، افزايش مهارت هاي 
مقابله با فشارها و استرس ها، برقراري روابط مثبت و 

مؤثر اجتماعي و ... نشان داده اند.
نيازهاي زندگي امروز، تغييرات سريع اجتماعي 
فرهنگي، تغيير س��اختار خانواده، ش��بكه گس��ترده 
و پيچي��ده ارتباطات انس��اني و تنوع، گس��تردگي 
و هج��وم منابع اطالعاتي انس��ان ها را با چالش ها، 
استرس ها و فشارهاي متعددي روبه رو كرده است 
كه مقابله مؤثر با آنها نيازمند توانمندي هاي رواني- 
اجتماعي مي باش��د. فقدان مهارت ه��ا و تواناييهاي 
عاطف��ي، رواني و اجتماعي اف��راد را در مواجهه با 
مس��ائل و مشكالت آس��يب پذير كرده و آنها را در 
معرض انواع اختالالت رواني، اجتماعي و رفتاري 

قرار مي دهد.
تعريف اوليه از مهارت هاي اجتماعي چنين است، 
تواناييهاي پيچيده اي براي ظاهر ساختن رفتارهايي كه 
به طور مثبت يا منفي تقويت مي شوند. اين توانايي ها 
فرد را قادر مي سازد تا مسووليت ها و نقش اجتماعي 
خود را بپذيرد و بدون لطمه زدن به خود و ديگران با 
خواست ها و انتظارات و مشكالت روزانه به ويژه در 

روابط بين فردي به شكل مؤثري روبه رو شود.
مهارت هاي اجتماعي، رفتارهايي اس��ت اكتسابي 
كه از طريق مش��اهده، مدل سازي، تمرين و بازخورد 

آموخته مي شود و رفتارهاي كالمي و غيركالمي را در 
بر مي گيرند و پاسخ هاي مناسب و موثر را در بردارند، 
بيشتر جنبه تعاملي داشته، تقويت هاي اجتماعي را به 
حداكثر مي رسانند و براساس ويژگي ها و محيطي كه 
فرد در آن واقع شده است، توسعه مي يابند و از طريق 

آموزش رشد مي كنند. 
موارد كاربرد مهارت هاي زندگي: 

الف( افزايش سالمت رواني و جسماني
- تقويت اعتماد به خويشتن و احترام به خود

- تجهيز اش��خاص به ابزار و روش هاي مقابله با 
فشارهاي محيطي و رواني

- كمك به تقويت و توس��عه ارتباطات دوس��تانه، 
مفيد و سالم

-ارتقاي سطح رفتارهاي سالم و مفيد اجتماعي.
ب( پيش��گيري از مش��كالت روان��ي، رفتاري و 

اجتماعي شامل پيشگيري از: 
- مصرف سيگار و سوء مصرف مواد مخدر

- بروز اختالالت رواني و مشكالت رواني – اجتماعي
- خودكشي در نوجوانان و جوانان

- رفتارهاي خشونت آميز
- افت و كاهش عملكرد تحصيلي

توانايي هاي رواني – اجتماعي
 Psychosocial( توانايي ه��اي رواني اجتماع��ي

Competence( عبارت است از: 
آن گروه توانايي هايي كه فرد را براي مقابله ي مؤثر 
و پرداختن به كشمكش ها و موقعيت هاي زندگي ياري 

مي بخشد. 
ادامهدارد...

توانايي شخص در مواجهه  با انتظارات و دشواري هاي زندگي روزمره

آموزش مهارت هاي زندگي 

ندا
بهرامي
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برف روي کاج ها
نویسندهوکارگردان:پیمانمعادي

خالصهفیلم:زنيدرمواجههبایكاتفاقبزرگدر
زندگياش،دردوراههتصمیمقرارميگیرد،اویاباید

مطابقعرفدستبهانتخاببزندیا...
بازیگران:مهنازافش��ار،ویشکاآسایش،صابرابرو

حسنمعجوني

تلفن همراه رئيس جمهور 
کارگردان:عليعطشاني

خالصهفیلم:
پیرمرديکهش��غلشباربرياس��توقصدخرید
سیمکارتوتلفنهمراهراداردکهدستبرقضاسیم
کارتخاموشسالیانگذشتهرئیسجمهورموردمعامله

قرارميگیرد.
بازیگران:مهديهاشمي،اکبرعبدي،نیکيکریمي،

بهنازجعفري،آتیالپسیاني

ايوانف
شبکهخانگي)نمایشاقتباسي(
کارگردان:امیررضاکوهستاني

نویسنده:آنتوانچخوف
بازیگ��ران:حس��نمعجوني،رضابهبودي،س��عید

چنگیزیان،نگارجواهریان،فریباکامرانودیگران
انتشاراتمرکزموسیقيبتهوون

10000تومان

باغ آلبالو
نویسنده:آنتونچخوف

طراحوکارگردان:محمدحسنمعجوني
خالصهنمایش:مادامرانوس��کایابعدازپنجسال
دوريازوط��نبهخانهوب��اغپدرياشبازميگردد
وميفهمدکهباغآلبالویشانقراراستبهدلیلبدهي

بانکيبهحراجگذاشتهشود...
بازیگران:هماروستا،رضابهبودي،سعیدچنگیزیان

و...
تماش��اخانهایرانشهر،سالنشمارهيیك/هرروز

ساعت19:30
 قرارداد با مرگ

نویسنده:اسالومیرمروژک
کارگردان:داریوشمودبیان

خالصهنمایش:قرارداديبیندوش��خصبس��ته
ميشودوموقعیتيبهوجودميآیدکههردومثلموش

وگربهمراقبیکدیگرهستند
س��الننمایش:سالناس��تادس��مندریان/ساعت

نمایش:21:00

سه گانه اورنگ
نویسندگان:علیرضانادري،محمدامیریاراحمدي،

نیمانادري
کارگردان:محمدحاتمي

خالصهنمایش:سهشخصیتدرسهزمانومکان
مختلفسرنوشتزمانحالخودراروایتميکنند

بازیگران:گالبآدینه،پیامدهکردي،مریمسعادت
وعمادسالکي

تماشاخانهيایرانشهر،سالنسمندریان/ساعت:1900

همين ...
خواننده:رضاصادقي

انتشارات:آوايهنر)پخش:هنراول(

يادواره رضاقلي ميرزا ظلي: چهارگاه 
خوانن��ده:س��جادمهرباني)اث��ريازگروه

بازسازيشیدا(
آهنگساز:رضاقليمیرزاظلي
تنظیمکننده:محمدرضالطفي

انتشارات:آوايشیدا

ريز دانه هاي الماس
بيکالم

آهنگسازوتنظیمکننده:اردوانکامکار
انتشارات:ققنوس

شايد بعد از كارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تالش كرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم. 



اندر احواالت كارمندي
گوناگون

ايراد بني اسراييلي
آوردهاندکه....................................

پس از آنكه حضرت موسي به رسالت و پيامبري مبعوث شد، قوم بني اسراييل را به 
دين و آيين جديد دعوت كرد.اقوام بني اسراييل به عناوين مختلف حضرت موسي را مورد 
سخره و آزار قرار دادند و هر روز به شكلي از او معجزه و كرامت خواستند.حضرت موسي 
هم هر چه آنان مطالبه مي كردند، به قدرت خداوندي انجام مي داد ولي هنوز مدت كوتاهي 
از اجابت خواسته آنان نمي گذشت كه مجدداً ايراد ديگري بر دين جديد وارد كرده، معجزه 
ديگري مي خواستند. قوم بني اسراييل سال هاي متمادي در اطاعت و فرمان فرعون بودندو 
از طرف عمال او همه گونه عذاب و شكنجه و قتل و غارت و ظلم و بيدادگري نسبت به 
آنها مي شد.حضرت موسي با شكافتن رود نيل آنها را از قهر و تسلط فرعون نجات بخشيد، 
ولي اين قوم ايراد گير و بهانه جو به محض اينكه از آن مهلكه بيرون جستند مجدداً در 
مقام انكار و تكذيب بر  آمدند و گفتند:اي موسي ما به تو ايمان نمي آوريم مگر آنكه قدرت 
خداوندي را دراين بيابان سوزان و بي آب و علف به شكل و صورت ديگري بر ما نشان 
دهي ،پس امر الهي بر ابر نازل شد كه بر آن قوم سايباني كند و تمام مدتي را كه در آن بيابان 
به سر مي برند، براي آنها غذاي كافي فرستاد. پس از چندي از حضرت موسي آب خواستند. 
حضرت موسي عصاي خود را به فرمان الهي بر سنگي زد و از آن  دوازده چشمه خارج 
شد كه اقوام و قبايل دوازده گانه بني اسراييل به آن همه نعم و مواهب الهي قناعت نورزيده 
مجدداً به ايراد و اعراض پرداختند كه يك رنگ و يكنواخت بودن غذا با مذاق و مزاج ما 
سازگار نيست و از تنوع در تغذيه به طعام ديگري احتياج داريم. به خداي خودت بگو كه 

براي ما سبزي و خيار و عدس و پياز بفرستد.
ديري نپاييد كه در قوم بني اسراييل قتلي اتفاق افتاد و هويت قاتل پنهان شده بود 
از حضرت موسي خواستند كه قاتل اصلي را پيدا كند. حضرت موسي گفت :خداي 
متعال مي فرمايد: اگر گاوي را بكشيد و دم گاو را بر جسد مقتول بزنيد ،مقتول به زبان 
آمده و قاتل را معرفي مي كند.  بني اسراييل گفتند چه نوع گاوي را بكشيم؟ندا آمد 
گاو نر. پرسيدند رنگ گاو چه باشد؟ جواب آمد زرد خالص چون اساس كار بني 
اسراييل بر ايراد و بهانه گيري بود مجدداً در مقام اعتراض برآمدند كه اين نام و نشان 
كافي نيست  و خداي تو بايد مشخصات ديگري از گاو مورد بحث بدهد. ندا 
آمد كه اين گاو بايد رام باشد، زميني را شيار نكرده باشد و كاماًل بي عيب 
و يكرنگ باشد. بني اسراييل گاوي با اين نام و نشان پس از مدت 
طوالني پيدا كرد و از صاحبش با قيمت بسيار بااليي خريداري  
و ذبح كردند و به طريقي كه گفته شد قاتل هويتش فاش 
شد. اين ايرادهاي  مختلف قوم بني اسراييل بود كه اين 
اصطالح در بين مردم رايج شد چون هر چيزي كه 
براي آنها آماده مي شد دوباره به طريقي ديگر از 
آن ايراد گرفته و چيز ديگري را به صورت 

كامل تر طلب مي كردند.  

واحد رسيدگي به شكايات

آدم هاي بزرگ، سازمان هاي کوچك

تورم مديريتي

مسعود
 جعفري






