




هندسه هاي خروجي 
برنامه RBD كه 

بر اساس حل 
معادالت تابع جريان 

تمامي هندسه را 
طراحي مي كند. 

همچنين اين 
نرم افزار از روش هاي 

تعيين هندسه 
كالسيك بهره 

مي جويد. جزييات 
بيشتر در خصوص 

اين نرم افزار در 
مرجع ارايه شده 
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***
- روال معمول اين است كه وقت ثابتي براي تشكيل جلسات هيات مديره، 
تنظيم مي شود تا همه اعضاء اين وقت ثابت را در برنامه شش ماهه يا يكساله 

خود منظور كنند و بقيه مالقاتهاي خود را بر اين اساس تنظيم كنند.
 يك عضو هيات مديره آزاردهنده كسي است كه مكرراً اعالم مي كند نمي تواند 
در موعد تعيين شده در جلسه شركت كند و بدين ترتيب برنامه ساير اعضاء را 

نيز مختل مي كند.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه يا بيش از ظرفيت خود در 
جاهاي ديگر مسئوليت پذيرفته و يا مايل است نمايشنامه »مدير مهم« را بازي 
كند و نشان دهد كه بسيار گرفتار است و وقت كمي براي شركت در جلسات 
هيات مديره دارد. بدين ترتيب، بطور مكرر جلسات هيات مديره را نيمه تمام 

ترك مي كند تا به كارهاي خود در ديگر شركتها برسد.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه در طول جلسات هيات مديره، 
ارتباط فعالي با موضوعات جلسه برقرار نمي كند و بيشتر ترجيح مي دهد از طريق 

تلفن همراه يا نوت بوك به ساير امور مورد عالقه خود بپردازد.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه وقتي مسائل بنيادي و استراتژيك 
مطرح مي شود، حرفي براي گفتن ندارد و مات و مبهوت بقيه را نگاه مي كند، ولي 
زماني كه ضرورتًا يك مسئله جزيي ساده، پيش پا افتاده مطرح مي شود، ميدان دار 
مي شود و مثاًل در مورد اينكه فالن ماده آئين نامه وام كاركنان چگونه نوشته شود 
يا به فالن مدير چه ميزان وام داده شود، به طور مبسوط بحث مي كند و بر درستي 

نظر خويش تأكيد بي حد و اندازه دارد.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه سمت عضويت هيات مديره را 
پذيرفته ولي حاضر نيست مسئوليت هاي قانوني عضويت هيات مديره را بپذيرد. 

او كسي است كه از »امضاء كردن« هراس دارد. 
وقتي قرار است چك يا سفته يا اوراق تعهدآور امضاء شود، با لطائف الحيل 
سعي مي كند شانه خالي كند. اما چون نمي خواهد سايرين متوجه شوند كه او قادر 
به پذيرش مسئوليت هاي اوليه اداره يك شركت نيست، سعي مي كند استنكاف 
خود را پوشش قانوني بدهد و با وارد كردن ايراد و اشكال بي اساس به مستندات، 

اوراق تعهدآور را امضاء نكند.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه يكي از مهمترين كارهاي 
زندگي شغلي خود را همين امضاء كردن مي داند! براي امضاي يك صورت جلسه/ 
يك چك/ يك سند كه در زمره كارهاي عادي يك شركت است، مرتبًا بهانه جويي 
مي كند تا شايد اصل موضوع منتفي شود. اصاًل چنين شخصي بيشتر ترجيح مي دهد 

كه كمتر كار شود تا نيازي به امضاي او هم نباشد!
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« يعني كسي كه تصور مي كند همه كارهايي 
كه در يك شركت انجام مي شود به بركت امضاهايي است كه او مي كند! كار مهم 
از نظر او »امضاء كردن« است. تصور او اين است كه چون امضاء مي كند، كارها 
جريان مي يابند. در واقع درست فكر مي كند. او مي تواند با امضاء نكردن مانع 

تداوم كارها شود و اين قدرت كمي نيست!   
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه به جاي اينكه از مديرعامل 
بخواهد كه كسب وكار شركت را توسعه دهد، پروژه هاي جديد را وارد شركت 
كند و داد و ستد هاي تجاري را افزايش دهد، برعكس عمل مي كند. گفتمان او 
از نوع سلبي است نه ايجابي! يعني بيشتر از مديرعامل سئوال مي كند كه چرا 
پروژه جديد گرفته اي؟ چرا توسعه مي دهي؟ چرا ريسك مي كني؟ اصاًل وقتي 
حجم فعاليت ها زياد مي شود، هراس پيدا مي كند، چون نمي تواند خود را بزرگ 

كند سعي مي كند كه شركت را كوچك كند!
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« كسي است كه اصاًل شغل او عضويت هيات 
مديره است. يعني حرفه او عضويت هيات مديره است. مهم نيست كه شركت 
خدماتي باشد يا تجاري يا توليدي يا صنعتي يا پيمانكاري يا مشاوره اي يا .... او 
ادبيات ساده اي را بلد است كه به كار هر شركتي مي آيد. معموالً روزگار خود 
را از فروش اطالعات شركت ها به يكديگر مي گذراند. منظورم فروش اطالعات 
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عضو هيات مديره 
»آزاردهنده« كسي 
است كه به جاي 
اينکه از مديرعامل 

بخواهد كه كسب 
وكار شركت را 
توسعه دهد، پروژه 
هاي جديد را وارد 
شركت كند و داد و 
ستد هاي تجاري 
را افزايش دهد، 
برعکس عمل 
مي كند. گفتمان او 
از نوع سلبي است 
نه ايجابي! يعني 
بيشتر از مديرعامل 
سئوال مي كند كه 
چرا پروژه جديد 
گرفته اي؟ چرا 
توسعه مي دهي؟ 
چرا ريسك مي كني؟ 

امين 
حاجی رسوليها
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در قبال پول نيست! فروش اطالعات در قبال كسب اعتبار است، در قبال كسب 
موقعيت است! در قبال كسب حيثيت است. بيشتر مي خواهد خود را تثبيت كند 

تا گره اي از كار شركت باز كند. 
 - وقتي كه شركت با مشكلي مواجه مي شود، او اولين كسي است كه سعي 
مي كند حساب خود را با مشكل پيش آمده صاف كند. اثبات مي كند كه در پديد 
آمدن مشكل نقشي نداشته و بقيه موجب آن شده اند. عبارت: »من گفته بودم كه ...« 

ترجيح بند گفتمان اوست.
- عضو هيات مديره »آزاردهنده« ارزش تصميمات، ارزش كارها و ارزش 
اقدامات انجام شده را نمي فهمد. چون با حجم كاري كه منجر به يك نتيجه اي 
شده است، آشنا نيست و يا چون حرفه او عضو هيات مديره است، آنقدر در 
جلسات مختلف شنيده است كه: راه اندازي كرديم، ايزو گرفتيم، ERP پياده 
كرديم، برنده شديم، مدال گرفتيم، تشويق شديم... كه ديگر پايان يافتن يك پروژه 
بزرگ، راه اندازي يك خط توليد، پياده سازي يك سيستم پيچيده مكانيزه، او را 

به وجد نمي آورد. به اين ديالوگ توجه كنيد: 
- مديرعامل: خوشبختانه با زحمات طاقت فرساي همكاران، ساعت 2 بامداد 
ديروز، اولين واحد نيروگاه 1000 مگاواتي با موفقيت راه اندازي شد. براي اينكه به 
اين زمان بندي برسيم در طول يك هفته گذشته، همكاران من در هر شبانه روز كمتر 
از 2 يا 3 ساعت استراحت كرده اند و فشار طاقت فرسايي به آنان وارد شده است. 

- هيات مديره: سكوت .......
- مديرعامل: ركورد بچه ها در اتمام عمليات نصب و راه اندازي اين واحد 

بي نظير بوده است. 
- هيات مديره: سكوت...... 

- مديرعامل: ما تاكنون چنين ركوردي نداشته ايم. 
- هيات مديره: سكوت..... 
- مديرعامل: سكوت ......

- هيات مديره: خب، مسئله بعد را بفرماييد!!
- برخي از اعضاي هيات مديره ها پس از مدتها حضور در جلسات هيات 
مديره، اطالعات اوليه و ابتدايي شركتي را كه عضو هيات مديره آن هستند، نمي 
دانند. يعني نمي دانند كه شركت متبوع چند نفر پرسنل دارد. چقدر فروش ساليانه 
دارد. سود ساليانه شركت چقدر است. منابع تأمين شركت چه شركت هايي هستند. 
حجم قراردادهاي در دست اجرا چقدر است.  پيشرفت پروژه ها چگونه است و ... 

دليل اين موضوع آنست كه اصاًل به لحاظ رواني، با شركت مربوطه ارتباط  برقرار 
نكرده اند و اصاًل به لحاظ عاطفي، به مجموعه كاركنان شركت دل نبسته اند. از 
منظر آنان، كاركنان ابزار كار تلقي مي شوند و نه مجموعه هاي انساني كه هر يك 
سرشت و سرنوشت ويژه خود را دارند. هر يك، يگانه و منحصر به فرد هستند. 
ايده ها و آرمانها، تصورات، ذهنيات و روحيات خاص خود را دارند. خوشي ها 
و رنج هاي متفاتي دارند و البته قرار است با اين همه تفاوت، در يك سازمان و 

تشكيالت همسو شوند، همراه شوند، همدل شوند و پيش روند. 
خصائصي كه برشمردم، نمايه مختصري است از رفتار ناهنجار خيل عظيمي 
كه بدون توجه به معادالت خاص و پيچيده وتعامالت درون شركت ها، به عنوان 
عضو هيات مديره انتخاب مي شوند و البته چالش هاي بسياري را پديد مي آورند. 
چالش هايي كه مانع بهبود فعاليت شركت ها مي شود و مديرعامل هم در بن بستي 
قرارمي گيرد كه خروج از آن بسيار دشوار  است. تصميمات درستي در شركت 
اتخاذ نمي شود و كارها به درستي پيش نمي رود و مديرعامل هم نمي تواند به 

كاركنان سازمان بگويد كه مشكل كجاست. 
الجرم، پرسش هاي مكرر كاركنان را پاسخ نمي دهد. دم فرو مي بندد و خشم 

خود را فرو مي نشاند.
اينجانب در زندگي شغلي خود با موارد متعددي، مشابه موارد فوق مواجه 
شده ام و تمام تالشم اين بوده است كه كاركنان شركت ها از كاراكتر اين دسته 

از اعضاء هيات مديره مطلع نشوند. 
فرضم اين بوده است كه كاركنان شركت ها در تصورات سازماني خود بر اين 
عقيده هستند كه قاعدتًا، مقبول ترين، فرهيخته ترين، عاقل ترين، ريسك پذيرترين، 
انتخاب شده اند،  براي عضويت هيات مديره  افراد  آگاه ترين  ترين و  مجرب 
درحاليكه واقعيت اين گونه نبوده و عماًل بسياري از كاركنان اين شركت ها از 

برخي از اعضاء هيات مديره موجه تر بوده اند.
 بنده نيز اين فريب كاري!! را كرده ام كه مانع مواجه شدن كاركنان با اين دسته 
از اعضاء هيات مديره شده ام. مانع فروريختن تصورات آنان شده ام. چون پاسخي 

براي اين پرسش نداشته ام كه چرا چنين است؟
اين وضعيت در شركت ها، مشابه وضعيتي است كه در برخي كشورهاي جهان 
وجود دارد. خصوصًا كشورهايي كه برساخته استبدادند. يعني مديريت ارشد 
اين كشورها بسيار كم عقل تر، ناكارآمدتر و كم فهم تر از مديريت مياني آنهاست. 
كشورهايي كه فرهيختگان آن به پايين رانده شده اند و البته  نادانان بر بام نشسته اند. 
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فرضم اين بوده 
است كه كاركنان 

شركت ها در تصورات 
سازماني خود بر 

اين عقيده هستند 
كه قاعدتاً، مقبول 

ترين، فرهيخته ترين، 
عاقل ترين، ريسك 
پذيرترين، مجرب 
ترين و آگاه ترين 

افراد براي عضويت 
هيات مديره انتخاب 

شده اند، درحاليکه 
واقعيت اين گونه 

نبوده و عمالً بسياري 
از كاركنان اين 

شركت ها از برخي از 
اعضاء هيات مديره 

موجه تر بوده اند
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شركت فراب با تكيه بر تجارب ارزشمند خود و به منظور 
حضور گسترده تر در بازارهاي جهاني، حفظ اعتبار به دست آمده 
و تداوم ارتباط خود با كارفرمايان پيشين، سازندگان تجهيزات 
نيروگاهي و ارزيابي رقبا،  در كنفرانس و نمايشگاه بين المللي 

 Hydro 2013حضور يافت.
مهرماه   17 تا   15 از   Hydro 2013 بين المللي    رويداد 
)Oct. 2013 09 -07( در شهر اينسبروك در كشور اتريش 
برگزار گرديد كه پذيراي بيش از 1500 نفر شركت كننده از 86 
آلستوم،  معتبري چون  بود. شركت هاي  مختلف جهان  كشور 
آندريتز، اِ بي بي،  فويت، ايندار، ماول، ُكنچار، ليتستروي، تياژماش، 
اشتوكي، الماير، ايي دي اف و ... در اين نمايشگاه شركت داشتند. 
از  بسياري  تعداد  ميزبان  فراب  غرفه  است  ذكر  به  الزم 
  KenGen،بازديد كنندگان از جمله نمايندگاني از شركت هاي
Sarawak Hidro به عنوان كارفرمايان طرح هاي برون مرزي 
و  مشاوران  نيروگاهي،  تجهيزات  و همچنين سازندگان  فراب 

پيمانكاران بود. جلسات متعددي نيز در غرفه شركت فراب برگزار 
گرديد كه انتظار مي رود با پيگيري هاي بعدي منجر به مشاركت 
فراب در طرح هاي جديد داخل كشور و عرصه   هاي بين المللي 

شود. 

فراب در پانزدهمين همايش بين المللي و هشتمين نمايشگاه حمل 
و نقل ريلي كه از تاريخ 28 الي 29 مهر در سالن همايش هاي رازي 
برگزار شد، مشاركت كرد.به گزارش خبرنگار ما، در اين نمايشگاه 
شركت هاي معتبر فعال در صنعت حمل و نقل ريلي كشور نظير 
شركت بهره برداري متروي تهران، مپنا، خط و ابنيه فني، تام ايران 

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 عملیاتپایپینگAGدریونیت21وانتقال
لوپساختهشدهبهبااليPipeRackپروژه

پاالیشگاهستارهخلیجفارس

پروژه کارگاه در اسپولسازي عملیات  
پاالیشگاهستارهخلیجفارس

در AirCooler نصب عملیات انجام  
یونیت55پاالیشگاهستارهخلیجفارس

 عملیاتنصب
Exchanger (E-0504)دریونیت05

پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

 عملیاتنصب
Exchanger (E-0515)دریونیت05

پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

اخبار سازمان

مشاركت فراب در كنفرانس و نمايشگاه تخصصي 
Hydro 2013 و بين المللي

خودرو و ...حضور داشتند و آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيكي 
خود در حمل و نقل ريلي و تجهيزات وابسته به آن را معرفي و 
ارائه نمودند.  جمعي از سفرا و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي، 
مديران صنعت حمل و نقل و اساتيد دانشگاهي و شركت هاي فعال 
صنعت حمل و نقل ريلي در اين همايش و نمايشگاه جانبي آن 
حضور داشتند. از اهدافي كه شركت فراب را بر آن داشت تا در 
اين همايش مشاركتي فعال داشته باشد مي توان به موارد زير اشاره 
كرد: ايجاد فضاي توليد فكر، ايده و نظريات كارشناسي، به صحنه 
آوردن محققان، پژوهشگران، نخبگان حوزه حمل و نقل ريلي و 
تعامل مؤثر بين مراكز علمي، صنعتي و دستگاه هاي قانوني و اجرايي 

مشاركت فراب در پانزدهمين همايش بين المللي
و هشتمين نمايشگاه حمل و نقل ريلي ايران

نشان غرفه برتر  در دستان فراب



اخبار سازمان

شركت فراب از تاريخ 24 الي 26 مهر ماه 
سال Oct. 13( 92 17 – 15(  براي دومين 
 Smart سال پياپي در نمايشگاه بين المللي
 Grid and Smart Metering
System 2013 كه به صورت ساالنه در 
شهر آمستردام كشور هلند برگزار مي گردد 
حضور فعال داشت. به گزارش خبرنگار 
ما، در اين نمايشگاه كه شركت هاي معتبر 
و بزرگ دنيا آخرين دستاوردهاي فني و 
را در زمينه سيستم هاي  تكنولوژي خود 
شبكه هاي  هوشمند،  اندازه گيري 
هوشمند و همچنين مكان هاي هوشمند 

شركت هاي  مي كنند،  ارايه  و  معرفي 
 SIEMENS، ABB، همچون  مطرحي 
 TOSHIBA، Schneider، IBM،
Itron، Landis+Gyr، Powel  و ... نيز 

حضور داشتند.
شركت فراب نيز به عنوان تنها شركت 
ايراني حاضر در اين نمايشگاه، كنتورهاي 
تجهيزات  هوشمند،  سه فاز  و  تك فاز 
مخابراتي و نرم افزار كنترل مركزي و جامع 
فراب را كه مطابق با آخرين استانداردهاي 
در  شده اند،  طراحي  فهام  طرح  و  اروپا 
متخصصين  ديد  معرض  در  خود  غرفه 

بازديد  داد.  قرار  مختلف  شركت هاي  و 
متخصصان شركت هاي بين المللي از غرفه 
و محصوالت فراب، مذاكرات متعدد انجام 
شده و نيز معرفي پروژه هاي AMI شركت 
فراب در استان هاي بوشهر و زنجان )پروژه  
فهام( موجب آشنايي دست اندركاران اين 
صنعت با شركت فراب و كشور ايران در 
عرصه سيستمهاي اندازه گيري هوشمند و 
AMI گرديد. گفتني است مذاكرات انجام 
شده با شركت هاي تخصصي در نمايشگاه 
زمينه ساز همكاري هاي جديد در راستاي 
توسعه و تكميل محصوالت فراب گرديد.

سرخط اخبار شركت نوتاش
 عملیاتجوشکاريدرFieldپروژهپاالیشگاه

ستارهخلیجفارس

AبویلرSuperHeaterنصبباکس  
پروژهNGLخارگ

UGلولهکشيSandBagاجرايعملیات 
پروژهNGLخارگ

UGاجرايعملیاتگروتریزيلولهکشي 
پروژهNGLخارگ

 اجرايسازهفلزيراهپلههايبویلرپروژه
NGLخارگ

 نمایيازعملیاتداربستبنديوتختهریزي
یونیت21پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

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

به عنوان تنها شركت ايراني صورت گرفت

كشور، افزايش دانش كاربردي، فناوري هاي نوين و مهندسي حمل 
و نقل ريلي ايران با استفاده از امكانات موجود، شناسايي ظرفيت هاي 
موجود كشور در عرصه خدمات حمل و نقلي ريلي، موسسات 
علمي و صنايع توانمند كشور، آشنايي كارشناسان و متخصصين 
علمي و فني با دستاوردها و يافته  هاي علمي و فني در صنعت ريلي 
داخلي و ساير كشورها، تشكيل هسته هاي استانداردسازي، آموزش، 
مشاوره، نظارت و بازرسي در زمينه هاي توليدات محصوالت صنعت 
ريلي كشور،ايجاد ارتباط موثر بين مراكز علمي و صنايع و دستگاه ها 
در راستاي اهداف صنعت ريلي و تكميل زنجيره هاي حمل و نقلي 
بر اساس اسناد باالدستي كشور،حضور مسئوالن كشور براي تشويق 

سرمايه گذاري مناسب بخشهاي خصوصي و صاحبان دانش فني 
براي توليد تجهيزات، فناوري و خدمات مورد نياز صنعت ريلي 
كشور، ايجاد بستري مناسب براي پژوهش، تحقيقات كاربردي و 
توسعه اي در بخش ريلي كشور با نگاه محوري بر بخش خصوصي، 
فعال سازي نهادها، موسسات علمي و پژوهشي براي دستيابي به 
سيستمها و فناوري هاي نوين صنعت ريلي،آشنايي بخش وسيع تري 
از مديران، كارشناسان و متخصصان داخلي و خارجي، توليدكنندگان 
و مشاوران با صنعت ريلي و تجليل از متخصصان، پيشكسوتان و 
فرهيختگان   الزم به ذكر است در اين همايش و نمايشگاه نشان غرفه 

برتر به شركت فراب اختصاص يافت.



اخبار شركت توبااخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

نصباستكوتجهیزاتوابستهپروژهنیروگاه 
حرارتيپارسیان

11KV Switchgearنصبتابلوهاي 
پروژهنیروگاهحرارتيپارسیان

 نصبمخازنوسیستمهوايابزاردقیق
پروژهنیروگاهحرارتيپارسیان

نصبباسداکتژنراتورواحد3پروژه 
نیروگاهحرارتيپارسیان

عمليات اجرايي پروژه داريان در بخش هاي مختلف توربين، 
ژنراتور و هيدرومكانيك با سرعت مناسبي در حال پيشرفت است: 
توربین: بالفاصله پس از تحويل كامل قطعات مدفون در بتن 
توربين شامل Draft Tube،  Stay Ring، Spiral Case و  
Pit Liner مربوط به هر سه واحد پروژه، عمليات ساخت قطعات 
Distributor واحدهاي دوم و سوم كه مديريت ساخت آنها به 
شركت توبا واگذار گرديده بود، در دستور كار ساخت قرار گرفت 
 Head و  Bottom Ring اكنون عمليات جوشكاري و هم 
Cover واحد دوم خاتمه يافته و در صف ماشينكاري قرار دارند، 
در ضمن عمليات جوشكاري واحد سوم قطعات مذكور در حال 
انجام مي باشد. ژنراتور:پروژه داريان در بخش ژنراتور مطابق برنامه 
زمانبندي پروژه در حال پيشرفت است به نحوي كه تا كنون عمليات 
ساخت و ارسال واحد اول Stator Frame خاتمه يافته و واحد 

 Sole ديگر آن نيز در حال طي كردن مراحل نهايي ماشينكاري
Plates است. با توجه به اينكه واحد سوم Stator Frame  طبق 
برنامه در حال جوشكاري مي باشد، پيش بيني مي شود دو واحد 
باقيمانده اين تجهيز تا پايان ديماه سال جاري آماده ارسال به سايت 
 SSAB باشد. ورق هاي هسته روتور توسط شركت توبا از شركت
سوئد تامين شده است و در كارگاه پيمانكار در انتظار اخذ تاييد 
براي نمونه اوليه و انجامStack  آزمايشي مي باشد و پس از طي 
مراحل مذكور، عمليات برشكاري Rotor Rim Sheet هاي 

ژنراتور آغاز خواهد شد. 
پروژه   Draft Tube دريچه هاي  ساخت  هیدرومکانیك: 
داريان در قالب كاراضافي قرارداد توربين و ژنراتور، به شركت 
هپكو ابالغ گرديد و مقرر شد عمليات ساخت اين دريچه ها ظرف 

مدت شش ماه خاتمه يابد.

رانر واحد دوم توربين نيروگاه آزاد تكميل شد.  با خاتمه يافتن 
فرآيند جوشكاري، عمليات حرارتي و همچنين عمليات ماشينكاري 
اين قطعه مهم و حساس، عمالً ساخت آن خاتمه يافته و هم اكنون 
آماده انجام كنترل ابعادي به روش CMM مي باشد. اين قطعه پس 
از انجام CMM و باالنس همزمان با شفت واحد دوم به سايت 

ارسال خواهد شد.

پيشرفت عمليات اجرايي پروژه داريان

 خاتمه عمليات ساخت 
رانر واحددوم توربين پروژه آزاد

  انجامعملیاتسندبالستورنگآمیزي
لولههادرکارگاهسندبالستپروژهپاالیشگاه

ستارهخلیجفارس



اخبار شركت توبا

سرخط اخبار شركت نوتاشاخبار سازمان

HRSGشمالSurfaceDrainاجراي 
پروژهنیروگاهشیرکوهیزد

 اجرايپیادهرودرامتدادبلواراصلينیروگاه
شیرکوهیزد

Samplingاجرايکاشيضداسیدساختمان  
Dosing&پروژهنیروگاهشیرکوهیزد

پروانهاي شیر راهاندازي عملیات ادامه  
واحد1نیروگاهبرقآبيسیمره

اتاقسودواسید اجرايکاشيضداسید 
ساختمانWTPپروژهنیروگاهشیرکوهیزد

Oilmistادامهعملیاتنصبخطوط 

ژنراتورواحد2نیروگاهبرقآبيسیمره

شركت توبا از سوي موسسه سيدالشهداء)ع( )قرب كربال( 
به عنوان برنده مناقصه پروژه  لوله  انتقال آب شرب سد مخزني 
هراز اعالم شد. اين پروژه شامل طراحي، تامين، ساخت و نصب 
لوله قطر 1000 ميليمتر انتقال آب شرب سد مخزني هراز به 
وزن تقريبي 275 تن و طول 800 متر است.   يكي از مهم ترين 
داليل موفقيت توبا در اخذ اين پروژه، پاسخگويي مناسب بخش 
هيدرومكانيك اين شركت به نيازهاي فني و اجرايي كارفرما در 
حوزه هاي مختلف طراحي، تامين و ساخت پروژه دريچه مجراي 
انحراف سد مخزني هراز بوده است، به طوري كه هم اكنون با 

فاز  )تاريخ 92/05/13(،  پروژه  از شروع  ماه  گذشت حدود 3 
طراحي و تامين متريال و همچنين عمليات ساخت و مونتاژ بخش 
عمده اي از قطعات مدفون خاتمه يافته و عمليات ساخت بدنه 
دريچه ها و مابقي تجهيزات ادامه دارد و پيش بيني مي گردد اين 
پروژه تا اواخر ديماه سال جاري تكميل شود. شركت توبا در نظر 
دارد با تحقق اهداف كيفي و زمان بندي پروژه هاي جاري، از طريق 
افزايش سطح رضايتمندي كارفرما، زمينه توسعه همكاري هاي 

خود را با قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء )ص( فراهم آورد.     

در تاريخ 23 آذرماه امسال قرارداد اجراي پروژه »طرح و ساخت تونل 
از سوي  دهگالن«  قروه-  دشت  به  آزاد  سد  از  آب  انتقال  سامانه  انتهايي 
كارفرما به مشاركت فراب-نيمرخ ابالغ گرديد، طول تونل انتهايي سامانه 
10840 متر است. هدف اصلي احداث اين تونل تامين نياز آب كشاورزي، 
شرب و صنعت در دشت قروه-دهگالن است. با توجه به طول زياد تونل، 
زمانبندي طرح و شرايط ژئوتكنيكي مسير، حفاري آن به روش مكانيزه و با 
استفاده از TBM و نصب همزمان قطعات پيش ساخته )سگمنت( همراه با 

تزريق دوغاب سيماني مدنظر قرار گرفته است.

شركت  به  آزاد  اي  ذخيره  تلمبه  نيروگاه  ساخت  قرارداد 
فراب ابالغ شد.به گزارش خبرنگار ما، در تاريخ 1392/07/08 
به  و  امضاء  آزاد  ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه  احداث  قرارداد 

مشاركت فراب- COAG- استراتوس ابالغ گرديد.
از طريق  فايننس آن  بوده و   EPCF نوع از  قرارداد  اين   

خط اعتباري ايران و چين انجام مي گيرد. الزم به ذكر است 
كه شركت فراب مسئوليت رهبري مشاركت را بر عهده دارد. 
نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد به سه واحد 170 مگاواتي تجهيز 
خواهد شد كه دو واحد آن از نوع دور ثابت و يك واحد آن 

از نوع دور متغير است. 

شركت توبا در اواخر شهريور ماه سال جاري توسط شركت مشاركتي توف نورد 
تحت مميزي مراقبتي سيستم مديريت كيفيت ايزو 9001 بازبيني 2008 قرار گرفت و مانند 
سال هاي گذشته بدون هيچ گونه مغايرتي و تنها با دو فرصت بهبود موفق به تمديد گواهينامة 

خود براي يكسال ديگر شد.

موفقيت توبا در تمديد گواهينامه
 مديريت كيفيت ايزو 9001:2008

توبا، برنده مناقصه پروژه  لوله  انتقال  آب شرب سد مخزني هراز

امضا و ابالغ قرارداد اجراي پروژه احداث
 تونل انتهايي سامانه انتقال آب از سد آزاد

امضاء و ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد

مقدارشرح

TBMروش حفاري

10840طول تونل )متر(

0.001شيب تونل

3.0قطر داخلي تونل )متر(

1885رقوم دهانه ورودي تونل )متر از سطح دريا(

1874رقوم دهانه خروجي تونل )متر از سطح دريا(



نصبنهایيTopCover،Slipringوaxialvalveواحد1و2طرحسیمره

انجامPumpingLoadRejectionTestنیروگاهتلمبهذخیرهايسیاهبیشه
)واحد3(باشبکهسراسريبرقکشور

ادامهعملیاتنصبتجهیزاتمربوطبه
توربینوشیرپروانهاينیروگاهپروژهآزاد

اجرايعملیاتلولهکشيخطخنك
کنباالدستازشیرپروانهايواحد

2و3طرحسیمره

استقرارتوربینواحدهاي3و4
بررويفونداسیونطرحالصدر

انجامعملیاتنصب،راهاندازيوادامهتست
جرثقیلهايسقفيساختمانهاينیروگاهطرحداالهو

ادامهعملیاتساختمانينیروگاهداریان

حملترانساصليبهمحلفونداسیونطرحالصدر

-حملتابلوهايLVو
MVبهسایت

-ادامهعملیاتساخت
 CO2 &  تأمیــن و
F&G ,DCS/PMS

طرحپارسیان

سرخط اخبار شركت نوتاش
اسپیرالکیسسهواحد ازنصب نمایي  

نیروگاهبرقآبيداریان

 ادامهعملیاتنصبPitLinerواحداول
نیروگاهبرقآبيداریان

 اجرايلولهکشيمدفونواحداول)باالنس
پایپهدکاور(نیروگاهبرقآبيداریان

انحرافآبرودخانهبهداخلکانالانحرافسددایرابادرطرحاومااویا

شروعSteamBlowOutواحدبخارنیروگاهشیرکوهیزد



اخبار شركت تجارت و سرمايه اخبار شركت تجارت و سرمايه 

شركت تجارت و سرمايه در راستاي ورود به فعاليت هاي 
همكاران  به  متنوع تر  خدمات  ارائه  و   جديد  اقتصادي 
شركت فراب و شركت هاي وابسته، به زودي ارائه  خدمات 
خواهد  اجرايي  را  گروه  سطح  در  گردشگري  و  مسافرتي 

كرد. اطالعات جامع در خصوص اين خدمات كه در قالب 
است  شده  تعريف  معتبر  مسافرتي  آژانس هاي  با  مشاركت 
همكاران  اطالع  به  شركت  اين  سايت  طريق  از  زودي  به 

خواهد رسيد.

مجمع عمومي عادي سهامداران شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب جهت سال مالي منتهي به 31 شهريور 92، در 
مالي  بررسي صورتهاي  با  و  برگزار شد  ماه  آبان  اول  هفته 
بين  سود  ريال   500 سهم،  هر  ازاي  به  شد  مقرر  شركت، 

سهامداران توزيع شود.
اين مجمع عالوه بر طرح دستور جلسه اعالم شده   در 

آتي  برنامه هاي  از  فعاليت هاي هيات مديره،  قبلي، گزارشي 
و وضعيت جاري پروژه هاي خاص شركت ارايه شد. گفتني 
است مجامع شركت در سال هاي گذشته حدود 2-3 ماه پس 
از پايان سال مالي برگزار مي گرديد اما امسال با وجود توسعه 
كاهش  ماه  يك  به  زماني  فاصله  اين  توجه  فعاليت ها،  قابل 

داده شد. 

فرابازار  بهسازي  فعاليت هاي  اول  فاز 
تغيير  نما،  تغيير  پايان رسيد.  به  چهار سو 
هيات  تشكيل  و  مجمع  برگزاري  نام، 
از جمله  تاسيسات  كامل  بازسازي  مديره، 
 فعاليت هاي انجام شده در اين دوره بود. به 
اين ترتيب و طبق هماهنگي هاي انجام شده، 
عمليات فروش واحدهاي تجاري بازار آغاز 
شد. طبق شرايط تعيين شده، انواع روشهاي 
فروش از قبيل فروش نقدي با تخفيف ويژه، 
فروش اقساطي 2 تا 5 سال، رهن و اجاره 
واحدها طراحي و به مشتريان ارائه مي شود.

عمليات تخريب ساختمان سعادت آباد 
به اتمام رسيد. با تكميل عمليات تخريب 
حاصل،  ساختماني  نخاله هاي  حمل  و 
آذرماه  اول  هفته  از  گودبرداري  عمليات 
آغاز شد. طبق پروانه ساختماني اخذ شده از 
شهرداري، اين ساختمان شامل 5 طبقه روي 
همكف و 2 طبقه زير همكف در مجموع 
8 طبقه مي شود و امكاناتي نظير البي، سالن 
قانوني  الزام  بر  مازاد  پاركينگ  اجتماعات، 
واحدها در طرح معماري ساختمان لحاظ 

شده است.

ارايه خدمات مسافرتي به همكاران گروه فراب

توزيع 500 ريال سود هر سهم در مجمع عمومي عادي 
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب 

پيشرفت عمليات اجرايي 
ساختمان سعادت آباد

شروع عمليات فروش 
واحدهاي تجاري فرابازار 

چهارسو

اجراي اولين پروژه 
عمراني شركت 

تجارت و سرمايه 
گروه فراب

متمركز  نيروگاه  بتن، خاك برداري و حمل محل احداث ده هكتاري  پروژه تخريب 
انجام رسيد.  به  فراب  تجارت و سرمايه گروه  توسط شركت  – عسلويه  پارس جنوبي 
عمليات اين پروژه با كيفيت مطلوب و قبل از زمان تعيين شده در قرارداد انجام و تحويل 

شد.



 Nabinagar تامين ترانسفورماتورهاي نيروگاه حرارتي
توسط شركت آلستوم )هند(

قرارداد تامين ترانسفورماتور هاي نيروگاه Nabinagar به شركت 
آلستوم واگذار شد. ارزش اين قرارداد 14 ميليون يورو بوده و شركت 
تامين، نصب و راه  آلستوم مسئوليت طراحي و مهندسي، ساخت، 
اندازي را بر عهده دارد. نيروگاه Nabinagar توسط سه واحد 660 
مگاواتي تجهيز خواهد شد و تامين آن توسط مشاركت آلستوم و 

شركت BHEL انجام خواهد شد.

 Shuqaiq تامين واحد بخار نيروگاه حرارتي
از سوي شركت آلستوم )عربستان(

حرارتي  نيروگاه  بخار  مگاواتي   720 واحد  چهار  تامين  قرارداد 
قرارداد 227  اين  ارزش  واگذار شد.  آلستوم  به شركت   Shuqaiq
ميليون دالر است. محدوده اين قرارداد شامل مهندسي، تامين، ساخت 
 Hyundai Heavy شركت  است.  بخار  واحد  چهار  نصب  و 
به  نيروگاه  اين  مناقصه ساخت  برنده  Industries در سال 2013 
ارزش 3.3 ميليارد دالر و به صورت EPC شده بود. ساخت اين 

نيروگاه در سال 2017 به پايان مي رسد.

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

 Talimarjan تامين واحدهاي گازي نيروگاه حرارتي
توسط شركت Mitsubishi )ازبكستان(

قرارداد تامين ژنراتور و دو واحد گازي M701F4 به شركت 
واحد هاي  شد.  واگذار   Mitsubishi Heavy Industries
گازي داراي ظرفيت 320 مگاوات خواهند بود. تامين مالي اين 
پروژه توسط كشورهاي ژاپن، ازبكستان و بانك توسعه آسيا به 
مجموع مبلغ 900 ميليون دالر انجام خواهد شد. همچنين بانك 
جهاني مبلغ 110 ميليون دالر براي پروژه خط انتقال اين پروژه 

تخصيص داده است.

 Xiluodu تحويل واحد 748 مگاواتي نيروگاه
توسط شركت Voith )چين(

 ،Voith قوي ترين توربين-ژنراتور ساخته شده توسط شركت
بعد از انجام تست آزمايشي 72 ساعته براي نصب به شركت 
Three Gorges Corporation تحويل داده شد. اين اولين 
واحد از مجموع سه واحدي است كه شركت Voith قرار است 
توليد كند. اين توربين ها از نوع فرانسيس بوده و وزني برابر 1350 
تن دارند. قطر روتور اين واحدها 13.7 متر و ارتفاع آن 4 متر 
است. نيروگاه Xiluodu با ظرفيت 13.86 گيگاوات به عنوان 
سومين نيروگاه بزرگ برق آبي دنيا در سال 2014 به شبكه متصل 
خواهد شد. الزم به ذكر است شركت Voith مسئوليت تامين سه 

واحد از 18 واحد نيروگاه Xiluodu را بر عهده دارد. 

محمدرضا 
نازآبادي *

مجوز ساخت نيروگاه برق آبي Yusufeli  )تركيه(
نخست وزير تركيه، طيب اردوغان، مجوز ساخت نيروگاه برق آبي 540 
مگاواتي Yusufeli را صادر كرد. اين نيروگاه توسط سه توربين 180 
مگاواتي از نوع فرانسيس تجهيز خواهد شد. نيروگاه از نوع زيرزميني 
است كه 110 متر طول، 21.4 متر عرض و 45.2 متر ارتفاع دارد. 
نيروگاه Yusefli يكي از 10 نيروگاهي است كه قرار است بر روي 
رودخانه Coruh ساخته شود. مجموع ظرفيت اين ده نيروگاه 2536 
مگاوات خواهد بود.الزم به ذكر است گروه هاي طرفدار محيط زيست 
مخالفت هاي زيادي براي ساخت اين نيروگاه از خود نشان داده  بودند 

ولي در نهايت ساخت اين نيروگاه به تصويب رسيد.

 Rusumo Falls تامين مالي پروژه برق آبي
توسط بانك جهاني )رواندا(

مگاواتي   80 پروژه  براي  دالر  ميليون   340 مبلغ  جهاني  بانك 
Rusumo Falls در نظر گرفته است. هزينه تقريبي ساخت اين 
نيروگاه  اين  برق  است.  شده  برآورد  دالر  ميليون   468.6 پروژه 
توسط كشور هاي بروندي، رواندا و تانزانيا استفاده خواهد شد. عدم 
دسترسي عمومي به برق يكي از مشكالت مهم كشورهاي ذكر شده 
است به گونه اي كه تنها چهار درصد از مردم بروندي، 13 درصد 
از مردم رواندا و 15 درصد از مردم تانزانيا به برق دسترسي دارند.  آبان و آذر 1392 - شماره 35
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تامين مالي نيروگاه برق آبي 
Minas-San Francisco )اكوادور(

 5270 نيروگاه  ساخت  براي  چين  واردات-صادرات  بانك 
 312.5 مبلغ  به  وامي   Minas-San Francisco مگاواتي 
ميليون دالر تخصيص داده است. قرار است نيروگاه در جنوب 
كشور اكوادور با هزينه ساخت 500 ميليون دالر احداث شود. 
برق توليدي اين نيروگاه 1290 گيگاوات ساعت در سال خواهد 
بود. الزم به ذكر است نيروگاه داراي يك سد 78 متري است و 

توسط سه توربين پلتون تجهيز خواهد شد. 

ساخت نيروگاه خورشيدي و نيروگاه بادي
 توسط شركت Enel Green )آفريقاي جنوبي(

ساخت چهار نيروگاه خورشيدي به مجموع ظرفيت 314 
مگاوات و همچنين ساخت دو نيروگاه بادي به مجموع ظرفيت 
199 مگاوات به شركت Enel Green واگذار گرديد. هزينه 
ساخت اين نيروگاه ها 630 ميليون يورو برآورد شده است. ساالنه 
1300 گيگاوات ساعت برق توسط اين نيروگاه ها توليد خواهد 

شد.

راه اندازي آزمايشي توربين بادي شش مگاواتي 
شركت زيمنس )انگلستان(

سايت  در  را  خود  جديد  بادي  توربين هاي  زيمنس  شركت 
آزمايشي SSE در انگلستان آزمايش و راه اندازي كرد. اين توربين 
از نوع بدون دنده )Gearless( است و قطر روتور آن به 154 متر 
و تست  اوليه  راه اندازي  بودن  آميز  موفقيت  به  توجه  با  مي رسد. 
ارائه  بازار بين المللي  اين توربين، توليد آن به زودي شروع و به 

خواهد شد. 

ساخت نيروگاه بادي در كشور تركيه 
توسط شركت زيمنس )تركيه(

قرارداد تامين توربين هاي سه نيروگاه بادي به شركت زيمنس واگذار 
شد. طبق قرارداد، شركت زيمنس مسئوليت تامين 53 توربين بادي 
و ارائه خدمات به مدت 5 سال را بر عهده دارد. برق توليدي اين 
نيروگاه ها براي بيش از 250 هزار خانوار مصرف خواهد شد و از 
انتشار بيش از 290 هزار تن گاز دي اكسيد كربن در سال جلوگيري 

مي كند.

 Guillermo Brown ساخت نيروگاه حرارتي
توسط شركت زيمنس )آرژانتين(

مگاواتي   580 نيروگاه  ساخت  مناقصه  برنده  زيمنس  شركت 
اين قرارداد 800 ميليون دالر  Guillermo Brown شد. ارزش 
از  توربين گازي  متعهد شده است كه دو  بوده و شركت زيمنس 
نوع SGT5-4000F و دو توربين SGen5-1000A را تامين 
كند. همچنين تعميرات و نگهداري نيروگاه نيز براي مدت 10 سال 
گاز  بر  عالوه  نيروگاه  اين  است.  شده  واگذار  زيمنس  شركت  به 
طبيعي، قابليت توليد برق با سوخت ديزل و بيوديزل را نيز دارد.  

Palominoراه اندازي نيروگاه برق آبي
)جمهوري دومينيكن(

بهره برداري رسيد.  به مرحله   Palomino نيروگاه 80 مگاواتي
تونل  يك  و  زيرزميني  نيروگاه  متري،   60 سد  داراي  نيروگاه  اين 
نيروگاه  اين  است. ساخت  كيلومتر  به طول  13.5  نيروگاه  بر  آب 
تقريبًا  آن  ساخت  هزينه  و  بود  شده  شروع   2008 سال  اوايل  از 
 Intertechne برزيلي  شركت  است.  بوده  دالر  ميليون   400
Consultores مسئوليت ساخت اين نيروگاه را بر عهده داشته است. 

آغاز به كار نيروگاه بادي Marszewo )لهستان(
  Tauron شركت  توسط   Marszewo مگاواتي   82 نيروگاه 
 Vestas راه اندازي شد.  اين نيروگاه توسط 41 توربين 2 مگاواتي شركت
 V90 و V80 تجهيز شده است. توربين هاي بادي به كار رفته از نوع
هستند. اين نيروگاه ساالنه 184 گيگاوات ساعت برق توليد مي كند. 
هزينه تقريبي ساخت اين نيروگاه 151.4 ميليون يورو اعالم شده است.

آبان و آذر 1392 - شماره 35



اخبار صنعت نفت و گاز جهان
افتتاح بزرگترین طرح ذخيره سازي گاز خاورميانه 

ارتقاي جایگاه ایران در ميان غول هاي نفتي جهان

 ایران به روپيه نفتي هندي ها نه گفت

توتال: به ایران باز مي گردیم

1

هيات دولت در حالي با اليحه پيشنهادي افزايش سرمايه شركت ملي نفت 
ديگر  بار  نفتي  شركت  اين  سرمايه  عمال  اقدام  اين  با  كه  كرد  موافقت  ايران 
افزايش مي يابد. از اين رو دولت به منظور ارتقاي جايگاه شركت ملي نفت ايران 
در بين شركت هاي بزرگ نفت جهان به صورت قانوني و مطابق با مستندات 
اقدام به تصويب افزايش سرمايه اين مجموعه عظيم نفت كشور كرده است. با 
از  ايران پس  افزايش سرمايه پيش بيني مي شود جايگاه شركت ملي نفت  اين 

آرامكوي عربستان سعودي به عنوان دومين شركت بزرگ نفتي جهان تقويت 
شود و حتي فاصله خود را با شركت قطر پتروليوم افزايش دهد. در اين بين 
موسسه تحقيقاتي PIW هم پس از شركت آرامكوي عربستان و شركت ملي 
نفت ايران از شركت هاي CNPC چين، بريتيش پتروليوم انگلستان، گاز پروم 
روسيه و استات اويل هيدروي نروژ به عنوان بزرگترين شركت هاي نفتي جهان 

ياد كرده است.

گزارش ايندين اكسپرس حاكي از آن است كه اين عضو نفتي كابينه دولت تدبير و 
اميد )بيژن زنگنه( همچنين در سومين اقدام خود مخالفت رسمي تهران نسبت به تهاتر كل 
منابع مالي نفت خام صادراتي ايران با روپيه را اعالم و تاكيد كرده است: ايران نمي تواند 
كل طلب نفتي خود از هند را صرفا با روپيه دريافت كند. اين در حالي است كه ژوئيه 
سال جاري ميالدي ) تير ماه 1392(، تهران – دهلي به توافقي به منظور دريافت كل طلب 
نفتي ايران با ارز روپيه دست يافته بودند. در اين بين، ام ويراپا مويلي وزير نفت هند به 
نخست وزير اين كشور آسيايي اطمينان داده است كه واردات 11ميليون تن نفت از 
ايران در سال جاري باعث صرفه جويي ارزي 8/4 ميليارد دالري اين كشور خواهد شد. 

آمارها حاكي از آن است كه ايران از زمان روي كار آمدن دولت جديد دريافت تمام 
طلب نفتي خود به روپيه را متوقف كرده و به سيستم قبلي دريافت 45 درصد طلب 
خود به روپيه بازگشته است. پيش از اين، ايران پول حاصل از فروش نفت به هند را 
از طريق هالك بانك تركيه دريافت مي كرد كه با تحريم اين بانك توسطه آمريكا، اين 
تراكنش مالي به حالت تعليق درآمد. در حال حاضر ايران به طور متوسط روزانه حدود 
250 هزار بشكه نفت عمدتا نفت سنگين به پااليشگاه هاي هندي صادر مي كند به 

طوري كه اين كشور پس از چين دومين مشتري بزرگ نفت ايران است. 

مديرعامل شركت توتال از بازگشت دوباره اين شركت به صنعت نفت ايران در 
صورت لغو محدوديت ها عليه تهران  خبر داد و گفت: اميدواريم اين كار هر چه سريعتر 
انجام شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن، كريستوف دومارژری، مديرعامل 
شركت توتال فرانسه در كنفرانس نفت و پول در لندن گفت: اگر تحريم هاي بين المللی 
بر صادرات نفت ايران لغو شود، اين شركت دوباره به فعاليت در صنعت نفت ايران باز 
می گردد. دومارژری اين سخنان را در كنفرانس نفت و پول كه يك رويداد مهم صنعتی 
است و هر ساله در لندن، پايتخت انگليس، برگزار می شود، مطرح كرد.. دومارژری 

به خبرنگاران گفت: اگر ايران به جامعه بين المللی بازگردد، چرا ما بايد خودسرانه به 
تحريم ها عليه اين كشور ادامه دهيم. او گفت: ما می خواهيم شريك بلندمدت باشيم و با 
داشتن قراردادهاي  بلندمدت، اهداف  بلندمدتی داريم. مكالمه تلفنی ميان باراك اوباما، 
رئيس جمهوري  آمريكا و دكتر حسن روحانی، رئيس جمهوري  ايران در تاريخ پنجم 
مهر 1392 كه نخستين گفت وگوی شفاهي  ميان دو كشور پس از 34 سال قطع روابط 
به شمار می رود، اميدها برای يافتن راه حلی ديپلماتيك را كه نشان دهنده  دوباره فعال 

شدن شركت های بين المللی نفتی در ايران است، افزايش داده است.

دومين و بزرگترين طرح ذخيره سازي گاز طبيعي 
ايران و خاورميانه و پانزدهمين  پااليشگاه گاز كشور 
در استان خراسان رضوي حوزه شهرستان  سرخس 
افتتاح شد. بر اساس اعالم شركت ذخيره سازي گاز 
گاز  اجراي طرح هاي عظيم ذخيره سازي  با  طبيعي، 
طبيعي در تمام نقاط كشور، عالوه بر احياي مخازن 
در  اقتصادي  رونق  شده،  تخليه  هيدروكربوري 
مناطق مختلف ايجاد خواهد شد. مهندسان  شركت 
ذخيره سازي گاز طبيعي با طراحي، ساخت، نصب و 
راه اندازي اولين مجتمع پااليشگاهي و ذخيره سازي 

گاز طبيعي در ايران و خاورميانه، موفق شدند كشور 
را از رتبه 33 به 19 جهان  در بين كشورهاي داراي 
تكنولوژي ذخيره سازي گاز طبيعي ارتقاء دهند. با راه 

اندازي اين مجتمع بزرگ ايران اسالمي به رتبه پنجم 
جهاني  خواهيم  رسيد و با اجراي طرح هاي متعدد 
استان هاي كشور،  ذخيره سازي گاز طبيعي در ساير 
به  نيز  تكنولوژي  اين  داراي  كشورهاي  برتر  رتبه 
جمهوري  اسالمي ايران اختصاص خواهد يافت. بر 
پايه اين گزارش، طرح هاي ذخيره سازي گاز طبيعي 
گنبدهاي نمكي )كاشان(، يورتشا )ورامين(، احمدي 
)شيراز(، قزل تپه )گنبد كاووس(، ميدان هاي باباقير، 
بانكول، ويزنهار )ايالم( و ميدان مختار )ياسوج( در 

حال اجرا و دستور كار قرار دارند.
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ورود ایران به بازار پتروشيمي تركمنستان

پاكسازي خاك هايِ آلوده به مواد نفتي با استفاده از گياهان 

خسارت 4 ميليارد دالري شل به عراق 

اعتراف آمریكا به پيشتازي ایران در اوپك 

 پس از توافق گازي تهران – عشق آباد براي تهاتر كاال با 
گاز، با درخواست شركت صنايع پتروشيمي تركمنستان، ايران 
صادرات خدمات فني و مهندسي در زمينه تعميرات اساسي، 
ارائه مشاوره فني و رفع گلوگاه هاي توليد به پتروشيمي هاي 
اين كشور همسايه را آغاز كرد. در حال حاضر ايران يكي از 
با  و  بوده  تركمنستان  از  طبيعي  گاز  كنندگان  وارد  بزرگترين 
وجود فراز و فرودهاي متعدد به طور متوسط ساالنه حدود 5 
ميليارد متر مكعب گاز طبيعي از اين كشور همسايه وارد مي كند. 

بر اين اساس اخيراً مذاكرات مشترك گازي بين دو كشور به 
ميزباني عشق آباد برگزار شده است كه نحوه پرداخت منابع مالي 
حاصل از واردات گاز و تهاتر كاال با گاز از مهمترين محورهاي 
مذاكرات ايران و تركمنستان بوده است. در حال حاضر مجتمع 
پتروشيمي تجن تركمنستان با مشكالت فني و مهندسي دست و 
پنجه نرم مي كند و مسئوالن شركت صنايع پتروشيمي تركمنستان 
براي كاهش مشكالت توليدي خود از صنعت پتروشيمي ايران 

درخواست همكاري كرده اند.

 رئيس پژوهــش و فناوري شــركت ملي مناطق 
نفت خيز جنوب از اجراي يك پروژه پژوهشي در اين 
شركت با هدف پاكسازي خاك هاي آلوده به مواد نفتي با 
استفاده از گياهان  خبر داد.  در اين پروژه كه با هزينه اي 
افزون بر يــك ميليارد و 200 ميليون ريال از ســوي 
گروهي از كارشناســان اين شركت و دانشگاه جندي 
شاپور اهواز اجرا شد روش هاي عملي جهت پاكسازي 
زمين هاي آلوده به مواد نفتي اطراف تاسيسات نفت و 
گاز مطالعه و بررســي شد. وي با بيان اين كه يكي از 
مهمترين راه ها براي پااليش خاك هاي آلوده به تركيبات 
نفتي، گياه پااليي مي باشــد اظهار داشت: اين روش به 
دليل پايداري  دوام بيشتر، بهبود شرايط و ساختار خاك 
و بهبود جنبه هاي زيبا شناختي و داشتن راندمان حذف 

مناسب آالينده بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. در 
اين روش با اســتفاده از نور خورشيد و بدون تغيير و 
آشفتگي در محيط، با هزينه اي كمتر از گزينه هاي ديگر 
تصفيه، آالينده هاي زيست محيطي حذف مي گردند. 
بنابراين در شرايط مشابه از ميان ساير روش هاي حذف 
آالينده ها از خاك، روش گياه پااليي مناسب تر است. به 

 TPH طوري كه در غلظت هاي زير 5 درصد آلودگي
اســتفاده از آن كامال عملي، اقتصــادي و ارزان بوده و 
باعث بهبود پايدار محيط زيست مناطق آلوده خواهد 
شــد. وي درباره مراحل اجرايي ايــن پروژه توضيح 
داد: در اين پروژه ابتدا خصوصيات خاك منطقه مورد 
آزمايش، بررســي و ميزان آلودگي ها به تركيبات نفتي 
تعيين شد و پس از آن گياهان مناسب با توجه به خاك، 
اقليم، پوشش گياهي و آلودگي منطقه شناسايي شد. وي 
با موفقيت آميز خواندن اجراي اين پروژه اظهار داشت: 
با بررســي هاي فني و تكميلي بيشتر، در آينده نزديك 
از دســتاوردهاي اين پروژه در پاكسازي مناطق آلوده 
به مواد نفتي در گســتره عملياتي اين شركت استفاده 

خواهد شد.

 تازه ترين گزارش اداره اطالعات انرژي آمريكا نشان مي دهد ايران در پنج ماه 
نخست سال 2013 توانسته است جايگاه خود را به عنوان دومين توليدكننده بزرگ نفت 
اوپك حفظ كند. اداره اطالعات انرژي آمريكا سه شنبه پنجم شهريور اعالم كرد ميانگين 
توليد روزانه نفت ايران در پنج ماه نخست سال جاري ميالدي سه ميليون و 200 هزار  

بشكه در روز بوده است. داده هاي  اداره اطالعات انرژي نشان مي دهد  ميانگين توليد 
نفت ايران در سال 2012 ميالدي، سه ميليون و 367 هزار  بشكه بوده و بر اين اساس، 
تحريم هاي آمريكا تنها توانسته اند ميانگين توليد نفت ايران را حدود 167 هزار  بشكه 

در روز كاهش دهند.

دولت عراق شركت شل را به دليل از دست رفتن چهار ميليارد و 600 ميليون دالر 
از درآمدهاي  نفتی خود، مقصر دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه از بغداد، وزارت 
نفت عراق شركت انگليسی-هلندي  شل را متهم كرده كه با تأخير در بهره برداری 
از پروژه هاي  خود، چهار  ميليارد و 600 ميليون دالر از درآمدهاي  دولت عراق را 
محقق نكرده است. اين وزارت خانه در نامه ای، شركت شل را به دليل كم كاری در 
استخراج نفت در ميدان مجنون در جنوب اين كشور به شدت مورد انتقاد قرار داده 

است. هشدار  به شركت شل، نشان دهنده نگرانی عميق دولت عراق است كه پيش 
از اين، به دليل اختالل در صادرات نفت از منطقه كردستان عراق به دليل اختالف با 
دولت محلی اين منطقه و قطع صادرات نفت به تركيه به دليل حمله هاي خرابكارانه به 
خط لوله كركوك-جيحان، بخشی از صادرات خود را از دست داده بود. در اين نامه 
آمده: توليد نفت ميدان مجنون برای زمان زيادی متوقف مانده كه قابل پذيرش نيست 

و مجموع افت توليد اين ميدان را به 44 ميليون بشكه رسانده است.
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واگذاري بخشي از دارایي هاي نفتي اكسون در عراق 

تامين گاز صادراتي به عراق از پاالیشگاه ایالم 

گاز پارس جنوبی شب عيد
 به بغداد می رسد

راه اندازی اولين پتروشيمی
در وزارت زنگنه

 مديرعامل شركت ملی گاز ايران از توليد ساالنه 2 ميليارد متر مكعب گاز 
تامين كننده  منابع  از  پااليشگاه يكی  اين  ايالم خبر داد و گفت:  پااليشگاه  در 
از  بازديد  در  عراقی  حميد رضا  مهندس  بود.  خواهد  عراق  به  صادراتی  گاز 
پااليشگاه ايالم، با اشاره به توليد و پااليش روزانه 7 ميليون متر مكعب گاز در 
اين پااليشگاه گفت: پااليشگاه ايالم يكی از نقاط قوت غرب كشور برای تامين 

گاز استان ايالم و استان هاي همجوار است.
ايالم  استان  در  گاز  تثبيت شده و كشف شده  مخازن  داشت:  اظهار   وی 
اكنون ساالنه حدود دو  پااليشگاه گاز تاسيس شود و هم   اين  تا  باعث شد 

ميليارد مترمكعب گاز خام در اين پااليشگاه دريافت و تصفيه و به طور تقريبی 
گاز غرب كشور از اين پااليشگاه تامين می شود. عراقی اظهار داشت: در فاز 
اول پااليشگاه گاز ايالم، سعی می شود صادرات گاز به كشور عراق از همين  
پااليشگاه تامين شود. مديرعامل شركت ملی گاز ايران افزود: ذخاير گاز طبيعی 
مستقل در استان ايالم به طور كامل شناخته شده نيست، ولی مخازنی كه در 
حال حاضر شناخته شده چيزی حدود 20 تا 30 سال گاز دارند و به طور يقين 
مخازن مشترك زيادی در اين منطقه وجود دارد كه تا به حال شناخته نشده اند و 

در حال لرزه نگاری و شناسايی آنها هستيم.

 مديرعامل شركت مهندسي  و توسعه گاز با تشريح آخرين وضعيت ساخت 
خطوط انتقال گاز ايران به عراق از تكميل ساخت اولين خط لوله مشترك گازی 
تا پايان سال جاری خبر داد و گفت: تا اسفند ماه امكان صادرات روزانه 8 تا 
10 ميليون مترمكعب گاز به عراق فراهم می شود. عليرضا غريبی درباره آخرين 
وضعيت ساخت خط لوله انتقال گاز ايران به عراق، با بيان اينكه برای صادرات 
گاز ايران به عراق قرار است دو انشعاب از خط لوله ششم 
منظور  به  اول  انشعاب  در  گفت:  شود،  گرفته  سراسری 
صادرات و انتقال گاز طبيعی به نيروگاههاي  بغداد قرار است 
انشعابی از قطعه بيستون خط ششم به منطقه نفت شهر و 
مرز عراق كشيده شود. مديرعامل شركت ملی مهندسي و 
تصفيه گاز با اعالم اينكه در اين انشعاب خط لوله ای به طول 
تقريبی 220 كيلومتر و به قطر 48 اينچ ساخته خواهد شد، 
تصريح كرد: در اين بين به منظور آغاز صادرات گاز پيش 
بينی می شود قطعه نزديك به 100 كيلومتر از اين انشعاب در 
سال جاری ساخته و در مدار بهره برداري قرار بگيرد. اين مقام مسئول با يادآوری 
اينكه قطعه دوم اين انشعاب به طول 130 كيلومتر پس از انجام مناقصه و تامين 
منابع مالي به پيمانكاران واگذار خواهد شد، اظهار  داشت: در مجموع پيش بينی 
می شود با تكميل قطعه اول اين انشعاب تا پايان سال جاري ظرفيتی بين 8 تا 10 

ميليون مترمكعب براي صادرات گاز به عراق به وجود آيد.

 با آغاز توليد محصول از واحد پلي اتيلني پتروشيمي ايالم به عنوان يكي از 
بزرگترين پتروشيمي هاي  غرب كشور سومين پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن 
غرب رسما در مدار بهره برداري قرار گرفت. پس از راه اندازي فاز اول پتروشيمي 
كاويان و پليمر پتروشيمي كرمانشاه، سومين پتروشيمي در مسير خط لوله اتيلن غرب 
رسما در مدار بهره برداري  قرار گرفت. از اين رو واحد پلي اتيلن پتروشيمي ايالم 

با ظرفيت اسمي توليد ساالنه 300 هزار پلي اتيلن سنگين 
رسما به توليد رسيده است. اين واحد جديد پتروشيميايي 
براي توليد پلي اتيلن سنگين به ساالنه حدود 300 هزار  
تن اتيلن نياز دارد كه هم اكنون خوراك اين مجتمع از 
محل پتروشيمي كاويان و مديريت اتيلن در سطح منطقه 
عسلويه تامين مي شود. از سوي ديگر با توجه به تاخير در 
راه اندازي واحد توليد اتيلن پتروشيمي ايالم، براي نخستين 
بار اتيلن از طريق انشعاب 135 كيلومتري خط لوله اتيلن 
غرب دريافت شده و پس از تست نهايي، توليد اوليه در 

پتروشيمي ايالم آغاز شده است. در اين بين مسئوالن شركت ملي صنايع پتروشيمي 
با بيان اينكه به علت عقب بودن ساخت بخش الفيني مجتمع پتروشيمي ايالم بايد 
خوراك از جنوب كشور و عسلويه تامين شده و از طريق خط لوله اتيلن غرب به 
ايالم برسد، تاكيد كرده اند: ميزان اتيلن ارسالي براي پتروشيمي ايالم به علت دريافت 

اتان پتروشيمي كاويان كه رقم ثابتي نيست، متغير خواهد  بود.

10

 وزير نفت عراق اعالم كرد شركت اكسون موبيل بخشی 
از دارايی هاي  نفتی خود را در اين كشور به شركت های چينی 
و اندونزيايی واگذار می كند. به گزارش خبرگزاری رويترز از 
دهلي نو، عبد الكريم لعيبی، وزير نفت عراق اعالم كرد شركت 
آمريكايی اكسون موبيل، سهم خود را در ميدان نفتی قرنه غربی- 
1 به شركت چينی پتروچاينا و شركت اندونزيايی پرتامينا واگذار 
می كند. به گفته لعيبی، 25 درصد از سهام  ميدان قرنه غربی- 1 
به شركت پتروچاينا و 10 درصد از سهام  آن به شركت پرتامينا 
منتقل خواهد  شد. اكسون موبيل، هم اكنون 60 درصد از سهام  
ميدان قرنه غربی- 1 و امتياز بهره برداری از آن را در اختيار 

دارد. شركت اكسون موبيل و شركت انگليسی- هلندي شل 
در سال 2009 موفق به دريافت حق امتياز توسعه ميدان نفتی 
قرنه غربی- 1 شدند و قرارداد نهايي  اين ميدان را با دولت 
بغداد امضا كردند. ميدان نفتی قرنه غربی- 1، با ذخاير كافی 
برای توليد روزانه پنج ميليون بشكه نفت، جايگاه مهمي  در 
برنامه هاي  نفتی عراق دارد و پس از بهره برداری از دو فاز اصلی 
آن، توان رقابت با بزرگترين ميدان نفتی جهان  يعنی ميدان 
با شركت  اكنون  پتروچاينا،  داشت.  را خواهد  عربستان   قوار 
بی پی در ميدان نفتی رميله همكاري  می كند و امتياز بهره  برداری 

از ميدان هاي حلفايه و االحزاب را نيز در اختيار دارد.

9
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مجمع كشورهاي صادر كننده گاز در یك نگاه 

روسيه مسئول 5٠ درصد نشت نفتی به  محيط زیست

 رشد مصرف و افزايش تقاضاي جهاني  گاز طبيعي 
سبب افزايش سهم  تدريجي اين سوخت پاك در سبد 
جهاني  انرژي شده و دارندگان ذخاير بزرگ گازي جهان  
را بر آن داشت تا مجمع كشورهاي  صادركننده گاز را 
تشكيل دهند. كشورهاي دارنده ذخاير بزرگ گازي جهان  
سرمايه گذاري هاي  كالن در بخش زيرساختي، اكتشاف، 
توليد و حمل و نقل گاز را در دستور كار خود قرار دادند و 
روز به روز به ضرورت همكاري و تبادل نظر و اطالعات 
درباره بازار گاز در ميان كشورهاي دارنده گاز طبيعي پي 
بردند؛ به اين ترتيب با قرار گرفتن بيش از نيمي از ذخاير 
گازي جهان  در كشورهاي  روسيه، ايران و قطر نياز به 
ايجاد تشكلي كه بتواند تحوالت بازار گاز را بررسي كند، 

قوت گرفت.

وضعيت امروز جي يي سي اف
مجمع كشورهاي صادركننده گاز )جي يي سي اف( 
هم  اكنون 13 عضو دائم و 4 عضو ناظر دارد و كشورهاي 
عضو اين مجمع، 42 درصد از توليد گاز جهان، 62 درصد 
از ذخاير گازي جهان، 38 درصد از شبكه انتقال گاز با خط 
لوله و 85 درصد از تجارت گاز طبيعي مايع شده )ال ان جي( 
را در اختيار دارند. تا كنون نيز مجمع كشورهاي صادركننده 
گاز دو نشست در سطح روساي جمهور  كشورهاي  
عضو برگزار كرده است كه نخستين نشست سران جي 
يي سي اف آبان ماه 1390 در دوحه قطر و دومين نشست 

آن تيرماه 1392 در مسكو، پايتخت روسيه، برگزار شد.

اهداف  مجمع كشورهاي  صادركننده گاز
با بررسي هاي  همه  جانبه و رايزني با مجامع انرژي 
يكي از اهداف  اصلي مجمع كشورهاي  صادركننده گاز، 

تبادل نظر، تجربه و اطالعات ميان كشورهاي صادركننده 
گاز در باره مسائل مختلف از جمله بررسي ساختار بازار 
گاز، طرح هاي توسعه ميدان هاي گاز، چگونگي صادرات 
گاز، تجاري سازي و آزاد سازي تجارت گاز طبيعي و 
چارچوب هاي قراردادي براي اجراي پروژه هاي گازي 

تعيين شده است. 

آينده پيش روي مجمع 
كشورهاي  صادركننده گاز

مهمترين  موضوع مورد بحث در اين نشست انتخاب 
دبيركل جديد جي يي سي اف است. همچنين  انتظار 
مي رود با تبادل نظرها  ميان كشورهاي  عضو جي يي سي 

اف و توسعه همكاري ها  با كشورهاي مصرف كننده، به 
نياز روزافزون كشورهاي جهان  به گاز طبيعي پاسخ داده 
شود و در نهايت  آينده اي نويدبخش پيش روي كشورهاي 

دارنده ذخاير طبيعي گاز قرار بگيرد.

جي يي سي اف فرصتي مناسب 
براي معرفي صنعت گاز ايران

كشورهاي   مجمع  نشست  پانزدهمين  برگزاري 
صادركننده گاز در تهران و بازگشت دوباره ايران به صحنه 

ديپلماسي انرژي در شرايطي كه دولت تدبير و اميد حضور 
گسترده تر در عرصه هاي گوناگون روابط بين الملل را 
دنبال مي كند، مي تواند  در ايفاي نقش برجسته تر ايران 
در مجمع كشورهاي صادركننده گاز نقش بسزايي داشته 
باشد. معرفی و شناساندن بهتر  صنعت نفت و گاز ايران 
به جهانيان  و تالش برای در اختيار گرفتن پست دبير كلی 
جی يی سی اف می تواند از جمله اهداف  مهم وزارت نفت 

در اين نشست باشد. 

دبير كل جديد
 مجمع كشورهاي صادر كننده گاز

سيد محمد حسين عادلی پس از انتخاب به عنوان 
دبيركل جديد مجمع كشورهاي  صادركننده گاز در جمع 
خبرنگاران در تشريح مهمترين  ماموريت ايران به عنوان 
گفت:  گاز،  بين المللی  مجمع  اين  جديد  دبيركل 
مهمترين  ماموريت جمهوري اسالمی ايران ارتقای 
كارآمدی دبيرخانه مجمع كشورهاي  صادركننده گاز 
است. دبير كل جديد مجمع كشورهاي صادركننده گاز 
با اعالم اينكه در شرايط فعلی گاز طبيعی به عنوان يك 
سوخت و انرژی پاك با چالش ها و مشكالت متعددی 
بازار جهاني   روبه رو است، تصريح كرد: تحوالت 
گاز  هم وضعيت اين حامل انرژی پاك را تحت تاثير 
قرار داده است. وی با تاكيد بر اينكه هم اكنون مجمع 
كشورهاي  صادركننده گاز در مرحله حساسی قرار 
دارند، اظهار  داشت: اميدواريم ايران به عنوان دبيركل 
جدید مجمع كشور هاي صادركننده گاز بتواند دبيرخانه 
اين مجمع را براي چالش ها  و تغييرات جهاني  گاز آماده 
كند و اين مجمع را به يكی از معتبرترين مجامع انرژی 

جهان  تبديل كند.

از  شده  منتشر  گزارش  ترين  تازه  اساس  بر 
سبز«  »صلح  محيط زيست  حامی  موسسه  سوی 
)Greenpeace( روسيه تنها  12 درصد نفت جهاني 
را توليد می كند اما مسئول 50 درصد نشت نفتی به 
داخل محيط زيست است.  بر اساس آمار ارائه شده از 
سوي اين موسسه ساالنه به طور متوسط 20 هزار مورد 
نشت نفتي در صنايع نفتي اين كشور رخ مي دهد  و در 
مجموع  حدود 30 ميليون بشكه نفت به محيط زيست 
نشت مي شود. بر اساس اين گزارش موسسه صلح سبز 
مدعي شده است كه از اين 30 ميليون بشكه نفت كه هر 
ساله وارد محيط زيست مي شود، حدود چهار ميليون 
بشكه از طريق رودخانه هاي متصل، به درياي قطب 

شمال وارد مي شود. طبق تخمين ها  اين ميزان حفاري 
براي دسترسي به نفت مي تواند تا سال 2020 ميالدي 
هر ساله .20 ميليون تن دي اكسيد كربن وارد محيط 
زيست كند. بر اين اساس تاكنون دو شركت روسي 

گازپروم وزرنفت موفق به دريافت مجوز دولت براي 
انجام عمليات حفاري در درياهاي شمالي شده اند كه 
هر دو اين شركت ها  در پرونده نشت نفتي بسيار بدنام 
هستند. شركت گازپروم مسئول بزرگترين نشت نفتي 
فراساحلي پس از غرق شدن دكل نفتي شناوري در 
سال 2012 ميالدي است.   در اين گزارش آمده است 
كه اين شركت در سال 2012 ميالدي 2 هزار  مورد 
نشت نفتي خط لوله اي داشته كه در سال 2011 ميالدي 
اين رقم  تقريبا3 هزار  مورد گزارش شده بود. شركت 
رز نفت با 2727 مورد نشت نفتي تنها  در يك استان در 
سال 2011 ميالدي يكي از آلودگي زا ترين شركت هاي 

نفتي گزارش شده است.

14
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نمايشگاه  سيزدهمين  كشور،  در  بار  نخستين 
بين المللی صنعت برق و نهمين نمايشگاه بين المللی 
به طور  فاضالب  و  تاسيسات آب  و  صنعت آب 
همزمان در روزهای 15 تا 18 آبان ماه جاری در 
مساحتی بالغ بر 50 هزار متر مربع و با حضور  بيش 
از 600 شركت داخلی و خارجی در محل دائمی 

نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد.
نمايشگاه صنعت آب و  نهمين  افتتاح  آيين  در 
تاسيسات آب و فاضالب و سيزدهمين نمايشگاه 
صنعت برق كه  با حضور محمد نهاونديان رئيس 
دفتر رئيس جمهور، حميد چيت چيان وزير نيرو و 

ارشد  ارمنستان و سوريه، مسئوالن  انرژي  وزراي 
جمله  از  شد،  برگزار  خارجی  كشورهای  برخی 
و  تحول ها  ارايه  نمايشگاه،  اين  برگزاری  اهداف 
پيشرفت های صنعت آب و برق و فاضالب، معرفی 
اين  تخصصی  و  فنی  قابليت های  و  توانمندی ها 
صنعت، ايجاد و تقويت ارتباط های علمی و همچنين 
فراهم كردن بستر مناسب برای همكاری های مشترك 
و تبادل اطالعات و آگاهی از آخرين دستاوردهای 

علمی صنعت آب و برق عنوان شد.
در  رييس جمهور  دفتر  رييس  نهاونديان،  دكتر 
بين المللی  نمايشگاه  سيزدهمين  افتتاحيه  مراسم 

تأسيسات  و  آب  نمايشگاه  نهمين  و  برق  صنعت 
آب و فاضالب با اشاره به ظرفيت های عظيم انرژی 
به  كه  دارد  را  اين ظرفيت  ايران  در كشور گفت: 
قطب توليد برق در منطقه تبديل شود و بسياری از 
همسايگان ما برای ارتباط در حوزه  توليد، مصرف 

و انتقال برق آمادگی همكاری دارند.
داد:  با  ادامه  جمهوری  رياست  نهاد  سرپرست 
می توانيم  منطقه،  و  كشور  ظرفيت های  به  نگاهی 
مطمئن باشيم كه آينده اي همراه با رشد مستمر و 
پايدار می تواند در دسترس ما باشد. حوزه  صنعت 
برق می تواند به خوبی ثابت كند كه ايران نقش آفرين 

با حضور گسترده شركت هاي گروه فراب برگزار شد

بزرگترین نمایشگاه صنعت آب و برق خاورمیانه
فراب شركت برتر در بخش پيمانكاري شد

نخستين بار در 
كشور، سيزدهمين 
نمايشگاه بين المللی 
صنعت برق و 
نهمين نمايشگاه 
بين المللی صنعت 
آب و تاسيسات 
آب و فاضالب به 
طور همزمان در 
روزهای 15 تا 18 
آبان ماه جاری در 
مساحتی بالغ بر 
50 هزار متر مربع 
و با حضور  بيش از 
600 شركت داخلی 
و خارجی در محل 
دائمی نمايشگاه های 
بين المللی تهران 
برگزار شد.
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در سيزدهمين 
نمايشگاه بين المللي 

صنعت برق انواع 
توليدات تابلو برق، 
سيم و كابل، دكل 
و خطوط انتقال و 

اتوماسيون، روشنايي 
و ژنراتور ارائه 

شد.306 شركت 
ايراني و 64 شركت 
خارجي از 13 كشور 

تايوان، چين )7 
شركت(، تركيه )6 

شركت(، كره )8 
شركت در قالب 

پاويون(، اتريش)يك 
شركت(، آلمان )2 

شركت(، ايتاليا )يك 
شركت(، سوئيس 

)يك شركت(، 
اسپانيا، هند، 

دانمارك، لهستان، 
هلند و فرانسه در 

اين نمايشگاه حضور 
داشتند.
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اقتصاد منطقه و آسيا باشد.
دكتر نهاونديان با بيان اينكه اگر جهانی فكر كنيم، 
كنيم،  فراهيم  زيادی  شغلی  فرصت های  می توانيم 
جنس  يك  انرژی  به  مربوط  مسائل  جنس  گفت: 
جهانی و منطقه ای است و نبايد آن را در سرزمين 

خود محدود كنيم.
وی افزود: اين تفكر می تواند بيشترين همكاری 
بين المللی را ايجاد كند؛ بايد منافع مشترك منطقه ای 
را در اولويت قرار دهيم تا بتوانيم به صلحی پايدار 

برسيم.
دكتر نهاونديان همچنين خاطر نشان كرد: ويژگی 
بزرگ صنعت آب و برق اين است كه يك زنجيره 
ايجاد  مختلف  حوزه های  در  گسترده  اشتغال زايی 
می كند و ما بايد در اين زمينه نگاه جامع محور همراه 
با آمايش سرزمينی را تقويت كنيم تا دچار ضايعات 

بخشی نگری نشويم. 
رييس دفتر رييس جمهور با اشاره به اينكه نبايد 
رشد اقتصادی خود را مبتنی بر مواهب طبيعی قرار 
دهيم، افزود: رشد اقتصادی بايد بر مبنای بهره وری 
و نوآوری باشد و نيروی انسانی كشور بايد فضای 

الزم را برای رشد داشته باشد.
وی با بيان اينكه تقويت بخش خصوصی در توليد 
كرد:  خاطرنشان  است،  دولت  جدی  تأكيد  مورد 
راه رشد پايدار از طريق تقويت بخش خصوصی 
صورت  به  يازدهم  دولت  راستا  دراين  می گذرد، 
جدی به دنبال تشويق و تقويت بخش خصوصی 

است.
دكتر نهاونديان با اشاره به اينكه معنای اقتصاد 
توليد  داشت:  اظهار  نيست،  طلبی  انزوا  مقاومتی، 
داخلی ما بايد به سطحی از كيفيت برسد كه بتواند 
بازارهای جهانی را به دست آورد، در اين صورت 
سرمايه گذار خارجی هم خواستار مشاركت خواهد 

شد.
وی ادامه داد: سياست خارجی تعاملی می تواند به 
ما كمك كند اين در حالي است كه تحرك ديپلماسی 
دولت فضای تعاملی را آماده كرده است. حراست از 
ارزش های انقالب اسالمی ايجاب می كند كه ايران 

حضور فعال و اثرگذاري در عرصه جهانی داشته 
باشد.

در سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت برق 
انواع توليدات تابلو برق، سيم و كابل، دكل و خطوط 
انتقال و اتوماسيون، روشنايي و ژنراتور ارائه شد.306 
شركت ايراني و 64 شركت خارجي از 13 كشور 
تايوان، چين )7 شركت(، تركيه )6 شركت(، كره 
)8 شركت در قالب پاويون(، اتريش)يك شركت(، 
سوئيس  شركت(،  )يك  ايتاليا  شركت(،   2( آلمان 
)يك شركت(، اسپانيا، هند، دانمارك، لهستان، هلند 

و فرانسه در اين نمايشگاه حضور داشتند.
آب  صنعت  بين المللي  نمايشگاه  در  همچنين 
و تاسيسات آب و فاضالب انواع توليدات لوله و 
اتصاالت پليمري و فلزي، پمپ، سيستم هاي آبرساني 
و آبياري و زهكشي ارائه شد. در اين نمايشگاه 210 
شركت ايراني و 13 شركت خارجي از 12 كشور 
آلمان، فرانسه،  اتريش،  تايوان، چين، كره جنوبي، 
آمريكا  و  استراليا  سوئيس،  هلند،  بلژيك،  ايتاليا، 
به عنوان  فراب  شركت  همچنين  داشتند.  حضور 
در  كليدي  و  مهم  اين صنعت  در  فعاالن  از  يكي 
سيزدهمين دوره اين نمايشگاه بين المللي در تاريخ 
15 الي 18 آبان ماه 1392 در محل دائمي نمايشگاه 
بين المللي تهران مشاركت داشت. همچنين در آيين 
پاياني اين نمايشگاه كه با حضور قائم مقام وزير 
نيرو آقاي مهندس ستار محمودي برگزار شد، در 
غرفه  به عنوان  فراب  شركت  به  پيمانكاران  بخش 
فراب لوح يادبود و تقديرنامه اعطا شد.الزم به ذكر 
است تفاوت اصلي بزرگترين نمايشگاه صنعت آب 
و برق خاورميانه اين دوره با ادوار پيشين،برگزاری 
نشست های تخصصی با حضور مديران و نمايندگان 
برپايی  و  خصوصی  بخش  و  مجلس  دولت، 
سازی  فرهنگ  درخصوص  آموزشی  كارگاه های 

مصرف بود.

بيانيه پاياني نمايشگاه
كميته فني سيزدهمين نمايشگاه بين المللي صنعت 
و  آب  بين المللي صنعت  نمايشگاه  نهمين  و  برق 
تأسيسات آب و فاضالب در پايان اين نمايشگاه ها، 

بيانيه اي صادر كرد.
بسيار  است:  آمده  بيانيه  اين  آغازين  بخش  در 
ثمره   از  نو  جلوه هايي  سال،  هر  كه  خرسنديم 
برنامه ها، تالش ها و سرمايه گذاري هاي سنگين، در 
بخش آب و برق به بار مي نشيند و كشور ما توانسته 
از  بهره گيري  و  خردورزي  خودباوري،  با  است 
تيزهوشي، خالقيت و پشتكار فرزندان خود، سربلند، 
دستاوردهاي گران سنگ خود را در معرض قضاوت 

و نقد قرار دهد.
اين بيانيه افزوده است: حافظه  تاريخ، از ياد نبرده 
ايران زمين، پيشگامان مديريت  پيشينيان  است كه 
آب در منطقه اي خشك و كم آب بوده اند و توانستند 
ابداع فنون برجسته و گسترش و تعميق دانش  با 
كارآمد مديريت آب،  مهندسي و خلق روش هاي 
استمرار  و  ريزي  پي  را  باستاني  كهن  تمدن هاي 
بخشند و همچنين با گذشت حدود يك قرن، صنعت 
برق كشور را در زمره  سرآمدترين در منطقه و جايگاه 
چهاردهم در سطح بين المللي قرار دهند و امروز ما 
مفتخريم كه توانسته ايم همچون پيشينيان خود، با 
تاسيسات  و ساخت  در طراحي  نسبي  خودكفايي 
و توليد ابزارها و تجهيزات آب و برق، پيشگامي 

پيشينيان را استمرار بخشيم.
نمايشگاه  سيزدهمين  فني  كميته   بيانيه  در 
بين المللي صنعت برق و نهمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب آمده است: 
اين كميته افتخار دارد ضمن سپاس از مشاركت با 
نشاط و فعال بخش وسيعي از جامعه  بزرگ صنعت 
آب و برق كشور كه ساليان متمادي در عرصه هاي 
بهينه  و  بهره برداري  ساخت،  طراحي،  مديريت، 
سازي خدمات آب و فاضالب و برق نقش آفرين 
بوده اند، گزارشي از  فعاليت هاي خود را تقديم دارد.

حسب  فني  كميته   گزارش،  اين  براساس 
از  بهره گيري  و  نيرو  وزير  مقام  قائم  رهنمودهاي 
با  پيشين،  مشابه  نمايشگاه هاي  برگزاري  تجارب 
معيارهاي  برق  و  آب  جداگانه  كميته  دو  تشكيل 
كارفرمايان،  محور  پنج  در  و  بازبيني  را  ارزيابي 
و  تجهيزات  سازندگان  پيمانكاران،  آبان و آذر 1392 - شماره 35مشاوران، 



در نمايشگاه 
بين المللي صنعت 
آب و تاسيسات 
آب و فاضالب 
انواع توليدات 
لوله و اتصاالت 
پليمري و فلزي، 
پمپ، سيستم هاي 
آبرساني و آبياري و 
زهکشي ارائه شد. 
در اين نمايشگاه 
210 شركت ايراني 
و 13 شركت 
خارجي از 12 كشور 
تايوان، چين، كره 
جنوبي، اتريش، 
آلمان، فرانسه، 
ايتاليا، بلژيك، 
هلند، سوئيس، 
استراليا و آمريکا 
حضور داشتند. 
همچنين شركت 
فراب به عنوان يکي 
از فعاالن در اين 
صنعت مهم و كليدي 
در سيزدهمين 
دوره اين نمايشگاه 
بين المللي در تاريخ 
15 الي 18 آبان 
ماه 1392 در محل 
دائمي نمايشگاه 
بين المللي تهران 
مشاركت داشت
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شركت هاي خارجي تدوين كرد و اين كميته ها با 
تشكيل 15 نشست كارشناسي با حضور 50 نفر از 
كارشناسان منتخب صنعت آب و برق و در مجموع 
با 880 نفر ساعت كار فني مشتمل بر بررسي ميداني، 
حاضر  شركت هاي  حضوري،  مذاكره   و  مالقات 
با بررسي سوابق و  بازديد كرد و  در نمايشگاه را 
مستندهاي ارايه شده و انطباق آنها با معيارهاي تعيين 
شده، از ميان 593 شركت حاضر در نمايشگاه شامل 
370 شركت در بخش برق و 223 شركت در بخش 
آب، به ترتيب 37 شركت در بخش برق و 23 شركت 
در بخش آب و آبفا را واجد دريافت لوح قدرداني 

شناخت.
است:  آمده  فني  كميته   گزارش  ادامه  در 
به  اعتماد  با  كه  بزرگواراني  همه   از  سپاس  ضمن 
توانمندي هاي خويش، خود را در معرض قضاوت 
و داوري قرار داده اند، اذعان مي دارد كه اعالم نشدن 
نام برخي شركت ها، به معناي آن نيست كه فعاليت 
و  انتخاب  بلكه مصداق  نبوده است،   آنها مطلوب 
معرفي الگو و يادماني براي مشاركت و انگيزه  بيشتر، 
براي تداوم كار آيندگان است و شركت هاي برگزيده 
كه امروز به خيل برگزيدگان پيشين افزوده مي شوند، 
نشانه اي از عالقه مندي، انگيزه و توان آنان به توسعه 
و بالندگي كشور اسالمي مان ايران است و اميدواريم 

كه در اين راه، بيش از گذشته موفق باشند.
بيانيه كميته فني سيزدهمين نمايشگاه بين المللي 
صنعت برق و نهمين نمايشگاه بين المللي صنعت آب 
و تاسيسات آب و فاضالب در پايان تصريح كرده 
است: بي ترديد آنچه به دست آمده و آنچه پيش رو 
است، پس از الطاف بي شائبه  خداوند، مرهون تالش 
تمامي فرهيختگان، مديران، صنعتگران، متخصصان 

و متعلق به همه  مردم ايران است.
در آيين پاياني اين نمايشگاه كه با حضور مهندس 
»ستار محمودي« قائم مقام وزير نيرو برگزار شد، 

شركت هاي برتر در بخش هاي مختلف به شرح زير 
معرفي شدند.

بخشمشاوران:
شركت مهندسي مشاور نيرو

بخشکارفرمایان:
1 - سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا(

2 - شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

بخشپیمانکاران:
1 - شركت فراب

2 - گروه مپنا

بخشتولیدکنندگان:
1 - شركت كرمان تابلو
2 - شركت تابش تابلو

3 - شركت وهاج صنعت
4 - شركت سيم و كابل ابهر 

5 - شركت سيم نور پويا
6 - شركت سيمكو

7 - شركت مازي نور
8 - شركت افراتاب

9 - شركت گلنور
10 - شركت شب فروز
11 - شركت خزرشيد

12 - شركت نامدار افروز
13 - شركت يراق آوران پويا

14 - شركت مهندسي صنعت پژوهان برق پارس 
)مصپا(

15 - شركت مازيار صنعت بابل
16 - شركت ايران ترانسفو
17 - شركت نيرو ترانس 
18 - شركت كيان ترانسفو

19 - شركت كنتورسازي ايران
20 - شركت الكترونيك افزارآزما

21 - شركت تجهيزات برقي فراكوه يزد
22 - شركت دالمن

23 - شركت فروزان انديش راد
24 - شركت پويا اكسون

25 - شركت لوله و اتصاالت البرز
26 - شركت مهندسي پرديسان

بخششرکتهايخارجي:
 MUTLUSAN ELEKTRIK-1

 MALZEMELERI
 persian Noor Jam -

UKB )UNIKOR BATTERY( CO - 2
United Electric Co - 3

OMICRON electronics GmbH - 4
Cell Pack - 5

Oweld - 6
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هدف: هوشمندسازي
 شبكه برق كشور

 پرونده طرح كنتورهاي هوشمند در فراب
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همانطور كه پيشتر 

شركت فراب از 
حوزه طراحي، تأمين، 
نصب و راه اندازي 
نيروگاه هاي آبي بنا 
به ضرورت بازار و 
به منظور توسعه و 
تنوع حوزه هاي كاري 
وارد پروژه هاي نفتي، 
نيروگاه هاي حرارتي 
و ... شد، در سال 
89 نيز با نگرش به 
آينده صنعت برق 
كشور تصميم به 
حضور در پروژه هاي 
سيستم هاي 
اندازه گيري و شبکه 
هوشمند گرفت
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:جنابآقايقنبري!شرکتفرابازچه
زمانيتصمیمگرفتدربحثکنتورهايهوشمند
ورودکندودراینحوزهواردفازعملیاتيشود؟
حوزه  از  فراب  شركت  پيشتر  كه  همانطور 
نيروگاه هاي  راه اندازي  و  نصب  تأمين،  طراحي، 
آبي بنا به ضرورت بازار و به منظور توسعه و تنوع 
حوزه هاي كاري وارد پروژه هاي نفتي، نيروگاه هاي 
حرارتي و ... شد، در سال 89 نيز با نگرش به آينده 
صنعت برق كشور تصميم به حضور در پروژه هاي 

سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند گرفت. از 
همان تاريخ با حضور در جلسات متعدد مديريتي و 
كارشناسي در داخل و خارج شركت ضمن كمك 
رابطه،  اين  در  مملكتي  تصميم سازي هاي كالن  به 
شركت  سازمان دهي  براي  را  الزم  برنامه ريزي 
متناسب با اين حوزه كاري و تهيه نقشه راه حضور 

فراب در اين زمينه انجام داد.

فراب اهدافيشرکت و :چهضرورتها

رابهسمتورودبهمبحثکنتورهايهوشمند
سوقداد؟

داليل و ضرورياتي كه نشانگر آينده روشن اين 
حوزه در كشور و لزوم حضور مؤثر فراب در آن بود 

به شرح زير مي باشد:  
- مديريت مصرف و كنترل بار به ويژه در ساعات 

اوج بار
- اصالح الگوي مصرف از طريق اطالع رساني به 
مشترك از ميزان مصرف و قيمت برق در زمان هاي 

گفتگو با سعيد قنبري مجري طرح  كنتورهاي هوشمند

كنتورهاي هوشمند
نظارت مستمر و رفع سريع خطاهاي شبكه

كه  همان گونه  است؛  كار  تازه  هوشمند  كنتورهاي  حوزه  در  فراب 
ايران در ورود به اين حوزه جديد،پله هاي اوليه را باال مي رود. در همين 
قابل  و  مطلوب  عملكردي  با  است  توانسته  فراب  اما  محدود  فرصت 
تامل،توجه شركت ها و مديران فعال در اين حوزه تخصصي را به خود 
انداز ها هم  جلب كند و كارنامه اي روشن از خود بر جاي گذارد.چشم 
در اين حوزه روشن است؛ آنقدر روشن كه سعيد قنبري مجري طرح 
مي گويد:»عالوه  ما  با  گفتگو  در  فراب  شركت  در  هوشمند  كنتورهاي 
در  هوشمند  شبكه  و  اندازه گيري  سيستم هاي  روشن  چشم انداز  بر 
ايران، با توجه به تصميم كشورهاي منطقه، آسيايي و حتي آفريقايي 
براي پياده سازي سيستم هاي اندازه گيري هوشمند و محدوديت تعداد 

صورت  در  كه  مي رسد  نظر  به  حوزه  اين  كار  دست اندر  شركت هاي 
اجراي پروژه هاي فهام در ايران، نظر به ايجاد سابقه بسيار ارزشمند و 
كم نظير اجراي 400 هزار نقطه اندازه گيري هوشمند براي شركت فراب 
و از طرف ديگر با وجود سابقه و تجربه ارزنده فراب در حضور موفق 
در ساير پروژه ها در خارج كشور، اين شركت از شانس بسيار زيادي 
براي اجراي پروژه هاي سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند در 
خارج از كشور برخوردار خواهد بود«.براي بررسي كم و كيف طراحي 
در  بحث  اين  جايگاه  و  فراب  شركت  در  هوشمند  كنتورهاي  توليد  و 
كشور، گفتگويي با مجري اين طرح در شركت فراب ترتيب داده ايم كه 

متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد...

آبان و آذر 1392 - شماره 35
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البته شركت فراب 
به عنوان يك 

 EPC پيمانکار
حرفه اي با آشنايي 

كامل به دانش 
و روش اجراي 

پروژه ها به صورت 
EPC، قبالً هم بنا 
به ضرورت بازار و 

به منظور توسعه 
حوزه  فعاليت هاي 

خود بارها ورود 
به حوزه هاي 

جديد مانند ورود 
به پروژه هاي 

نيروگاه هاي حرارتي، 
پروژه هاي نفتي 

و پتروشيمي، 
پروژه هاي ريلي و 
پروژه هاي خارج 
كشور را تجربه  

كرده و با موفقيت به 
انجام رسانده بود

مختلف؛
- كاهش مصرف انرژي از طريق شناسايي و كنترل 

تلفات فني و غير فني؛
- امكان تحقق تعرفه هاي مختلف؛

- نظارت مستمر بر شبكه، رفع سريع خطاهاي 
شبكه و افزايش كيفيت خدمات به مشتركين؛

- كاهش هزينه هاي قرائت، سرويس و نگهداري، 
و قطع و وصل مشتركين؛

-  امكان پيش فروش برق و آماده سازي براي بازار 
خرده فروشي؛

و  برق  شبكه هاي  هوشمندسازي  به  تصميم   -
ايران  در  هوشمند  اندازه گيري  سيستم  از  استفاده 
و  آسيايي  كشورهاي  در  خصوص  )به  جهان  و 

آفريقايي(؛
- لزوم ورود به موقع به اين حوزه در داخل و 
خارج كشور و پيشرو بودن در ميان شركت هاي فعال 

در اين زمينه؛

:درآغازکارباتوجهبهاینکهشرکتدر
بحثکنتورهايهوشمندچندانصاحبنظرو
از و بودید باچهمشکالتيروبهرو نبود، فعال
چهرهگذريتوانستیددانشفنيخودرادرباره

کنتورهايهوشمندباالببرید؟
سيستم هاي  و  شبكه ها  موضوع  اينكه  دليل  به 
نسبتًا  موضوع  هم  دنيا  در  هوشمند  اندازه گيري 
با مشكالت و  اين حوزه  به  جديدي است، ورود 

ريسك هاي خاص خود روبه رو بود.
 EPC البته شركت فراب به عنوان يك پيمانكار
حرفه اي با آشنايي كامل به دانش و روش اجراي 
پروژه ها به صورت EPC، قباًل هم بنا به ضرورت 
بازار و به منظور توسعه حوزه  فعاليت هاي خود بارها 
ورود به حوزه هاي جديد مانند ورود به پروژه هاي 
نيروگاه هاي حرارتي، پروژه هاي نفتي و پتروشيمي، 
پروژه هاي ريلي و پروژه هاي خارج كشور را تجربه  

كرده و با موفقيت به انجام رسانده بود.
اندازه گيري  سيستم هاي  و  شبكه ها  با  رابطه  در 
هوشمند هم شركت فراب با تخصيص يك گروه 
كارشناسي/مهندسي خاص اين پروژه ها و همچنين 
تشكيل يك كميته سياست گذاري براي نحوه پيگيري 
 فعاليت هاي اين حوزه و برنامه ريزي نحوه ورود و 
اجراي اين پروژه ها به رياست جناب آقاي مهندس 
)نماينده مديريت محترم شركت  حاجي رسوليها   
فراب در كميته(   به صورت اصولي و با برنامه ريزي 
منسجم وارد اين حوزه شد. در اين كميته عالوه بر 
آقاي مهندس حاجي رسوليها، اينجانب، آقاي مهندس 
نماينده معاونت  آقاي مهندس حاجيان و  مداحي، 
مهندس رمضاني هم حضور  آقاي  توسعه طرح ها 

داشتند.
تيم مهندسي تشكيل شده براي اين موضوع به 
راهبري آقاي مهندس حاجيان با مطالعه و بررسي 

مستمر استانداردهاي مرتبط، طراحي پروژه هاي اجرا 
شده در ساير كشورها و نتايج حاصل شده، بررسي 
تازه هاي اين حوزه، شركت در جلسات، سمينارها 
به  نسبت  كشور  خارج  و  داخل  نمايشگاه هاي  و 
ارتقاي دانش فراب در حوزه شبكه و سيستم هاي 

اندازه گيري هوشمند اقدام نمود.
حضور  و  اقدام  منظور  به  و  رابطه  همين  در 
اصولي تر در اين پروژه ها در مقاطعي از همفكري 
و همراهي ساير شركت هاي فعال در اين حوزه نظير 
خصوص  به  و  سپهرانديش  رهروان  شركت هاي 
شركت الكترونيك افزارآزما و شركت NARI چين 

استفاده شد.

در حضورتان چگونگي و ورود نحوه :
مناقصهکنتورهايهوشمندبهچهترتیبيبودو
چرافراباز5مناقصهبرنده2مناقصهشد؟تعهد
الذکرچیستوچه مناقصهفوق شرکتدر2

استانهاوشهرهایيرادربرميگیرد؟
با توجه به تصميم وزارت نيرو و شركت توانير 
نصب  تأمين،  طراحي،  گزاردن  مناقصه  به  براي 
اندازه گيري  نقطه  ميليون  يك  حدود  راه اندازي  و 
همراه  به  مخابراتي،  زيرساخت هاي  هوشمند، 
تجهيزات و نرم افزار سيستم مركزي، هدف گذاري 

شركت فراب برنده شدن در اين مناقصه بود.
سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا( به نمايندگي 
و  مناقصه  برگزاركننده  به عنوان  توانير  شركت  از 
كارفرماي اين پروژه در نهايت تصميم به برگزاري 
5 مناقصه براي حدود يك ميليون نقطه اندازه گيري 
در پنج استان تهران، بوشهر، زنجان، مشهد و اهواز   
هوشمند  فهام–فراسامانه  پروژه هاي  عنوان  )با 

اندازه گيري و مديريت انرژي( گرفت.
با توجه به اينكه سهم دانشي و اجرايي كنتورهاي 
زير  و  تجهيزات  ساير  با  مقايسه  در  هوشمند 
ساخت هاي مخابراتي الزم، سخت افزار و نرم افزار 
مباحث  پياده سازي  و  طراحي  و  مركزي  سيستم 
امنيتي الزم در پروژه هاي فهام بخش نسبتاً كوچكي 
از كل اين پروژه ها مي باشد، شركت توانير و سازمان 
بهره وري انرژي ايران با تصميمي كاماًل صحيح و 
منطقي مناقصه را بين شركت هاي EPC كار ذيصالح 
 EPC برگزار نمودند. در ارزيابي اوليه شركت هاي
آمادگي  اعالم  مناقصه  در  شركت  براي  كه  كار 
كرده بودند 7 شركت از جمله شركت فراب تأييد 
صالحيت شدند. مطابق شرطي كه در اسناد مناقصه 
توسط سابا و شركت موننكو   )به عنوان مشاور سابا و 
تهيه كننده اسناد مناقصه( گذاشته شده بود هر شركت 
EPCكار مي توانست حداكثر در 2 استان از 5 استان 

فوق الذكر برنده مناقصه شود.
 NARI شركت  همكاري  با  فراب  شركت 
شركت  و   Solution Provider به عنوان  چين 
داخلي  سازنده  به عنوان  آزما  افزار  الكترونيك 

در  ناري   – فراب  توسط  شده  طراحي  كنتورهاي 
مناقصه شركت و با وجود اينكه از نظر پيشنهاد فني 
و قيمت برنده مناقصه در هر 5 ناحيه بود ولي نهايتاً به 
دليل شرط محدود كننده فوق الذكر در 2 استان بوشهر 
و زنجان )2 استاني كه به قيد قرعه قبل از بقيه استان ها 
پاكت هاي پيشنهادي آنها گشوده شد( به عنوان برنده 
قرارداد شامل  دو  اين  اعالم شد. محدوده  مناقصه 
هوشمند،  اندازه گيري  نقطه  هزار   400 پياده سازي 
ارتباطات  برقراري  به همراه  جمع كننده هاي داده، 
مخابراتي الزم، سخت افزار و نرم افزار سيستم كنترل 
مركز است. اين قراردادها در فروردين سال 91 به 

شركت فراب ابالغ شد. 

برندهشدن زمان از که مانعي مهمترین :
درمناقصهباآنروبهروبودهایدچهموانعيبوده

است؟
بالفاصله پس از برنده شدن در مناقصه و همزمان با 
ابالغ قراردادها به دليل تغيير شرايط اقتصادي كشور به 
دليل تشديد تحريم ها، افزايش شديد نرخ ارز )و چند 
نرخي شدن آن( و افزايش شديد قيمت هاي ريالي، 
مشكل اصلي پروژه، موضوع تعديل متناسب قيمت 
قراردادها و تأمين منابع مالي الزم بود. كه از آن تاريخ 

همچنان توسط سابا در حال پيگيري است.
در كنار مشكل اصلي فوق، به دليل جديد بودن 
خاص  فني  مشخصات  همچنين  و  پروژه ها  اين 
تجهيزات و نرم افزار كه توسط كارفرما/مشاور براي 
پروژه هاي فهام تعريف و تعيين شده است، انجام اين 
پروژه ها دانش، انرژي و مديريت اجرايي دو چنداني 
را مي طلبيد تا با وجود مشكالت مالي پروژه بتوان 

 فعاليت هاي مهندسي و اجرايي پروژه را پيش برد.
الزم به توضيح است كه با توجه به مشخصات 
فني ارائه شده توسط كارفرما/مشاور پروژه هاي فهام، 
امكان تهيه تجهيزات و نرم افزارهاي مورد نياز در 
اين پروژه ها به صورت خريد و تأمين محصوالت 
آماده از بازار وجود نداشت. از اين رو با تالش و كار 
مستمر و مثال زدني تيم مهندسي فراب )مستقر در 
مديريت كنترل و ابزاردقيق معاونت مهندسي فراب(   
طراحي و ساخت تجهيزات و نرم افزار پروژه هاي 
فهام با همكاري نزديك با شركت NARI و همچنين 
معاونت  نرم افزار  توسعه  تيم  مؤثر  همكاري  با 

برنامه ريزي و توسعه سيستم هاي فراب انجام شد.

بحث در حضور و فعالیت چشمانداز :
کنتورهايهوشمندراچگونهميبینید؟آیابهآینده

فعالیتدراینحوزهخوشبینهستید؟
و  طراحي  ضمن  فراب  شركت  درحال حاضر 
كنتورهاي  جمله  از  تجهيزات  كليه  نمونه  ساخت 
انواع كنتورهاي سه فاز هوشمند،  تك فاز هوشمند، 
و  داده  جمع كننده هاي  و  مخابراتي  ماژول هاي 
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مطابق مشخصات فني قراردادهاي فهام و با انجام كليه تست هاي استانداردي الزم 
توسط آزمايشگاه مستقل و معتبر بين المللي   )آزمايشگاه هاي ILAC(، نمونه 
تجهيزات به همراه تأييديه هاي تست الزم و نرم افزار مذكور را تحويل كارفرما 
و مشاور محترم نموده است كه مي توان رسيدن به اين هدف را نقطه عطفي در 
پروژه هاي فهام دانست. اكنون شركت فراب آماده است كه پس از اخذ تأييد 
كارفرما/مشاور محترم نسبت به اجراي پايلوت هاي 2000تايي پروژه ها در هريك 

از استان هاي زنجان و بوشهر اقدام نمايد.
با توجه به مسير اصولي طي شده توسط شركت فراب تا رسيدن به اين نقطه 
پايلوت هاي  اجراي  قريب الوقوع  با موفقيت  انشاا...  و  فهام  پروژه هاي  مهم در 
2000 تايي پروژه هاي فوق به نظر مي رسد كه شركت فراب در آينده سهم قابل 
توجهي در طراحي و پياده سازي 27 ميليون نقطه اندازه گيري هوشمند در كشور 

خواهد داشت.
عالوه بر چشم انداز روشن سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند در ايران، 
با توجه به تصميم كشورهاي منطقه، آسيايي و حتي آفريقايي براي پياده سازي 
سيستم هاي اندازه گيري هوشمند و محدوديت تعداد شركت هاي دست اندر كار 
اين حوزه به نظر مي رسد كه در صورت اجراي پروژه هاي فهام در ايران، نظر به 
ايجاد سابقه بسيار ارزشمند و كم نظير اجراي 400 هزار نقطه اندازه گيري هوشمند 
براي شركت فراب و از طرف ديگر با وجود سابقه و تجربه ارزنده فراب در حضور 
موفق در ساير پروژه ها در خارج كشور، اين شركت از شانس بسيار زيادي براي 
اجراي پروژه هاي سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند در خارج از كشور 

برخوردار خواهد بود.
 جهت دستيابي به اهداف فوق اميدواريم كه با حل مشكالت مالي پيش روي 
سازمان  و  توانير  نيرو،  وزارت  مجموعه  سازنده  اقدامات  و  پيگيري  با  پروژه 
بهره وري انرژي ايران )سابا( هر چه سريع تر شاهد آغاز فاز اجرايي اين پروژه ها 
يعني توليد انبوه تجهيزات و نصب و راه اندازي فراسامانه هوشمند اندازه گيري و 

مديريت انرژي در ايران باشيم.

:ونکتهآخر...؟
در پايان وظيفه خود مي دانم كه از كليه مديران محترم فراب و همكاران عزيز 
در اين پروژه ها كه در رسيدن شركت به اين جايگاه سهم بسزايي داشته اند از جمله 
مديريت محترم شركت جناب آقاي مهندس لطفي، آقايان مهندس حاجي رسوليها، 
مداحي، حاجيان، تيم مهندسي و مديريت محترم ابزار دقيق،  آقايان مهندس كاوياني،   
معاونت  به خصوص  ستادي  معاونت هاي  تمامي همكاران  و  بنار  پيرمحمدي، 

برنامه ريزي و توسعه سيستم ها و شركت فراب اينترنشنال تشكر و قدرداني كنم.
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عالوه بر چشم انداز 
روشن سيستم هاي 
اندازه گيري و شبکه 
هوشمند در ايران،  
نظر به ايجاد سابقه 
بسيار ارزشمند 

و كم نظير اجراي 
400 هزار نقطه 
اندازه گيري هوشمند 
براي شركت فراب و 
از طرف ديگر با وجود 
سابقه و تجربه ارزنده 
فراب در حضور موفق 
در ساير پروژه ها در 
خارج كشور، اين 
شركت از شانس 
بسيار زيادي براي 
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هوشمند در خارج 
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براي چيدن چارچوب 
اجراي كار، در 

زمان مناقصه فهام، 
شركت فراب قابليت 
و سوابق شركت هاي 

مختلف خارجي و 
داخلي را بررسي 
نمود كه نهايتا در 

كارگروه شبکه هاي 
هوشمند فراب، 

شركت ناري چين را 
 Solution به عنوان

Provider و 
تامين كننده قطعات 
اين پروژه انتخاب 

كرد و شركت 
الکترونيك افزار 
آزماي ايران را 

به عنوان توليد كننده 
داخلي برگزيد و به 

كارفرما معرفي نمود

پيام
 كاوياني *

شايد بتوان گفت پروژه كنتورهاي هوشمند در ايران يكي از پيچيده ترين پروژه هاي 
وزارت نيرو مي باشد. پروژه اي كه در ابتدا طراحي و اجراي آن آسان تصور مي شد ولي  با 
روشن تر شدن ابعاد مختلف پروژه در مسير تعريف اوليه، اجراي مناقصه و انجام طراحي 
تفضيلي و با توجه به نو بودن تكنولوژي اين سيستم در جهان، همچنين وسعت جغرافيايي 
كه پروژه در آن اجرا مي شود و مشكالتي كه در زير ساخت هاي شبكه توزيع و مخابرات 
كشور وجود دارد و نياز به نوسازي و به روزرساني اين زيرساختها، سختي كار مشخص 
گرديد. همچنين وجود بحثهايي در حوزه هاي اجتماعي، فرهنگي در سطح استانهاي 
مختلف، نياز به عملكرد اطالع رساني متناسب را مي طلبد كه قطعا در زمان نصب و 
راه اندازي سيستم كه قرار است وارد خانه هاي مردم شويم، تعيين كننده خواهد بود. با توجه 
به اينكه اين سيستم در تمام كشورهاي دنيا و حتي كشورهاي درجه اول صنعتي، حوزه 
جديدي است و دانش مربوط به اين قبيل سيستم ها در حال تكوين و استاندارد شدن است 
و گاهي مشاهده شده كه در اين مسير تغييرات اساسي در تعاريف آن پيش آمده است، 
رسيدن به يك راه حل فني سريع و دقيق را با مشكل مواجه كرده است كه اين مورد هم 
يكي از مشخصات اصلي و شايد يكي از محدوديت هاي اساسي اين پروژه باشد. چهار، 
پنج سال پيش كه وزارت نيرو تصميم گرفت سيستم كنتورهاي هوشمند را وارد ايران كند، 
از بسياري گروه هاي در گير دراين حوزه نظرخواهي كرد و طبيعتا از مهم ترين گروه ها 
كنتورسازها و شركت هاي پيمانكاري برق بودند و در جلسات متوالي با اين گروه ها، از بين 
متقاضيان مختلف، شركت هاي EPC را مجاز به انجام پروژه اعالم كرد. از نظر اينجانب 
اين تصميم درست كارفرما كه پروژه را نه فقط از ديد صرف توليد كنتور، بلكه به عنوان 
يك سيستم يكپارچه مي ديد كه از اجزاي مختلفي تشكيل شده و اجراي درست كل كار، 
نيازمند وجود يك مديريت متمركز در همه زمينه هاي طراحي، توليد، نصب و راه اندازي 
و بهره برداري براي كل سيستم شامل نرم افزار مركز، اجزاي نصب شده در فيلد، مخابرات 
و امنيت سيستم كه فقط از عهده شركت هاي پروژه محور يا EPC بر مي آيد، پروژه را 
از شكست قطعي نجات داد. براي چيدن چارچوب اجراي كار، در زمان مناقصه فهام، 
شركت فراب قابليت و سوابق شركت هاي مختلف خارجي و داخلي را بررسي نمود كه 
 Solution نهايتا در كارگروه شبكه هاي هوشمند فراب، شركت ناري چين را به عنوان
Provider و تامين كننده قطعات اين پروژه انتخاب كرد و شركت الكترونيك افزار آزماي 
ايران را به عنوان توليد كننده داخلي برگزيد و به كارفرما معرفي نمود. همچنين شركت 
ايرانسل را به عنوان سرويس دهنده خدمات مخابراتي معرفي كرد. همه شركت هاي فوق 

درباره پروژه كنتورهاي هوشمند

از پیچیده ترين هاي وزارت نیرو
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از آنجا كه شركت فراب 
مطابق سياست كاري 
خود از ابتدا به توليد داخل 
اهميت زيادي داده است 
و كارهايي كه در صنايع 
مختلف مثل نيروگاه انجام 
داده نيز گواه اين موضوع 
مي باشد در زمان مناقصه 
اكثر سازندگان داخلي 
صاحب نام و مطرح را 
بررسي كرديم و از توان 
مهندسي و توليدي آنها 
بازديد نموده و با بسياري 
مذاكره كرديم و نهايتا 
شركت الکترونيك افزار 
آزما يکي از بهترين 
توليد كنندگان كنتور را 
كه توان طراحي بااليي 
داشته و خط توليد آن 
مجهز به جديد ترين 
دستگاههاي توليدي 
كنتور بود و از مرحله 
PCB تا تست كامل 
كنتور را انجام مي دهد، 
انتخاب نموديم

مورد تاييد كارفرما قرارگرفتند و با توجه به قيمت 
مناسبي كه ارائه داديم برنده پروژه فهام در دو استان 
زنجان و بوشهر شديم. بعد از اينكه قرارداد توسط 
كارفرما ابالغ شد به دنبال بستن قرارداد باپيمانكاران 
و تامين كنندگان دست دوم رفتيم. اولين و مهم ترين 
آنها قرارداد فراب با مشاركت ناري-   افزار آزما بود كه 
 فعاليت هاي طراحي پروژه با منعقد شدن آن سرعت 
حوزه هاي  در  تفضيلي  طراحي  گرفت.  بيشتري 
نرم افزار مركز، امنيت سيستم، ماژولهاي مخابراتي، 
مترولوژي كنتورها، casing و بسياري شاخه هاي 
ريز و درشت ديگر با آن شروع شد. همچنان كه 
به تدريج  مي كرد،  پيشرفت  پروژه  مهندسي  موارد 
عدم شفافيت مشخصات فني قرارداد بيشتر نمايان 
شد. ولي با تالش همكارانمان در معاونت مهندسي 
خصوصا آقايان حاجيان و عربي و خانم ها مهندس 
فوالدي و  دريادل مسائل با كارفرما و مشاور محترم 
شكافته شد و با در نظر گرفتن استانداردهاي روز دنيا 
و راه حل هايي كه بزرگان اين حوزه در هر مورد ارائه 
داده اند، در قالب مداركي قابل فهم براي طرف چيني 
مدون گرديد. با توجه به اختالف زبان فني كه ميان ما 
و مهندسين چيني وجود دارد هر مرحله كه اطالعات 
ارسال مي شد صحت اجرا چك مي شد و حتي آقاي 
مهندس حاجيان مجبور شد دو دوره طوالني در كنار 
كارشناسان ناري درچين مسائل مهندسي را پيش برد. 
كه اين موضوع وقت زيادي از تيم مهندسي ما گرفته و 
مي گيرد ولي نتايج رضايت بخش بوده و باعث شده تا 
حركت ما به سمت جلو با قدم هاي محكمتري برداشته 
شود. هم زمان كه امور مهندسي پروژه جلو مي رفت 
كارهاي ديگري مانند جمع آوري اطالعاتي از محل 
پروژه، ارتباط با پيمانكاران مختلف كه بايد درگير اين 
پروژه مي شدند و هماهنگي انجام تست هاي محلي 
جهت تاييد طراحي هايي كه انجام مي شد نيز صورت 

به عنوان نمونه هاي  نهايتا محصولي كه  مي گرفت. 
پروژه تحويل كارفرما داديم داراي گواهينامه هاي معتبر 
بين المللي بود. از آنجا كه شركت فراب مطابق سياست 
كاري خود از ابتدا به توليد داخل اهميت زيادي داده 
است و كارهايي كه در صنايع مختلف مثل نيروگاه 
انجام داده نيز گواه اين موضوع مي باشد در زمان 
مناقصه اكثر سازندگان داخلي صاحب نام و مطرح 
را بررسي كرديم و از توان مهندسي و توليدي آنها 
بازديد نموده و با بسياري مذاكره كرديم و نهايتا شركت 
الكترونيك افزار آزما يكي از بهترين توليد كنندگان 
كنتور را كه توان طراحي بااليي داشته و خط توليد 
آن مجهز به جديد ترين دستگاههاي توليدي كنتور 
بود و از مرحله PCB تا تست كامل كنتور را انجام 
مي دهد، انتخاب نموديم و مطابق قراردادي كه با وي 
منعقد كرديم توليد داخل محصوالت پروژه را بر 
اساس قطعات SKD و CKD انجام خواهيم داد. در 
خصوص موارد مالي پروژه همچنان منتظر گشايش 
در وضعيت بودجه اي و اقتصادي كشور هستيم. از 
زماني كه قرارداد توسط كارفرما ابالغ شد تا كنون 
تغييرات زياد و تعيين كننده اي در وضعيت اقتصادي 
كشور داشتيم و مقررات كشور در اين مدت تغييرات 
بسياري داشته است. با توجه به نوسانات زياد ارز و 
افزايش هزينه هاي ريالي پروژه در اين مدت بازنگري 
قرارداد  طرف هاي  همه  توسط  قرارداد  قيمت  در 
ضروري به نظر مي رسد. درنهايت با توجه به تصوير 
كلي پيشرفت پروژه مي توان ادعا كرد كه فراب به عنوان 
يكي از پيشروان اين حوزه خدمات زيادي در ايجاد 
ارزش افزوده علمي آن انجام داده و مي دهد. اميد است 
با حمايتهاي هرچه بيشتر كارفرماي محترم و مشاور 
ايشان، فراب بتواند به عنوان يكي از اجزاي طرح فهام 

پروژه را با موفقيت به سرانجام برساند.
*مدیرمهندسيوتامینتجهیزاتکنتورهايهوشمند

24

ند
شم

هو
ي 

ها
ور

کنت
ده 

رون
پ

آبان و آذر 1392 - شماره 35



با پشتوانه تخصصي 
مهندسي و ديگر 

حلقه هاي تامين و 

اجرائي و مديريتي 
در شركت فراب، 
اميدوارم به زودي 

عالوه بر انجام 
طرح هاي فهام 

داخل كشور، حضور 
موثري در بازارهاي 

بين المللي داشته 
باشيم )كه البته 
گامهاي موثري 
براي اين منظور 

برداشته شده است( 
و با عنايت به آينده 

 SMART طرح هاي
GRID، سهمي 

شايسته در بازار اين 
طرح ها داشته باشيم

ابتدا عرايضم را با يك تعريف شروع مي كنم. آنچه 
كه كنتور هوشمند را از كنتور معمولي و ديجيتال متمايز 
مي كند در دو بخش خالصه مي شود. اول آنكه زبان 
مشترك و استانداردي براي خواندن مقادير و داده هاي 
كنتور ايجاد شده واز سوي ديگر با همين زبان امكان 
ارسال فرامين به كنتور هوشمند نيز فراهم شده است. 
دوم آنكه كنتور هوشمند مجهز به مودم مخابراتي است 
تا از بستر مخابراتي تعبيه شده با مركز جمع آوري كنترل 
و پردازش اطالعات، ارتباط برقرار كند.استانداردها و 
پروتكل هاي بستر مخابراتي شبكه هاي هوشمند انرژي 
در حال توسعه هستند، از اين رو كشورهايي كه در اين 
عرصه فعال و پيشرو هستند اغلب پروژه هايي به صورت 
استانداردهاي  تكنولوژي و  تا  اجرا مي كنند  پايلوت 
مربوطه به بلوغ كافي برسند. لذا محصوالت موجود 
در بازار مطابق اين توسعه، پيوسته در حال تغييرهستند.
از ابتداي مطرح شدن حضور پيمانكاران عمومي براي 
در  مديريت  اين  همكاران  فهام،  طرح هاي  اجراي 
نشست هاي متعددي با كارفرماي اين طرح ها )شركت 
سابا( كه تحت عناوين كارگروه مشترك تصميم گيري 
براي اجراي پروژه فهام بود، حضور داشتند و پس از 
ارائه و بررسي طرح هاي مختلف، نهايتاً تصميم شركت 
توانير براين شد كه مناقصات را در حد يك ميليون 
كنتور و در پنج حوزه كه هر كدام حدوداً دويست هزار 
كنتور را شامل مي شدند، برگزارنمايد. پس از برگزاري 
مناقصات و برنده شدن فراب در مناقصه كنتورهاي 
هوشمند در استان هاي زنجان و بوشهر فاز جديدي 
در  فعاليت هاي مديريت مهندسي كنترل و ابزاردقيق در 
اين حوزه آغاز شد. از آنجا كه محصول آماده اي مطابق 
مشخصات فني فهام )فراسامانه هوشمند اندازه گيري و 
مديريت انرژي( در بازار وجود نداشت بر آن شديم كه 
همراه با شركاي ايراني و خارجي فراب اين محصول 
را طراحي و پياده سازي كنيم.  اين طراحي بايد در دو 
بخش سخت افزار و نرم افزار انجام مي شد كه تا به امروز: 
1. در بخش سخت افزار كنتور هوشمند، طراحي 
و ساخت انجام شده و محصوالت موفق به دريافت 
گواهينامه ILAC شده اند. با توجه به منحصربفرد بودن 
كنتور )از لحاظ پياده سازي مشخصات فني فهام( و 
نبودن مورد مشابه، سعي شد اين مهم در طراحي شكل 
ظاهري كنتورها نيز رعايت شود تا شباهت ظاهري به 

محصول شركت هاي ديگر نداشته باشند. 
2. در بخش نرم افزار كنتور، در مرحله اول با توجه به 
مشخصات فني و Use case هاي )پروسه هاي كاري( 
تعريف شده در طرح فهام، Object هاي )كلمات زبان 
استاندارد صحبت با كنتور هوشمند( مورد نياز استخراج 

شد تا توسط شركت هاي همكار فراب پياده سازي شوند. 
الزم است اضافه كنم كه عالوه بر هدايت و كنترل بخش 
طراحي و ساخت شركاي خارجي و داخلي و گاهي 
طراحي در زمينه هاي مختلف الكترونيكي و سخت و 
افزاري، نرم افزاري و ...، موارد پراهميت زير نيز توسط 

تيم مهندسي اين مديريت به انجام رسيده است: 
• با توجه به اينكه بسياري از جزئيات فرآيندهاي پياده 
سازي Usecase ها در استانداردها بيان نشده است الزم 

بود جزئيات پياده سازي فرآيندها تبيين شود.
• در بخش بستر مخابراتي شبكه هاي هوشمند با 
توجه به تنوع تكنولوژي ها، پروتكل ها و استانداردها 
ارتباطي  اينترفيسهاي  و  فرآيندها  جزئيات  بود  الزم 
نيز مشخص شود و هماهنگي بين اليه هاي مختلف 

مخابراتي برقرار و به پيمانكاران ابالغ شود.
• در بخش سخت افزار و نرم افزارهاي سامانه كنترل 
مركزي مهندسي فراب با همكاري و پشتيباني معاونت 
با  برنامه ريزي و توسعه سيستم ها و حضور  محترم 
جديت و قابل قدرداني همكاران بخش سخت افزار 
و نرم افزار،  فعاليت هاي ارزنده اي در برقراري ارتباط 
كنتورهاي هوشمند جزيره هرمز با سرور AMI فراب 
انجام شده و براي توسعه در اين حوزه نيز  فعاليت هاي 
مشترك جديدي آغاز شده است. اين پروژه در واقع 
زمينه اي براي همكاري نزديك فني بين دو معاونت 

مهندسي و برنامه ريزي و توسعه سيستمها شده است.
• مدارك و گزارشهاي مورد تعهد فراب تا اين مرحله 
از پروژه فهام در مهندسي تهيه و براي مشاور كارفرما 
ارسال شده الزم به توضيح است كه بسياري از اين 
مدارك و گزارش ها براي اولين بار تهيه شده و پروسه 
تهيه آنها نيز بسيار متفاوت از رويكردهاي طراحي و 

مهندسي ديگر پروژه هاي فراب است.
رسيدن به اين مقطع كه افتخار اطالع رساني آن را از 
طرف مجموعه مديريت مهندسي كنترل و ابزاردقيق 
دارم، حاصل زحمات بسيار موثر و دلسوزانه، و بهتر 
است بگويم »فوق برنامه« دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي مهندس حاجيان )مسئول تيم مهندسي 
فوق،  مراحل  تمامي  در  كه  ميدانم  طرح ها(  اين 
شكل گيري اين طرح ها، سياست گذاري مهندسي و 
تامين و منابع خريد و حتي توسعه بازار )داخلي و 
بين المللي( و بازرگاني و اجرا نقش ويژه اي دارند. 
همچنين از همكاران ايشان جناب آقاي مهندس عربي 
و سركار خانم مهندس فوالدي و ديگر همكارانم كه 
به صورت تخصصي و پاره وقت اين تيم مهندسي را 

همراهي مي كنند، تشكر مي كنم. 
با پشتوانه تخصصي مهندسي و ديگر حلقه هاي تامين 
و اجرائي و مديريتي در شركت فراب، اميدوارم به زودي 
عالوه بر انجام طرح هاي فهام داخل كشور، حضور 
موثري در بازارهاي بين المللي داشته باشيم )كه البته 
گامهاي موثري براي اين منظور برداشته شده است( و با 
عنايت به آينده طرح هاي SMART GRID، سهمي 
شايسته در بازار اين طرح ها داشته باشيم. بايد اضافه 
كنم كه با توجه به تغييرات و توسعه هايي كه درعرصه 
تكنولوژي و استانداردهاي مخابراتي شبكه هاي هوشمند 
در جريان است، الزم است محصوالت شركت فراب 
در اين حوزه مطابق آخرين استانداردها به روز رساني 
شوند تا در ميدان رقابت در اين عرصه، حضور پر رنگ 
داشته باشند كه اين امر يقيناً مستلزم كار و تالش مداوم 

وروزافزون در بخش مهندسي است.
*مدیریتمهندسيکنترلوابزاردقیق

طراحي در دو بخش سخت افزار و نرم افزار

محسن 
رام *
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از مهم ترين عوامل 

موثر بر برنامه ريزي 
و زمانبندي پروژه ها، 
مي توان به جديد 
بودن سيستم و 
عدم وجود تجربه 
مشابه در اين زمينه 
در داخل ايران، 
گستره جغرافيايي 
محل پروژه در سطح 
استان و حجم باالي 
تجهيزات نام برد 
كه اين موضوع 
ضرورت دقت بيشتر 
در برنامه ريزي و 
تهيه زمانبندي اين 
پروژه ها را باعث 
شده است

پروژه فهام 1يا همان فراسامانه هوشمند اندازه گيري 
و مديريت انرژي، بخشي از زير مجموعه پروژه اصلي 
هوشمند سازي شبكه برق كشور مي باشد كه متولي 

اجراي آن سازمان بهره وري انرژي ايران مي باشد.
از  آشكاري  جلوه  هوشمند  اندازه گيري  سيستم 
زيرساخت جديد ICT مي باشد كه جهت بهبود كارايي 

انرژي توسعه داده شده اند. 
اين سيستم كه يك سيستم جديد و نوپا هم در 
ايران و هم در جهان مي باشد از نظر پياده سازي داراي 
پيچيدگي هاي منحصربه فرد خود مي باشد كه داراي 
ابعاد مختلف فني، اجرايي، اقتصادي و اجتماعي است. 
تعريف  پروژه  اين  اجراي  در  نخست  گام 
اين  اساس  بر  كه  مي باشد  سيستم  نيازمندي هاي 
نيازمندي ها، مشخصات فني تعريف و طراحي بر مبناي 

آن صورت مي پذيرد.
گام دوم را مي توان اجراي پايلوت در مقياس كوچك 
به منظور صحه گذاري طراحي هاي انجام شده دانست. 
اين گام همزمان با مراحل نهايي طراحي انجام خواهد 
شد و موفقيت در اين گام، شروع گام سوم يا توليد انبوه 
كنتور هوشمند و اجراي آن در مقياس بزرگ تر است. 

به صورت شماتيك مي توان مراحل اجراي طرح را 
به صورت زير نشان داد: 

       

شركت فراب با شركت در مناقصه سال 1389، 
توانست برنده مناقصه در استان هاي زنجان و بوشهر 
شود كه محدوده كار اين دو قرارداد در قالب 400 هزار 

نقطه اندازه گيري به شرح زير است: 
- طراحي، تامين، نصب، تست و راه اندازي نرم افزار 
و سخت افزار مركز كنترل به منظور پايش اطالعات و 

كنتورهاي هوشمند؛
راه اندازي  و  تست  نصب،  تامين،  طراحي،   -

كنتورهاي هوشمند و تابلوهاي اندازه گيري؛

راه اندازي  و  تست  نصب،  تامين،  طراحي،   -
تجهيزات مخابراتي و جمع كننده هاي داده؛

- نگهداري و پشتيباني بهره برداري سيستم به مدت 
3 سال؛

مدت زمان اجراي اين پروژه در قالب قراردادهاي 
فهام 1 برابر با 2 سال جهت طراحي، تامين و نصب و 
راه اندازي و 3 سال نگهداري و پشتيباني بهره برداري 
سيستم تعيين شده است. از مهم ترين عوامل موثر بر 
برنامه ريزي و زمانبندي پروژه ها، مي توان به جديد بودن 
سيستم و عدم وجود تجربه مشابه در اين زمينه در داخل 
ايران، گستره جغرافيايي محل پروژه در سطح استان و 
حجم باالي تجهيزات )به طور مثال 200 هزار عدد كنتور 
و بيش از 400 كيلومتر كابل در هر قرارداد( نام برد كه 
اين موضوع ضرورت دقت بيشتر در برنامه ريزي و تهيه 
زمانبندي اين پروژه ها را باعث شده است. به همين دليل 
الزم بود تا در اين زمينه مطالعات دقيق  تري به عمل آورد 
و با بررسي تجربه ساير كشورها و همچنين برگزاري 
جلسات با پيمانكاران اجرايي مرتبط، چارچوب برنامه 
زمانبندي را تهيه كرد. با توجه به تجربه شركت فراب در 
اجراي موفق پروژه هاي EPC و اجراي كار به صورت 
گروهي در تمامي پروژه ها، برنامه زمانبندي استخراج 
شده كه حاصل كار گروهي همكاران محترم اجرايي 
طرح، مهندسي و برنامه ريزي بوده، پس از ارايه به 

مشاور طرح مورد توجه قرار گرفت.
الزم به توضيح است از همان ابتدا با هدف انتقال 
اندازه گيري  سيستم هاي  بومي سازي  و  فني  دانش 
رويكرد  با  فراب  شركت  برنامه ريزي هاي  هوشمند 
انجام طراحي ها به صورت مشترك، تامين اقالم الزم 
به صورت قطعات CKD و SKD از خارج كشور و 
توليد انبوه تجهيزات در داخل كشور بنا گذاشته شد 
كه خود اين موضوع دقت بيشتري را در تهيه برنامه 
زمانبندي پروژه و حتي مذاكرات قراردادي با تامين كننده 
خارجي )شركت NARI( و پيمانكار داخلي )شركت 

الكترونيك افزار آزما( مي طلبيد. 
زمانبندي  برنامه  خصوصيات  مهم ترين  از  يكي 
پروژه هاي فهام به حوزه اجرا بر مي گردد. با توجه به 
حجم  فعاليت هاي اجرايي در گستره يك استان، از نظر 
ارزش وزني بيش از 55 درصد وزن پروژه EPC را به 
خود تخصيص داده است و از اين منظر اين پروژه را 
از بسياري از پروژه هاي ديگر متفاوت ساخته است. 

مطابق برآورد هاي انجام شده پيش بيني مي شود در زمان 
اجراي پروژه تعداد بسيار زيادي نيروي كار در قالب 
گروه هاي كاري 2 يا چند نفره به عنوان نيروي مستقيم 
درگير  فعاليت هاي اجرايي شوند كه جهت مديريت 
و پشتيباني اين تعداد افراد در سطح يك استان الزم 
است برنامه منسجمي در حوزه تامين پياده سازي گردد 
تا بتوان به اهداف پروژه دست يافت. الزم به ذكر است 
گستردگي اين كار در حوزه اجرا شامل منازل مسكوني، 
ادارات، ساختمان هاي تجاري و صنعتي و كشاورزي 
بوده و اين براي اولين بار است كه محصول پروژه در 

اين سطح گسترده به مشتري تحويل داده خواهد شد.
در حوزه مديريت ريسك، اين پروژه نيز همانند 
ساير پروژه در مواجهه با ريسك هاي مختلفي مي باشد. 
مهم ترين  به عنوان  را  زير  موارد  مي توان  جمله  از 
ريسك هاي پيش روي پروژه نام برد كه با تدبير مجري 
محترم طرح و ساير تيم هاي ستادي و اجرايي درگير 
در پروژه، سعي بر آن شده تا بتوان از اين رهگذر عبور 

نمود: 
• فعاليت دو پيمانكار ديگر بر روي ساير پروژه هاي 

فهام 1 به موازات فراب؛
• جديد و نو بودن پروژه و پيچيدگي هاي طراحي 

و اجراي پروژه؛ 
• تغييرات قيمت بخش ارزي و ريالي؛ 

• گستردگي پروژه در سطح يك استان جهت اجرا
در پايان الزم به ذكر است درحال حاضر اين پروژه در 
مراحل پاياني طراحي و مهندسي بوده و نمونه تجهيزات 
جهت انجام تست هاي فني و عملكردي در شهريور ماه 
در اختيار كارفرما قرار گرفته كه نقطه عطفي در اجراي 
پروژه مي باشد و پس از آن مي توان براي اجراي پايلوت 

در مقياس كوچك اقدام نمود.
*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهکنتورهايهوشمند

هدف: هوشمند سازي شبكه برق كشور

مهدي
 پيرمحمدي *

طراحي

پیادهسازيپایلوتدرمقیاسکوچك

پیادهسازيطرحاصلي
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اولويت مديران در انتخاب و همكاري با كارشناسان و كارمندان چيست؟

منظم يا حرفه اي
مسئله اين است...

است،̓̓̓ پیچیده هم بسیار سادگي عین در موضوع
بیشترسازمانهاهمبهآنمبتالهستندوراهگریزيازآن
نیست.بایدتصمیمگرفت،بایدقاطعبودوباید»انتخاب«
کرد؛انتخابيسختمیانکارشناسانيخبرهامانهچندان
منظموکارشناسانيمنظمامانهخیليخبره.تکلیفدر
اینبینچیست؟مدیرانسطوحباالومدیرانمیانيدر
صورتبرخوردباکارشناسانيازایندستچهراهيرا
انتخابميکنند؟آیاصرفکاروحرفهايبودنبرایشان
کافياستیانظمدرورودوخروجوقرارگیريدر

چارچوبهايسازمانيهمبرایشاناولویتدارد؟

27

ت
ري

دي
ه م

ند
رو

پ

آبان و آذر 1392 - شماره 35



هوشمندي، تسلط 
بر امور فني، قدرت 
تحليل باال، دقت 
فوق العاده  و روابط 
عمومي خوب از 
مهمترين ويژگي هاي 
مرتضي است. تا 
كارشو تموم نکنه 
نميره خونه و بسيار 
مسئوليت پذيره. 
حتي پيش اومده 
كه روزهاي تعطيل 
هم به خاطر كار 
اومده شركت و تا 
كار رو جمع نکرده 
خونه نرفته.  همه 
همکارها به خاطر 
روابط عمومي 
خوبش دوستش 
دارند و با توجه به 
سابقه كارش، به 
نوعي ارشد جمع 
هم هست. مرتضي 
تقريبا با هيچ كس 
مشکلي نداره ولي 
من با مرتضي يك 
مشکل بزرگ دارم! 
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مطالبارایهشدهدراینبخش،تجربیاتياستپ
کهممکناستبرايهرمدیريپیشآید.اسامي
وشخصیتهاواقعينبودهوهدفتشریحملموس
شرایطموردنظربهمنظوردركبهترتوسطخواننده

است...

من امير كامراني هستم. 36 سالمه و فارغ التحصيل 
مقطع كارشناسي در رشته مهندسي برق هستم.  10 ساله 
كه در شركت فراب مشغول به  كارم. فعاليتم را به عنوان 
كارشناس شروع  كردم و از 2 سال پيش ارتقا گرفتم 
و يكي از مديران در معاونت مهندسي شركت شدم. 
همكاران من فارغ التحصيالن قوي از دانشگاه هاي معتبر 
كشور يا مهندسين بسيار با تجربه هستند و مديريت آن ها 
در عين حال كه جذابه، سختي هاي خودش رو هم داره. 
ماجرايي كه در اينجا نقل مي كنم يكي از چالش هايي 
است كه در حوزه مديريت منابع انساني برايم پيش آمده 

و عالقمند هستم آن را با شما به اشتراك بگذارم. 
»مرتضي محمدي«!  يكي از مهندسين متخصص و 
با تجربه در بين كاركنان تحت مديريت من! تقريبا هم 
سن و سال هستيم و جالب اينكه دقيقا در يك روز 
وارد فراب شديم. تحصيالتش كارشناسي ارشد رشته 
مهندسي برقه. هوشمندي، تسلط بر امور فني، قدرت 
تحليل باال، دقت فوق العاده  و روابط عمومي خوب 
از مهمترين ويژگي هاي مرتضي است. تا كارشو تموم 
نكنه نميره خونه و بسيار مسئوليت پذيره. حتي پيش 
اومده كه روزهاي تعطيل هم به خاطر كار اومده شركت 
و تا كار رو جمع نكرده خونه نرفته.  همه همكارها به 
خاطر روابط عمومي خوبش دوستش دارند و با توجه 
به سابقه كارش، به نوعي ارشد جمع هم هست. مرتضي 
تقريبا با هيچ كس مشكلي نداره ولي من با مرتضي يك 
مشكل بزرگ دارم! »بي نظمي«  يادم نمياد روزي رو كه 
مرتضي قبل از ساعت9:30 صبح وارد شركت شده 
باشه. هميشه هم وقتي مياد داخل بخش، با انرژي و 
با صداي بلند به همه سالم مي كنه و اين سالم كردنش 
مثل پتك رو اعصاب من ميكوبه. ميدونيد چرا؟ تو دلم 
به مرتضي مي گم "آخه عزيز من! دير مياي الاقل يك 
كم بي سر و صداتر بيا! نه اينكه انگار نه انگار كه اتفاقي 
افتاده و به همه با صداي رسا! سالم و صبح بخير بگي. 
جالبه كه همه هم با روي باز بهش سالم مي كنن و صبح 
بخير مي گن. راستشو بخوايد اگر خودم يك روز دير 
بيام سعي ميكنم آروم و بي سر و صدا بيام بشينم پشت 
ميزم تا آدمهاي كمتري متوجه دير اومدنم بشن. وقتي 
 كارشناس با سابقه كه همه روي اون حساب مي كنن 
)هم فني و هم رفتاري( دير مياد، نگران اين مي شم كه اين 
موضوع به بقيه همكارها هم سرايت كنه. اينقدر هم كار 
بخش به مرتضي وابسته شده كه امكان تنبيه و كم كردن 
كارانه و غيره برام وجود نداره. البته نه اينكه نشه ازش كم 
كرد... اما با خودم مي گم »نكنه ارزشش رو نداشته باشه 
كه به خاطر دير اومدن بقيه نكات مثبتش رو فراموش 
كنم«. نمي دونم درستش چيه...؟ از طرفي مي بينم كه ساير 

همكارا هم كم كم دارن با تاخير ميان. از طرفي هم به 
مرتضي وابسته ام. نگرانم كه روزي رو ببينم كه از 7:30 
تا 9 تنها بشينم تو بخش و چشم به در بدوزم كه همكارام 
كي ميان!!  اين رفتار مرتضي تبعات ديگري هم داره. از 
جمله صحبت هايي كه برخي از همكاران بخش وقتي 
سر موضوعي به چالش مي خوريم مطرح مي كنند، مثل:

»آقاي كامراني! ما آخرش نفهميديم چرا به مهندس 
بيشتر  پاداش  نيست  منظم  هم  خيلي  كه  محمدي 

مي ديد!!؟«
»مشكل ما اينه كه از اول منظم بوديم، اگر از روز اول 
مثل محمدي بوديم االن شما به دير اومدن ما حساس 

نمي شديد« 
»خوش به حال محمدي، هر وقت دلش ميخواد مياد، 

كارانه و پاداششم سر جاشه«
يا بعضي وقت ها اين موضوع مثبت هم ارزيابي ميشه:

»يكي از خوبي هاي بخش ما اينه كه دير و زود اومدن 
مهم نيست، مهم اينه كه كارتو درست انجام بدي و 

تمومش كني«
روند ورود همكارهامو تو بازه يك ساله مرور كردم. 
از ميانگين 7:45 رسيده به 8:15 ومن اولين علت اين 
موضوع رو مرتضي مي دونم. معاون باالسري من هم 
با دير اومدن مرتضي مشكل داره و من رو تحت فشار 

ميذاره كه اين موضوع رو حل كن!
ديروز با مرتضي صحبت كردم:

من: مرتضي شما يكي از بهترين كارشناس هاي اين 
بخشي و از نظر فني واقعا حرفه اي و خوب هستي. اما 

مي خواستم در مورد يك موضوع باهات صحبت كنم.
مرتضي: دير اومدنم؟

من: آره پس خودتم مي دوني! ميشه بگي چرا هميشه 
دير مياي؟

مرتضي: تو شركت انرژي زيادي واسه انجام كار 
ميذارم، خودتم ديدي خيلي وقت ها دير تر از بقيه مي رم 
خونه. خوب حق بده كه خسته باشم و نتونم صبح زود 

بيام شركت. اين رو باهام كنار بيا لطفا.

من: درست مي گي، اما من ترجيح ميدم كه بهترين 
همكارم، منظم ترين فرد هم باشه.

مرتضي: امير! تاحاال كاري رو به من دادي كه انجام 
نداده باشم يا ناقص تحويل داده باشم؟

من: نه هيچوقت.
مرتضي: خوب مگه شركت از من چي مي خواد؟ 
تحويل كار با كيفيت در زمان معقول.. حاال اگر صبح 
زود بيام و به خاطر خستگي كارم از دقت الزم رو نداشته 

باشه... شما مسئوليتش رو مي پذيري؟
من: شركت كار با كيفيت رو از همه مي خواد. ما 
واسه همين اينجا هستيم و حقوق مي گيريم. اما خودت 

مي دوني فراب هميشه به نظم حساس بوده. 
مرتضي: ميخواي 7:30 اينجا باشم ولي راس 16:15 برم؟ 
)من به فكر  فرو رفتم. مرتضي عصرها تا 6-7 ميمونه 
و كارا رو جمع ميكنه. اگر بره ممكنه كارا بمونه. نكنه به 

خاطر كمبود خواب خطاهاش زياد شه...(
من: نميگم 7:30، اما تا 8 خودتو برسون..اما كار رو هم 
جمع كن و برو.دير اومدنت رو بقيه بچه ها هم تاثير گذاشته...
مرتضي: امير؟!! من نميتونم. شرايط من هم همينه. 
كارمو دوست دارم و براش وقت ميذارم.اما اينكه مثل 
مدرسه بخوام 7:30 سر صف باشم نميتونم. بقيه هم اگر 
مثل من كار مي كنن ميتونن دير بيان.  اين شرايط منه. اگر 

واقعا نميتوني باهاش كنار بياي بهم بگو تا ...
من: مرتضي، اينجوري صحبت نكن. شما تو كار 
خودت عالي هستي و شركت وابسته به شماست. فكر 
نمي كنم از نظر اخالقي درست باشه كه از اين شرايط 

سو استفاده كني.
مرتضي با ناراحتي اتاق رو ترك كرد... من موندم و 
يك ذهن درگير با موضوع مرتضي.. ارزشش رو داشت 

كه اينجوري باهاش صحبت كنم؟...
اگرشماجايمنبودیدبااینهمکارچگونه
برخوردميکردید؟اگرشرایطشروميپذیرفتید،

بقیههمکارهاروچطورقانعميکردید؟
*رئیسبخشآموزشوتوسعهمنابعانساني

مهدي
ايرواني منش *
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از دريچه ديگري به 
موضوع بنگريم. اگر 

اين بي نظمي هاي 
كوچك از هر جنس 
سازمان را فرا گيرد  

سازمان را تهديد 
به بي نظمي فراگير 
مي نمايد. در مقابل 

ما هم نمي توانيم 
مانند ديگران! 
صالحيت اداره 

يك سازمان كامال 
بي نظم را داشته 

باشيم. حتما عاقبت 
سازمان هاي بي نظم 

را هم شنيده ايد و 
مي دانيد برخي از 

همکاران، با نقادي 
و تمسخر اين نوع 

سازمان ها، به فراب 
پيوسته اند. 

جناب آقاي مرتضي محمدي، اغلب مشخصه ها 
و خصوصيات يك همكار خوب و شايسته را دارا 
هستند. آرزوي هر سازماني به داشتن چنين همكاران 
متخصص و متعهد است. اين گروه همكاران، با نظم 
و بي نظمشان، ارزشمند و پشتوانه و سرمايه واقعي 
و  شك  بي هيچ  سازمان  مي روند.  بشمار  سازمان 
ترديدي به آنان وابسته است و آينده روشن خود را 

به وجود و حضور آنان گره زده است.
اما قبل از پرداختن به موضوع بي نظمي و حضور 
اول وقت آقاي محمدي، الزم است كمي به گذشته 
برگرديم و ببينيم در ابتدا با هم چه توافقي داشته ايم. 
قرار بود آقا مرتضي چه وظايفي و چه تعهداتي به 
سازمان داشته باشد و در مقابل تعهدات سازمان چه 
بوده است. پاسخ كامال روشن است، چراكه ادبيات 
فراب در مراحل اوليه استخدام بسيار شفاف، صريح 
و قابل فهم و درك است. حتما به ايشان گفته شده 
است كه شروع ساعت كاري شركت 7:30 است و 
شناوري ورود به سازمان تا ساعت 8:15 در نظر 
گرفته شده است و شما مي توانيد 3 بار در ماه تاخير 
يا مرخصي ساعتي غيرقابل پيش بيني داشته باشيد و 
آن را مجاز كنيد و حتي قابل پيش بيني را از روز قبل، 
مرخصي ساعتي تقاضا كنيد. آقا مرتضي هم حتما در 
بدو استخدام به شركت گفته اند كه با اين موضوع 
مشكل ندارند و همه چيز را پذيرفته اند و اگر اعالم 
مي كردند كه با اين موضوع مشكل دارند پيشنهاد 
مي توانستند  مثال  مي شد.  ارايه  ايشان  به  ديگري 
بيمه  باشند،  داشته  وقت  پاره  مشاوره اي  قرارداد 
هم دارد و فقط برخي از مزايا در دسترس نيست، 
همان طور كه آقا مرتضي هم اول وقت اداري در 

دسترس نيستند! 

مشكل اينجاست كه در ابتدا )مرحله مصاحبه( 
اندكي از موارد با اهميت سازمان و بعد از استخدام 
و  ضوابط  استخدام(،  بدو  توجيهي  جلسات  )در 
شركت  دستورالعمل هاي  و  آيين نامه ها  مقررات، 
جديد  همكاران  به  سازمان  بر  حاكم  فرهنگ  و 
به  تعهد،  و  آگاهي  با  فرد  و  اطالع رساني مي شود 
سازمان ملحق مي گردد. عدم التزام فرد به تعهدات 

اوليه، منشأ اين مشكالت است.
اين  اگر  بنگريم.  موضوع  به  ديگري  دريچه  از 
بي نظمي هاي كوچك از هر جنس سازمان را فرا گيرد 
و سازمان تهديد به بي نظمي فراگير شود و در مقابل 
ما هم قادر نباشيم يك سازمان كامال بي نظم را اداره 

كنيم...
حتما عاقبت سازمان هاي بي نظم را هم شنيده ايد 
و مي دانيد برخي از همكاران، با نقادي و تمسخر اين 

نوع سازمان ها، به فراب پيوسته اند. 
سازمان بزرگ بايد منظم و داراي انضباط و انسجام 
باشد، تا اداره آن ممكن شود. هرگاه نقطه اي از اين 
سازمان بزرگ از نظم خارج شد، بايد به نظم بيايد. 
راستش را بخواهيد كنترل بي نظمي ها كار ساده اي 
نيست. ذاتا، تمايل به بي نظمي بيشتر است. برخي 
اوقات بي نظمي به سمت نظم مي رود و نگران كننده 
هم نيست. يعني اينكه در زماني محدود مجددا نظم 
را شاهد خواهيم بود، مثال ساده اش افرادي هستند 
كه در شرايط خاص دچار مشكالت مي شوند و به 

بي نظمي مقطعي دچار مي گردند و به سازمان متعهد 
تا در كوتاهترين زمان ممكن به جايگاه  مي شوند 

اوليه خود باز گردند.
با  شرايطي  چنين  در  همواره  نيز  ما  سازمان 
همكارانش همراه بوده است. اين نوع بي نظمي ها 
با وجود عارضه هايشان، قانونمند هستند.  در اينجا 
نكته مهم اين است كه جاي امثال كامراني را بايد 
محمدي هاي منضبط بگيرند. نه براي كامراني قرار 
است اين پست ابدي باشد و نه براي محمدي ها   
همين جايگاه فعلي مقدر شده است، هر دو بايد رشد 
و ارتقاء يابند. اما در شرايط فعلي براي يكي راه باز 

است و براي ديگري محدود يا بسته! 
هر دو امتيازاتي دارند، زيرا اولي داشته و مدير 
شده و ديگري داشته و استخدام شده. دومي در مسير 
رشد و ارتقا يك امتياز مهم را از دست داده است. 

آقا مرتضي بايد بداند در فراب، همين موضوع 
به چالش  را  فرداي روشن ترش  ارزش،  شايد كم 
كشيده است. به نظرم لزومي ندارد در استمرار اين 
نقيصه پافشاري كند. من جاي او بودم، اين نقص 
را تا مرحله مناسبي بهبود مي بخشيدم تا از خرد و 
كالن سازمان متوجه بي نظمي ظاهري من نشوند. به 
نظر بنده يك مدير يا مسئول موفق بايد مظهر صفات 
برجسته همه همكارانش باشد تا بتواند جايگاه واقعي 
يك مدير را به دست آورد. البته اغلب در سازمان هاي 
ايراني اين جايگاه به دست نمي آيد، بلكه به چنگ آورده 
مي شود!  در خاتمه نيز بايد عرض كنم، بنده به عنوان 
يك همكار قديمي تان معتقدم كه سازمان فراب با شعور 
و فهيم است، مشكالت همكارانش را به خوبي درك 

مي كند و در حد مقدوراتش نيز با آنان همراه است.

پافشاري بر بي نظمي
 چه ضرورتي دارد؟

محمدصادقي
معاونتوسعهمنابعانسانيوپشتیباني
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 حال اگر افرادي 
در سازمان فقط 
در دير آمدن به او 
تاسي مي كنند، و 
يا حتي هميشه به 
موقع مي آيند ولي 

درانجام كارشان 
نه دقت دارند و 
نه نگراني، بايد با 
ايشان برخورد نمود 
و اگر الزم است 
كارانه و پاداش 
ايشان را كاهش داد 
و چنانچه كارشان 
را كماكان ضعيف 
انجام مي دهند، 
نسبت به جايگزيني 
ايشان اقدام نمود. 
به عبارت ديگر 
اولويت در سازمان 
با چسبندگي به كار 
و كيفيت است و نه 
صرفا با ساعت ورود

30

سالمدوستان
موضوع نظم بسيار فراتر از ساعت ورود به سازمان است، و من قصد ندارم در 
اين نوشته كوتاه وارد اين حوزه شوم، ولي در داستان آقاي كامراني و محمدي  
كه صورت مسئله در آن به شكل غير واقعي ساده سازي شده است، راه حل 
چندان هم دشوار نيست. اول برخي از جمالت داستان را عينا نقل قول مي كنيم 

و سپس خيلي خالصه نتيجه گيري خواهيم كرد.
- خصوصيات مرتضي: هوشمند، تسلط بر امور فني، قدرت تحليل باال، دقت 

فوق العاده و روابط عمومي خوب
- مرتضي »تا کارشو تموم نكنه نميره خونه «

- »بسيار مسئوليت پذيره.« »حتي پيش اومده كه روزهاي تعطيل هم به خاطر 
کار اومده شركت« 

- »با هيچ كسي مشكلي نداره«
- »با انرژي و با صداي بلند به همه سالم ميكنه.« »جالبه كه همه هم با روي 

باز بهش سالم ميكنن«
- »همه روي اون حساب مي كنن، هم فني هم رفتاري«

- مرتضي:»تا حاال کاري رو به من دادي كه انجام نداده باشم يا ناقص تحويل 
داده باشم«

- »تو شركت انرژي زيادي واسه انجام كار مي ذارم«
- »کارمو دوست دارم و وبراش وقت مي ذارم«

-  »خيلي وقتها دير تر از بقيه ميرم خونه. خوب حق بده كه خسته باشم و 
نتونم صبح زود بيام شركت«

حاال به سراغ جمالت منفي برويم:
از  قبل  »مرتضي  كامراني:  آقاي   -

ساعت 9:30 صبح نمياد. «
- ساير همكارا هم كم كم دارن با تاخير 

ميان «
- ساير همكارا: » چرا  به مهندس محمدي كه 

خيلي هم منظم نيست پاداش بيشتر مي ديد؟«
وقت  هر  محمدي،  حال  به  »خوش   -

پاداششم  و  كارانه  مياد،  مي خواد  دلش 
سر جاشه «

- »روند ورود همكارهامو تو بازه يك 
ساله  مرور كردم از ميانگين 7:45 رسيده 

به 8:15 «
سوال اينست كه آيا دير آمدن مرتضي روي کار ديگران اثر مي گذارد؟ 

)يا فقط  باعث مي شود ديگران هم ديرتر بيايند؟( مرتضي وقتي با يك تيم كار 
مي كند، آيا اعضاي تيم را منتظر خود نگه مي دارد؟ 

اگر جواب اين سئوال ها مثبت باشد بايد مرتضي را مدام تحت نظر 
داشت و ترغيب به رعايت مقررات كرد. پيگيري مستمر موضوع با 
شخص ايشان موثرخواهد بود. )چون فردي توانمند است نبايد او 

را به راحتي از دست داد( 

ولي اگر جواب سئوال ها منفي باشد، آنگاه من مرتضي را فردي کاري، وفادار 
و دقيق ارزيابي مي كنم و به هيچ وجه او را بابت صرفا تاخير در ورود، در سازماني 
كه در آن کارمحور است )نه حضور( توبيخ نمي كنم و تالش مي كنم تا حد 
امكان او را با خواسته سازمان نزديك كنم. زيرا ما در سازمان گرد هم آمده ايم 
كه کاري را با كيفيت و دقت و در زمان مناسب به نتيجه برسانيم. مرتضي تمام 
اين خصوصيات را دارد، به عالوه يك نقطه ضعف. او خصوصيات ارزشمند 

ديگري نيز دارد، مثل روابط عمومي قوي و انرژي باال.
 حال اگر افرادي در سازمان فقط در دير آمدن به او تاسي مي كنند، و يا حتي 
هميشه به موقع مي آيند ولي درانجام کارشان نه دقت دارند و نه نگراني، بايد 
با ايشان برخورد نمود و اگر الزم است كارانه و پاداش ايشان را كاهش داد و 
چنانچه کارشان را كماكان ضعيف انجام مي دهند، نسبت به جايگزيني ايشان 
اقدام نمود. به عبارت ديگر اولويت در سازمان با چسبندگي به کار و كيفيت 

است و نه صرفا با ساعت ورود. 
اگر افرادي در سازمان هم به موقع مي آيند و هم در کار و اخالق با مرتضي 
هم ترازند، بديهي است كه ايشان بايد از كارانه و پاداش كامل برخوردار شوند 
)مرتضي نبايد كارانه و پاداش كامل بگيرد( تا شايد مرتضي هم به وقت شناسي 
ترغيب شود. به هر حال در سازمان ما با محوريت کار نمي توان اين همه صفات 

برجسته مرتضي را با تاخير هم وزن دانست.
دو جمله هم حرفهاي نا مرتبط: پيشنهاد مي شود، موضوع ساعت كار در برخي 
كشورهاي ديگر مطالعه و الگوهاي موجود جهت بهره برداري در سازمان بومي 
سازي شوند. لطفا بررسي شود آيا در برخي كشورها ساعات كار افراد به دو 

گروه هشت تا چهار و نه تا پنج تقسيم شده اند؟
جمع  شركت  در  زير  آمار  مي شد  كاش 
آوري و نتايج آن تحليل و استفاده گردد. 
در  چه  نفرند؟  چند  مرتضي ها  جمع 
صدي از مرتضي ها قبل از ورود به شركت 
صبحانه كامل خورده اند؟ چه در در صدي از 
ايشان استحمام هم كرده اند؟ و چه در صدي از 
آنها خواب آلوده اند؟ ميزان تاخير ايشان قاعده مند است 

يا كامال بي برنامه و نا منظم است؟
چه در صدي از افراد وقت شناس، صبحانه خورده سر كار 
حاضر شده اند و چه بخشي از ايشان استحمام كرده اند؟ و چه 
در صدي از ايشان صبحانه خود را سر كار ميل مي كنند؟ 
ميانگين زمان الزم براي صرف چاشت چقدر است؟ چه 

در صدي از آنان خواب آلوده اند؟ 
نكته  دو  بر  خداحافظي  از  قبل  مي دانم  الزم  ضمنا 

كليدي كه مطالب با توجه به آنها تهيه شده تاكيد كنم:
1- نظم در هر مجموعه و سازماني يك ضرورت وغير 

قابل اجتناب است.
2- منافع و حقوق سازمان در هر حال بر منافع و 

حقوق افراد اولويت دارد. 

»يك نقطه ضعف«
همه چيز نيست

برخورد با همكاران
 ناسازگار در سازمان

سیدجوادهاشمي
معاونبازرگاني
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سعي كنيم به 
حرف هاي همکار 
خوب گوش كنيم 
زيرا ممکن است 
از اين راه منشا 

ناهنجاري را 
شناسايي نماييم تا 

به همکار كمك شود 
جهت رفع آن اقدام 

نمايد.
 مدير موظف است 

حقوق همکاران 
نسبت به همديگر 
و حقوق همکاران 
در قبال سازمان و 

بالعکس را پاسداري 
نمايد، لذا هرگونه 
تعلل در برخورد با 
ناهنجاري موجب 

ناديده گرفتن اين 
حقوق مي شود

قبل از شروع به بحث در مورد موضوع » چگونگي 
برخورد با افراد ناسازگار در سازمان »به نظرم رسيد 
خوانندگان محترم، ابتدا سئوال هاي زير را مطالعه و در 
مورد آنها فكر كنند و بعد در مورد موضوع مورد بحث 

در اين شماره نشريه، توضيحاتي تقديم كنم.
1- آيا سازمان به بيانيه فرهنگ، كدهاي اخالقي و 

رفتاري نياز دارد؟ 
2- آيا سازمان به نظم و انضباط نياز دارد؟ 

بيانيه  3- آيا مي توان براي هر بخش از سازمان 
فرهنگي، اخالقي و رفتاري جداگانه اي تدوين و اجرا 

كرد؟ 
4- آيا مديران، متعهد به برخورد با ناهنجاري هاي 

سازماني هستند؟ 
5- آيا سازمان بايد اطاعت و پيروي از اصول مندرج 
در آن را به عنوان فرهنگي قوي )محكم و مطلق( در بين 

همكاران خود جاري كند؟ 
و  نقد  را  اصول  اين  مي توانند  همكاران  آيا   -6

پيشنهاد اصالحي ارايه كنند؟ 
7- آيا كنترل هاي سازمان بايد انعطاف پذير باشند؟ 

يا قاطع و مطلق؟ 
8- آيا مي توان ناهنجاري هاي سازماني را دسته بندي 
سازمان،  عملكرد  بر  آنها  تاثيرات  براساس  و  كرد؟ 
مسئوليت هاي اجتماعي و تكرار آنها در سازمان، شدت 

ايجاد ناهنجاري ها و... آنها را بازنگري كرد؟ 
جز  همكاران  صبحگاهي  تاخيرهاي  آيا   -9

ناهنجاري هاي مهم سازماني است؟ 
در  همكاران  صبحگاهي  تاخيرهاي  آيا   -10

بخش هاي مختلف با هم، هم وزن هستند؟ 
11- آيا مدير يا مديران يك شركت مي توانند گاهي 
اوقات برخورد شديد و گاهي اوقات از ناهنجاري ها 

چشم پوشي كنند؟ 
12-  آيا ناهنجاري هاي سازماني فقط مغايرت با 

اصول قابل بازنگري در سازمان و جامعه است؟ 
13- آيا جهت بازنگري اصول، مي توان از سيستم 

نظر خواهي يا رفراندم استفاده نمود؟ 
حال با توجه به سئوال هاي فوق، به نظر بنده بهتر 
است هر سازماني قبل از تدوين روش هاي اجرايي، 
به  توجه  با  كاري،  نامه هاي  آيين  و  دستورالعمل ها 
نظر  آن و در  ايده آل هاي موسسان  اهداف شركت، 
داشتن تفاوت ذاتي همة انسان ها با هم، بيانيه فرهنگ 
سازماني، كدهاي اخالقي و رفتاري را تهيه نمايد و بر 

اساس اصولي كه در آنها درج و اعالم مي گردد، گردش 
كارها در سازمان و مدارك مربوطه تهيه و اجرا شوند.

مهمترين دليل اين موضوع اين است كه بتوان در 
طول حيات سازمان بر اساس اين اسناد مدون كه به همه 
همكاران اطالع رساني نيز شده اند، در مورد رعايت 
كاركنان   ،... و  اخالقي  رفتاري،  يا  فرهنگي  اصول 
منطبق  مناسب و  رفتارهاي  نمود،  سازمان قضاوت 
)هنجارها( را تشويق نمود و رفتارهاي نامناسب و 
نامنطبق )ناهنجار( را به انزوا كشاند. در غير اين صورت 
نمي توان قضاوتي انجام داد و به تبع آن انضباط، نظم، 
فرهنگ و رفتار مناسب و مطلوبي را در سازمان حاكم 

نمود.
يعني در حقيقت اگر به دنبال ايجاد نظم، انضباط، 
فرهنگ مطلوب و ... )ايده آل هاي مطلوب سازماني( 

هستيم بايد: 
- كليه اصول مربوطه را مدون كنيم؛ 

- اين اصول را به همه آموزش دهيم؛ 
- ناهنجاري هاي سازماني را شناسايي كنيم؛ 

- راه حل هاي مناسبي جهت رفع آن تعيين كنيم؛ 
- جهت رفع آن اقدام كنيم؛ 

- اصول مربوطه را در دوره هاي زماني مشخص )با 
توجه به افزايش تعداد كاركنان، ايجاد خرده فرهنگ ها 

و ...( ارزيابي نماييم.
- اصول مذكور را بازنگري و اصالحات را مجددا 

به همة همكاران سازمان آموزش دهيم.

رفتار با همكاران ناسازگار يا ناهنجار
مواجهه  يا  برخورد  نمي توان جهت  كلي  به طور 
سازمان  در  كه  همكاراني  يا  ناسازگار  همكاران  با 
ناهنجاري ايجاد مي نمايند، نسخه يا روش واحدي 
نوشت، اما با توجه به مواردي كه قبال ذكر شد مي توان 
به شرح زير جهت كنترل و تقليل آثار ناهنجاري ها و 

از بين بردن آنها اقدام نمود: 
ناهنجاري هاي  يا  ناسازگاري  نوع  شناسايي   -1
همكاران )با توجه به بيانيه فرهنگي سازمان، كدهاي 

اخالقي و رفتاري مدون سازمان(؛ 
2- تعيين مغايرت رفتار همكاران ناهنجار با اصول 
مندرج در آيين نامه هاي رفتاري، اخالقي يا فرهنگ 

سازمان؛
3- ارزيابي شدت ناهنجاري، عمدي يا غيرعمدي 
بودن، بررسي سازماني يا غيرسازماني )شخصي( بودن 

ناهنجاري، شناسايي علل و منشا بروز ناهنجاري؛ 
و  برخورد  مورد چگونگي  در  تصميم گيري   -4

مواجهه با همكار ناهنجار يا ناهنجاري هاي سازماني؛
- در اين مرحله بايد عالوه بر توجه كافي به نتايج 
ارزيابي ها، با همكار رودررو مذاكره نمود. بدين منظور 
اوال بايد بدانيد چه زماني با همكار مذاكره نماييد تا 
بيشترين تاثير را بر او ايجاد نماييد. ثانيا بايد پيش بيني 
نماييد او نيز چه زماني ظرفيت پذيرش موضوع را دارد، 
اما نبايد طفره رفت و وقت را تلف نمود، زيرا ممكن 
است اتالف وقت موجب تكرار ناهنجاري با شدت 
بيشتر شود و صدمات جبران ناپذيري براي سازمان و 

حتي مدير به همراه داشته باشد.
- اگر مدير توان مذاكره يا تجربه برخورد يا مواجهه 
با همكار ناهنجار را ندارد بهتر است از ساير بخش هاي 
مرتبط سازمان )مانند منابع انساني( كمك بگيرد يا 

رسيدگي موضوع را واگذار نمايد.
- اگر شدت و نوع ناهنجاري وسيع و دامنه دار است 
و احتمال مي دهيد رسيدگي موضوع بدون هماهنگي 
با سازمان، مشكالت سازماني ايجاد خواهد نمود، بايد 
عالوه بر درخواست از بخش منابع انساني از مشاورين 
روانشناس سازمان نيزجهت شناسايي منشا، داليل، 
روش برخورد و مواجهه با موضوع نيز كمك گرفت.

- بايد قبل از برخورد با همكار سناريوي برخورد و 
مواجهه با همكار ناهنجار را تدوين كنيم.

5- برخورد با ناهنجاري: در اين مرحله بايد: 
- سعي كنيم با رفتار نامطلوب و ناهنجار برخورد 

كنيم نه با همكار؛ 
- سعي كنيم براساس واقعيت ها و متكي به اصول 
تعريف شده تصميم گيري كنيم نه براساس شايعات 

)شايعه پراكني خود نوعي ناهنجاري است!( 
- علي رغم اينكه برخورد با همكاران ممكن است 
ناخوشايند باشد، اما بخش مهمي از وظايف يك مدير 
جلوگيري از بروز ناهنجاري ها در سازمان است پس 

بايد كار را از جاي مناسبي شروع كنيم، 
- سعي كنيم به حرف هاي همكار خوب گوش 
كنيم زيرا ممكن است از اين راه منشا ناهنجاري را 
شناسايي نماييم تا به همكار كمك شود جهت رفع 

آن اقدام نمايد.
- مدير موظف است حقوق همكاران نسبت به 
همديگر و حقوق همكاران در قبال سازمان و بالعكس 
را پاسداري نمايد، لذا هرگونه تعلل در برخورد با 

برخورد با همكاران
 ناسازگار در سازمان

مصطفيبختیاري
مدیرمنابعانساني
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 طي ساليان گذشته 
همکاران ناسازگاري 
در شركت فراب 
بوده اند كه هم 
رفتارهاي ناهنجار 
داشته اند و هم 
ناهنجاري سازماني 
ايجاد كرده اند و هم 
عملکرد مناسبي 
نداشته اند؛ اما در 
شركت مانده اند و بنا 
به داليلي به همکاري 
با آنها ادامه داده شده 
است! ! ! ؟ به همين 
دليل در فرصت هاي 
آينده )اگر مديريت 
نشريه اين فرصت ها 
را فراهم نمايند( 
مي توان اين مورد ها 
را واكاوي نموده و 
تشريح نمود. اين 
موضوع را از اين 
جهت مطرح نمودم 
كه گاهي اوقات 
شركت با توجه 
به مسئوليت هاي 
اجتماعي كه دارد 
تصميم مي گيرد از 
همکاران خود حمايت 
نمايد تا ...

32

ناهنجاري موجب ناديده گرفتن اين حقوق 
مي شود؛ 

از  جلوگيري  جهت  نكته  مهم ترين   -
ناهنجاري ها در سازمان رعايت اصول اخالقي، 
رفتاري و ... توسط مديران بخصوص مديران 
ارشد قبل از سايرين مي باشد، پس به ياد داشته 
باشيم اگر ناهنجاري ايجاد ميكنيم نمي توانيم از 

همكاران انتظار ديگري داشته باشيم! 

جمع بندي: 
 اگر قرار باشد بنده به )ناهنجاري( همكاري 
كه به طور مستمر دير در محل كار خود حاضر 
اقدام  زير  به شرح  نمايم  رسيدگي  مي شود، 

خواهم كرد: 
- گزارش كاركرد 3 تا 6 ماه گذشته همكار 
را بررسي مي نمايم تا اوال مطمئن شوم كه اين 
موضوع صحت دارد، ثانيا شدت و ميزان تكرار 
هفتگي،  روزانه،  )آيا  مي نمايم  كنترل  را  آن 
ماهيانه، يا در دوره هاي زماني خاصي تاخيرها 
تكرار شده است؟ ثالثا: آيا همكار در سنوات 
قبل نيز تاخيرهاي قابل توجه داشته است؟ و 

 ) ...
- سعي مي كنم به روش مناسبي در مورد وضعيت ساير همكاران معاونت يا 
مديريت مربوطه تحقيق كنم؛ آيا تاخير بين ساير همكاران معاونت/ مديريت )آن 
همكار( وجود دارد؟ آيا تاخير همكار يا همكاران به پديده اي عادي تبديل شده است 

يا خير؟ و آيا اين پديده توجه ساير همكاران را جلب كرده است؟ 
- موضوع را به معاون/مدير مربوطه گزارش و از ايشان درخواست مي كنم؛ اوال 
گزارش كاركرد همكاران را ماهيانه بررسي نمايد )يا اينكه مسئول دفتر مربوطه 
بررسي و موارد مهم را به ايشان گزارش نمايد(، ثانيا در مورد تاخيرهاي همكار 
مذكور پس از تحقيق، مذاكره با ايشان يا مدير مربوطه اعالم نظر نمايد و اگر مي تواند 
علل ايجاد و تكرار تاخيرها را نيز اعالم نمايد و نهايتا اينكه همكار را به رعايت نظم 

و انضباط سازماني و كاهش تاخير به ميزان مجاز قانع نمايد.
- معموال پس از اين مرحله، چند حالت به شرح زير پيش مي آيد: 

- گاهي اعالم مي گردد موضوع حل شده است؛ 
- گاهي مديران موضوع را بي اهميت مي پندارند 
و توضيحاتي مي دهند تا شركت را قانع نموده و 

موضوع خاتمه يابد.
- در اكثر مواقع معاونين و مديران با همكار 
مذاكره نموده و ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نظم 
و ترتيب در سازمان و احترام به فرهنگ سازماني، 
كدهاي اخالقي و رفتاري )كه در آموزش توجيهي 
نيز جهت همه همكاران تشريح شده است(، با 
همكار مربوطه توافق مي كنند تاخيرها تكرار نشود! 
همكار،  با  توافق  و  مذاكره  از  پس  گاهي   -
مجددا تاخير تكرار مي شود كه در اين صورت 
)معموال( با هماهنگي مديرعامل )و اطالع رساني 
به معاون /مدير مربوطه(، معاونت توسعه منابع 
انساني و پشتيباني با همكار وارد مذاكره مي گردد 
و در صورت لزوم فرصت مجددي جهت اصالح 

ناهنجاري داده مي شود. 
- گاهي اين ناهنجاري ها اظهار اعتراض )مانند: 
رفتار ساير همكاران/ مدير مربوطه و ...( يا پاسخي 
به ناهنجاري هاي سازماني )مانند: عدم رشد و ارتقا 
و ...( مي باشد كه شركت بايد منشا ناهنجاري را 

مشخص نمايد و سپس در صورت امكان جهت رفع منشا آن اقدام نمايد.
- گاهي مي توان پس از شنيدن استدالل همكار )همكاران(، داليل آنها را پذيرفت 

و مشكل را حل نمود، در اين صورت مشكل تاخير همكار نيز حل خواهد شد.
- گاهي استدالل همكار پذيرفته نمي شود. در اين صورت، دو حالت پيش مي آيد 
در بدترين حالت به همكاري خاتمه داده مي شود يا اقداماتي مانند تبديل قرارداد تمام 
وقت به پاره وقت، قطع كارانه و پاداش و ... انجام مي شود يا اينكه به طور خاص 
و استثنايي از ناهنجاري )تاخير همكار( بنا به داليلي توسط شركت چشم پوشي 
مي شود. بديهي است جهت اخذ هر تصميم، شرايط شركت، همكار، حساسيت 

شغل و ... مد نظر قرار مي گيرد.
نکته: طي ساليان گذشته همكاران ناسازگاري در شركت فراب بوده اند كه هم 
رفتارهاي ناهنجار داشته اند و هم ناهنجاري سازماني ايجاد كرده اند و هم عملكرد 
مناسبي نداشته اند؛ اما در شركت مانده اند و بنا به داليلي به همكاري با آنها ادامه داده 
شده است! ! ! ؟ به همين دليل در فرصت هاي آينده )اگر مديريت نشريه اين فرصت ها 
را فراهم نمايند( مي توان اين مورد ها را واكاوي نموده و تشريح نمود. اين موضوع را 
از اين جهت مطرح نمودم كه گاهي اوقات شركت با توجه به مسئوليت هاي اجتماعي 

كه دارد تصميم مي گيرد از همكاران خود حمايت نمايد تا ...

پاسخ اين سوال خيلي هم ساده نيست. نظم و انضباط اساس هر كاري است. 
به خصوص در كار گروهي اعم از داخل شركت يا سايت. براي انجام كار هاي 

جاري و روتين نظم و انضباط و ديسيپلين الزم است.
با يادآوري تجارب كاري گذشته، موارد زيادي وجود داشته كه وقتي در 
حل  و  مي كرديم  برخورد  پيچيده تري  يا  جديد  موضوع  به  مختلف  كارهاي 
موضوع طول مي كشيد نهايتا فقط افراد با تخصص باال و سواد كافي از عهده 

تجزيه و تحليل و ريشه يابي مشكل و نهايتا ارايه طريق بر مي آمدند.

به طور خالصه ضمن اينكه اصل بر گزينش افراد با تخصص مناسب و داشتن 
نظم و ترتيب مي باشد، در مواجهه با افراد با سواد و با هوش با تخصص باال كه 
در حل معضالت پيچيده كمتر رقيب دارند بايستي بي انضباطي آنها را تحمل 
نمود چراكه در مواردي طوالني شدن يك مشكل و هزينه هاي مترتب بر آن 
براي شركت ارزش حفظ و نگهداري يك متخصص بي انضباط بد اخالق را 
به خوبي توجيه مي نمايد. به طور قطعي مي توان گفت آدم ضعيف و بي سواد در 
هر حرفه اي با وجود نظم و انظباط احتمالي وجودش ارزشي براي سازمان ندارد.

فرايند گرايي
به جاي نتيجه گرايي

بي نظمي متخصص ها 
بايد تحمل شود

مسعودجاللي
مدیربازرسيوکنترلکیفیتفراب
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 طبق تجربه سال ها 
مديريت من در زير 
مجموعه مهندسي 

به نظرم اساسا 
موضوعي تحت 

عنوان عدم رعايت 
نظم خصوصا در 

ورود و خروج  
متوجه آن گروه از 

همکاراني است كه 
بتازگي به فراب 

پيوسته اند  و البته 
غالب اين موارد با 

آموزش، پيگيري ها، 
بازخوردهاي 

مستمر و استفاده از 
اهرم های  مديريتی 

متنوع مالی و ارتقای 
سازمانی توسط 
مدير مربوطه و 

ساير اركان سازمان 
مرتفع مي شود

جهت واكاوي مورد مطرح شده  و بررسي وضعيت 
دشواري كه آقاي امير كامراني با آن روبه رو شده به 

نظرم بهتر است ابتدا به سوال زير  پاسخ گوييم:
اساسا پيشينه ايجاد چنين وضعيتي چه بوده است؟
1-اصوال در سازمان هاي بالغ روال تغيير يا جابجايي 
مديران امري اجتناب ناپذير است. مديران  به داليل 
متنوعي مانند نياز به اشتغال در ساير پست هاي كليدي 
سازمان ممكن است تغيير يابند. در مورد آقاي كامراني 
ايشان دو سال پيش به پست مديريت مهندسي برق 
منصوب  شده اند. اما ورود ايشان به فراب به همراه 
آقاي محمدي به ده سال پيش برمي گردد. آنگونه كه 
در سناريوي عنوان شده به نظر ميرسد، آقاي كامراني 
وارث وضعيتي است كه خود در به وجود آمدن آن 
بيشتر  فراب  طرفي  از  است.  نداشته  نقشي  چندان 
خطوط  نتيجه گرا.  تا  است  فرايند گرا  سازمان  يك 
قرمز جدي توسط سازمان ترسيم و تعيين مي شود و 
مديران ضمن پايبندي به اين موارد، مسئوليت اعالم به 
همكاران و مديريت تعارضات را عهده دارند. بنابراين 

بهتر است به دو ابهام زير توجه كنيم:
قبلي  مديران  مدافعانه  يا  و  آسان گيرانه  -موضع 
نسبت به آقاي محمدي نمي توانسته از چشم سازمان 
مخفي بماند و قطعا در مسير رشد و ارتقاي ايشان، 
قرار  مد نظر  بگونه اي  بايستي  نظمي  بي  مالحظات 
می گرفته است. اينكه چگونه ايشان با وجود بي نظمي 
تا سطوح ارشد كارشناسي ارتقا يافته جاي ترديد دارد.
فعاليت  سال ها  از  پس  محمدي  آقاي  - چطور 
مستمر در فراب و با وجود هوش سرشار و توانايي 
حل مسائل پيچيده فني و قابليت هاي فردي و تيمي 
بارز از درك اين موضوع اساسي غافل مانده است كه 
براي حفظ مسير رشد و بالندگي ايشان در سال هاي 
آتي، شرط الزم رعايت خطوط قرمز سازمان از جمله 
رعايت چارچوب هاي تعريف شده درساعات ورود 

است.
- طبق تجربه سال ها مديريت من در زير مجموعه 
مهندسي به نظرم اساسا موضوعي تحت عنوان عدم 
رعايت نظم خصوصا در ورود و خروج  متوجه آن 
گروه از همكاراني است كه بتازگي به فراب پيوسته اند  
پيگيري ها،  آموزش،  با  موارد  اين  غالب  البته  و 
بازخوردهاي مستمر و استفاده از اهرم های  مديريتی 
متنوع مالی و ارتقای سازمانی توسط مدير مربوطه و 

ساير اركان سازمان مرتفع مي شود.  

معنی  به  سازمان  انعطاف پذيري  2-ضرورت 
سياست هاي  از  جايگزين پروری  و  جانشين پروری 
اصولي منابع انساني در شركت فراب است.  از آن 
گذشته  امكان جايگزيني آقاي محمدي  و امثال ايشان 
از مهمترين الزامات مديريتي اداره يك واحد مهندسي 
است. در صورتي كه به هردليلي با فقدان امثال آقاي 
محمدي به عنوان يكی از منابع كمياب مواجه شويم آيا 
مي توان فرد مناسب ديگري را جايگزين كرد؟ پاسخ 
به اين سئوال مثبت است. اصوال يكی از كاركرد های 
عمده ای سيستم ماتريسی در مهندسی به كارگيری و 
در عين حال تربيت نيروهای كمياب است. به دليل 
كثرت تعداد پروژه ها و فعاليت های تخصصی و نتيجتا 
نيروی انسانی مورد نياز در يك حوزه ی معين، امكان 
بكارگيری و تربيت منابع جهت تخصص های كمياب 
به خوبی ميسر است. عالوه بر اين تجربه ی  سال های 
گذشته و گسيل نيروهای كيفی به خارج از كشور با 
عناوين مختلف ادامه تحصيل و يا مهاجرت، به من 
و همكارانم در مديريت های مختلف به خوبی آموخته 
است كه بايستی همواره انتظار چنين مواردی را داشته 

باشيم.
اشراف و احاطه كامل مدير تخصصی به  مسائل 
فنی نيز فاكتور بسيار تعيين كننده ای است كه  به عنوان 
ضامن تصميم گيری و پشتوانه مدير در رفع تعارضات 
اين چنينی بكار می رود. ترس از فقدان آقای محمدی 
احتمال  جهت  از  نبايد  كمياب  منبع  يك  به عنوان 
آقای  فعاليت های جاری تحت مديريت  به  آسيب 
كامرانی، دست و پای ايشان را ببندد. با حذف اين 
نگرانی به شيوه های رايج گفته شده، می توان روی 
بهره گيری  با  چگونه  كه  كرد  تمركز  موضوع  اين 
مناسب از مهارت های مديريتی و روانشناسی آقای 
كامرانی و استفاده از روش های مناسب رفع تعارض، 
هم همراهی آقای محمدی در رعايت نظم را داشته 
باشيم و هم اعتراض ساير همكاران را مرتفع كنيم. 
از طرفی اين موجب می شود كه آقای محمدی نيز 
دربرابر مدير خود با درك كاهش وابستگی سازمان 

به او مالحظه بيشتری كند.
در باب روش های برخورد و حل موضوع موارد 
زير به نظرم رسيد كه آنها را با خوانندگان محترم به 

اشتراك می گذارم:
1-آقای كامرانی بايد صادقانه موضوع را با آقای 
مكرر  تاخيرات  تبعات  بگذارد.  ميان  در  محمدی 

آقای كامرانی را بيشتر از حيث تاثير مخرب روی 
تعامل و كاركرد ساير همكاران و به مخاطره گذاشتن 
كاركرد موثرگروه به ايشان گوشزد نمايد.با توجه به 
سوابق كاری و زحمات آقای محمدی در طی ساليان 
گذشته برای ايشان نيز بمانند آقای كامرانی بهره وری 
و موفقيت مديريت برق مهم است. ايشان نيز به عنوان 
مهندس ارشد در رشد و آموزش همكاران سهيم بوده 
و خواهد بود. به كارگيری اين شيوه ضمن ايجاد حس 
مشاركت در تصميم گيری ها، سبب ايجاد حس اعتماد 
ايشان خواهد شد. به طور خالصه بايد آقای محمدی 
را هم در تصميم گيری ها و موفقيت های سازمان سهيم 
نمود و هم اين حس را در او ايجاد كرد كه درد سازمان 
درد او نيز هست. او نيز به خوبی اين را درك خواهد 
انتظار نظم  نمود كه نمی توان همزمان از همكاران 

داشت و خود به قواعد پايبند نبود. 
كسب  با  محمدی  آقای  مانند  همكارانی   -2
فنی و فردی در رهگذر سال ها  متنوع  قابليت های 
معنوی  سرمايه های  از  مستمر،  همكاری  و  تجربه 
شركت به حساب می آيند. اما بايد به ايشان تفهيم كرد 
كه هيچ كس به تنهايی از عهده انجام كار بر نمی آيد. 
بر  تكيه  عين حال  در  و  تيمی  كار  روحيه  تقويت 
ارزش های اخالق حرفه ای بايد به طور مستمر مد نظر 
آقای كامرانی قرار گيرد. می توان اين حس را در بين 
همكاران از جمله آقای محمدی ايجاد كرد كه آنچه 
بيشتر مورد نظر سازمان است خروجی و محصول 
كار گروهی است تا كسب موفقيت های ممتاز فردی.

در اين حالت ديگر آقای كامرانی كمتر بر نقاط قوت 
فردی خود و مقايسه با ديگران بهره خواهد جست و 
به عنوان يك بازيگر مهم تيم، نياز به پشتوانه  و حمايت  

ساير اعضا خواهد داشت. 
3- در مرحله  آخر نيز قاطعانه به اوخواهيم گفت 
انسجام مديريت و خطوط قرمز  يكپارچگی و  كه 
فردی  ارزش های  فدای  قيمت  هيچ  به  را  سازمان 

ايشان نخواهيم كرد.
در  مالی  تنبيه  خاص  اهرم های  از  استفاده   -4
خصوص آقای محمدی چندان مفيد فايده نيست. 
به عبارتی چنانچه ديدگاه ايشان عوض نشود، استفاده 
از اهرم های تنبيهی روی راندمان  و بهره وری ايشان 
تاثير منفی خواهد گذاشت. او در خلوت خود سازمان 
را به بی چشم و رويی متهم خواهد ساخت و عرصه 
را در دراز مدت بر آقای كامرانی تنگتر خواهد كرد. 

فرايند گرايي
به جاي نتيجه گرايي

عبدالحسینفامورزاده
معاونمهندسي
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اصوالً سازمان هايي 
همچون »فراب« 
به ويژه معاونت 
مهندسي آن كه 
عمده فعاليت ها از 
لحاظ اهميت در 
بدنه عملياتي آنها 
)در اينجا مهندسين 
زبده و با تحصيالت 
عالي( صورت 
مي پذيرد از نظر 
ساختاري مي بايست 

در چارچوب نوعي 
»بوروكراسي 
حرفه اي« 
سازماندهي و 
مديريت شوند. براي 
ملموس تر شدن 
مفهوم بوروكراسي 
حرفه اي مي توان 
مديريت در سطح 
دانشگاه و يا 
بيمارستان ها را مثال 
زد. وظيفه اصلي 
مدير در ساختار 
بوروكراسي حرفه اي 
به نوعي هماهنگ 
كننده و نماينده 
كاركنان است

انضباط كاري و رعايت ديسيپلين و در مجموع 
رعايت هنجارهاي سازماني، اهميت قابل توجهی در 
اداره امور داشته و كليه كاركنان بايد خود را موظف به 
رعايت مقررات اداري بدانند.  چنانچه فردي به دليل 
عدم رعايت نظم و مقررات اداري در يك سازمان امكان 
ادامه همكاري نداشته باشد، در پيدا كردن كار مناسب 
با توانايي ها و ساليق فردي در آينده نيز دچار مشكل 
خواهد شد. بنابراين ترك سازمان به مصلحت فرد 
نيست. به هر حال با توجه به توانايي ها و ويژگي هاي 
فردي و نياز سازمان به تخصص كارمندان با تجربه، 

مي توان از روش هاي ديگري غير از قطع همكاري 
براي اصالح وضع موجود استفاده كرد. از جمله اين 
روش ها، مي توان به برگزاري تورهاي تعالي يا استفاده 
از عوامل تشويق و تنبيه مؤثر در نظام پرداخت حقوق و 
مزايا)بازخورد عملكردي( اشاره كرد كه با آنها مي توان 
به اصالح رفتار نامطلوب و يا تقويت رفتار مطلوب 
كمك كرد. به عنوان مثال، چنانچه بابت تأخير در ورود، 
افراد جريمه شده و نيز به سبب اهتمام به كار و انجام 
وظايف محوله، به نحو شايسته و در موعد زماني مقرر 
مورد تشويق متناسب )كارانه، پاداش و...( قرار گيرند، 

با توجه به اينكه مشوق و تنبيه مالي در غالب كاركنان 
اثرات آني داشته، به احتمال زياد تغييرات رفتاري در 
ميان همكاران آقاي كامراني قابل مشاهده خواهد بود.
در پاسخ به سئوال »مرتضي« مبني بر حضور سر وقت 
در محل كار، چنانچه درخواست صريح مبني بر حضور 
به موقع در محل كار مورد پافشاري قرار گيرد، نتايج 
مثبت حضور منظم در محل كار همراه با كاهش جزئي 
ليكن محسوس در كارايي وي در ماه اول قابل مشاهده 
خواهد بود؛ ليكن به تدريج كيفيت و زمان تحويل كارها 

و پروژه هاي محوله به روال سابق بازخواهد گشت.

انضباط كاري 
و هنجارهاي سازماني

سازماندهي در چارچوب
 نوعي »بوروكراسي حرفه اي«

حسیننوازني-مدیرکلدفترمنابعانسانی
تحقیقاتوآموزششرکتمدیریتمنابعآبایران

دکترمحسنمراديباستاني،دکتراي
مدیریتصنعتيازدانشگاهعالمهطباطبایي

با اطالعات موجود و با توجه به عموميت اين 
مشكل در بسياري از سازمان ها، اولين و مناسبترين 
راهكار پيشنهادي مي تواند »شناوري زمان كار« باشد. 
كه  مي دانم  الزم  را  موضوع  اين  ذكر  ميان  اين  در 
 )Symptom( مورد ارائه شده، به نوعي يك نشانه
 )Problem Solving( است. براي حل اين مشكل
شناخت.  را   )Problem( مشكل  ابتدا  مي بايست 
سپس با شناسايي دقيق علت ريشه اي)Effect( اين 
مشكل، بررسي راه حل هاي موجود و انتخاب بهترين 
راه حل، آن را حل نمود. اما از آنجا كه طي اين فرآيند 
نيازمند زمان مناسب و اطالعات دقيق است به نظر 
بنده مناسب آن است كه به صورت كلي و البته با 
منظر سيستمي به آن پرداخته شود. از اين رو مي توان 
مورد مطرح شده را از دو منظر ساختاري و عملياتي 

تحليل نمود.

1(منظر ساختاري
به ويژه  »فراب«  همچون  سازمان هايي  اصوالً 
از لحاظ  فعاليت ها  معاونت مهندسي آن كه عمده 
مهندسين  اينجا  )در  آنها  عملياتي  بدنه  در  اهميت 
از  مي پذيرد  صورت  عالي(  تحصيالت  با  و  زبده 
نوعي  چارچوب  در  مي بايست  ساختاري  نظر 
»بوروكراسي حرفه اي« سازماندهي و مديريت شوند. 
بوروكراسي حرفه اي  براي ملموس تر شدن مفهوم 
مي توان مديريت در سطح دانشگاه و يا بيمارستان ها 
را مثال زد. وظيفه اصلي مدير در ساختار بوروكراسي 
حرفه اي به نوعي هماهنگ كننده و نماينده كاركنان 
است. در واقع مدير اين نوع ساختار همچون رياست 
دانشگاه و يا رياست بيمارستان بيش از هر چيز نيازمند 

مي بايست  و  بوده  كاركنان  محبوبيت  و  مقبوليت 
عالوه بر تسلط حداقلي بر حوزه تخصصي و تسلط 
حداكثري بر علم مديريت، هنر مديريت را آموخته 
باشد. اما در مورد معاونت مهندسي فراب با توجه 
به نوع فعاليت مهندسي كه ماموريت اصلي معاونت 
است مي بايست رنگ و بوي ساختار »بوروكراسي 
ماشيني« نيز در آن ديده شود. اين به اين معناست 
كه نظم و انضباط در كنار دوستي و رفاقت كاري 
قرار گيرد. علم مديريت براي تلفيق اين دو ساختار 
و فائق آمدن براي موارد همچون مشكل به وجود 
آمده در اين موردكاوي، بهره مندي از ساختارهاي 
غير رسمي را پيشنهاد مي كند. در اين راستا بهتر است 
تمركز مديران بيش از ساختارهاي هنجاري و بايدها 
و نبايدها بر ساختارهاي رفتاري و ارزشها و نقشها 
باشد. ايجاد فضاي دوستانه كاري، تشكيل و استفاده 
از گروه هاي دوستان، تمركز بر كارگروهي، ارزيابي 
عملكرد به صورت گروهي و نتيجه محوري مي تواند 
در تحقق اين هماهنگي ساختاري و پيشگيري از بروز 

مشكالت مشابه مناسب باشد.  

2(منظر عملياتي 
با  كه  افرادي  منابع انساني،  مديريت  علم  در 
تخصص هاي باال و تحصيالت عالي در سازمان هاي 
با  واقع  در  و  مي دهند  انجام  كليدي  كارهاي  خود 
پردازش داده ها و اطالعات موجود، اطالعات جديد 
و از اين طريق ارزش افزوده براي سازمان خود ايجاد 
 )Knowledge worker( دانشگر  را  مي كنند 
مي نامند. با ارزش ترين دارايي هاي يك سازمان در 
قرن بيستم و يكم همين دانشگران هستند. اين در 

حالي است كه در قرن بيستم اين عنوان به عوامل و 
ابزارهاي توليد تعلق داشت. مديريت بر دانشگران 
عالوه بر موارد ساختاري كه در منظر پيشين مطرح 
اينجا  گرديد، شامل موارد عملياتي مي شود كه در 
اين موارد  ارائه شده است. به كارگيري  به اختصار 
بنا به صالحديد مدير مي تواند در مديريت پذيري 
اهداف  به  نيل  و  كاري  فضاي  بهبود  دانشگران، 
سازماني كمك كند. براي آشنايي بيشتر با دانشگران 
اشاره مي كنم:  آنها  انتظارات  برخي وي ژگي ها و  به 
دانشگران غالباً روحيه شكننده در مقابل تنبيه دارند و 
از طريق تشويق برانگيخته مي شوند. شغل و ماهيت 
آن اولويت اصلي اين افراد است. عالقه فراوان به تغيير 
در شغل دلخواه خود دارند. به همكاران و احترام و 
توجه آنها بيشتر دل مي بندند تا مافوق هاي سازماني. 
كسب موفقيت در شغل عامل اصلي ايجاد انگيزش در 
آنها است. براي محيط كار خود اهميت فراوان قائل 
مي شوند. با مسائل روزانه برخورد علمي دارند. به 
تحقيق و پژوهش عالقه ويژه اي دارند. خودانگيخته 
و توفيق گرا هستند. به ضوابط و مقررات موجود خيلي 
پايبند نيستند و تمايل فراوان به تغيير و دگرگوني در 
ساختار موجود دارند. تعهد باال به كار و تخصص خود 
دارند و عالقه مند به آزادي عمل در انجام پروژه هاي 
عنوان  به  دارند  انتظار  دانشگران  هستند.  سازماني 
همكار حرفه اي ديده شوند و با آنها رفتار شود. انتظار 
دارند مديران به تخصص آنها احترام بگذارند و در به 
كار گيري آن، آنها را پشتيباني كرده و كمك كنند تا 
دانش و تخصص خود را توسعه دهند. انتظار دارند 
ضمن داشتن آزادي عمل، به نوعي در تصميمات 

كالن سازمان مشاركت داشته باشند. 
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متاسفانه جامعه به 
ما ياد داده است 

كه بهترين روش 
رفتار با افراد مسئله 
سازی كه ما را آزار 

می دهند، ناديده 
گرفتن آنهاست. به 

همين علت از كودكی 
آموخته ايم با چنين 

افرادی معاشرت 
نکنيم. اما ناديده 

گرفتن اين موقعيتها 
به ضرر ماست چرا 
كه نحوه برخورد ما 
با شخصيت دشوار 
درونی و ديگر افراد 
بدقلق هنری است 

كه هر فردی از 
آن اطالعی ندارد. 

برخورد مناسب با اين 
افراد باعث می شود 
از فشارهای عصبی 
ناشی از رفتارهای 
ناشايست ديگران 

بکاهيم و كار خود را 
موثرتر و سودمندتر 

انجام دهيم

اداره موقعيت های دشوار، بخشی از زندگی روزانه 
ماست. همه ما هرروز با افراد دشوار سر و كار داريم 
و اين افراد را می شناسيم. شايد هيچ چيز به اندازه 
برخورد با اين افراد، خسته كننده و مالل آور نباشد. 
اين افراد انرژی ما را تحليل می برند، احساسات مان را 
تحريك می كنند، حوصله همه را سر می برند و ما را 
در حالتی نامطلوب قرار می دهند. اين رفتارها در محل 
كار به راحتی می توانند يك محيط شاد را نابود كنند، 
كارايی را كاهش دهند و روحيه افراد را پايين آورند. 
هر يك از ما نيز به نوعی در درون خود شخصيت 
دشواری را پنهان كرده ايم. گاهی اوقات كافی است 
در آيينه نگاه كنيم تا آن را بهتر ببينيم. برخی از ما 
می توانيم اين شخصيت را به خوبی مخفی كنيم اما 
گاهی در موقعيت های رقابتی و شرايط حاد ) مثل 
رانندگی در ترافيك، انجام يك بازی رقابتی و ...( آن 

را نشان می دهيم.
متاسفانه جامعه به ما ياد داده است كه بهترين روش 
رفتار با افراد مسئله سازی كه ما را آزار می دهند، ناديده 
گرفتن آنهاست. به همين علت از كودكی آموخته ايم 
با چنين افرادی معاشرت نكنيم. اما ناديده گرفتن اين 
موقعيتها به ضرر ماست چرا كه نحوه برخورد ما با 
شخصيت دشوار درونی و ديگر افراد بدقلق هنری 
برخورد  ندارد.  اطالعی  آن  از  فردی  هر  كه  است 
مناسب با اين افراد باعث می شود از فشارهای عصبی 
ناشی از رفتارهای ناشايست ديگران بكاهيم و كار 

خود را موثرتر و سودمندتر انجام دهيم. 
افراد دشوار) افراد بدقلق يا افراد مسئله ساز( در 
هر شكل و لباسی ظاهر می شوند، ولی خصوصيات 

مشترك همه آنها اين است كه رفتار و برخورد آنها 
هميشه برای يك نفر ايجاد مشكل می كند. هنگام 
برخورد با افراد دشوار بايد عالئمی را كه از خود 
بروز می دهند بشناسيم و ماهيت آن را تشخيص دهيم. 
به اين ترتيب می توانيم اثر نامطلوب رفتار آنها را به 
كمترين حد برسانيم. اين يك واقعيت مسلم است 
كه هنگامی می توانيم در ديگران نفوذ كنيم كه آنها را 
همانطور كه هستند ببينيم نه آنگونه كه آنها می خواهند 

يا خودمان ميل داريم.
ما بايد حضور افراد دشوار را در زندگی مان بپذيريم. 
الهام گرفتن از تعاليم دينی و آموزه های مذهبی در اين 
انبيا الهی و افراد  مورد به ما كمك می كند. تمامی 
صالح در جريان انجام رسالت خود همواره با چنين 
افرادی برخورد داشته اند. رفتار دوستانه و به دور از 
خشونت آنها، الگوی مناسبی برای برخورد ما با افراد 
دشوار است. يادگيری كنترل احساسات و واكنشهای 
شخصی نيز هنگام برخورد با افراد دشوار اهميت 
بسياری دارد. بايد از خود بپرسيم چرا اين افراد برای 
ما مسئله ساز هستند و سعی كنيم نگرش منفی نسبت 
به اين اشخاص را در خود از بين ببريم، زيرا گاهی 
اوقات علت رفتارهای دشوار ديگران، رفتارهای غير 

اصولی خود ماست. 
وقتی با يك فرد دشوار برخورد می كنيم بايد به اين 
موضوع توجه كنيم كه چه چيز باعث می شود يك نفر 
چنين گفتار و رفتاری داشته باشد، در اين صورت در 
موقعيتی قرار می گيريم كه نه تنها می توانيم شرايط 
دشوار را كنترل كنيم، بلكه طرف مقابل را نيز ياری 

می دهيم مشكل خود را حل كند.

انواع اشخاص مسئله ساز و روش برخورد با آنها
شما هميشه نمی توانيد از افراد مسئله ساز دوری 
به شما  انواع رفتارهای مسئله ساز  كنيد. شناسايی 
كمك می كند تا به نحو مطلوب موقعيتهای دشوار 
را بخصوص در سازمان اداره كنيد. طبقه بنديهای 
و  مقاالت  در  دشوار  رفتارهای  انواع  از  مختلفی 
نوشته های گوناگون انجام شده است. در اين مقاله 
سعی شده است تا با بهره گيری از منابع مختلف، انواع 
عمده افراد دشوار وبدقلق و روش برخورد با آنها مورد 
بررسی قرار گيرد. به طور كلی می توان انواع اصلی 

افراد دشوار را به صورت زير طبقه بندی كرد:
1- زورگو و متخاصم 

اين شخصيت عصبانی و متخاصم است و عصبانيت 
خود را با اعمال زور نشان می دهد. خصومت، كينه 
توزی، استفاده از كلمات نيشدار، امتناع از كارهای 
ويژگيهای  جمله  از  تكبر  و  وخودپسندی  گروهی 
اين افراد است. آنها دلشان می خواهد هميشه غالب 
و مسلط باشند و سعی می كنند با توسل به هر شيوه و 

روشی به خواسته های خود برسند. 
راه حل: درمقابل آنها بايستيد، اما سعی نكنيد با آنها 
بجنگيد. هرگز رفتار آنها را تحمل نكنيد بلكه در مقابل 

آنها قاطع، محكم، جسور و با اعتماد به نفس باشيد.
2- هميشه شاكی 

از نظر اين افراد تنها چيزی كه زندگی به آنها عطا 
كرده، بدشانسی است. آنها به جای پيدا كردن راه حل 
برای مسائل و مشكالت، عادت كرده اند كه شكايت 
كنند و بهانه بگيرند. نگرشهای اين افراد مسموم و 
افراد بندرت  آنها واگير است.اين  بيماری  متاسفانه 

هنر رفتار با افراد دشوار
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افراد هميشه منتقد؛
اين افراد هميشه 
با كلمات نيشدار و 
انتقادات بی مورد 
خود، ديگران را آزار 
می دهند.آنها درباره 
هر ايده ای، انتقادات 
خاص خود را دارند؛ 
چه آن ايده، خوب 
باشد يا بد_ هدف 
اين افراد مخالفت 
با تمام چيزهايی 
است كه گفته 
می شود. آنها هر جا 
می روند مشکالت را 
پيدا می كنند. جمله 
معروف اين افراد 
اين است:»ايده بدی 
است«

در  دهند،  تغيير  را  ناخواسته  می كنند شرايط  سعی 
عوض دائم دقيقا مثل بچه ای كه به او اجازه كاری 
داده نمی شود رفتار می كنند. اجازه ندادن باعث منفی 
بافی او می شود. جمله معروف آنها اين است: » هيچ 

كس مرا دوست ندارد«.
راه حل: به اين افراد نشان دهيد كه مسائل آنها را 
می بينيد و می شنويد، زيرا آنها به محيط حمايتی و 
بايد سطح فشار و  تشويق احتياج دارند. همچنين 
استرس را برای اين افراد پايين آورد. عالوه بر اين 
به آنها اجازه شكايت كردن ندهيد، مگر زمانی كه راه 

حلی برای مشكل پيش آمده داشته باشند.
3- وسواسی و كمال گرا 

اين افراد دلشان می خواهد كارها به بهترين نحو 
كه  حال  درعين  افرادی  چنين  گيرد.  انجام  ممكن 
ممكن است خسته كننده و مالل آور به نظر رسند، اما 
دارای مهارتهای تجزيه و تحليلی اند كه مستلزم توجه 
زياد به جزئيات است. استانداردهای عملكرد اين افراد 
در سطح بسيار بااليی قرار دارد. در برخی مواقع كار 
خوبی كه توسط ديگران مورد تمجيد واقع می شود از 
نظر اين افراد قابل قبول نيست. جمله معروف آنها اين 

است:» اين كار می توانست بهتر انجام شود«.
راه حل: در صورتی كه در برخورد با اين افراد، 
واقعيتها و منطق را ارائه دهيد، می توانيد بهترين بهره را 
از آنها ببريد. در عين حال حرفهای اين افراد را درباره 
بهتر انجام شدن كارها جدی نگيريد. آنها معموال نقاط 
ضعف خودشان را بيان می كنند نه نقاط ضعف شما 
را. سعی كنيد با اين افراد به گونه ای كار كنيد تا بتوانند 
انتظارات واقعی برای خود و ديگران داشته باشند و 

مطابق انتظارات واقعی عمل كنند.
4- افراد يخی

اين افراد برای تغيير آمادگی ندارند وهر تغييری – 
هر چند كوچك – می تواند آنها را نگران و آشفته سازد 
و آغازی برای رفتار منفی در آنها باشد. جمله معروف 

آنها اين است:  »راه قديمی بهتر است«.
راه حل: در مقابل اين افراد صبور باشيد، زيرا ممكن 
است در مسير انجام تغييرات مانع تراشی كنند. اين 
افراد را در تغيير درگير كنيد يا از تغييرات تدريجی 

برای ايجاد فرصت مناسب برای آنها استفاده كنيد.
5- افراد بسته 

راههای برقراری ارتباط با اين افراد مسدود است. 
اين افراد بسيار تودار و ديرجوش هستند و تنهايی 
و خلوت را به بودن در ميان جمع ترجيح می دهند. 
آنها هرگز درباره تفكرات و احساسات خود صحبت 
نمی كنند و به همين دليل ارتباطات محدودی دارند. 
» حوصله ندارم» يا » فعال وقت ندارم« از جمالتی 
است كه آنها برای فرار از جمع از آن استفاده می كنند.
بايد  افراد  اين  با  ارتباط  برقراری  برای  راه حل: 
حوصله كنيد. ممكن است مدتی طول بكشد تا اين 
گونه افراد احساس راحتی بكنند و با شما راحت تر 
و بهتر برخورد كنند. هنگام صحبت با اين افراد از 

سئوال هاي باز استفاده كنيد و آنها را به شركت در 
بحث ها تشويق كنيد.

6- كم حرف و منفعل 
اين افراد زياد سخن نمی گويند. حتی اگر اصرار 
كنيد، فرياد بكشيد يا از آنها خواهش كنيد، جوابی 
بيشتر از آری يا خير نخواهيد شنيد. اين افراد حتی 
ساكت  كنند،  دفاع  خود  حقوق  از  بايد  كه  زمانی 
می مانند. در نتيجه غالباً مورد ظلم قرار می گيرند. فرد 
منفعل هميشه احساس ناامنی می كند واعتماد به نفس 
بسيار پايينی دارد. آنها غالباً از شركت در تصميم گيريها 

امتناع می كنند و يا نظری ارائه نمی دهند. 
راه حل: اين افراد شديداً به اعتماد به نفس و حمايت 
احتياج دارند و بايد به طور مستقيم از آنها انجام اموری 
را كه می توانند انجام دهند خواسته شود. تشويق نيز در 

ايجاد اعتماد به نفس آنها بسيار موثر است.
7- افرادی كه می گويند: »كار من نيست« 

اين افراد دائم از زير بار قبول مسئوليتهای بيشتر 
شانه خالی كرده و منفی بودن خود را با رد كردن 
انجام كارهايی كه بايد برعهده بگيرند، ظاهر می كنند. 
معموالً دوستان و همكاران اين افراد بايد كارهای 
مربوط به آنها را انجام دهند و اين در حالی است كه 
اين افراد انجام آن كارها را جزء وظايف آنها می دانند 
نه وظايف خودشان- جمله معروف آنها اين است: 
» اين كار جز وظايف و شرح شغلی كه من بايد انجام 

دهم نيست«.
راه حل: سعی كنيد شرح شغل اين افراد را واضح 
برای  تا جايی  آنها قرار دهيد،  و روشن در اختيار 
غير  كنترل  و  بازرسی  نماند.  باقی  آنها  توجيهات 
محسوس نيز در برخی مواقع می تواند كارساز باشد.

8- شايعه پراكن ها
اين افراد از شايعه به عنوان سالح قوی جهت كنترل 
روی ديگران و محيط استفاده می كنند. آنها با پخش 
شايعه و درگير كردن ديگران در مسائل مربوط به آن 
لذت می برند و احساس مهم بودن می كنند. جمله 
بگويم چه  بده من  »اجازه  اين است:  آنها  معروف 

اتفاقی دارد می افتد«. 
راه حل: بهترين راه جلوگيری از شايعه سازی در 
سازمان، دادن اطالعات و حقايق الزم و كافی به افراد 
است. وقتی افراد سازمان از كليه اطالعات مربوط به 
مسائل سازمان آگاهی داشته باشند، به شايعه و افراد 
شايعه پراكن توجهی نمی كنند. در نتيجه انگيزه ای 
برای اين افراد بمنظور ايجاد شايعه و پخش آن باقی 

نمی ماند.
9- افراد منفی گرا 

اين افراد نگرش بدی نسبت به دنيا دارند. آنها فكر 
می كنند كه دنيا بر سرشان خراب شده است. آنها از 
شيوه انجام امور ناراضی هستنــد و مهم نيست شما 
چقدر تالش كنيد تا كاری برايشان انجام دهيد. در 
واقع اين افراد هميشه نيمه خالی ليوان را می بينند 
و برای انجـــام يك كار بيشتر بر عواقب منفی آن 

تأكيد دارند تا نتايج مثبت. اين افراد اعضای خوبی 
برای كارهای گروهی نيستند. جمله معروف آنها اين 

است:»من می دانـم اين كار شدنی نيست«. 
راه حل: تغيير نگرش افراد منفی گرا كار آسانی 
نيست. اما شما بايد آنها را مجبور به تطبيق با عادتهای 
مثبت كنيد تا از عادت های منفی دور شوند. ايجاد 
تفكرات مثبت و نشان دادن نتايج خوب كارهايی كه 
او اميدی به انجام آنها نداشته است، می تواند به اين 

اشخاص كمك كند.
10- افراد غير متعهد 

اين افراد آنقدر برای انجام كاری بهانه می آورند تا 
شخص ديگری آن را انجام دهد و يا آنقدر در انجام 
تصميمی تعلل می كنند كه ارزش آن از بين می رود. 
آنها كار خود را به طور جدی انجام نمی دهند، زيرا 
كار برای آنها اولويت ندارد. انجام امور شخصی و 
پرداختن به مسائل غير كاری برای آنها مهمتر از انجام 
كارهای سازمانی است. جمله معروف آنها اين است: 

»او می تواند منتظر شود«.
راه حل: دليل اصلی تأخير و تعلل آنها را سوال كنيد. 
اين افراد معموالً احتياج به اهداف و استانداردهای 
او  به  بايد  اينها  انتظارات رسمی دارند و  واضح و 
ابالغ شود. همچنين آنها به يك سيستم نظارتی بسته 
نيازمندند تا نتوانند براحتی از زير كار شانه خالی كنند.

11- افراد هميشه منتقد
انتقادات  و  نيشدار  كلمات  با  هميشه  افراد  اين 
بی مورد خود، ديگران را آزار می دهند.آنها درباره هر 
ايده ای، انتقادات خاص خود را دارند؛ چه آن ايده، 
خوب باشد يا بد_ هدف اين افراد مخالفت با تمام 
چيزهايی است كه گفته می شود. آنها هر جا می روند 
مشكالت را پيدا می كنند. جمله معروف اين افراد اين 

است:»ايده بدی است«.
راه حل: در مذاكره و گفتگو با افراد انتقاد كننده 
بر اطالعات تمركز كنيد. از آنها درباره علت انتقاد و 
مخالفتشان سوال كنيد و هميشه آنها را برای اطالعات 
بيشتر تحت فشار قرار دهيد. هرگز رفتارهای نامناسب 

چنين افرادی را تأييد نكنيد.
12- افراد خودخواه 

افراد خودخواه، هميشه می خواهند راه خود را ادامه 
دهند و فكر می كنند همه چيز را می دانند. در واقع اين 
افراد می خواهند نداشتن امنيت خود را به گونه ای 

پنهان كنند. 
و  حقايق  اساس  بر  تنها  افراد  اين  با  راه حل: 
تمام  آنها  با  مآلقات  از  قبل  كنيد.  رفتار  واقعيت ها 
اطالعات مورد نياز را به دست آوريد و خود را برای 
پاسخ به سئوال هاي آنها آماده كنيد. به ياد داشته باشيد 
برخورد تهاجم آميز يا تسليم در برابر آنها كارساز 

نخواهد بود.
13- افراد فداكار) قربانی( 

اين افراد قلب خونين سازمان هستند. آنها زود 
سركار می آيند و دير می روند و يار و پشتيبان همكاران 
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در تله افراد دشوار 
گرفتار نشويد. وقتی 

ديگران به گونه ای 

رفتار می كنند كه 
شما عصبانی و 

خشمگين می شويد، 
در واقع شما را 

در تله خود گرفتار 
كرده اند. ما اغلب 

در تله رفتارها، 
گفتارها، لبخندها 
و نگاههای افراد 
گرفتار می شويم. 
نبايد اجازه دهيم 

رفتارهای افراد 
مسئله ساز، ما را 

در كنترل رفتارمان 
دچار مشکل سازد و 
آنها را بر ما مسلط 

گرداند

و دوستانشان هستند. ازآنها هركاری كه بخواهيد انجام 
می دهند، زيرا اين افراد معموالً به دليل مسائل شخصی 
ترجيح می دهند بيشتر اوقات زندگی خود را در محيط 
آنها  خدمات  از  كه  صورتی  در  بگذرانند.  سازمان 
قدردانی نكنيد، منفی گری آنها آغاز می شود. جمله 
معروف افراد فداكار اين است: »من زندگی ام را وقف 

اين شركت كردم، ولی برای هيچ كس مهم نيست«.
راه حل: به حرف های اين افراد گوش دهيد و به 
آنها نشان دهيد كه وجودشان تا چه اندازه برای سازمان 
اهميت دارد. از تالش ها و همكاری آنها صميمانه 
قدردانی كنيد و اين كار را در حضور ديگر كاركنان 

انجام دهيد.
14- افراد خود سرزنش كن 

اين افراد همواره كمبودهايی را در عملكرد كاری و 
رفتاری خود می يابند و دائم خود را مالمت می كنند. 
آنها از هيچ يك از جنبه های زندگی شخصی و كاری 
خود راضی نيستند. جمله معروف آنها: » من توبيخ 
خواهم شد. من می توانستم اين كار را بهتر انجام دهم«.
راه حل: اعتماد به نفس آنها را باال ببريد و از كارهای 
مثبت و خوب آنها قدردانی كنيد. به آنها نشان دهيد 
آن طور كه خودشان فكر می كنند بی دست و پا و كار 

خراب كن نيستند.
15- افراد پرحرف 

اين افراد به قدری حرف می زنند كه اجازه صحبت 
به افراد ديگر نمی دهند. جالب اينجاست كـه بيشتر 
حرفهای آنها اصاًل ربطی به موضوع مورد بحث ندارد 

و صرفاً از دست دادن وقت و زمان مفيد است.
راه حل: برخورد با اين افراد اين است كه به آنها 
تنها چند دقيقه فرصت صحبت كردن داده شود. در 
صورتی كه باز هم به حرف زدن ادامه دادند، به هيچ 
وجه رفتار آنها را تحمل نكنيد. به آنها بگوييد، بايد 
برويد و فرصتی برای گوش دادن به حرفهای آنها 

نداريد.
16- افراد نامنظم 

اين افراد در انجام وظايف و شركت در جلسات، 
نظم و ترتيب را رعايت نمی كنند ونوعی آشفتگی در 
رفتار و كردار آنها ديده می شود. آنها دائم به دنبال 
وسائل خود می گردند و هميشه در جلسات تأخير 

دارند. 
راه حل: برای برخورد با اين افراد نظم و انضباط را 
عامل مهمی در ارزيابی عملكردشان اعالم كنيد و آنها 

را به مرتب بودن تشويق كنيد.
17- افراد بی مسئوليت

اين افراد تحمل قبول مسئوليت يا توبيخ بابت اشتباه 
را ندارند. آنها از زير بار مسائل شانه خالی می كنند و 
انگشت اتهام خود را هميشه به سمت ديگران نشانه 
می روند. جمله معروف آنها اين است: » من اين كار 

را نكردم، فالنی آن كار را انجام داد«.
راه حل: با آنها قاطع برخورد كنيد و به طور مستقيم 
اشتباهشان را با دليل برايشان توضيح دهيد تا نتوانند 

اشتباه را به ديگری منتقل كنند.
18- افراد پوست تخم مرغی 

اين افراد بسيار حساس هستند و بی اهميت ترين 
مسائل آنها را ناراحت می كند. روحيه حساس آنها باعث 
می شود ديگران در برخورد با آنها بسيار محتاط باشند و از 

برقراری ارتباط با آنها احساس راحتی نكنند.
راه حل: بازخورد، به اين افراد بايد سريع و مستقيم 
نباشد، بلكه به آرامی و با توجه به شخصيت آنها باشد. 
در برقراری ارتباط با آنها شخصيت حساسشان را در 

نظر بگيريد.
19- افراد ريزنگر 

اين افراد همواره می گويند:»من احتياج به چك 
كردن مجدد كار دارم، شايد چيزی از زير دستم رد 
شده باشد.« آنها به جزئی ترين و ريزترين موارد يك 
مسئله توجه می كنند و گاهی به خاطر يك مسئله 

كوچك اوقات ديگران را تلخ می كنند.
به  توجه  كنار  در  دهيد  عادت  را  آنها  حل:  راه 
جزئيات به مسائل كلی و اصلی توجه كنند. آنها بايد 
ياد بگيرند كليات و جزئيات را با هم در نظر بگيرند 
و به دليل مسائل جزئی كل پروژه را به تأخير و خطر 

نيندازند.
20- افراد خيلی خوب 

اين افراد به نظر می رسد كه با شما موافق هستند، 
اما چنانچه كاری را كه آنها از شما خواسته اند انجام 

ندهيد، مسئله ساز می شوند. 
راه حل: اين افراد به تأييد بسيار نياز دارند. به آنها 
نشان دهيد، دوستشان داريد و برايشان ارزش قائليد.

نكاتی در برخورد با افراد دشوار 
همه افراد در برخی شرايط غير قابل پيش بينی و 
تحريك پذير می شوند. در برخورد با افراد مسئله ساز 

موارد زير را همواره به خاطر داشته باشيد:
- تفاوت های افراد را بيشتر و بيشتر بشناسيد. تفاوت ها 
همواره منجر به اصطكاك می شود. اگر تفاوت ميان 
انسان ها را يك موهبت- نه يك مسئله- بدانيد، می توانيد 

به خوبی موقعيت های دشوار را اداره كنيد.
- مطمئن باشيد كه همه افراد سازش و هماهنگی را 
دوست دارند. اين انديشه كه ديگران به دنبال تحقير و 
صدمه زدن به ما هستند، درست نيست. مطمئن باشيد 
همه توافق و يكدلی را دوست دارند. با اعتقاد به اين 
مسئله شما فرصت پيدا می كنيد، درهای گفتگو را برای 

رسيدن به توافقات دوجانبه باز كنيد. 
- باور كنيد كه می توانيد در كنار افراد مسئله ساز 
بدون تنش و اصطكاك كار كنيد. شما ممكن است كه 
با افراد دشوار دوست و صميمی نباشيد، اما می توانيد 
با آنها رفتار مسالمت آميز داشته باشيد. سعی كنيد به 

خواسته های هم احترام بگذاريد.
- در تله افراد دشوار گرفتار نشويد. وقتی ديگران 
به گونه ای رفتار می كنند كه شما عصبانی و خشمگين 
می شويد، در واقع شما را در تله خود گرفتار كرده اند. 

ما اغلب در تله رفتارها، گفتارها، لبخندها و نگاههای 
افراد گرفتار می شويم. نبايد اجازه دهيم رفتارهای افراد 
مسئله ساز، ما را در كنترل رفتارمان دچار مشكل سازد 

و آنها را بر ما مسلط گرداند. 
كنيد- وقتی  كنيد؛ گوش  كنيد؛ گوش  - گوش 
ديگران بدانند شما حرف های آنها را می شنويد و به 
مسائلشان اهميت می دهيد، كمتر رفتارهای دشوار را 

از خود بروز می دهند. 
- برای ايجاد رابطه بهتر افراد را با نام صدا بزنيد)نام 
هر فرد گرمترين آهنگی است كه او می شنود و دوست 

دارد بشنود(.
- افراد را سرزنش نكنيد. سرزنش افراد، آنها را 

برای بروز رفتارهای مسئله ساز مستعد می سازد. 
- مراقب بلندی و لحن صدا و زبان بدن خود باشيد. 
استفاده از زبان بدن به شما كمك می كند ارتباط بهتری 
را با ديگران برقرار سازيد. با برقراری ارتباطات عميق 
و اصولی، فرصت كمتری برای نشان دادن تعارضات 

و رفتارهای دشوار ايجاد می شود.
- از به كار بردن كلمات زير پرهيز كنيد: بايد، ولی، 

من می خواهم...، متاسفم، نمی توانی و......
- اگر طالب صداقت هستيد با ديگران نيز صادقانه 

برخورد كنيد و به تعهدات خود عمل كنيد.
- استفاده از كلمات جادويی را بياموزيد. در دامنه 
لغات ما، كلمات زيادی وجود دارند كه اثرات فوق 
العاده ای بر جای می گذارند. اين كلمات را بيابيد و از 

آنها استفاده كنيد.
- فنون مذاكره را ياد بگيريد چرا كه موفقيت در 
زندگی امروز در گرو ارتباطات خوب است و مذاكره 

در اين راه به شما كمك می كند.
* مهندسيفرایندوپایپینگفراب
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:جنابآقايهومنپورمهدي!لطفابراي
مجموعه با ابتدایيتان آشنایي از بحث به ورود
فراببرایمانبگویید؟اینکهدرچهساليوچگونهبا

مجموعهفرابآشناشدید؟
من درسال 1384 در شركت  فراب مشغول بكار 
شدم و به عنوان مهندس پروژه )كارشناس مكانيك( 
در مدت چهار سال در پروژه هاي نيروگاه آبي توسعه 
مسجد سليمان، نيروگاه گازي جزيره سيري و نيروگاه 

سيكل تركيبي يزد فعاليت داشتم.

و پست نخستین فراب، به ورود از بعد :
مسئولیتيکهبرعهدهداشتیدچهبود؟

تحت  سليمان  مسجد  توسعه  پروژه  در  ابتدا  در 
سرپرستي آقاي مهندس مداحي معاونت اجرايي طرح 
به عنوان مهندس پروژه مسئوليت مديريت طراحي، 
برقرارداد نصب توربين هاي آبي،  ساخت و نظارت 
گاورنر )چهار واحد هر كدام به ظرفيت 250 مگاوات(، 
دريچه هاي آب خروجي از توربين ها را بر عهده داشتم 
و در طول مدت دو سال ونيم مديريت قرار دادهاي 
ساخت  خام جهت  مواد  تامين  و  طراحي  پيمانكار 
تجهيزات اصلي )شركت زيمنس- فويت(، پيمانكار 
ساخت قطعات توربين و گاورنر در كارخانجات ايراني 
)شركت توبا(، طراحي دريچه هاي خروجي، پيمانكار 
ساخت واجراي دريچه ها و نصب توربين ها و گاورنر 
به عهده اينجانب بود همچنين در اين پروژه افتخار 
همكاري با آقايان معتمدي، سيفي، جوادزاده، منفرد و 

توكلي را داشتم. 

:اگرامکانداردمسئولیتهايخودرادر
فراببهترتیبتاپایانحضورتاندرفرابرابرایمان

عنواننمایید؟
پس از راه اندازي واحد اول نيروگاه توسعه مسجد 
سليمان به پروژه نيروگاه سيري منتقل شدم و تحت 
نظارت مدير پروژه آقاي مهندس قندهاري مسئوليت 
مديريت طراحي و تامين و نظارت بر نصب تجهيرات 
مكانيكي شامل دو واحد نيروگاه گازي )هر كدام به 

كمكي  سيستم هاي  همراه  به  مگاوات(  ظرفيت 13 
مكانيكي به عهده داشتم و به صورت موازي در مطالعات 
اوليه پروژه نيروگاه سيكل تركيبي 500 مگاواتي يزد 
مشغول شدم. در اين پروژه افتخار همكاري با آقايان 

ارجمند، صراف، افشار مهر و خانم نادري را داشتم.
 

:ازچگونگيمهاجرتخودبهاسترالیاودالیل
آنبرایمانبگویید؟چهشدتصمیمگرفتیدایرانرابه

مقصداسترالیاتركکنید؟
به صورت عمومي داليل مهاجرت خود را مي توانم 
در كسب تجربه در بازارهاي بين المللي و آشنايي با 
فرهنگ كار و زندگي در يك كشور توسعه يافته خالصه 
مي كنم و به صورت اختصاصي مهاجرت به كشوري 
با زبان رسمي انگليسي كه مدارك تحصيالت عالي و 
سوابق كاري مرا پيش از مهاجرت تاييد كند تا فرآيند 
كاريابي و اشتغال پس از مهاجرت سريع تر و بدون وقفه 
انجام شود.  همان طور كه مطلع هستيد پروسه مهاجرت 
به كشور استراليا بسيار طوالني است و من پنج سال 
قبل ازترك ايران شروع به جمع آوري اطالعات و به 
دست آوردن پيش نيازهاي آن كردم. در آن زمان مراحل 
مهاجرت به كشور كانادا بسيار طوالني تر بود و فرآيند 
كاريابي بدون تجربه محلي جهت به دست آوردن شغل 
اول در گرايش هاي مهندسي در بازار كار كانادا بسيار 
طوالني تر بود. سرانجام من و همسرم تصميم گرفتيم به 
كشوري با شرايط آب و هوايي معتدل تر و مشابه ايران 
مهاجرت كنيم هرچند به صورت عمومي كشور كانادا 

توسعه يافته تر از كشور استراليا مي باشد.

:دراسترالیاچهمسئولیتهاوسمتهایيرا
تجربهکردید؟فعالیتتخصصيتاندراسترالیاتا

چهحدمشابهفعالیتتاندرفراباست؟
خوشبختانه پس از حدود يك ماه و نيم مستقر شدن 
در استراليا )سيدني(، در يكي از مصاحبه هاي شغلي 
موفق شدم و در يك شركت مشاور مهندسي بين المللي 
)Aurecon با 6000 نفر پرسنل در سراسر دنيا( در 

بخش توليد برق در سيدني مشغول به كار شدم.

در اين شركت حدود سه سال مشغول به كار بودم. در 
ابتدا در پروژه EPC نيروگاه زغال سنگي )دو واحد هر 
كدام به ظرفيت 230 مگاوات( واقع در ايالت استرالياي 
غربي )WA( از فاز طراحي تا راه اندازي مشغول بودم و 
سپس در مرحله مطالعات اوليه نيروگاه گازي دالتون در 
اطراف سيدني به ظرفيت 500 مگاوات و نهايتا تهيه اسناد 
مناقصه و بررسي پيشنهادهاي پيمانكاران وارد شدم و در 
اين ميان در طراحي جزئيات دو نيروگاه پيك گازي در 
استراليا و تهيه مشخصات فني تجهيزات كمكي مكانيكي 
پروژه هاي نيروگاه هاي بزرگ ذغال سنگي در كشور 
ويتنام مشاركت كردم. با افزايش قيمت دالر استراليا 
در مقابل دالر امريكا شركت Aurecon قراردادهاي 
خود را با كشورهاي آسياي جنوب شرقي از دست داد 
و شروع به تعديل نيرو هاي خود در بخش توليدبرق 
كرد و من از آن شركت جدا شدم و كار جديد خود 
را در شركت Ausenco )با 4500 پرسنل در سراسر 
دنيا( در شهر بريزبين )1000 كيلومتري شمال سيدني( 
به دست آوردم و در بخش انرژي مشغول به كار شدم و 
در پروژهاي معدني و توليد برق براي معادن طال، مس و 
زغال سنگ مشغول شدم. پس از ركود اقتصادي استراليا 
در سال جاري و كاهش چشمگير قيمت طال شركت 
Ausenco قراردادهاي خود را با سرمايه گذاران معادن 
طال از دست داد و شروع به تعديل نيرو كرد و مجبور به 
ترك شركت شدم وشغل جديدي در يك توليد كننده 

برق به دست آوردم.

:برگردیمبهفراب؛بهباورشمابهعنوانهمکاري
کهفرابراتركکردهاست،مهمترینویژگيشرکت
فرابدرنظرشماچهبود؟درواقعپرسشمنایناست
کهمهمترینویژگيفرابکهآنراازسایرشرکتهاي

همطرازشجداميکردچهبود؟
شركت فراب به عنوان يكي از شركت هاي پيشرو 
در ايران در زمينه مديريت طراحي، خريد و اجراي 
پروژه هاي بزرگ و انتقال تكنولوژي، داراي نظم درون 
سازماني و مديريت قوي بدنه كارشناسي مي باشد و اين 
در حالي است كه در بسياري از شركت هاي داخلي 

خيلي حرف است از ايران مهاجرت كرده باشي، در حال 
يافته و مدرن باشي، آن وقت  زندگي در كشوري توسعه 
از  بعد  و  بازگردي  ايران  به  روزي  كه  باشد  اين  آرزويت 
بازگشت به ايران، بتواني در كنار همكاران فرابي در پروژهاي 
ملي و بين المللي، افتخار همكاري داشته باشي! همه ي اين ها 
مي شود اگر هومن پور مهدي باشي و با اين تصوير ذهني 
ويژگي  مهم ترين  من  نظر  »از  باشي:  گفته  ترك  را  ايران 
همكاران  فراب كه آنها را از ساير شركت هاي داخلي متمايز 

مي كند حميت و تعصب سازماني مي باشد و كاركنان به صورت 
يک خانواده در حل مشكالت شركت اقدام الزم به عمل مي آورند«؛ 
و يقينا همين ويژگي فراب هم هست كه پور مهدي و پورمهدي ها 
مشتاق  ايران،  از  مهاجرت  وجود  با  حتي  فراب  در  كار  به  را 
مي كند؛ در گفتگويي كه در ادامه خواهيد خواند،هومن پور مهدي 
رييس سابق بخش مكانيک پروژه سيري از چرايي مهاجرت از 
ايران،زندگي دراستراليا، فراب و آينده شغلي و حرفه اي خود 

مي گويد. متن كامل اين گفتگو را در ادامه مي خوانيد...

در گفتگو با هومن پور مهدي همكار سابق فراب )مهاجر در استراليا( مطرح شد

تعصب سازماني، مهم ترين نقطه تمايز فراب است

به صورت عمومي 
داليل مهاجرت خود 
را مي توانم در كسب 
تجربه در بازارهاي 
بين المللي و آشنايي 
با فرهنگ كار و 
زندگي در يك كشور 
توسعه يافته خالصه 
مي كنم و به صورت 
اختصاصي مهاجرت 
به كشوري با زبان 
رسمي انگليسي كه 
مدارك تحصيالت 
عالي و سوابق كاري 
مرا پيش از مهاجرت 
تاييد كند تا فرآيند 
كاريابي و اشتغال 
پس از مهاجرت 
سريع تر و بدون 
وقفه انجام شود
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بعد از پنج سال 
مهاجرت و درك 
فرهنگ مردمان 

استراليا، آموختن 
روش هاي 

كاريابي، تجربه 
در شركت هاي 

بين المللي و تسلط 
كاملتر به زبان 

انگليسي، به منظور 
برداشت تمامي 
زحمات متحمل 

شده در طول مدت 
اوليه مهاجرت، تا 

چند سال ديگر در 
استراليا زندگي 

خواهم كرد و 
اميدوارم بعد از 

برگشت به ايران 
بتوانم در كنار 

همکاران  فرابي 
در پروژهاي ملي و 

بين المللي افتخار 
همکاري داشته 

باشم

خالقيت  و  قدرت  حداكثر  مديريت،  سوء  دليل  به  
كارشناسان نمي تواند در طرح ها بروز و مورد استفاده 

قرار گيرد.

:ازنقطهنظررفتارسازماني،فرابچگونه
مجموعهايبود؟

از نظر من مهم ترين ويژگي همكاران  فراب كه آنها 
را از ساير شركت هاي داخلي متمايز مي كند حميت و 
تعصب سازماني مي باشد و كاركنان به صورت يك 
خانواده در حل مشكالت شركت اقدام الزم به عمل 

مي آورند. 

:حالکهدرخارجازکشورزندگيوکار
ميکنید،مهمترینشباهتهاوتفاوتهايمحیطهاي
کاريدرحوزهپیمانکار-مشاوررابینشرکتهاي

داخليوخارجيدرچهميبینید؟
همان طور كه در باال ذكر شد من حدود سه سال در 
يك مشاور مهندسي در زمينه توليد برق فعاليت داشتم و 
در اين مشاور بين المللي آموختم كه رضايت كارفرمايان 
مهم ترين اصل كاري مي باشد و خالصه نويسي و ساده 
سازي در گزارش ها و مطالعات ميداني و همچنين پرهيز 
از هرگونه بروكراسي اداري اهميت بسياري دارد. در 
تجربه يكساله خود در شركت يادشده در زمينه مديريت 
پروژه هاي EPC، مدير پروژه تاريخ اتمام  فعاليت هاي 
محول شده را بر اساس برنامه توافق شده به صورت يك 
جريان عادي و با سخت گيري ويژه اي پيگيري مي كرد. 
الزم به ذكر است كه در شركت هاي ياد شده از نرم افزار 
خاصي جهت پيگيري مكاتبات استفاده نمي شود و تنها 
ايميل و تلفن به عنوان وسيله مكاتبه استفاده مي شود و 
عموما افراد درون سازماني به يكديگر اعتماد مي كنند. 
جهت بايگاني مدارك و كنترل ويرايش هاي مختلف يك 
مدرك بوسيله كليه كاربران متعدد در طول مدت پروژه، 
از نرم افزارLive Link با قابليت دسترسي و ويرايش 
مدارك از تمامي دفاتر شركت در سراسر دنيا استفاده 
مي شود. اين Data Base براحتي قابل جست وجومي 
باشد و مانند Google مي توان مدارك تهيه شده قديمي 
را جست وجوو براي پروژه هاي جديد مورد استفاده قرار 
داد. و همچنين نرم افزار Oracle جهت يكپارچه سازي 
و كنترل هزينه ها )و زمان( در يك پروژه بين المللي در 
نقاط جغرافيايي مختلف با ارزهاي متغير و مختلف 
استفاده مي شود. ايمني در هنگام كار در سايت ها و دفاتر 
اداري به صورت واقعي ونه كليشه اي مورد اهميت 
مي باشد و كالس هاي آموزشي زيادي براي يادآوري 
و تكرار اصول اوليه ايمني برگزار مي شود. در استراليا 
به دليل رقابت آزاد شركت هاي خصوصي جهت انجام 
خدمات مهندسي و اجراي پروژه ها، اين متخصصين 
هستند كه از شركتي به شركت ديگر منتقل مي شوند و 
كارفرمايان حاضر به نگه داشتن متخصصين در مدتي كه 
كار ديگري به دست نياورده اند )در مقايسه با شركت هاي 
نيمه دولتي مانند  فراب(، نمي باشند و كارشناسان تنش 

زيادي براي به دست آوردن شغل جديد و تغيير شغل 
تحمل مي كنند. به طور مثال همان طور كه مطلع هستيد 
وضعيت اقتصادي كل دنيا به خصوص آمريكا در نوامبر 
سال 2008 بر هم ريخت و شركت هاي بزرگ شروع 
به تعديل نيرو به صورت گسترده كردند و همچنين 
بسياري از مهاجران كه پس از اين زمان مهاجرت كرده اند 
تا مدتها نتوانستند مشغول به كار شوند. از طرف ديگر 
در ايران با محدود كردن فضاي رقابت بين شركت هاي 
مشخصي، گروه هاي تخصصي كاملتري شكل گرفته و 
توسعه پيدا كرده اند و از طرف ديگر انگيزه كارشناسان 
براي افزايش مهارت در دنياي رقابت آزاد، كاسته شده 
است و كارشناسان تخصصي در محيطي كامال امن و 
سطح درآمد متوسط مشغول به كار هستند كه اخيرا اين 
ثبات در بازار كار ايران با بحرانهاي اقتصادي اخير در 

حال نزول است. 

:ازدیدگاهرفتارجمعيوخردجمعيحاکم
و داخلي شرکتهاي میان تفاوتي چه برکارها،

خارجيهست؟
به نظر اينجانب در شركت هاي خارجي، كارشناسان 
وظيفه محوله خود را بدون توجه به ديگر همكاران 
و شرايط كاري، به درستي انجام مي دهند و مديريت 
پروژه اجازه مي دهد مسئوليت محوله به هر كارشناس 
بدون فشار در وقت مورد نظر بر اساس بودجه در 
با  نياز و مطابق  نظر گرفته شده براي مدارك مورد 
نيازمندي هاي كارفرما نهايي شود. الزم به ذكر است 
كه در استراليا نيروي انساني بسيار گران، باعث شده 
است كه مديريت ويژه ايي جهت كنترل هزينه در زمان 
طراحي انجام گيرد و بيش از هزينه در نظر گرفته شده، 
بر روي مدارك توليدي نيروي كارشناسي تلف نشود 
و شركت هاي بين المللي انجام مرحله طراحي جزئيات 
را  به شعبات خود در كشورهايي كه نيروي مهندسي 
ارزان مي باشد )مانند هند و فيليپين( واگذار مي كنند و با 
اين سياست موقعيت هاي شغلي كمتري براي مهندسان 
مقيم استراليايي در پروژه هاي استراليايي ايجاد مي شود.  
رفتار جمعي در شركت هاي خارجي به معناي احترام 
به نظر و گفت وگوي با يكديگر به منظور رفع مشكل 
برداشت مي شود )نه نفي افراد و دور زدن كارشناسان(. 
كارشناسان و مديران هم مي دانند كه در صورت عدم 
برخورد مناسب و جذب نظريات برتر، از پروژه به 
تدريج حذف خواهند شد. همچنين ديدگاه كوتاه مدت 
به پروژه ها و استخدام هاي كوتاه مدت باعث شده هيچ 
كسي حس برتري و دخالت در وظايف ديگري نداشته 
باشد وفقط بر اساس ضوابط و دستورالعمل هاي داخلي 

شركت كليه اقدامات انجام شود. 

کشور از خارج به اینکه از هیچگاه آیا :
مهاجرتکردهایدپشیمانشدهاید؟

در هنگامي كه شغل خود را در خطر از دست دادن 
مي بينم آرزوي شغل ثابت خود را در  فراب مي كنم 

ولي وقتي پس از مدتي )با تنش زياد با ارسال رزومه 
كاري خود به كارفرمايان و انجام مصاحبه هاي كاري 
فراوان و رقابت با تمامي افرادي كه براي آن شغل خاص 
درخواست كار فرستاده اند( كار دلخواه را با حقوق باالتر 
به دست مي آورم شرايط سخت قبلي را فراموش مي كنم.

:برنامهتانبرايآیندهچیست؟
بعد از پنج سال مهاجرت و درك فرهنگ مردمان 
در  تجربه  كاريابي،  روش هاي  آموختن  استراليا، 
شركت هاي بين المللي و تسلط كاملتر به زبان انگليسي، 
به منظور برداشت تمامي زحمات متحمل شده در طول 
مدت اوليه مهاجرت، تا چند سال ديگر در استراليا 
زندگي خواهم كرد و اميدوارم بعد از برگشت به ايران 
بتوانم در كنار همكاران  فرابي در پروژهاي ملي و 

بين المللي افتخار همكاري داشته باشم. 

:چهسخنيباهمکارانسابقتاندرمجموعه
فرابدارید؟

به صورت عمومي در استراليا نسبت درآمد مهندسين 
ايراني به مخارج و هزينه هاي زندگي از شرايط قبلي آنها 
در ايران بهتر مي باشد ولي در سال هاي اخير ريسك 
از دست دادن شغل باالتر رفته و پيدا كردن كار )براي 
مهاجران و غير مهاجران( بسيار سخت تر شده است و 
از اين منظر زندگي در دوران بيكاري بين دو شغل، براي 
مهاجران در كشور استراليا بدون حمايت هاي خانوادگي، 
بسيار مشكل تر از ايران مي باشد، هر چند عدالت نسبي 
در جريان كاريابي و مصاحبه هاي شغلي، تساوي حقوق 
انساني بين طبقات مختلف اجتماعي )افراد با تحصيالت 
عالي در مقايسه با طبقه كارگري مانند لوله كش، خياط، 
راننده، نانوا، مستخدم و آشپز( و عدم وجود كالس ها و 
دسته بندي هاي اجتماعي، عدم وجود تورم بيش از اندازه 
در قيمت مسكن )حداكثر پنج درصد در سال(، عدم 
وجود فرهنگ فرزند ساالري و وجود فضاي زندگي 
بازتر و طبيعي تر در مقايسه با تهران )به طور مثال شهر 
سيدني با جمعيتي حدود 5 ميليون نفر در مساحتي حدود 
پنج برابر تهران گسترده شده(، مشكالت زندگي را براي 
ايرانيان به عنوان يكي از كم شمارترين قوميت هاي موجود 
)حدود 50 هزار ايراني در استراليا زندگي مي كنند( را در 

جامعه چند فرهنگي استراليا سهل تر مي كند.

:وسخنآخر...
من بر اين باور هستم كه متخصصان ايراني مقيم 
در  آورده  دست  به  ارزشمند  سوابق  ارئه  با  استراليا 
پروژه هاي ملي ايران به عنوان كشوري در حال توسعه. با 
هوشمندي موقعيت هاي مناسبي را براي خود در صنايع 
بزرگ استراليا كسب كرده اند. به اميد روزي كه با دانش و 
تجربه بيشتر به سرزمين مادري جهت خدمت بازگرديم. 
با تشكر از شما كه اين فرصت را به من داديد تا 
نظرات خود را با همكاران قديمي و دوستان  فرابي خود 
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سيستم جامع، 
واژه اي كه در چند 
سال اخير در شركت 
فراب زياد شنيده 
شده و بايد يادآور 
شد كه حساسيت 
اين موضوع تنها 
براي شركت فراب 
نيست و سيستم 
جامع در يك دهه 
اخير بزرگ ترين 
هدف گذاري و 
برنامه ريزي توسعه 
مکانيزاسيون و در 
عين حال بزرگ ترين 
چالش اين حوزه 
براي شركت هاي 
بزرگ بوده و در آينده 
نيز خواهدبود

سيستم جامع، واژه اي كه در چند سال اخير در 
يادآور شد  بايد  و  زياد شنيده شده  فراب  شركت 
كه حساسيت اين موضوع تنها براي شركت فراب 
نيست و سيستم جامع در يك دهه اخير بزرگ ترين 
هدف گذاري و برنامه ريزي توسعه مكانيزاسيون و 
براي  حوزه  اين  چالش  بزرگ ترين  حال  عين  در 

شركت هاي بزرگ بوده و در آينده نيز خواهدبود. 
اين  در  جامع  سيستم هاي  از  بهتر  درك  براي 
مقاله سعي مي شود كه وضعيت جاري مكانيزاسيون 
عنوان  آن  معايب  و  مزايا  همراه  به  فراب  شركت 
را  هزينه هاي سيستم جامع  و  مزايا  شود و سپس 
در جايگزيني با وضعيت جاري در ترازوي مقايسه 

بگذاريم. 

وضعيت جاري 
از  گذار  دوران  حاضر،  حال  در  فراب  شركت 

سيستم هاي جزيره اي به سيستم هاي جامع را طي 
مجموعه  از  حسابداري  سيستم  كنون  تا  مي كند. 
و  شده  منتقل  كامل  بصورت  مالي  سيستم هاي 
سيستم اتوماسيون مراحل انتقال خود را طي مي كند. 
اما بد نيست براي پي بردن به لزوم اين ارتقاء و 
تغيير بزرگ، نگاهي به سابقه مكانيزاسيون فراب و 
سيستم هاي قديمي كه جايگزين شده  اند و يا هنوز 
جاري هستند و در آينده نزديك جايگزين خواهند 

شد، بياندازيم. 
»سيستم اتوماسيون اداري« اولين نام آشناي فراب 
در اين حوزه است. سيستمي كه از سال 1379 وارد 
فراب شد و در نوع خود جهش بسيار بزرگي براي 
شركت محسوب مي شد. اين سيستم به مرور در هر 
حوزه اي وارد شد. در برخي موارد اكثر كار و در 
برخي ديگر حداقل ثبت و گردش فرم هاي اصلي را 
در خود جاي داد. اين سيستم از مجموعه همكاران 

سيستم تامين شده است. 
اما به غير از حوزه مكاتبات اداري كه در واقع يك 
سيستم پايه اي و عمومي و بخشي از سيستم منابع 
انساني  است، اگر به صورت خاص و بر پايه تخصص 
هر حوزه نگاه كنيم، چشم انداز اين گونه خواهد بود.
سيستم  بوده ايم.  خوب  هم  مالي  حوزه  در   -
مكانيزه تامين شده از همكاران سيستم توانسته بود 
پاسخگوي نيازهاي اين حوزه متناسب با همان دوره 
باشد.  هم اكنون شركت فراب براي مكانيزاسيون 
عمليات حقوق و دستمزد، انبار، اموال، خزانه داري 

از محصوالت آن شركت بهره مي برد.
حسابداري  مكانيزه  سيستم  اين ها  كنار  در 
مالي  امور  بخشي  نظم  و  مديريت  كه   پيمانكاران 
  ACF مجموعه  از  دارد،  عهده  بر  را  پيمانكاران 
در شركت فراب توليد شده است. سيستم مكانيزه 
مي توان  را  زيرساخت  همين  از  وام  درخواست 

سيستم جامع
عبور از چندگانگي و حركت به سوي يكپارچگي

محمد
استقامت *
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 سيستم هاي مستقل 
نسبت به اهداف و 

 فعاليت هاي تجاري 
شركت واگرا 

هستند، به عبارت 
ديگر هر كدام 

براي پوشش نياز 
خاصي طراحي شده 

و هدف مشخصي 
را دنبال مي كند و 

برآيند آنها با اهداف 
كلي شركت منطبق 
نيست. هر كدام از 
سيستم ها داده هاي 

مربوط به خود را 
پردازش مي كنند و 
اين داده ها به دليل 
عدم ارتباط كامل 
فيزيکي و منطقي 
با يکديگر منطبق 

نيستند و گاهي حتي 
متناقضند و بنابراين 
امکان تجميع و نيز 

استنتاج اطالعات 
جديد به صورت 

تركيبي از اطالعات 
دو يا چند سيستم 

ميسر نيست

اين  مكانيزاسيون  تكميل  جهت  در  ديگر  قدمي 
حيطه دانست. 

- در حوزه پشتيباني و امور ثبت و محاسبه كاركرد 
منابع انساني نمره بااليي داريم. مكانيزاسيون كامل 
فرم هاي مرخصي، ماموريت  )ساعتي(، اضافه كاري، 
محاسبه حق ماموريت هاي خارج كشور، ثبت ورود 
و خروج كاركنان، سيستم ورود و خروج مراجعين 
 ACF و نيز گزارش كاركرد، همگي در زيرساخت
در  هستند.  حوزه  اين  به  متعلق  و  شده اند  توليد 
همانند  عمومي  رفاهي  سيستم هاي  حيطه  اين 
در   ... و  اينترانت  پرسنلي  اطالعات  سفارش دهي، 
ارائه رويكرد سيستمي از شركت فراب بسيار موثر 
بوده است. همه اين موارد در شركت فراب و توسط 
گروه توسعه سيستم هاي نرم افزاري توليد شده اند. 

سيستم  دو  حوزه  اين  در  مهندسي  درحوزه   -
كنترل مدارك فني و نيز تايم شيت هر دو از گروه 
از  گفت  مي توان  داشته ايم.  را   ACF سيستم هاي 
ديدگاه تخصصي اين حوزه يعني ثبت، گردش و 
مديريت مدارك مهندسي، مكانيزاسيون محدود به 
مركز اسناد فني آن معاونت بوده است. اخيرا سيستم 
EIS كل اين حوزه را جوالنگاه تدوين و نظم خود 
قرار داده است كه اين سيستم در تالش است تا در 

مهندسي  معاونت  عمومي  مكانيزه  سيستم  جايگاه 
قرار گيرد. اين سيستم نيز در فراب توليد شده است. 
- در حوزه بازرگاني در حوزه اي با وسعت فراب 
مي توانيم بگوييم بسيار كم اثر ظاهر شده ايم و اينجا 
ليست  ترخيص،  داخلي،  حمل  سيستم هاي  تنها 
فروشندگان و در انتهاي كار ليستي از قراردادهاي 
نهايي شده حفظ مي شود. سيستم مجزاي ديگري 
نيز  و  شيت  تايم  از  گوشه اي  نيز  نام هارموني  به 

برنامه ريزي تامين را به دوش مي كشد. 
ديدگاه  از  اجرايي،  معاونت هاي  حوزه   -
اجرا،  بين  مشترك  حوزه اي  مكانيزه  سيستم هاي 
مهندسي، بازرگاني و ستادي است. قطعا از مزاياي 
از  و  برده  بهره  مربوطه  حوزه هاي  مكانيزاسيون 

كاستي هاي حوزه هاي ديگر نيز رنج كشيده است. 
- حوزه منابع انساني، جاي توسعه بسيار دارد. 
جداي از سيستم ضروري احكام سازماني و محاسبه 
كاركرد كه شايد بتوان گفت اولين و ضروري ترين 
سيستم هر شركت است، جاي خالي سيستم هاي 
آموزش و ... بسيار محسوس است و شركت از نبود 

آنها رنج مي برد. 
مكانيزاسيون شركت هاي گروه فراب، را مي توان 
شركت هاي  اول،  گروه  داد.  قرار  گروه  دو  در 
آنها  توبا كه كما بيش وضعيت  نوتاش و  نارديس، 
همانند شركت فراب است و گروه دوم شركت هاي 
مولد  يزد،  برق  مولد  سنگاب،  اينترنشنال،  فراب 
برق اسالم آباد است كه تنها از سيستم هاي مكانيزه 

اتوماسيون و مالي استفاده مي كنند. 

تحليل وضعيت جاري 
حال كه از كميت سيستم ها با خبر شديم، الزم 
باال و جامع تر به وضعيت جاري  از  است نگاهي 
و  بيندازيم  يكديگر  با  آنها  ارتباط  و  سيستم ها 
سيستم هاي  سمت  به  را  شركت  كه  كاستي هايي 

جامع هدايت مي كند، بهتر بشناسيم. 
- در برخي حوزه ها حداقل سيستم هاي مكانيزه 
الزم را در اختيار نداريم، با مرور گفته ها مي توان 
حوزه بازرگاني، مهندسي و نيز حوزه منابع انساني 

را از اين گروه برشمرد. 
- سيستم ها، داده ها و ذينفع هاي آنها به صورت 
كامل مستقل از يكديگرند، شايد بتوان اين موضوع 
برد.  نام  آنها  را عميق ترين مشكل و حساس ترين 
استقالل يا عدم ارتباط فرآيندها و به تبع آن داده هاي 
به وسعت فراب  از يكديگر در شركتي  سيستم ها 
مي تواند خالء بزرگي را درتشكيل يك مكانيزاسيون 
و  زمان  با صرف  كه  شكافي  نمايد.  ايجاد  واقعي 
نيروي بسيار توانسته ايم پلي هرچند نامطمئن بين 
سيستم هاي جزيره اي آن بنا كنيم و امور جاري را 

بگذرانيم. 
دوباره  مي توان  را  جدايي  اين  محصول  اولين 
كه  منابعي  دانست.  اطالعاتي  منابع  تعدد  و  كاري 

هيچ كدام را به تنهايي نمي توان يك منبع اطالعاتي 
كامل و قابل اتكاء برشمرد. ذكر مثالي در اين زمينه 

موضوع را روشن تر مي كند. 
اطالعات پرسنلي شركت فراب و احكام سازماني 
آنها را در نظر بگيريد كه يك بسته اطالعاتي مهم 
براي اكثر سيستم ها مي باشد. نگاهي مي اندازيم به 
سيستم هاي مكانيزه اي كه اين اطالعات براي آنها در 
حكم اطالعات مهم و پايه اي هستند. در اولين نگاه، 
اطالعات  كه  مي بينيم  را  كارگزيني  احكام  سيستم 
آن  در  آنها  سازماني  حكم  محوريت  با  پرسنل 
نگهداري مي شود. در حوزه ديگر سيستم اتوماسيون 
اداري خودنمايي مي كند كه دوباره تمامي همكاران با 
درج احكام اصلي و فرعي آنها در اين سيستم تعريف 
مي شوند. در حوزه سوم باز هم همه پرسنل در سيستم 
حقوق و دستمزد از ابتدا وبا مشخصات كامل درج و 
نگهداري مي شوند. بايد به اين ليست امور رفاهي را 
نيز افزود. هر حوزه بخشي از اطالعات پرسنل را كه 
مهم تر است براي خود به دست آورده و نگهداري 
مي كند و جالب است كه در اين بين و با اين همه منبع 
كافي وجود  اطالعات  باز  پرسنل،  براي  اطالعاتي 
ندارد و مديريت منابع انساني براي انجام عملياتي 
ساده همانند اطالع رساني سازماني، دست به دامان 
همكاران مي شود و مجددا از طريق اينترانت از خود 
آنها اطالعاتشان را مي گيرد. اين مثال ساده اشكال 
عمده جزيره اي بودن سيستم ها، در عين كارايي و 
عملكرد عالي جداگانه هر كدام را نمايش مي دهد. 
حساب كنيد هزينه و انرژي اين همه كار موازي و 

در نهايت باز وجود خالء اطالعاتي. 
محصول دوم آن، قطع مكرر فرآيندهاي مكانيزه 
و انجام عمليات دستي در بين اين فواصل انقطاع 
است. عمده عمليات مذكور شامل جابه جايي داده ها 
يك  قسمت  دو  بين  دستي  به صورت  اصطالحا 
فرآيند است. اين مورد خود چندين مشكل ديگر 
را به همراه خواهد آورد. اولين آنها عدم اطمينان 
از صحت داده هاي وارد شده در سوي ديگر فرآيند 
است. مساله دوم اتالف وقت در اين جابه جايي و 
در نهايت عدم امكان رديابي كامل يك فرآيند از مبدا 

تا مقصد مي باشد. 
و  اهداف  به  نسبت  مستقل  سيستم هاي   -
 فعاليت هاي تجاري شركت واگرا هستند، به عبارت 
طراحي  خاصي  نياز  پوشش  براي  كدام  هر  ديگر 
برآيند  دنبال مي كند و  را  شده و هدف مشخصي 
آنها با اهداف كلي شركت منطبق نيست. هر كدام 
پردازش  را  خود  به  مربوط  داده هاي  سيستم ها  از 
كامل  ارتباط  عدم  به دليل  داده ها  اين  و  مي كنند 
فيزيكي و منطقي با يكديگر منطبق نيستند و گاهي 
حتي متناقضند و بنابراين امكان تجميع و نيز استنتاج 
اطالعات جديد به صورت تركيبي از اطالعات دو يا 

چند سيستم ميسر نيست.
- هزينه توسعه، پشتيباني و نگهداري سيستم هاي 
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شركتي با گستردگي 
و عظمت فراب 
با تنوع بسيار در 
پروژه هاي ملي و 
فرا ملي، قطعا براي 
اجراي مطمئن 
فرآيندهاي كاري 
خود و تسريع 
آنها در حوزه هاي 
گوناگون و در 
تمامي ابعاد 
مهندسي، اجرايي، 
بازرگاني، مالي و 
ستادي، نيازمند 
سيستم هاي مکانيزه 
توانا، يکپارچه و 
گسترده مي باشد 
كه در بستري 
مطمئن و مدرن 
جاري شده باشند. 
سيستمي كه آخرين 
تکنولوژي روز را 
براي استفاده از 
دستاوردهاي جديد 
آن به خدمت گرفته 
و پتانسيل بسيار 
براي گسترش و 
پاسخگويي به نيازها 
و ارتباطات جديدتر 
داشته باشد

42

مستقل بيشتر است، عدم تبعيت اين سيستم ها از يك 
منطق تجاري جامع، يك رويه مشخص برنامه نويسي 
و نيز منابع داده اي ثابت هزينه هاي توسعه و پشتيباني 

بيشتري را طلب مي كند. 

سيستم جامع، عبور از چندگانگي 
و حركت به سوي يكپارچگي

تنوع  با  فراب  عظمت  و  گستردگي  با  شركتي 
براي  قطعا  فرا ملي،  و  ملي  پروژه هاي  در  بسيار 
اجراي مطمئن فرآيندهاي كاري خود و تسريع آنها 
در حوزه هاي مهندسي، اجرايي، بازرگاني، مالي و 
ستادي، نيازمند سيستم هاي مكانيزه توانا، يكپارچه و 
گسترده مي باشد كه در بستري مطمئن و مدرن جاري 
شده باشند. سيستمي كه آخرين تكنولوژي روز را 
براي استفاده از دستاوردهاي جديد آن به خدمت 
گرفته و پتانسيل بسيار براي گسترش و پاسخگويي 
به نيازها و ارتباطات جديدتر داشته باشد. سيستمي 
براي  را  راه  مكانيزاسيون  نيازهاي  رفع  كه  ضمن 
رسيدن به هوش تجاري و استنتاج داده ها و توليد 
اطالعات جديد داشته باشد و اين فقط با گذار به 

سمت سيستم  جامع مكانيزه محقق خواهد شد. 
اين نوع از مكانيزاسيون هم در كنار مرتفع كردن 
اشكاالت سيستم هاي جزيره اي، هزينه هاي مربوط به 
خود را هم دارد. بهتر است با ذكر هزينه هاي توليد و 
اجرايي شدن سيستم هاي جامع، موانع اجرايي شدن 
اين نوع سيستم را نيز دقيق تر ارزيابي كنيم. از منظري 
سيستم هاي  دشواري هاي  بگوييم،  بهتراست  ديگر 
جامع متعلق به يك مجموعه يا معاونت نيست. شايد 
در يك مجموعه مشخص توليد و مديريت شود اما 
در واقع سرمايه اي براي همه سازمان است كه بايد با 
شناخت دقيق تر دشواري هاي توليد و در مرحله بعد 
جاري سازي آن در سازمان، در كنار هم براي اجرايي 

شدن آن همكاري كنيم. 
زيرسيستم هاي  توليد  باالي  بسيار  حجم   -
مكانيزه در يك سيستم جامع، يكي از بزرگ ترين 
تعداد  جامع،  سيستم   رسيدن  سرانجام  به  موانع 
براي  محدود  زمانبندي  و  آن  زيرسيستم هاي  زياد 
كميت  فقط  كه  شد  يادآور  بايد  آن هاست.  توليد 
توليد مدنظر نيست و در اين ميان كيفيت توليد و 

را  كار  سازمان،  استانداردهاي  حداقل   رعايت  نيز 
پيچيده تر مي كند. به اين معنا كه همه زيرسيستم ها 
بايد در يك بازه زماني محدود توليد شوند به شكلي 
جامع  سيستم  بستر  در  يكديگر  با  آنها  ارتباط  كه 
به صورت صحيح برقرار گردد و در ضمن حداقل 
اطمينان الزم براي جايگزيني با سيستم هاي جاري،  
را داشته باشند. در ضمن بخش هاي قابل توجهي 
كه در بين فرآيندهاي مختلف دستي بوده، نيز براي 
اولين بار مكانيزه شده و به چرخه اجرايي كار اضافه 

مي شود.
 اين موضوع فشار زيادي را متوجه حوزه توليد 
مربوطه  معاونت  و  مديريت  و  نرم افزار  توسعه  و 

مي نمايد. 
- تغيير سيستم هاي جاري، استقرار سيستم هاي 
جديد و آموزش همكاران، اين موضوع به صورت 
مكانيزه  تغيير يك سيستم  پيش روي  كلي چالش 
و جايگزيني سيستم هاي جديد است كه در بحث 
سيستم هاي جامع به دليل فراگير شدن اين موضوع 
سيستم هاي  با  سيستم ها  كليه  تقريبا  جايگزيني  و 
مشهودتري  و  گسترده تر  بسيار  به صورت  جديد، 
خود را نشان خواهد داد و مقاوت بيشتري از سوي 
اين  كنار  در  شد.  خواهد  آشكار  سيستم  كاربران 
موارد شناسايي روش هاي اجرايي كار با سيستم هاي 
در  روش ها  آن  از  برخي  تغيير  و  جاري  مكانيزه 
سيستم هاي جديد خود منشاء مشكالتي خواهد بود. 
در ضمن با توجه به همزماني تغييرات سازمان، 
آموزش اين حجم از سيستم ها و پشتيباني آنها به 
خصوص در دوره اي ابتدايي استقرار آنها كه قطعا 
موضوعي  است،  همراه  خطاهايي  و  مشكالت  با 
مقطع  اين  از  عبور  بود.  خواهد  دشوار  و  پيچيده 
نيازمند همكاري موثر همكاران محترم و ذينفعان 

سيستم هاي جاري خواهد بود. 
- يكسان سازي رابط كاربر، اين سيستم ها يك 
كليه  در  فرم ها  تمامي  براي  را  يكسان  استاندارد 
در  قطعا  كرد. خوب  خواهند  برقرار  زيرسيستم ها 
نگاه اول اين موضوع يك مزيت محسوب مي شود، 
يعني تبديل روش ها و فرم هاي پراكنده به يك روش 
و يك نوع رابط كاربر. بدين ترتيب كاربر با آشنايي 
با يك سيستم، عمال استاندارد فرم ها را مي شناسد و 

در سيستم هاي جديد جدا از منطق سيستم، در كار 
با فرم هاي سيستم هيچ مشكلي نخواهد داشت. اما 
اين نوع رابط كاربر به دليل همين استاندارد بودن و 
پوشش دادن دامنه وسيعي از نيازها، در مقايسه با يك 
رابط كاربري ايداه آل و كاربرپسند رايج، در سطحي 
متفاوت تر قرار دارد. لذا در برخورد اول، كاربراني 
كه با سيستم هاي ويندوزي مشغول به كار هستند، اين 

سيستم را با اندكي تامل خواهند پذيرفت. 
- وابستگي اجراي فرآيندها به يكديگر، به دليل 
ماهيت فراگير بودن يك سيستم  جامع، حلقه ها يا 
بخش هاي يك فرآيند يا حتي نقاط اتصال فرآيندهاي 
مختلف با يكديگر، وابستگي اجرايي بسيار زيادي 
اين موضوع در گردش جاري  پيدا مي كنند. قطعا 
سيستم هاي  بستر  در  اما  دارد  وجود  هم  فرآيندها 
به صورت  و  شده  واضح تر  و  قطعي تر  مكانيزه 
مشهود تري ادامه اجراي فرآيند را تا عبور از حلقه 
جاري متوقف خواهد كرد. اين موضوع در گام هاي 
به صورت  را  خود  جامع  سيستم  استقرار  اوليه 

بازدارنده نمايان خواهد كرد. 

معرفي گروه هاي اصلي 
در توليد و استقرار سيستم جامع 

- گروه توليد سيستم هاي نرم افزاري، به جرات 
مي توان گفت موتور سيستم جامع و نيز مبدا اصلي 
توليد آن، بخش توسعه نرم افزار مي باشد. در مدت 
بخش  اين  سيستم،  اين  توليد  شروع  از  شده  طي 
و  تحليل  حوزه  در  توانمند  نيروهاي  جذب  با 
كنار  در  روز  تكنولوژي  به  مسلط  و  برنامه نويسي 
نيروهاي مجرب و ماهر خود، گروه منسجمي براي 

اين مهم آماده كرده است.
گروه  اين  با  شركت  همكاران  ساير  شايد   
آنها  شغلي  و  فني  ماهيت  به دليل  همكاران  از 
به عنوان توليد كننده نرم افزار، آشنايي كمتري داشته 
باشند، اما بايد دانست كه در پشت صحنه تمامي 
 فعاليت هاي مرتبط با تحليل، توليد، رفع اشكال و 
توسعه سيستم هاي مكانيزه شركت فراب اين گروه 

سخت كوش فعاليت دارد. 
- بخش سيستم ها و روش ها، قطعا با گسترش تنوع 
كار، دگرگوني و توسعه شركت فراب، روش هاي 
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 از منظري ديگر 
بهتراست بگوييم، 

دشواري هاي 
سيستم هاي جامع 

متعلق به يك 
مجموعه يا معاونت 

نيست. شايد در يك 
مجموعه مشخص 

توليد و مديريت 
شود اما در واقع 
سرمايه اي براي 

همه سازمان است 
كه بايد با شناخت 

دقيق تر دشواري هاي 
توليد و در مرحله بعد 

جاري سازي آن در 
سازمان، در كنار هم 
براي اجرايي شدن 

آن همکاري كنيم

كار و عملكرد در حوزه هاي گوناگون دستخوش 
تغيير و تكميل مي شود. از سوي ديگر اين روش ها 
مبناي تحليل و نيز جاري سازي زير سيستم ها در 
سيستم هاي جامع هستند. بخش سيستم ها متولي 
اصلي به روز نگهداري و نيز پايگاه دانش اين 
روش هاست. اين همكاران در دو بخش از فرآيند 
توليد سيستم، يعني در زمان تحليل روش ها و 
نيز در زمان استقرار سيستم ها نقش خود را در 
معرفي روش ها و نيز جايگزيني روش هاي جديد 

با روش هاي جاري، ايفا مي كنند. 
- گروه استقرار سيستم هاي جامع، نقش اين 
گروه را همكاران واحد راهبري نرم افزار انجام 
خواهند داد. اين همكاران با شناخت دقيق خود 
از نرم افزارهاي موجود و روش هاي كار با آنها 
و از سوي ديگر آشنايي با نرم افزارهاي جديد، 
گروه موثري براي استقرار سيستم ها و جايگزيني 
آنها با سيستم هاي قبلي خواهند بود. بخشي از 
فرآيند استقرار، آموزش است كه با توجه به تعدد 
سيستم ها و نيز كاربران آنها، با همكاري بخش 
آموزش و همكاران توسعه، برنامه ريزي و انجام 

خواهد شد. 
بعد از شروع فرآيند استقرار اين گروه، خط 
به  كه  فرآيندي  بود.  خواهد  فرآيند  اين  مقدم 
به راهبري سيستم ها  با طي زمان خود  مرور و 
تغيير شكل پيدا مي كند و بخش عمده اي از امور 
سيستم ها، ارتباط با كاربران، دريافت اشكاالت، 
تا  را  آنها  موثر  پي گيري  وپيشنهادات و  نظرات 

پايان عمر سيستم ها عهده دار خواهند بود. 
- گروه ارائه كننده سرويس هاي انفورماتيك و 
پشتيباني فني، قطعا نصب اين حجم از سيستم ها 
با تغييري كه در بستر اجرايي سيستم ها ايجاد شده، 
بسترسازي  مرتبط،  سرورهاي  پشتيباني  و  تهيه 
شبكه،  ارتباطات  سيستم عامل،  منظر  از  مناسب 
نصب و تنظيم ابزار و نرم افزارهاي جانبي نيازمند 
حضور موثر همكاران مديريت انفورماتيك است. 
- گروه مديريت توليد و استقرار سيستم هاي 
جامع، در طي اين مقاله حدود و صغور سيستم هاي 
ريسك هاي  آن،  هزينه هاي  و  مزايا  جامع، 
جابه جايي بين سيستم هاي جاري و سيستم هاي 
سيستم ها،  ذينفعان  همكاري  دريافت  جديد، 
و  جديد  روش هاي  پذيرش  براي  هماهنگي 
تهيه اطالعات پايه و موارد بسياري از اين دست 
توليد  عنوان شد كه همه سمت گروه مديريت 
اين سيستم ها خواهد بود كه نقش آن را مديريت 
سيستم ها و روش ها و نيز معاونت برنامه ريزي و 

توسعه سيستم ها بر عهده دارند. 
در پايان اينكه اميد است همه با تالش و كمك 
به يكديگر، بتوانيم اين تغيير پايه اي و عظيم را به 

سرانجام برسانيم. 
* مسئولراهبرينرمافزار
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درمیانمنابعطبیعی،آببهدلیلوابستگی
حیاتبشریبهآن،ازاهمیتخاصیبرخوردار
حساب به زیست محیط اصلی جزء و است
میآید.تمامتمدنهایبشریدرکنارمنابعآب
برآوردمیشود یافتهاند. توسعه شکلگرفتهو
کرهزمینمجموعًاحدود1386میلیونکیلومتر
مکعبآبداشتهباشد.درعینحال،بیشاز
96/5درصدازآبهایکرهزمیندردریاهاو
اقیانوسهاقرارداردکهبهدلیلشوربودنقابل
استفادهمستقیمبرایمصارفمعمولنیستوفقط
3/5درصدازآبهایموجودرویکرهزمین
کیفیتمناسبداشتهوقابلاستفادهبرایشرب،
صنعتوتولیدمحصوالتکشاورزیمیباشد.
همچنین،حدود69/9درصدمنابعآبشیریندر
یخچالهایطبیعیوبرفهایدائمی،30درصد
بهصورتآبهایزیرزمینیو0/0132درصددر

دریاچههاورودخانههاوجوددارند.
همانطورکهآمارواطالعاتنشانمیدهند،
کشورایراندرکمربندخشكونیمهخشكکره
زمینقرارگرفتهاست.بهدلیلعرضجغرافیایی
و دریاها مثل بزرگ آب منابع از دوری باال،
و زاگرس کوههای رشته وجود و اقیانوسها
البرز،تنوعاقلیمیزیادیدیدهمیشودوبخش
اعظمقسمتمرکزیایرانبارندگیساالنهدارد.
بهطورکلی،متوسطبارندگیساالنهدرایران
)رقم است میلیمتر 252 تا 240 بین رقمی
و متعدد خشکسالیهای با دورهای برای 240
252برایدورههایپربارانتراست(.بامقایسه
متوسطبارندگیساالنهقارهآسیا)731میلیمتر(
وبارندگیساالنهکرهزمین)865میلیمتر(متوجه
میشویمکهبارندگیساالنهایرانکمترازیك
سومبارندگیکرهزمیناستوبدینلحاظآب
اهمیتفوقالعادهایدراینمنطقهازکرهزمین
دارد.اگررقم252میلیمتررادرسطحکشور
کنیم ضرب مربع( کیلومتر 1648000( ایران
ساالنهحدود413میلیاردمترمکعببارندگی
خواهیمداشت.حدود296میلیاردمترمکعباز
بارندگیهابهصورتتبخیروتعرقازدسترس
خارجمیشود،25میلیاردمترمکعبدردشتها
نفوذمیکندو92میلیاردمترمکعبهمبهصورت
جریانهایسطحیدرمیآید.اگراعداد25و92
میلیاردمترمکعبرابامیزانآبیکهازطریق
رودخانههایمرزیواردکشورمیشود)بهطور
متوسط13میلیاردمترمکعب(جمعکنیم،130
میلیاردمترمکعبآبتجدیدپذیر)یاآبقابل
را 130 عدد اگر داشت. خواهیم را دسترس(
تقسیمبرجمعیتفعلیایران)77میلیوننفر(
کنیم،عدد1688مترمکعببهعنوانسرانهساالنه
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معمول ترين راه بيان كمبود آب، كاربرد شاخصی 
است كه ارتباط بين آب قابل دسترس سرانه و جمعيت را 
نشان می دهد. در سال 1989، فالكن مارك و همكارانش 
پيشنهاد كردند كه اگر سرانه آب قابل دسترس ساالنه 
كشوری كمتر از 1700 متر مكعب شود، آن كشور در 
آستانه تنش آبی قرار گرفته و با بحران آب مواجه است. 
كشورهايی كه توان تأمين آب سرانه كمتر از 1000 متر 
مكعب در سال را دارند )نظير بسياری از كشورهای 
خاورميانه و شمال آفريقا( دچار كمبود آب هستند و 
كشورهايی كه ساالنه حتی توان تأمين 500  متر مكعب 
آب سرانه را ندارند در وضعيت كمبود مطلق آب به سر 
می برند. بنابراين، چون عدد 1688 كوچكتر از 1700 
است، در حال حاضر ما با بحران آب دست و پنجه نرم 
می كنيم. تازه بايد به اين نكته توجه كنيم كه ميزان آب 
ورودی از رودخانه های مرزی در سال های خشكسالی 
كمتر از 13 ميليارد متر مكعب خواهد بود و كشورهای 
همسايه ايران نيز سعی در استحصال هرچه بيشتر آب 
خشكسالی،  دوره های  در  دارند.  رودخانه ها  اين  از 
ميزان بارندگی ساالنه از رقم 252 ميلی متر هم كمتر 
خواهد شد و در ضمن با افزايش جمعيت كشور، عدد 
سرانه منابع آب تجديدپذير كمتر از 1688 خواهد شد. 
گرچه شاخص فالكن مارك به طور گسترده ای توسط 
دوره های  ولی  می شود،  استفاده  مختلف  كشورهای 
كم آبی و پرآبی و تغييرات فصلی در سطح محلی را 

ناديده می گيرد.   
در مجموع، يك جمع بندی كوچك در اينجا الزم 
است كه با افزايش جمعيت، كاهش آب های ورودی و 
كم شدن بارندگی ساالنه، وضعيت  بحران آب كشور از 
آنچه تصور می شود وخيم تر می شود. سؤال اين است 
كه آيا مصارف آب ما تحت تأثير خشكسالی ها كاهش 
يافته است؟ آيا دوره كم آبی و بحران را حس می كنيم؟ 
آيا واقعاً برای مواجهه با اين بحران آمادگی الزم را داريم 

و به فكر راهكارهای مناسب هستيم؟ 
اجازه دهيد كمی هم درباره مصارف آب صحبت 
كنيم تا ببينيم كدام بخش از جامعه بيشترين مصرف 
آب را دارد. در حال حاضر، طبق آمار، ساالنه حدود 
90 ميليارد متر مكعب برداشت آب )از منابع سطحی 
و زيرزمينی( داريم كه حدوداً 70 درصد آن از منابع 
زيرزمينی و 30 درصد آن از منابع سطحی است. از اين 
حجم آب، حدود 92 درصد )83 ميليارد متر مكعب( 
در بخش كشاورزی، 6 درصد )5/5 ميليارد متر مكعب( 
در بخش شرب و بهداشت و 2 درصد )1/5 ميليارد 
متر مكعب( در بخش صنعت و معدن استفاده می شود. 
در حالی كه متوسط جهانی اين سه مورد به ترتيب 
70، 10 و 20 درصد است. اما روز به روز از سهم آب 
كشاورزی كم شده و آب موجود به مصارف شرب و 
صنعت اختصاص داده می شود. در هر حال، مالحظه 
می شود كه بخش عمده مصرف آب در ايران برای 
آبياری حدود 8 ميليون هكتار زمين های زراعی است. 
نتيجه اين برداشت بی رويه از منابع آب عبارت است از 

تخليه آبخوان ها، پائين رفتن سطح آب های زيرزمينی، 
عميق تر شدن چاه ها، شور شدن آب چاه ها، خشكانيدن 
رودخانه ها، خشكانيدن درياچه ها، خشكانيدن قنات ها 

و مخروبه شدن آنها. 
به عنوان مثال و طبق آخرين آمار موجود، در استان 
سمنان، ميانگين بارش ساالنه 120 ميلي متر است كه اين 
ميزان حدود 40 درصد ميانگين بارش كشور مي باشد. 
بر اين اساس، حجم بارش در استان 11/5 ميليارد متر 
مكعب در سال برآورد مي شود كه 9/2 ميليارد متر مكعب 
آن )حدود 80 درصد( از طريق تبخير و تعرق مستقيم 
از دسترس خارج مي شود. كل پتانسيل آب هاي سطحي 
استان 400 ميليون متر مكعب در سال برآورد مي گردد كه 
حبله رود با آورد متوسط ساالنه 250 ميليون متر مكعب 
در ميان 35 رودخانه اصلي و فرعي استان مهمترين 
آنها در حوضه آبريز مركزي است. پتانسيل آب هاي 
زيرزميني استان بالغ بر 878 ميليون متر مكعب بوده، ولي 
در سال آبي 90-1389 از كل 7201 منبع آبي زيرزميني 
1066 ميليون متر مكعب و از 15 رودخانه اصلي 331 
ميليون متر مكعب آب جهت مصارف كشاورزي، شرب 
و صنعت )به ترتيب 90، 7 و 3 درصد( استحصال شده 
است. با عنايت به برداشت بيش از توان آبخوان هاي 
اصلي استان سمنان، ساالنه به طور متوسط 0/7 متر افت 
سطح ايستابي و 188 ميليون متر مكعب كسري مخزن 

در دشت هاي اصلي و فرعي استان ايجاد مي شود. عالوه 
بر اين، مطالعات نشان داده كه برداشت بيش از توان 
تغذيه آبخوان ها در سال هاي 89-1378 از چاه ها در 
استان باعث افزايش شوري آب آنها شده است. براي 
مثال، در بسطام، پارامتر هدايت الكتريكي )كه معياري از 
شوري است( از 1/37 به 1/52 دسي زيمنس بر متر، در 
شاهرود از 2/5 به 2/75 دسي زيمنس بر متر، در دامغان 
از 2/69 به 2/85 دسي زيمنس بر متر، در سمنان از 4/19 
به 4/16 دسي-زيمنس بر متر و در گرمسار از 4/41 به 

4/59 دسي زيمنس بر متر تغيير كرده است.  
با حدود 90 ميليارد متر مكعب برداشت آب در كل 
كشور، شايد رقمی حدود 100 ميليون تن محصوالت 
كشاورزی و مواد غذايی توليد می شود. از تقسيم ميزان 
ميزان مصرف آب، شاخص  به  توليدات كشاورزی 
بهره وری محاسبه می شود كه در اين مورد عدد 1/1 
كيلوگرم توليد برای هر متر مكعب مصرف آب را 
داريم. در صورتی كه جمعيت كشور افزايش يابد بايد 
اين شاخص نيز زياد شود تا توليدات كفاف نيازها را 
بدهد. برای افزايش اين شاخص يا بايد ميزان مصرف 
آب كاهش يابد )كه كاری بس دشوار است!( يا ميزان 
توليد زياد شود كه اين نيز كاری سخت است؛ ولی با 
اتخاذ راه حل هايی عملی می شود. سيستم های آبياری در 

كشاورزی به سه دسته كلی سطحی، بارانی و قطره ای 
تقسيم می شوند. متوسط راندمان كاربرد آب در سيستم 
سطحی 35-30، در سيستم بارانی 60 و در سيستم 
قطره ای حدود 90 درصد است. بايد توجه داشت كه 
راندمان كاربرد 35-30 درصد در سيستم  های سطحی 
برای يك كرت يا مزرعه كوچك اعمال می شود و 
راندمان در دشت ها بسيار بيش از اين مقادير است. بعضی 
از محققان و مديران در ايران از نياز به افزايش راندمان 
كاربرد آب در سيستم های آبياری سطحی يا جايگزينی 
سيستم های بارانی و قطره ای به جای سيستم های سطحی 
برای حل مشكل كم آبی و برون رفت از بحران فعلی 
صحبت می كنند. بعضی اظهار می دارند كه اگر راندمان 
كاربرد آب در سيستم های سطحی فقط 5 درصد افزايش 
يابد به اندازه سه برابر حجم سد دز آب توليد می شود. 
در اين سه مورد بايد گفت كه افزايش راندمان كاربرد 
آب باعث توليد آب نمی شود، بسياری از چاه های  نيمه 
عميق از آب های برگشتی از زمين های كشاورزی يا 
بارندگی تغذيه می شوند و سيستم های بارانی و قطره ای 

را نمی توان برای همه محصوالت به كار برد.
به طور كلی، مهمترين عوامل تأثيرگذار بر تقاضای آب 
عبارتند از رشد جمعيت، رشد اقتصادی، مصرف سرانه 
انرژی، توسعه فناوری های نوين، تغيير كاربری اراضی، 
آگاهی های زيست محيطی، تغيير پارامترهای اقليمی و 
برنامه های دولت برای تأمين، توزيع و مديريت كيفی 
آب و استفاده از منابع نامتعارف آب )نظير فاضالب ها و 
آب های شور(. راه حل های متنوع و متفاوتی توسط افراد 
و سازمان های مختلف در سطح مملكت برای مديريت 
كم آبی ارائه شده كه اهم آنها عبارتند از: افزايش راندمان 
كاربرد در تمام سيستم های آبياری، كاشت ارقامی از 
گياهان كه آب كمتری مصرف می كنند، سرمايه گذاری 
بيشتر در امور آبياری و بهبود وضعيت انتقال آب ها، 
آب های  از  استفاده  گلخانه ای،  كشت های  توسعه 
آب،  حجمی  تحويل  و  تقاضا  مديريت  نامتعارف، 
جلوگيری از حفر چاه های غير مجاز، استفاده از مفهوم 
آب مجازی، برقراری تجارت آب، كاهش نقش دولت 
و واگذاری امور به سازمان ها و مشاركت های مردمی و 
بهره برداران اصلی، استفاده از نتايج تحقيقات كاربردی، 
بررسی دقيق تر طرح های انتقال بين حوضه ای آب، صيانت 
از جنگل ها و مراتع و جلوگيری از فرسايش خاك، اجرای 
طرح های بيابانزدايی، آموزش علمی بهره برداران، مديريت 
يكپارچه و حوضه ای منابع آب و كنترل رشد جمعيت. اگر 
اين پيشنهادهای دلسوزانه محققان و دست اندركاران امور 
آب جدی گرفته نشود و هركس هرچقدر آب می خواهد 
برداشت كند و به هر طريقی كه خود صالح می داند آن را 
مصرف كند، ديری نخواهد پاييد كه مشكالت اين بخش 
چون كالفی سردرگم و غير قابل حل جلوه خواهند كرد 
كه پيش درآمد آنها در حال رؤيت است. بايد يادمان باشد 
كه آيندگان هم به آب سالم و بهداشتی و به اندازه ضرور 

نياز دارند.
*عضوهیاتعلميدانشگاهصنعتياصفهان
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استيون پاول جابز )1955-2011( در دنياي فن آوري يك اسطوره است. 
است  امروزي  برجسته  مديران  از  بسياري  ومربي  بخش  الهام  كه  مردي 
وشركت هاي زيادي وجود دارند كه سعي مي كنند با الهام گرفتن از اپل 
)شركتي كه او تاسيس و سپس بازسازي كرد( مسير آينده خود را ترسيم كنند. 
مرگ وي در سال 2011، رويداد غم انگيزي در دنياي فن آوري محسوب 
مي شد و كمتر كسي را مي توان يافت كه از رفتن اين نابغه تكنولوژي اظهار 
ناراحتي نكرده باشد. زندگينامه استيو جابز تنها چند هفته بعد از فوت وي 
منتشر شد و با وجود انتشار آن در ماه هاي پاياني 2011، بدل به پرفروش ترين 
كتاب سال در بزرگ ترين كتاب فروشي جهان، يعني آمازون شد.زندگي 
نامه استيو جابز به درخواست خود او نوشته شد و حاصل بيش از چهل 
مصاحبه با جابز و صدها مصاحبه با اعضاي خانواده، دوستان، دشمنان، رقبا 
و همكاران اوست كه طي مدت دو سال انجام شده است. گفته مي شود كه 
جابز مصاحبه شوندگان را قانع كرده است كه صادقانه مصاحبه كنند. جابز در 
تهيه اين كتاب باوالتر ايزاكسون  همكاري كرد، اما به جز در مورد طرح روي 
جلد، هيچ كنترلي روي محتواي كتاب نداشت و از حق خود براي مطالعه 
كتاب قبل از انتشار چشمپوشي كرد. جابز اولين بار براي درخواست نگارش 
اين كتاب در سال 2004 با ايزاكسون تماس گرفت، اما ايزاكسون از اين كار 
سر باز زد. سرانجام در سال 2009 و پس از جدي شدن سرطان جابز، لورين 
پاول، همسر جابز )كه در سال 1991با وي ازدواج كرده بود(، با ايزاكسون 
تماس گرفت و گفت: »گر مي خواهي كتابي در مورد استيو بنويسي، بهتر 
است همين االن اين كار را بكني.« جابز و همسرش سه فرزند داشتند. جابز 
همچنين يك دختر 30 ساله از »كريس آن برنان« داشت، زني كه جابز با او 

ازدواج نكرده بود. 
پدر او يك مهاجر اهل سوريه به نام »ابوالفتاح جان جندلي« بود كه بعدها 
استاد علوم سياسي شد. ابوالفتاح در سال 1955 به سان فرانسيسكو رفت و 
رابطه اش با يك دانشجو به نام »جوآن كارول شيبل«، منجر به تولد استيو 
شد. در آن برهه زماني بزرگ كردن يك فرزند نامشروع توسط مادرش، چيز 
معمولي نبود، پس مادرش تصميم گرفت زوجي پيدا كند تا استيو را به عنوان 

فرزندخوانده قبول كنند.
ابتدا يك وكيل و همسرش خواستند او را به فرزندي بپذيرند، ولي اين 
زوج منصرف شدند و تصميم گرفتند يك نوزاد دختر را فرزندخوانده خود 
كنند. نيمه هاي شب، مادر استيو تماسي با »پل و كالرا جابز« گرفت و به 
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آنها گفت: »ما يك فرزند ناخواسته داريم، آيا او را 
مي خواهيد؟« اين زوج بي درنگ قبول كردند.در حالي 
كه مادر استيو تصور مي كرد، زوج پذيرنده نوزاد از 
دانشگاه فارغ التحصيل شده اند، بعدها دريافت كه كالرا 
از كالج فارغ التحصيل نشده و پل - فرزند يك كشاورز- 
دبيرستان را تمام نكرده است. پل جابز مكانيك يك 
شركت توليد ليزر بود و كالرا جابز يك حسابدار بود.
مادر استيو بعد از فهميدن اين مطلب، تا چند ماه حاضر 
نشد اوراق قانوني فرزندخواندگي را امضا كند، ولي با 
اين تعهد كه خانواده جابز او را به كالج خواهند فرستاد، 
سرانجام قبول كرد كه فرزندخواندگي را به آنها بسپارد. 
نام »استيو پل« را در واقع نامادري و ناپدري براي او 

انتخاب كردند.
تا به امروز هر وقت صحبتي از پدر و مادر استيو 
به ميان مي آيد، او سخني از پدر و مادري واقعي خود 
نمي كند. جابزها هر دو مدت هاست، فوت شده اند. 
استيو، يك خواهر از پدر و مادر واقعي اش دارد به 
نام »مونا سيمسپون» او يك نويسنده است و با ريچارد 
اپل كه يكي از نويسندگان سريال محبوب سيمپسون ها 
است، ازدواج كرده است و دو فرزند دارد. استيو و مونا 
در كودكي با هم مالقات نكرده بودند، اما بعدها رابطه 

بسيار نزديكي با هم داشتند.
زيرا  بود.  خسته كننده  استيو  براي  ابتدايي  دوران 
مادرش قبل از رفتن به مدرسه به او خواندن ياد داده 
بود.سال هاي اول يك جوري حوصله ام سرمي رفت.
بنابراين سرم را باشيطنت گرم مي كردم.مثاليك پوستر 
زديم به تابلوي اعالنات، با اين مضمون كه »حيوانات 
خانگي را به مدرسه بياور«، واقعا ديوانه كننده بود.توي 
مدرسه سگ ها دنبال گربه ها گذاشته و معلم ها هاج و 
واج كنار هم نشسته بودند.بارديگر بچه هارا متقاعد 
بگويند.  من  به  را  دوچرخه شان  رمزقفل  كه  كردم 
بعدبيرون رفتم و همه رمزهارا عوض كردم.هيچ كس 
طول  آخرشب  بازكند.تا  را  دوچرخه اش  نتوانست 
كشيد تا قضيه حل شد. والدينش هرگز او را به خاطر 
شيطنت هاي زمان مدرسه تنبيه نكردند. معلم كالس 
چهارم در موفقيت هاي بعدي او نقش زيادي داشت، 
وي بود كه او را با توانايي هايش آشنا كرد. اين معلم 
بعداز زير نظر گرفتن استيو براي چند هفته، متوجه 
شد بهترين راه براي هدايت او جايزه دادن است. يك 
روز بعد از كالس، يك كتابچه پر از مسائل رياضي 
به من داد و گفت مي خواهم اين را به خانه ببري و 

حلش كني.بعد يكي از آن آب نبات چوبي هاي گنده 
كه به بزرگي كره زمين بود درآورد و گفت اگر تقريبا 
درست حلش كني اين را به عالوه يك پنج دالري بهت 
مي دهم. جابز در سخن هايش از او به عنوان يك قديس 
ياد مي كرد. استعداد جابز باعث شد كه كالس پنجم را 
به صورت جهشي طي كند و دوره ابتدايي را يك سال 

زودتر به اتمام برساند.
شوخي هاي وي در دوران نوجواني معموال شامل 
موارد الكترونيكي مي شد. در يك مقطع با سيم كشي، 
در تمام خانه بلندگو نصب كرد. سپس از آنجا كه 
مورد  هم  ميكروفون  به عنوان  مي توانستند  بلندگوها 
اتاقش  لباس هاي  گنجه  داخل  بگيرند،  قرار  استفاه 
مي توانست  آن  در  كردكه  كنترل درست  واحد  يك 
به اتفاقات اتاق هاي ديگر خانه گوش دهد.سرانجام 
پدرش مچش را گرفت و از او خواست كل سيستم 
را جمع كند. يكي از عاليق جابز در دوره نوجواني 
شركت در سخنراني هاي شركت hp بود، در همين 
جلسات بود كه با جوان 18 ساله اي آشنا شد، اين 
شخص كسي نبود جز »استيفن وازنياك«، كسي كه 
بعدها بهترين دوست و شريك و همكارش شد.استيو، 
دوره دبيرستان را در »كوپرتينو«  كاليفرنيا به اتمام رساند 
و سپس همراه دوستش »وازنياك«، به عنوان كارمندان 
تابستاني، در شركت Hewlett-Packard استخدام 

شد.

دوران كالج 
پورتلند  در  ريد   كالج  در  استيو  در سال 1972، 
از  يكي  ريد  كالج  شد،  تحصيل  به  مشغول  ارگان 
بهترين كالج هاي آن زمان و در عين حال كالج گراني 
بود، طوري كه نامادري و ناپدري استيو براي انجام 
تعهدشان مجبور شدند، همه پس اندازشان را خرج 
كنند. اما بعد از فقط يك نيم سال، استيو ترك تحصيل 
كرد، چرا كه به عرفان و تصوف شرقي عالقه مند شده 
بود ونمره هايش چنگي به دل نمي زد. با اين همه، او در 
بعضي از كالس هاي اين كالج مثل كالس خوشنويسي 
شركت مي كرد، اتفاقا او ابراز نظر كرده است كه اگر 
در همين كالس هاي خوشنويسي شركت نمي كرد، 
سيستم عامل مكينتاش فونت هاي متناسب و زيباي 

كنوني را نمي داشت.
گذران  براي  جابز  استيو  كه  بود  زمان  همين  در 
زندگي و براي خريد غذا مجبور شد كارهاي بدني 

بكند، كارهايي مثل برگرداندن شيشه هاي نوشابه تا از 
اين طريق 5 سنت به دست آورد. تنها دلخوشي  جابز 
در آن زمان اين بود كه هر يكشنبه 7 كيلومتر پياده طي 
كند تا يك وعده غذاي خوب در يك محل مناسب 
بخورد.استيو در سال 1974 به كاليفرنيا برگشت و در 
آن  محبوب  گيم هاي  ويدئو  سازنده  آتاري،  شركت 
زمان مشغول به كار شد، هدف او پس انداز پول براي 

تأمين مخارج يك سفري روحاني به هند بود! 
در همان زمان با شخصي به نام »جان دراپر« آشنا 
شد، دراپر راهي براي هك كردن خطوط مخابراتي 
شركت مخابراتي AT&T با توليد اصواتي با فركانس 
خاص پيدا كرده بود. استيو و دراپر تصميم گرفتند 
كه وسيله اي به نام جعبه آبي  بسازند كه خريدارانش 
مي توانستند با استفاده از آن تماس هاي قاچاقي رايگان 
از راه دور برقرار كنند. آنها چندين ماه قبل از اينكه اين 
وسيله غيرقانوني شود، آن را با قيمتي بين 150 تا 300 

دالر مي فروختند.
پس از آن، استيو و دوستش »دانيل كوتل« كه بعدها 
نخستين كارمند شركت اپل شد به هند مسافرت كردند 
تا در سفري به هند به دنبال فلسفه زندگي بگردند 
عالقه به عرفان هاي شرقي، هندوييسم، بوديسم، صرفا 
هوس زودگذر يك پسر نوزده ساله نبود. او در طول 
زندگي اش همواره به دنبال پيروي از قواعد اديان و 
از عرفان تجربي و  مذاهب شرقي بود؛ مثل پيروي 
خردمندي يا درك حاصل شده از مراقبه كه به طور 
مستقيم از طريق تمركز به دست مي آيد.. استيو بعد از 
اين سفر در شرايطي به آمريكا برگشت كه سرش را 
تراشيده بود و لباس سنتي هندي ها را به تن كرده بود.

شروع ساخت كامپيوترهاي اپل
استيو وقتي 21 ساله بود، كامپيوتري كه وازنياك 
و  ديد  بود،  ساخته  خودش  شخصي  استفاده  براي 
توانست او را متقاعد كند كه شركتي براي ساخت و 

بازاريابي كامپيوتر تأسيس كنند.

لوگوي اوليه اپل
در اول آوريل سال 1976 شركت اپل آغاز به كار 
كرد، نام »اپل» يا سيب خيلي ساده انتخاب شد. آنها نام 
مناسب ديگري پيدا نكردند و از آنجا كه جابز بيشتر 
گياهخواربود و به ميوه سيب عالقه زيادي داشت و آن 
را ميوه كاملي مي دانست، اين نام براي شركت انتخاب 

در سال 1972، 
استيو در كالج ريد  

در پورتلند ارگان 
مشغول به تحصيل 
شد، كالج ريد يکي 
از بهترين كالج هاي 

آن زمان و در عين 
حال كالج گراني بود، 
طوري كه نامادري و 
ناپدري استيو براي 

انجام تعهدشان 
مجبور شدند، همه 

پس اندازشان را 
خرج كنند. اما 

بعد از فقط يك 
نيم سال، استيو 

ترك تحصيل كرد، 
چرا كه به عرفان 
و تصوف شرقي 

عالقه مند شده بود 
ونمره هايش چنگي 

به دل نمي زد.
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جابز با اينکه رهبر 
كاريزماتيك و 
موفقي براي اپل 
بود، ولي كاركنان 
اپل در آن زمان او را 
يك مدير نامنظم و 
مستبد مي دانستند. 
اين موضع در كنار 
كسادي بازار در 
اواخر سال 1984 
باعث شد كه رابطه 
جابز با »شولي« 
به هم بخورد و 
سرانجام در پي يك 
كشمکش قدرت، 
شولي، جابز را از 
شغلش در اپل 
به عنوان رئيس 
قسمت مکينتاش 
بركنار كرد. خود 
جابز در مورد 
اخراجش گفت: 
»چرا غمگين باشم، 
من آدم نادرستي 
را استخدام كردم، 
او هر چيزي را كه 
من ظرف 10 سال 
درست كردم و به 
وسيله من شروع 
شده بود، از بين برد
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شد. استيو جابز با فروش ون فولكس واگن و وازنياك 
با فروختن ماشين حساب hp، هر كدام مبلغ 500 دالر 
براي سرمايه اوليه شركت جور كردند. هدف اوليه در 
اين شركت فروش مدارهاي الكترونيك بود، اما بعدا 
استيو و وازنياك شروع به سر هم كردن كامپيوترهاي 

شخصي و فروش آنهاكردند.
اپل I نخستين كامپيوتر شخصي بود كه اين دو 
ساختند، وازنياك قيمت اين كامپيوتر را 666/66 دالر 
تعيين كرد، چون عالقه زيادي به عددهايي با ارقام 
تكراري داشت.اما اپل II كه اين دو سال بعد ساختند 
موفقيت بيشتري براي آنها به ارمغان آورد و اپل را به 
يك باره مبدل به شركت شاخص در بازار رايانه هاي 
به  را  اپل سهامش  شخصي كرد. در دسامبر 1980، 
صورت عام عرضه كرد و اين شركت سهامي عمومي 

شد، چيزي كه استيو جابز را ميليونر كرد.
با توسعه تدريجي شركت اپل، اين شركت احتياج 
به يك مدير كارا داشت به همين خاطر جابز، جان 
شولي  را از پپسي كوال به طمع انداخت به اپل بيايد و 
به عنوان مدير اجرايي مشغول به كار شود. او به جان 
شولي گفت كه دوست دارد در باقي عمرش آب شكر 
مؤثر  دنيا  آتي  تحوالت  در  دارد  يا دوست  بفروشد 

باشد؟ ! 

اخراج از اپل! 
جابز با اينكه رهبر كاريزماتيك و موفقي براي اپل 
بود، ولي كاركنان اپل در آن زمان او را يك مدير نامنظم 
و مستبد مي دانستند. اين موضع در كنار كسادي بازار در 
اواخر سال 1984 باعث شد كه رابطه جابز با »شولي« 
به هم بخورد و سرانجام در پي يك كشمكش قدرت، 
شولي، جابز را از شغلش در اپل به عنوان رئيس قسمت 
مكينتاش بركنار كرد. خود جابز در مورد اخراجش 
گفت: »چرا غمگين باشم، من آدم نادرستي را استخدام 
كردم، او هر چيزي را كه من ظرف 10 سال درست 
كردم و به وسيله من شروع شده بود، از بين برد. اين 
غم انگيزترين قسمت ماجرا نيست. اگر اپل سمت و 
سويي بر خالف آن چيزي كه من مي خواستم به خود 

گرفته،  من آن را با مسرت ترك مي كنم .«

بعد از اخراج
سال 1986، جابز كه خود را بركنارشده از شركتي 
مي ديد كه خود تأسيس كرده بود، همه سهامهايش را در 
اپل به جز يكي فروخت. او اين تك سهام را به صورت 
نمادين و شايد به خاطر اينكه به عنوان يك سهامدار، 
اخبار مربوط به سهام شركت را دريافت كند و حق 
شركت در جلسه سهامداران را داشته باشد، نزد خود 
نگه داشت. جابز سپس شركت كامپيوتري نكست را 
بنا كرد، شركتي كه گرچه هرگز نتوانست به عنوان يك 
شركت مطرح، نام خود را بر سر زبان ها بيندازد ولي به 
سبب قدرت تكنيكي اش و به خصوص نرم افزارهاي 
شيء گرايش معروف شد. جابز محصوالت ابتكاري و 
نوي اين شركت را در كنفرانس هاي علمي و آكادميك 

معرفي مي كرد.در همين شركت و در همين بازه زماني 
بود كه او ايده »كامپيوترهاي بين شخصي« را در مقابل 
كامپيوترهاي شخصي مطرح كرد، كامپيوترهايي كه 
به كاربرانش امكان ارتباط با هم را مي دادند. در سال 
1988، شركت نكست كامپيوتر، NeXTcube را به 
بازار فرستاد، يك كامپيوتر مكعبي شكل كه هر ضلعش 
30 سانتي متر اندازه داشت و 6500 دالر قيمت داشت.

اين كامپيوتر از آن جهت مشهور شد و نامش در تاريخ 
كامپيوترماندگار شد كه »تيم برنزلي«، نخستين سرور 
كامپيوتري جهان را با استفاده از همين كامپيوتر برپا 
كرد و با همين كامپيوتر بود كه برنزلي نخستين مرورگر 
جهان را نوشت. شهرت ديگر اين كامپيوترها اين است 
كه از آنها براي نوشتن بازي Doom استفاده شده 
است! جابز توانست تا سال 1993، 50 هزار عدد از 
اين كامپيوترها را به فروش برساند، كامپيوترهايي كه 
ظاهر آنها نشاندهنده عاليق زيبايي شناسانه جابز بودند.
در زماني كه ايميل فقط به معني ارسال متن هاي ساده 
نوشتاري بود، جابز در شركت نكست، سيستم ايميل 
NeXTMail را معرفي كرد، تنها سيستم ايميلي كه 
در آن زمان امكان ارسال گرافيك و صوت را به همراه 

ايميل مي داد.

بازگشت به اپل
در سال هاي اوليه و در ميانه دهه 90، اپل به خاطر 
سوءمديريت و ناتواني اش در ارتقاي سيستم عامل، 
دچار بحران شد و تا آستانه ورشكستگي پيش رفت.

در سال 1996، اپل شركت نكست را به مبلغ 429 
ميليون دالر خريد. اين موضوع سبب شد كه جابز به 
اپل برگردد. به زودي جابز رئيس موقتي اپل شد. او 
در سال 1998 براي بازگشت شركت به سوددهي 
زمان  اين  در  كرد.  متوقف  را  پروژه ها  از  تعدادي 
كاركنان قديمي اپل از جابز زخم خورده واهمه زيادي 
از سوار آسانسور  بعد  آنها مي ترسيدند كه  داشتند، 
شدن و باز كردن در آن، حكم اخراج را روبه روي 
خود ببينند. اقدامات انضباطي جابز گرچه نادر بود، 
ولي جو ارعابي در شركت ايجاد كرده بود. با خريد 
 NeXTSTEP نكست به وسيله اپل، سيستم عامل
عامل  سيستم  به  و  كرد  پيدا  تكامل  شركت  اين 
مكينتاش تبديل شد. تحت راهنمايي جابز و با معرفي 
زيادي  ميزان  به  شركت  فروش  تازه  محصوالت 
افزايش يافت. سرانجام در سال 2000، رياست موقت 
جابز بر اپل، تبديل به رياست دائمي شد، عنوان و 
مسئوليتي كه جابز تا سال 2011 داشت. از اتفآقات 
معرفي  به  مي توان  اپل  در  مساله  اين  از  پس  مهم 
آي پاد در سال 2001، پرده برداري از آي تيونزاستور 
در سال 2003، معرفي آي فون در سال 2007 و آي پد 
در سال 2010 اشاره كرد. جابز در سال 1986 يك 
گروه گرافيكي )كه توسط جابز پيكسار ناميده شد( را 
از بخش گرافيك كامپيوتر لوكاس فيلم خريد. اين 
شركت توانست فيلم هاي پويانمايي موفقي بسازد. 
در سال 2006 شركت والت ديزني، شركت پيكسار 

را خريد. پس از اين معامله جابز به سهام دار اصلي 
والت ديزني تبديل شد و به عضويت هيات مديره 
تشخيص  جابز  سرطان   2003 اكتبر  در  درآمد.  آن 
داده شد و در اوت 2011 از سمت مديرعاملي اپل 
استعفا داد. تيم كوك، از مديران ارشد اپل، مديرعامل 
شد و جابز به عنوان رئيس هيات مديره انتخاب شد. 
استيو جابز در نهايت بر اثر عوارض ناشي از سرطان 
لوزالمعده، در تاريخ چهارشنبه 5 اكتبر 2011 در سن 

56 سالگي درگذشت. 

خواندني ها: حقوق و مزاياي استيو جابز! 
به  جابز  ساالنه  حقوق  كه  بدانيد  است  جالب 
صورت نمادين در اپل تنها و تنها يك دالر در سال 
به عنوان  گينس  ركوردهاي  كتاب  در  جابز  نام  بود. 
مديري كه كمترين عايدي ساالنه را دارد ثبت شده 
است. جابز يك جدال لفظي جالب با مايكل دل رئيس 
شركت Dell دارد. جدال آنها وقتي شروع شد كه 
جابز در اظهارنظري كامپيوترهاي دل را »جعبه هاي 
قهوه اي غيرابتكاري« ناميد. در واكنش به اين گستاخي، 
مايكل دل در پاسخ به اين سوال كه اگر شركت اپل را 
داشت چه مي كرد، گفت كه اپل را مي بست و پولش 
در  يعني  بعد  سال  برمي گرداند! 8  سهامداران  به  را 
سال 2006، وقتي كه ارزش اپل از دل پيشي گرفت، 
استيو جابز، ايميلي به همه كاركنان اپل فرستاد كه در 
آن قدرت پيشبيني مايكل دل به تمسخر گرفته شده 
بود. در اين سال، اپل با ارزش 72.13 ميليارد دالر، 
كمپاني Dell را با ارزش 71.97 ميليارد دالر پشت 
سر گذاشت. در دسامبر سال 2007 اين ارزشها به اين 
ترتيب عدد گذاري شد: Apple: 165.26 ميليارد دالر 
و Dell: 54.42 ميليارد دالر، چيزي در حدود 3 برابر.
اين ارزشها در ژانويه 2010 به اين ترتيب اعالم گرديد: 
Apple: 210.64 ميليارد دالر و: Dell 27.03 ميليارد 

دالر يعني حدود 7 برابر! 
بيل گيتس و واكنش به بازگشت جابز به اپل در 
اين  كنم  نمي توانم درك  سال1998: »چيزي كه من 
است كه چرا او )جابز( حتي به خودش اين زحمت 
خوب  خودش  داده؟  را  شود[  اپل  مديرعامل  ]كه 
مي داند كه بردي در كار نيست.« در ميانه دهه 90 كه 
جابز به اپل برگشت، صنعت كامپيوتر و حتي دوست-
بازگرداندن  براي  او  بيل گيتس تالش هاي  دشمنش 
تابوت اپل از قبرستان را مضحك پنداشتند و داليل 
 250 مايكروسافت  زمان  آن  در  داشتند.  هم  خوبي 
ميليارد دالر ارزش داشت در حالي كه هر سهم اپل به 
سختي 7.25 دالر مي ارزيد. اما گيتس يكي از 10 فرمان 
دنياي فن آوري را ناديده گرفت كه مي گفت: »هرگز 

نبايد استيو جابز را دست كم بگيري.«
استیوجابز: اينكه ثروتمندترين انسان قبرستان باشم 
براي من اهميتي ندارد. قبل از خواب هميشه به اين 
فكر مي كنم امروز كار خارق العاده اي انجام داده ام يا نه؛ 

اين براي من ارزشمند است.
*کارشناسمنابعانسانيفراب

آبان و آذر 1392 - شماره 35



49

نيروگاه سيکل 
تركيبي شيركوه 

يزد داراي 2 
واحد گازي ويك 
واحد بخاراست. 

هر واحدگازي 
داراي توان 154 

مگاوات و واحد 
بخار 176 مگاوات 

كه در مجموع 
484 مگاوات 

حداكثر توان نامي 
نيروگاه است. 

نيروگاه هاي گازي 
دوگانه سوز بوده 
و حسب شرايط 

محيطي ممکن 
است ازگازوئيل 

وياگاز جهت احتراق 
واحد ها استفاده 

شود

ثه
حاد

شرح مختصر حادثه
نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد داراي 2 واحد 
داراي  بخاراست. هر واحدگازي  گازي ويك واحد 
كه  مگاوات  بخار 176  واحد  و  مگاوات  توان 154 
در مجموع 484 مگاوات حداكثر توان نامي نيروگاه 
است. نيروگاه هاي گازي دوگانه سوز بوده و حسب 
شرايط محيطي ممكن است ازگازوئيل وياگاز جهت 

احتراق واحد ها استفاده شود. 

محفظه  داخل  به  ورود  از  قبل  گازوئيل  سوخت 
)محفظه  چمبر  كمباسشن  اصطالحآ  كه  احتراق 
احتراقCombustion chamber( ناميده مي شود 

الزم است از فيلترهايي عبور داده شود.
كثيف شدن فيلترها موجب افزايش فشار باالدست 
مسير سوخت رساني و به تبع آن پمپ ها و همچنين 
كاهش فشار و دبي سوخت ورودي واحد مي شود كه 
در نهايت بر توان خروجي همان واحدهاي در حال 

تحليل يك حادثه در فرايند بهره برداري
 از نيروگاه شيركوه يزد

محسن
خرسندي *
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با توجه به اينکه در 
شرايط نرمال با در 
مداربودن فقط يك 
عدد فيلتر، فعاليت 
سوخت رساني نيز به 
صورت نرمال انجام 
مي پذيرد، مطابق 
دستورالعمل فيلتر 
كثيف با استفاده از 
يك اهرم دستي از 
مدار خارج شده و 
فيلتر بعدي به مدار 
مي آيد كه در اين 
فاصله الزم است 
فيلتربعدي تعويض 
و اين فرآيند هر 4 
الي 5 ساعت تکرار 
گردد

50

ثه
حاد

نشانگرمربوطبهولوایزولهفیلترها

فلنجمربوطبهفیلترهايگازوئیل

حضورنفراتبهرهبرداروآتشنشاني
جهتکنترلونرمالنمودنشرایط

بهره برداري تاثير خواهد داشت.
از  و  فرمان  اطاق  اپراتورهاي  توسط  فرآيند  اين 
طريق نشانگرهاي محلي و الكترونيكي شناسايي و 
آغاز  فيلترها  فوري  تعويض  جهت  الزم  هماهنگي 

مي شود.
و  نوع  به  بستگي  فيلترها  شدن  كثيف  سرعت   
و  كيفيت  فيلتر،  عمرمفيد  و   )Mesh( مش  اندازه 
مخازن  محيطي،  دماي  گازوئيل،  بودن  كثيف  ميزان 
ساعات  ميزان  عبورگازوئيل،  مسيرهاي  سوخت، 

كاركرد واحد و بسياري موارد ديگر دارد.
دو  مي شود،  مالحظه  تصوير  در  كه  همانگونه 
عدد فيلتر به صورت موازي در مسير عبور سوخت 
گرديده  نصب  احتراق  محفظه  سمت  به  گازوئيل 

است.
با توجه به اينكه در شرايط نرمال با در مداربودن 
به  نيز  فعاليت سوخت رساني  فيلتر،  عدد  يك  فقط 
دستورالعمل  مطابق  مي پذيرد،  انجام  نرمال  صورت 
مدار  از  دستي  اهرم  يك  از  استفاده  با  كثيف  فيلتر 
خارج شده و فيلتر بعدي به مدار مي آيد كه در اين 
فاصله الزم است فيلتربعدي تعويض و اين فرآيند 

هر 4 الي 5 ساعت تكرار گردد.
  در نيمه دوم شهريور ماه 1392 مهندس شيفت 
از اتاق فرمان، ظهور آالرم دلتا پي)DP( فيلترهاي 
تميزكاري  لزوم  توربين هال و  گازوئيل واحد 2 در 
فيلتر را به اطالع واحد تعميرات مكانيك مي رساند و 
همزمان بهره برداري اقدام به تعويض فيلتر مي نمايد 
و فيلتر مذكور در مدار قرار مي گيرد، قبل از رسيدن 
نفرات تعميرات فيلتر دوم كه در مدار قرار گرفته بود 
دچار كثيفي )انسداد زود هنگام( مي گردد. در نتيجه 
توسط واحد بهره برداري شير تعويض در وضعيت 
دليل  به  واحد  تريپ  از  تا  داده مي شود  قرار  وسط 

افت فشار گازوئيل جلوگيري شود.
طبق  مكانيك  تعميرات  واحد  آن  از  پس   
تميزكاري  جهت  بهره برداري  واحد  درخواست 
فيلترهاي فوواردينگ واحد 1 و 2 در محل ساختمان 

مربوطه حضور پيدا مي كنند.
 

فلنج مربوط به فيلترهاي گازوئيل واحد
پرسنل تعميرات شير تعويض را در انتها قرار داده 
تخليه  مسير  گردد. ضمنا  ايزوله  نظر  مورد  فيلتر  تا 
فيلتر مذكور نيز باز شد، تا گازوئيل باقيمانده از فيلتر 
خارج شود و به علت صرفه جويي در وقت و پيش 
از خارج شدن كامل گازوئيل و اطمينان از بي فشار 
بودن فيلتر، همزمان پيچ هاي فيلتر يك در ميان باز 
گرديد و سپس بقيه پيچ هاي فيلتر نيز توسط واحد 
تعميرات باز شد. در همين حين شير ايزوله به علت 
به  بهره برداري(  نظر  )طبق  داخلي  مكانيكي  مشكل 
طور كامل فيلتر را ايزوله نكرده و گازوئيل از فلنج 
بااليي فيلتر نشت و منجر به ريزش گازوئيل بر روي 
نشت  همچنين  و  بهره برداري  و  تعميرات  نفرات 

گازوئيل مابين اسكيد گازوئيل و محفظه مي شود.
 در همين حين نفرات بهره برداري، واحد آتش 
قرار  را در جريان موضوع  بهداري  نشاني و واحد 

مي دهند. 
 سرشيفت آتش نشاني  بالفاصله پس از حضور 
در محل و با مشاهده تجمع گازوئيل كنار محفظه و 
در  بروز حريق  و  توربين  زير  به  آن  احتمال نشت 
بر روي گازوئيل  را  ليتر فوم شيميايي  محفظه، 20 
تخليه مي نمايد و ديگر نفرات آتشنشاني، خودروي 
حريق را جلوي درب سوم مستقر و حدود 40 ليتر 
فوم پروتئيني را از سمت ديگر توربين وارد قسمت 
زيرين توربين مي نمايد تا در صورت نشت گازوئيل 

از حريق احتمالي جلوگيري نمايند. 
پايان نشتي و پوشاندن سطح  از   بالفاصله پس 
گازوئيل ها با فوم، نفرات بهره برداري، آتش نشاني 
توربين هال  پاكسازي محوطه  به  اقدام  تعميرات   و 
و انتقال گازوئيل و فوم به سمت تخليه هاي واحد 

كردند.
يكي از پرسنل كه تماس زيادي با گازوئيل داشت 
از  پس  و  منتقل  بهداري  به  آمبوالنس  توسط  نيز 
مشكل  نبود  از  اطمينان  جهت  و  اوليه  بررسي هاي 
كه  مي شوند  اعزام  يزد  شهيد صدوقي  اورژانس  به 

وضعيت ايشان مناسب گزارش مي گردد.

علل ريشه اي و تجزيه تحليل
1- بي توجهي )كم دقتي( به دستورالعمل تعمير 
ريسك  پذيرش  و  مربوطه  فيلترهاي  نگهداري  و 
براي حفظ واحد جهت جلوگيري از خروج واحد 

در زمان پيك تابستان
در  علت  به  نامرغوب  فيلترهاي  از  استفاده   -2
توسط  تامين  عدم  و  مناسب  فيلتر  نداشتن  اختيار 

طرح

آموخته هاي ناشي از اين حادثه
و  تعمير  دستورالعمل  دقيق  رعايت   -1
اثربخش  كه دستورالعمل  و درصورتي  بهره برداري 
به  اين حادثه  تحليل  براساس  است  نمي باشد الزم 

روز آوري و مجددا مورد استفاده قرار گيرد. 
2- بررسي پذيرش كارهاي پرريسك و تشخيص 
و ارزيابي انجام پرخطر و شناخت هزينه فايده آن؛

3- ضروري است نيروهاي بهره بردار آموزش هاي 
بيشتري را جهت افزايش مهارت طي نمايند. )مهارت 
نفرات كافي بوده و بنا به ضرورت و كمبود زمان مطابق 

با دستور مافوق عمل شده است(؛
مستمر  صورت  به  بايد  بهره برداري  حوادث   -4
مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و آموخته هاي آن به 

ساير نفرات اجرايي بهره برداري آموزش داده شود؛
گونه  اين  از  پيشگيري  جهت  است  الزم   -5
حوادث به كيفيت مواد مصرفي و برنامه هاي تعمير و 

نگهداري نيروگاه بيشتر توجه شود.
*رئیسبخشایمنيوبهداشت

نمایيازوضعیتفیلترهايگازوئیل
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فلش ديسك ها 
با ظرفيت هاي 

متفاوتي توليد و 
عرضه مي گردند كه 
به خاطر تکنولوژي 

ساخت، ظرفيت 
آنها را با توان هايي 

از عدد 2 نمايش 
مي دهند. تا كنون 

فلش ديسك هاي 
با ظرفيت 2، 4، 
 64 ،32 ،16 ،8

و 128 گيگابايت 
توليد و روانه بازار 

شده است كه بسته 
به نوع و حجم فايل ها 

و نحوه استفاده 
از فلش ديسك و 

همچنين پيش بيني 
استفاده هاي بعدي و 

به خصوص بودجه اي 
كه براي اين منظور 

اختصاص داده ايد 
مي توانيد ظرفيت 

مورد نظرتان را 
انتخاب نمائيد

ات
الع

 اط
ي

ور
فنا

قابليت  قابل توجه كامپيوتر،  از ويژگي هاي  يكي 
ذخيره و بازيابي اطالعات روي رسانه هاي ذخيره سازي 
متفاوت است .   هارد ديسك، فالپي ديسك و ديسك هاي 

فشرده نمونه هايي متداول در اين زمينه مي باشند.
ويژگي  اين  داراي  جانبي  حافظه هاي  از  برخي 
مهم مي باشند كه مي توان آنان را به راحتي جابه جا 
در  آنان  روي  بر  شده  ذخيره  داده هاي  از  و  كرد 
از  نوع  اين  به  كرد .  استفاده  متفاوتي  مكان هاي 
حافظه ها، حافظه هاي Removable گفته مي شود 
فلش درايو  نام هاي  با  فلش ديسك  ميان  اين  در  كه 
ناميده  بازار  در  نيز  كول ديسك  و  فلش مموري  و 
مي شود. اين دستگاه ذخيره سازي اطالعات با توجه 
به ويژگي هاي منحصر بفرد خود توانسته است در 
 كانون توجه عالقه مندان قرار گيرد. حافظه استفاده 
 Solid State نوع  از  دستگاه ها  نوع  اين  در  شده 
روي  را  اطالعات  مرتبه  هزاران  مي توان  و  بوده 
آنان نوشت يا حذف كرد. اين نوع حافظه  بيشترين 
استفاده را در بين كاربران كامپيوتر دارد به طوري كه 
از دانش  آموز و دانشجو گرفته تا مهندس يا بازرگان 
همه و همه به اين حافظه  هاي كوچك اما با حجم 
را  فلش ديسك  مزاياي  مي توان  دارند.  نياز  باال 
شخصي و قابل حمل بودن، سريع و بادوام بودن، و 
ظرفيت باالي آنها نام برد. در اين نوشته مي خواهيم 
مالك هاي خريد يك فلش مموري مناسب را با هم 

بررسي كنيم. 
متفاوتي  ظرفيت هاي  با  فلش ديسك ها  ظرفیت: 

تكنولوژي  خاطر  به  كه  مي گردند  عرضه  و  توليد 
 2 عدد  از  توان هايي  با  را  آنها  ظرفيت  ساخت، 
نمايش مي دهند. تا كنون فلش ديسك هاي با ظرفيت 
2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 گيگابايت توليد و روانه 
بازار شده است كه بسته به نوع و حجم فايل ها و 
پيش بيني  از فلش ديسك و همچنين  استفاده  نحوه 
استفاده هاي بعدي و به خصوص بودجه اي كه براي 
ظرفيت  مي توانيد  داده ايد  اختصاص  منظور  اين 
به  وجود  اين  با  نمائيد  انتخاب  را  نظرتان  مورد 
نظر نگارنده خريد فلش هاي با ظرفيت كمتر از 8 
گيگابايت قديمي بوده و توصيه نمي شود و چنين 
به صرفه  مقرون  فني  و  اقتصادي  به لحاظ  خريدي 
فلش  ظرفيت  چه  هر  معموال  اينكه  ضمن  نيست 
ديسك بيشتر باشد سرعت آن نيز بيشتر خواهد بود 
و تا مدت طوالني تري نيازهايتان را برآورده كرده و 
ممكن است تا چندين سال خريدهاي بعدي شما را 

به تعويق اندازد.
سرعت: به نظر نگارنده مهم ترين مالك انتخاب 
يك فلش ديسك سرعت خواندن و نوشتن آن است 
كه بر حسب مگابايت بر ثانيه )MB/s( اندازه گيري 
شده و به صورت اعدادي مانند 14MB/s نمايش 
داده مي شود. ذكر اين نكته ضروري است كه هميشه 
مطرح  ديسكها  فلش  بررسي  در  سرعت  نوع   2
مي باشد سرعت خواندن و سرعت نوشتن كه هميشه 
سرعت خواندن به مراتب بيشتر از سرعت نوشتن 
بر روي فلش ديسك است و معموال در تبليغات اين 

قطعه نيز سرعت خواندن ذكر مي گردد اما متاسفانه 
بر روي  از درج سرعت  كننده ها  توليد  از  بسياري 
در  مي نمايند  خودداري  ديسك  فلش  بسته بندي 
نتيجه كاربر بايد سرعت فلش ديسك مورد نظرش 
را برروي اينترنت جست وجونمايد يا به گفته هاي 
فروشنده اطمينان نمايد. البته برخي فروشندگان نيز 
فاقد اطالعات كامل بوده يا براي فروش راحت تر 
اجناس اطالعات نادرست به مشتريان ارائه مي نمايند 
لذا به خريداران توصيه مي گردد با استفاده از اينترنت 

و با مراجعه به سايت هايي مانند 
www.usb-flash-drives.whoratesit.com
www.usbflashspeed.com 

اطالعات كامل تري نسبت به مدل هاي موردنظر 
خود دريافت نموده و سپس اقدام به خريد نمايند 
چراكه حتي فلش ديسك هاي داراي ظرفيت مشابه 
سرعت هاي  داراي  است  ممكن  نيز  مارك  يك  از 
متفاوتي باشند. ضمن اينكه بايستي اين نكته را نيز 
مدنظر داشت كه اعداد اعالم شده نيز بيانگر حداكثر 
ممكن  حالت  بهترين  در  دستيابي  قابل  سرعت 
مي باشد و در عمل بسته به تعداد و حجم فايل و 
دستگاه  سخت افزاري  مشخصات  و  عامل  سيستم 
سرعت هاي  معموال  ديگر  تجهيزات  يا  كامپيوتر 

پايين تري به دست مي آيد. 
 USB پورت  نوع   3 درحال حاضر  سازگاري: 
موجود مي باشند كه به ترتيب با شماره هاي 1.1 و 2 
و 3 ناميده مي شوند كه به ترتيب از سرعت هاي 12 

راهنماي خريد فلش ديسك

فلش ديسك خوب چه ويژگي هايي دارد؟

حميدرضا
 حمزه لويي *

آبان و آذر 1392 - شماره 35



و 480 مگابايتي و 4.8 گيگابايت پشتيباني مي نمايند 
لذا در صورتي كه پورت USB فلش ديسك انتخابي 
كه  تجهيزي  يا  كامپيوتر  و  باشد  جديدتر  نوع  از 
پورت  با  نيز  گردد  متصل  آن  به  فلش  است  قرار 
سرعت  از  مي توانيد  شما  باشد  سازگار  جديد 
البته الزم به ذكر است كه  باالتري بهره مند گرديد 
مي باشند  مطرح  تئوري  حالت  در  فقط  اعداد  اين 
و فلش ديسك ها در عمل با سرعت هاي به مراتب 
 USB3 پايين تري كار مي كند . بايد توجه داشت رابط
فقط  و  مي باشد  بي  اس  يو  تكنولوژي  جديدترين 
بر روي كامپيوترهاي جديد نصب مي باشد و بيشتر 
تجهيزات صوتي و تصويري و كامپيوترهاي قديمي 
لذا در  ندارند  را  اين تكنولوژي  از  استفاده  قابليت 
صورتي كه هدف شما از خريد فلش ديسك استفاده 
از تجهيز خاصي مانند دستگاه هاي كامپيوتر قديمي 
يا دستگاه هاي پخش آهنگ و فيلم وتلويزيون و... 
است بهتر است پيش از خريد فلش ديسك، نوع 
از  تا  كنيد  را مشخص  دستگاه خود   »USB« رابط 
 USB3 صرف هزينه اضافي بابت خريد فلش هاي
جلوگيري نمائيد اما اگر فلش را به منظور استفاده 
كامپيوتر جديد خريداري مي نمائيد  با دستگاه هاي 
فلش ديسك هاي  خريد  كفاف  خريدتان  بودجه  و 
USB3 را مي كند خريد اين نوع فلش ديسك جهت 
به  روز  زيرا  مي باشد  مناسب تر  بلندمدت  استفاده 
روز دستگاه هاي بيشتري با پورت USB3 به بازار 
 USB1 روانه مي گردند. الزم به ذكر است كه پورت
درحال حاضر منسوخ شده و توصيه اكيد مي گردد 
كار  اين سرعت  با  كه  از خريد فلش ديسك هايي 
چنين  كه  چند  هر  نمائيد  خودداري  مي نمايند 

فلش ديسك هايي در بازار نيز نادر مي باشند.
اكثر بخش هاي شكننده  بدنهوروکش:  جنس
داراي  بايد   USB اينترفيس  نظير  فلش ديسك 
داراي  فلش ديسك ها  باشند .  مناسب  روكش  يك 
خشك ،  پالستيك  جنس هاي  از  روكش هايي 
پالستيك انعطاف پذير و روكش هاي فلزي مي باشند 
كه در اين ميان معموالً روكش هاي فلزي و همچنين 
روكش هاي پالستيكي نرم در مقابل فشار و ضربه 
داراي مقاومت بيشتري بوده و در صورت استفاده از 
فلش ديسك در محيط هاي خشن بهتر است از انواع 
فلزي يا پالستيك هاي نرم مقاوم استفاده كرد. برخي 
از فلش ديسك ها نيز عالوه بر اينكه در برابر ضربه 

مقاوم بوده، ضد آب نيز هستند .
و  رنگ بندي  در  فلش ديسك ها  ظاهري:  شکل
طرح هاي ظاهري متفاوتي مانند طرح هاي كشويي، 
اين  مي گردند  عرضه  فانتزي،  انگشتي،  بند  تاشو، 
طرح هاي متفاوت براي كاربردهاي مختلفي طراحي 
شده اند. مثال طرح هاي فانتزي كه براي سنين خاص 
درحالي كه  هستند  مناسب  تبليغاتي  استفاده هاي  يا 
بر  دائمي  به صورت  ديسك  فلش  است  قرار  اگر 
روي دستگاه هاي پخش خودرو يا گيرنده ديجيتال 

مورد استفاده قرار گيرد بهتر است از فلش هاي سايز 
كوچك )بند انگشتي( استفاده گردد يا اگر فلش دائم 
يا  لباس  جيب  داخل  و  است  جابه جايي  حال  در 
كيف به همراه اقالمي مانند كليد و خودكار نگهداري 
مي گردد، بهتر است به جاي خريد فلش ديسك هاي 
در  و  است  بيشتر  گم شدنشان  احتمال  كه  كوچك 
باشند  كيف تان  يا  لباس  جيب  درون  كه  صورتي 
نمائيد  صرف  يافتنشان  براي  بيشتري  زمان  مدت 
و احتمال آسيب ديدن پورت آن به علت برخورد 
با كليد و ديگر وسائل داخل جيب يا كيفتان زياد 
است از انواع درب دار و ضد خش يا انواعي كه 
گردد.  استفاده  مي باشد  كشوئي  آن   USB سوكت 
نكته ديگري كه خريداران بايد به آن توجه نمايند 
وجود قالب يا حلقه اي براي متصل نمودن يا عبور 
بند جهت ايجاد گيره بر روي فلش ديسك مي باشد. 
برخي  مفيد  امكانات  جزو  قابليت  اين  بودن  دارا 
فلش ديسك ها مي باشد كه باعث راحتي حمل ونقل 

و نگهداري حافظه و جلوگيري از مفقود شدن آن 
يا جا گذاردن آن در طي حمل ونقل مي گردد و به 
امكان براي  خريداران توصيه مي گردد در صورت 
نظر  نيز در  را  مهم  قابليت  اين  خريد فلش ديسك 
 LED بگيرند. آخرين نكته ظاهري نيز وجود چراغ
بر روي مدل ها مي باشد كه معموال در زمان اتصال 
نمايش  با  اطالعات  تبادل  زمان  در  يا  كامپيوتر  به 
وضعيت هايي مانند چشمك زن يا تغيير رنگ  كاربر 

را از صحت عملكرد خود مطمئن مي سازند.
حفاظتدادهها: از ديگر امكانات فلش ديسك ها 
قابليت حفاظت از اطالعات ذخيره شده به صورت 
اين  براي  كه  مي باشد  سخت افزاري  و  نرم افزاري 
يا  كليد  وجود  مانند  متفاوتي  روش هاي  از  منظور 
با  اين صورتي كه  به  مي گردد  استفاده  رمز گذاري 
استفاده  از كليدهاي سخت افزاري تعبيه شده بر روي 
برخي فلش ديسك ها، آنها به صورت فقط خواندني 
درآمده و امكان حذف فايل تا زمان خاموش نمودن 
در  روش  اين  البته  مي گردد  غير فعال  كليد  اين 
فلش هاي قديمي بيشتر استفاده مي شد ولي برخي 
فلش ديسك هاي جديد داراي امكانات نرم افزاري 
جديد براي رمز گذاري مي باشند كه در اين حالت 
بسته به نظر كاربر مي توان براي مشاهده يا حذف 
و فرمت فلش ديسك رمز قرار داد به گونه اي كه 

بدون داشتن رمز هيچ كدام از فايل ها قابل مشاهده 
نباشد يا در صورت مشاهده اطالعات قابليت تغيير 
امكان  اين  نداشته باشند.  را  كردن  حذف  و  دادن 
براي كساني كه اطالعات مهم و شخصي خود را 
نگران  ويا  مي نمايند  ذخيره  فلش ديسك  روي  بر 
هستند،  اطالعتشان  به  غير مجاز  افراد  دسترسي 
قابليت بسيار مهمي مي باشد لذا به كابراني كه داراي 
چنين اطالعاتي مي باشند اكيدا توصيه مي گردد در 
خريد فلش ديسك چنين قابليتي را مد نظر داشته 
باشند تا عالوه بر اينكه در مدت استفاده از فلش 
از امنيت اطالعات خود مطمئن هستند در صورت 
نگران  خود  فلش  سرقت  به خصوص  و  گم شدن 
سوءاستفاده از آن نباشند. امكان ديگر وجود نرم افزار 
پشتيبان گيري بر روي برخي فلش ديسك هاست كه 
تهيه و نگهداري  نرم افزارها عمليات  اين  به كمك 
نسخه هاي پشتيبان از داده هاي فلش ديسك بسيار 

ساده و سريع مي گردد.
گارانتي:مورد بعدي كه مي تواند مورد توجه قرار 
گيرد شركت هاي سازنده اين حافظه ها و وضعيت 
شركت هاي ارائه دهنده گارانتي آنها در ايران است. 
عملكردشان  سابقه  به  توجه  با  شركت ها  بعضي 
گارانتي هاي معتبر و كاملي بر روي فلش ديسكها 
مي دهند كه باعث آرامش خاطر خريدار در مواجه 
با مشكالت احتمالي مي باشد. البته عدم ثبات قيمتها 
تحريم ها  برخي  و  صادرات  و  واردات  شرايط  و 
تاثيرگزار  هم  گارانتي كننده  شركت هاي  روي  بر 
نيز  شركت ها  برخي  گارانتي  كيفيت  لذا  مي باشد 
داراي نوساناتي مي باشند لذا توصيه مي گردد پيش از 
خريد حتما در مورد گارانتي هاي معتبر با اشخاص 
داراي تجربه مشورت نمائيد ضمن اينكه به هيچ وجه 
به برخي از فلش ديسك ها كه با قيمت هاي بسيار 
يا فروشنده هاي  پايين و اغلب توسط دستفروشان 
متفرقه ارائه مي گردند اطمينان ننمائيد زيرا بيشتر اين 
نوع فلش ديسك ها تقلبي مي باشند به طوري كه يا 
و  بوده  غير واقعي  آنها  بر روي  نوشته  ظرفيت هاي 
در هنگام اتصال به كامپيوتر ظرفيت مثال 16 يا 32 
گيگ را نشان مي دهند اما در عمل امكان كپي بيشتر 
از 1 يا حداكثر 2 گيگا بايت بر روي اين نوع فلش 
مدت  از  پس  اينكه  يا  نمي باشد  مقدور  ديسك ها 
خرابي  بر  عالوه  و  شده  معيوب  استفاده  كوتاهي 
فلش ديسك اطالعات كاربر را نيز از بين مي برند، 
الزم به ذكر است بيشتر اين نوع فلش ديسك ها از 

طريق مرزهاي غربي وارد بازار مي گردند.
موارد  برخي  گفته  پيش  مالك هاي  جز  به  البته 
ديگر نيز وجود دارند مانند دماي مناسب نگهداري 
و استفاده، ميزان رطوبت نسبي، مقدار برق مصرفي 
و... كه اغلب براي كاربران عادي مهم نبوده و باعث 
سردرگمي بيشتر آنها مي گردد بنابراين در اين نوشته 

به آنها پرداخته نشد.
*تکنسینسختافزاروپشتیبانيفنيفراب

كثر بخش هاي 
شکننده فلش ديسك 
نظير اينترفيس 
USB بايد داراي 
يك روكش 
مناسب باشند . 
فلش ديسك ها 
داراي روكش هايي از 
جنس هاي پالستيك 
خشك ، پالستيك 
انعطاف پذير و 
روكش هاي فلزي 
مي باشند كه در 
اين ميان معموالً 
روكش هاي فلزي و 
همچنين روكش هاي 
پالستيکي نرم در 
مقابل فشار و ضربه 
داراي مقاومت 
بيشتري بوده و در 
صورت استفاده 
از فلش ديسك 
در محيط هاي 
خشن بهتر است 
از انواع فلزي يا 
پالستيك هاي نرم 
مقاوم استفاده كرد
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روزي بود و روزگاري كه در اين مملكت، دانشگاه رفته ها ارج داشتند و اعتباري 
و همين اعتبار و ارج هم بود كه آينده را براي اين نسل از دانشجويان پيش بيني پذير 
مي كرد و افق ها را روشن؛ مي دانستند كه چه آينده اي در انتظارشان است و احتماال 
در چه شغلي و در چه ارگان يا نهادي مشغول به كار خواهند شد؛ مي دانستند كه 
دانشگاه نهادي معتبر و استراتژيك در نظام آموزشي كالن كشور است و از دانشگاه 
است كه كشور آباد مي شود. مي دانستند كه اولويت جذب در بازار كار، با دانش 
آموختگان دانشگاهي است و هيچ فاكتورديگري به جز صالحيت علمي درجذب 

افراد موثر نخواهد بود؛ مي دانستند كه...
خيلي دور نرويم،همين نسل پدران ما هم حتي در يك چنين اتمسفري تنفس 
كرده اند و روزهاي اوج و سال هاي اقتدار نهاد دانشگاه درايران را ديده اند: روزهايي 
كه در آن نهاد دانشگاه و آكادمي درايران هنوز نهايت آمال و آرزوي يك دانش 
آموخته نظام آموزشي متوسطه بود و تمام تالش ها براي ورود به اين نهاد صورت 
مي گرفت. جنس اين تلاش البته متفاوت با فخر فروشي ها و رقابت هاي معمول 
بود و دقيقا معطوف به هدفي از پيش تعيين شده بود و آن هم چيزي نبود 

جز ورود به بازار كار و خدمت به كشور و مردم. چرخ روزگار اما 
چرخيد و چرخيد تا به دوران امروز رسيد: روزگاري كه تقريبا در 
آن هيچ دانش آموخته اي،چشم اندازي روشن را در مقابل ندارد 
و نمي داند كه آيا پس از فارغ التحصيلي،اين همه سال تحصيل و 
درس خواندن آيا به كار او مي آيد يا خير؟ سوال ها روشن است: 

چرا نهاد دانشگاه و آكادمي درايران اعتبار و اثر گذاري خود را از 
التحصيالن نظام دانشگاهي ما هيچ  دست داده است؟ چرا فارغ 
قرار  كه  نمي دانند  اساسا  و  نمي بينند  مقابل خود  در  را  آينده اي 
است كجا چه كاري را سامان دهند؟ چرا دانشگاه و نهاد آكادمي 
ايران نمي تواند اشتغال و آينده كاري دانش آموختگانش را  در 
تضمين نمايد؟چرا هيچ برنامه ريزي بلند مدتي براي برون رفت 
از اين وضعيت كه بيشتر به يك كالف سردرگم مي ماند،انجام 
نمي شود؟ چه كسي پاسخگوي هزينه ي تمام شده براي هر فارغ 
التحصيل دانشگاهي است در حالي كه كشور از اساس نمي تواند 

از دانش و تجربه ي اين خيل عظيم بهره ببرد؟ اين سوال و سئوال هاي بي شمار 
ديگر همه و همه پيش روي ماست؛ »مايي«كه گويي اراده اي براي فارغ شدن از 
اين بحران بي اعتباري نهاد دانشگاه نداريم و همه چيز را گويي به دست تقدير 
سپرده ايم! درست به همان ميزان كه پرسش ها روشن است، مي توان گفت كه در 
همان مقياس پاسخ ها گنگ و مبهم است؛هر كس چيزي مي گويد و انگشت اتهام 
را به سمتي دراز مي كند.هيچ اتفاق نظري براي چگونگي توافق و عملكرد براي 
برون رفت از اين وضعيت وجود ندارد   اين خيل عظيم فارغ التحصيالني هستند 
كه همچنان در صف انتظارند تا شايد روزي صفحات استخدام روزنامه ها را باز 
كنند و به شغلي در خور و آبرومند برخورند...در چنين وضعيتي يك پيشنهاد يا 
فرمول هم مي تواند اين باشد كه اساسا چه ضرورتي براي تحصيل در دانشگاه ها 
وجود دارد؟ دانشگاهي كه آنقدر اعتبار و وزن علمي ندارد كه فارغ التحصيالنش 
را به بازار كار معرفي كند، بهتر نيست كه اساسا دانشجويان وقتشان را در آن 
تلف نكنند؟ آيا براي نظام آموزشي هم بهتر نيست كه شكل سرمايه گذاري اش 
را عوض كرده و با فرمولي ديگر، بازار كار را ساماني ديگرگونه دهد؟ آيا بهتر 
نيست كه ديپلمه ها پس از اخذ مدرك تحصيلي خود يا مستقيما 
به دنبال حرفه يا فني باشند كه در آينده بتوانند زندگي خود را 
با آن اداره كنند يا به دنبال دانشگاه ها يا مراكز آموزش عالي اي 
باشند كه در آن حرفه يا فني مشخص آموزش داده شده و نيروي 
متخصص براي بازار كارتربيت مي گردد؟ فراتر از همه اينها آيا 
نبايد درس خواند؟درسي كه  يا  بايد درس خواند  از اين پس 
است؟چه  مگر درس  هم  است  بيكاري  و  نهايتش سرگرداني 
اصراري است بر مدركي بي اعتبار كه ليسانس يا فوق ليسانس 
مي ناميمش؟ تا كي كشور بايد هزينه هاي تحصيل رايگان آموزش 
عالي را بدهد در حالي كه هيچ برنامه اي براي بهره وري و استفاده 
از آن فارغ التحصيل در اختيار ندارد؟كالف سر در گمي است 
اين قصه؛كالفي كه در صفحات پيش رو،تالش كرده ايم تا كمي 
از سردر گمي آن بكاهيم و راهكارهاي جامعه شناسان و اقتصاد 

دانان را بر برون رفت از آن جويا شويم.. 

سر در گم...
كالف
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چرا نهاد دانشگاه 
و آكادمي درايران 

اعتبار و اثر گذاري 
خود را از دست 
داده است؟ چرا 

فارغ التحصيالن 
نظام دانشگاهي 
ما هيچ آينده اي 
را در مقابل خود 

نمي بينند و اساسا 
نمي دانند كه قرار 

است كجا چه كاري 
را سامان دهند؟ 

چرا دانشگاه و نهاد 
آكادمي در ايران 

نمي تواند اشتغال و 
آينده كاري دانش 

آموختگانش را 
تضمين نمايد؟چرا 
هيچ برنامه ريزي 

بلند مدتي براي 
برون رفت از اين 

وضعيت كه بيشتر به 
يك كالف سردرگم 

مي ماند،انجام 
نمي شود؟
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درس بخوانيم
يا نه ؟

پژمان 
موسوي
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در كشور های 
پيشرفته در چند 
دهه اخير يك رابطه 
معنادار و اصولی بين 
مراكز آموزش عالی 
و دانشگاه ها با مراكز 
صنعتی و توليدی و 
شركت های خدماتی  
در زمينه تامين نيروی 
كار متخصص مورد 
نياز برقرار  است

با  پايان گرفتن جنگ دوم جهانی،عرصه آموزش 
عالی در كشور های پيشرفته دنيا تغيير  شگرف و بنيادينی 
را تجربه كرد.با احساس نيازي كه در آن زمان به نيروی 
كار متخصص ايجاد شد، نظام آموزش عالی و دانشگاه ها 
در اين كشور ها به سمت تربيت نيروی كار  برای بازار 
كار صنعتی و تخصصی و خدمات پيشرفته مورد نياز 
جوامع خود رفت. در نتيجه  نظامی شكل گرفت كه 
بيش از گذشته با  كارخانجات صنعتی و شركت های 
خدماتی در ارتباط بود و در واقع نيروی كار آنان را 

تربيت می كرد. 
در كشور های پيشرفته در چند دهه اخير يك رابطه 
معنادار و اصولی بين مراكز آموزش عالی و دانشگاه ها 
با مراكز صنعتی و توليدی و شركت های خدماتی  در 
برقرار   نياز  مورد  متخصص  كار  نيروی  تامين  زمينه 
است. بدين شكل كه  دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی 
سيستم آموزشی اي را در پيش گرفته اند كه بر مبنای 
نياز های  جامعه صنعتی خود دست به تربيت نيروی 
كار متناسب با آن چيزی كه در بازار كار وجود دارند 
می زنند و در تمامی برنامه ريزی های دولتی خود اين 

امر را در نظر می گيرند به شكلی كه مثال در كشور آلمان 
برخالف بسياری از كشورهای ديگر و در مقايسه با 
آن ها، دانشگاه های خصوصی نقش كوچكی در آموزش 
عالی آلمان به عهده دارند. 96 درصد دانشجويان در 
مؤسسه های آموزش عالی دولتی تحصيل می كنند. اين 
موسسات توسط دولت اداره شده و تحت نظارت آن 
قرار دارند. تحصيل در اين موسسات برای همه كسانی 
كه با كسب مدرك پايان دوره دبيرستان )Abitur( و 
يا مدركی هم تراز با آن صالحيت ورود به تحصيالت 
عالی را داشته باشند امكان پذير است. از دهه هفتاد در 
كنار موسسات آموزش عالی دولتی تعداد زيادی مؤسسه 
تاسيس  نهادهای دولتی  به  آموزش عالی غير وابسته 
شده اند كه هزينه های خود را از محل پرداخت شهريه و 
يا كمك های  شركت ها و تامين می كنند. از سوی ديگر 
نزديك به يك سوم از دارندگان چنين مدركی آموختن 
ترجيح  را  حرفه ای  آموزش  دوگانه  نظام  در  حرفه 
می دهند. در اين نظام آموزشی امكان آموختن بسياری 
از مشاغل پيشه وری – فنی و يا دستياری پزشكی فراهم 
است.  در واقع با در نظر گرفتن اين سيستم آموزشی در 

كشور آلمان آنان سعی دارند كه نيروی مورد نياز خود را 
در بازار كار  تربيت كنند. 

 در كشور همسايه آلمان يعنی فرانسه نيز جديدا دولت 
اين كشور در زمينه برنامه های آموزشی متناسب با نيروی 
كار مورد نياز بازار دست به عمل زده است. اين برنامه هاي 
آموزشي در راستاي آموزش فارغ التحصيالن دانشگاهي 
به منظور ورود به بازار كار تدوين شده است كه 1500 
ساعت آموزش از جمله برنامه هاي آموزشي ترتيب داده 
شده وزارت آموزش عالي فرانسه براي دانشگاه هاي اين 
كشور است. به منظور استقالل دانشگاه ها از يكديگر 
اين برنامه هاي آموزشي بين دانشگاه هاي كشور فرانسه 
مختلط است و اين دانشگاه ها موظفند ضمن افزايش 
كيفيت دانشگاه ها، واحدهاي آموزش جديدي به منظور 
آماده سازي دانشجويان براي بازار كار داشته باشند. از 
برنامه هاي اصلي دولت در اين زمينه كم كردن فاصله 
بين دانشگاه  و بازار كار  است و بدين منظور دست به  
تشكيل كارگروه هاي اقتصادي و نيز برقراري رابطه بيشتر 
بين دانشگاه ها و صنعت و بازار زده اند. اين مساله تنها 
مختص به كشور های اروپای غربی نيست. رشد سريع 

دنياي پيشرفته و »مسئله« دانشگاه
نگاهي به جايگاه و نقش دانشگاه ها در بازار كار كشور های پيشرفته

M
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ill U
niversity

فواد 
شمس
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برای مثال در 
چند سال اخير، 
وجوه خصوصی 
جمع آوری شده 

توسط دانشگاه ها 
و كالج های آمريکا 
با 30 درصد رشد 

به 12/7 ميليارد 
دالر در سال رسيده 
است.  يك بررسی 

كه از 173 دانشگاه 
و كالج به عمل آمد 
نشان داد كه آنها 

در كنار بودجه 
پژوهشی 21/4 
ميليارد دالری 

در سال 1996 
ميليون دالر 
از محل حق 

ثبت اختراع و 
اعطای جواز 

)بهره برداری( 
درآمد داشته اند 
كه نسبت به 5 
سال قبل 167 
درصد افزايش 

داشته است
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اقتصادي در ژاپن پس از دهه 50-60 ميالدی موجب 
شده است تا دانش آموختگان آموزش عالي، دست كم 
تا همين روز ها   در ارتباط با اشتغال با مشكل ويژه اي 
روبه رو نباشند. اگر تعداد استخدام دانش آموختگان را 
به عنوان معيار سنجش ميزان اثر بخشي نظام آموزش 
عالي در اين دوران در نظر بگيريم، بايد اذعان كرد كه 
نظام آموزش عالي ژاپن از كارآيي ممتازي برخوردار 
بوده است. اثربخشي آموزش عالي، بيشتر از آن جهت 
است كه همواره دانش آموختگان ژاپني، توانايي تطابق 
سريع خود با نيازهاي بازار كار را دارند. در عين حال در 
اين دوران، دولت ژاپن برنامه هاي اصالحات متعددي 
را در نظام آموزشي خود تجربه كرده است و تالش 
مي كند همگام با تحوالت اجتماعي، اقتصادي و صنعتي، 
نظام آموزش عالي اثربخش تري را بنيان گذارد. در ژاپن، 
شركت هاي بزرگ و معتبر، بنگاه هاي اقتصادي و در 
رأس همه آنها، دولت معموالً نيروي انساني خود را از 
بهترين دانشگاه ها و براساس رتبه استخدام مي كند، ورود 
به مدرسه ابتدايي كيفي يعني ورود به دبيرستان با كيفيت 
و به ترتيب ورود به دانشگاه با كيفيت باالتر و در نتيجه 
ورود و استخدام توسط يك شركت يا بنگاه اقتصادي 
بزرگ و معتبر كه احتمال ورشكستگي آن خيلي كمتر 
است و اين امر تضميني براي آينده محسوب مي شود 
و اين محصول كاركرد دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی 
اين كشور است كه به تربيت مؤثرترين و با انگيزه ترين 

و عالقه مندترين داوطلب مي پردازد و دانشجو با فارغ 
التحصيل شدن، متناسب با عاليق و توانايي هاي خود 
وارد بازار كار می شود. در چند دهه اخير با پيشرفت 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  خصوصاً  فناوری 
دانشگاه ها در تعامل بيشتری با محيط پيرامون خود قرار 
گرفته اند. لذا بر همين اساس ضرورت دارد با رويكردی 
چالش محور به آموزش عالی نگريسته شود. نحوه و 
تغييرات  روند  آموختگان،  دانش  اشتغال  چگونگی 
جمعيتی نظام های حكومتی و بينش های سياسی، پديده 
فرار مغزها و ... از جمله چالش هايی هستند كه نظام 
آموزش عالی در دوران معاصر با آنها رو برو بوده اند. 
در اين شرايط يكی از امور مهم توسعه منابع مالی جديد 
دانشگاه ها به منظور جبران كاهش حمايت دولت و 
افزايش هزينه های عملياتی باعث شده تا از منابع عمده 
كمك های خصوصی استفاده كنند كه بالغ بر ميليون ها 
البته اين موضوع جديدی نيست ولی  دالر است كه 
در سال های اخير در اياالت متحده به سرعت افزايش 
يافته است؛ و در حال حاضر بعضی از دانشگاه ها بيش از 
يك ميليارد دالر كمك در هر دوره فعاليت 5 تا 7 ساله 
جمع آوری می كنند. در كشور آمريكا به منظور تعادل 
برقرار كردن بين نياز بازار كار و آموزش در دانشگاه ها 
وارد  خصوصی  بخش  كه  مدت هاست  كالج ها  و 
عرصه شده است؛ برای مثال در چند سال اخير، وجوه 
خصوصی جمع آوری شده توسط دانشگاه ها و كالج های 
آمريكا با 30 درصد رشد به 12/7 ميليارد دالر در سال 
رسيده است.  يك بررسی كه از 173 دانشگاه و كالج به 
عمل آمد نشان داد كه آنها در كنار بودجه پژوهشی 21/4 
ميليارد دالری در سال 1996 ميليون دالر از محل حق 
ثبت اختراع و اعطای جواز )بهره برداری( درآمد داشته اند 
كه نسبت به 5 سال قبل 167 درصد افزايش داشته است. 
دانشگاه كاليفرنيا با كسب 63/8 ميليون دالر از اين محل 
در رأس بوده و پس از آن استنفورد با 43/8 ميليون دالر 
و كلمبيا با 40/6 ميليون دالر قرار دارند. در سال های 
اخير، دانشگاه ها به طرز فزاينده ای فعاليت های تجاری 

بسياری را يك تنه انجام داده اند. آنها بيشتر اقدامات 
كمكی و جنبی و امور روزمره داخلی را انجام 

داده و برای حمايت از آنها زيرساخت هايی نيز 
ايجاد كرده اند. برای نمونه هنگامی كه زمين يا 

دفتر كار و امالك مسكونی به دانشگاه داده 
می شود دانشگاه می تواند تبديل به يك 

مالك و هر چند ندانسته و اتفاقی وارد 
امالك شود.   و  بازار مستغالت 
 13 داشتن  با  دانشگاه هاروارد 
ميليارد دالر كمك مالی در بازار 
سهام، مستغالت و اكتشافات نفت 

و گاز سرمايه گذاری و به تازگی نيز 
شركت وايت ريور را كه يك شركت 

سرمايه گذاری و خدمات بيمه ای است به 
مبلغ 400 ميليون دالر خريداری كرده است. 

آشكار است كه اين گونه سرمايه گذاری ها خطر 

زيادی به همراه دارند. دانشگاه ها همواره قراردادهايی 
اقدامات  از  يكی  می كنند.  منعقد  درآمد  كسب  برای 
محترمانه و معمول، فروش حق استفاده از آرم دانشگاه ها 
روی لباس و كاله و همانند های آن است.  به عنوان نمونه 
دانشگاه بريتيش كلمبيا، با هدف كسب درآمد، خط هوايی 
و بانك خاصی را برای استفاده انتخاب كرده است.  در 
واقع بايد گفت در كشورهای پيشرفته  مقوله ارتباط 
صنعت و دانشگاه از اين جنبه مهم است. در حقيقت 
بيشتر محققان به طور عمده در دانشگاه ها هستند، اما 
تحقيقاتی كه در دانشگاه ها انجام می شود بيشتر جنبه 
نظری دارد تا كاربردی.  در نتيجه تالش بر اين بوده است 
كه به اين تحقيقات جنبه كاربردی داده شود تا يك فارغ 
التحصيل دانشگاهی سريعا وارد بازار كار شود.  تجربه اين 
كشور ها نشان داده است كه اگر يك كشوری علمش را 
به فناوری تبديل كند، دانشگاه و صنعت به طور اتوماتيك 
به هم وصل می شوند. در اين زمينه الزم است مطالب و 
محتوای درس های عرضه شده در دانشگاه ها مطابق با 
نيازهای اساسی جامعه باشد و كسی كه فارغ التحصيل 
می شود، حداقل چند مهارت قابل توجه فراگيرد تا اگر 
در صنعتی استخدام شد، مثمر ثمر واقع شود. و عالوه 
بر آن دانشگاه ها عالوه بر وظايف آموزشی و پژوهشی، 
وظايف مشاوره دادن به صنايع را نيز بر عهده بگيرند. در 
اين شرايط است كه می توان گفت يك نوع تعادل بين 
تربيت نيروی متخصص در دانشگاه ها و بازار كار محقق  

می شود.
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حميدرضا
محمدي

اگر بخواهم سخن 
آخرم را در ابتدا بيان 
كنم، در يك جمله 
بايد بگويم كه در حال 
حاضر ادامه تحصيل 
در سطوح عاليه در 
دانشگاه های ايران 

اقتصادی به نظر 
نمی رسد مگر تنها در 
برخی از رشته های 
كاربردی نظير 
تخصص پزشکی، 
حقوق، حسابرسی، 
فناوری اطالعات 
و مهندسی های 
پيشرفته. اشاره به 
اين رشته ها به اين 
معنا است كه در 
ساير رشته ها يا بايد 
تا سقف و نهايت آنها 
يعنی دكتری پيش 
رفت و به استادی 
رسيد يا در همان 
سطح ديپلم باقی 
ماند.

:جنابآقایپروفسورباهربرايورودبه
در بیکار جمعیت فزاینده موج توجه با بحث،
کشور،آیابهاعتقادشماادامهتحصیلدرمقاطع
عالي،دروضعکنونیعقالنيومنطقياست؟
بهبیانسادهترسوالبسیاريازجوانانامروزما
ایناستکهآیااساسادرسبخوانندیانخوانند؟
كنم،  بيان  ابتدا  در  را  آخرم  بخواهم سخن  اگر 
در يك جمله بايد بگويم كه در حال حاضر ادامه 
ايران  دانشگاه های  در  عاليه  سطوح  در  تحصيل 
از  برخی  در  تنها  مگر  نمی رسد  نظر  به  اقتصادی 
رشته های كاربردی نظير تخصص پزشكی، حقوق، 
مهندسی های  و  اطالعات  فناوری  حسابرسی، 
است  معنا  اين  به  رشته ها  اين  به  اشاره  پيشرفته. 
كه در ساير رشته ها يا بايد تا سقف و نهايت آنها 
يا  رسيد  استادی  به  و  رفت  پيش  دكتری  يعنی 
ساير  در  چراكه  ماند.  باقی  ديپلم  سطح  همان  در 
رشته ها نه نياز چندانی به تحصيل دانشگاهی وجود 
ادامه  اصوال  آنها.  با  مطابق  مطلوب  كار  نه  و  دارد 
تحصيل مقوله بسيار مهم، پيشرفته و پيچيده ای در 
كشورهای پيشرفته دنياست و آنها اين امر را مورد 
ارزيابی اقتصادی قرار می دهند و از آن تحت عنوان 
من  اتفآقا  می كنند.  ياد  پرورش  و  آموزش  اقتصاد 
ايران نوشتم كه موضوع پايان  اين فرمول را برای 
مدل،  اين  در  واقع  در  بود.  هم  من  دكترای  نامه 
چهار مسئله اساسی مطرح می شود كه عبارتند از: 

هزينه از دست رفته جهت تحصيل در دانشگاه در 
آينده  سال خروج،  تا   ورود  سال  از  سنوات  طی 
شغلی رشته، ميزان درآمد حاصل از اشتغال در آن 
شغل مربوطه و مقايسه بين هزينه از ابتدا تا انتهای 
تحصيل و ميزان نرخ بهره موجود و درآمد از آن كار 
در زمان حال از فارغ التحصيلی تا بازنشستگی. در 
واقع اين مطالعات تنها به اين دليل صورت می گيرد 
كه مشخص گردد آيا ارزش افزوده ادامه تحصيل 
در آن رشته و سپس اشتغال متناسب با آن رشته، 
ارزش افزوده مضاعفی برای اقتصاد كشور دارد و 
يا مقرون به صرفه نيست. اگر بخواهم جمع بندی 
نمايم اين سوال شما در واقع همان سوال علم بهتر 
است يا ثروت است كه موضوع يكی از انشاهای ما 
در دوران دبستان بود. ما هميشه و برای دلخوشی 
معلم هم كه بود پاسخ می داديم كه علم برتر است. 
البته بسياری از قديمی ها از جمله پدر من، معتقد 
بودند كه درس خواندن در كشورهای جهان سوم 
فايده ای نخواهد داشت و شخص را از كسب معاش 
معمولی باز می دارد و فرزند پسر بايد كه كار پدر 
خود را ادامه دهد. اما آنانی كه روشنفكر تر بودند 
بر اين اعتقاد بودند كه با ادامه تحصيل می توان طبقه 
اجتماعی را تغيير داد. چراكه در آن زمان تنها دو 
سه طبقه بيشتر نبود. طبقه حاكم، طبقه روحانيون و 
طبقه مردم پايين دست جامعه. اما با ادامه تحصيل 
در مقاطع عاليه می شد كه خود را ارتقا داد و به طبقه 

اين  يافت.  دست  بين  اين  در  جديد  جايگاهی  و 
جنگ ارتقای جايگاه اجتماعی هميشه ادامه داشته 
همين  در  تنها  روزها  اين  تحصيل  ادامه  اما  است. 
ای، در  مباحث خالصه می گردد كه در چه رشته 

كجا و تا چه مقطعی. 

نظرگاهشما از بحران این ایجاد :چرایی
چیست؟

من به ده مورد كه به نظرم می رسد علل اصلی 
ايران معاصر هستند و سبب  ايجاد اين مشكل در 
ادامه تحصيل از ديپلم به  شده است تا جوانان به 
باالتر رغبتی نداشته باشند، اشاره می كنم: 1.مخارج 
زياد تحصيل در سطوح باال به ويژه در دانشگاه های 
از كشور؛  و حتی خارج  انتفاعی  غير  آزاد،  شبانه، 
2.صرف بهترين سال های عمر چراكه سنين 20 تا 
30 سالگی كه جهت تحصيل در مقاطع ليسانس تا 
دكتری صرف می شود، بهترين دوران زندگی يك 
انسان است كه هرچه بكارد درو می كند؛ 3. بر هم 
خوردن سن ازدواج زيرا پيش از اين دوره نمی توان 
ازدواج كرد و بعد از آن هم كه چندان منطقی نيست 
با وجودی كه فرد مدرك دارد اما پول و شغل ندارد؛ 
4. رشته های دانشگاهی لزوما تطبيقی با خواسته ها  
ندارد يعنی عموم انتخاب رشته ها از روی اجبار يا 
ناآگاهی و يا فرار از سربازی بوده و فرد عمال هيچ 
عالقه ای به رشته ای كه در آن تحصيل می كند ندارد؛ 

العالج  بحراني  به  مبدل  است  چندی  كه  مسئله اي  است.  اين  مسئله  نخوانيم؟  يا  بخوانيم  درس 
شده است چرا كه بيكاری افزايش يافته و اين بيكاری، اين تفكر و ديدگاه را در بين عموم جامعه جوان 
ايرانی درانداخته است كه شايد بهتر باشد پس از پايان دوره متوسطه،يكراست براي كسب مهارت و 
ورود به عرصه اشتغال و كار،هنري يا فني را آموخت و از خير تحصيالت عاليه گذشت. از سوي ديگر 

همين افزايش جماعت بيكاران تحصيلكرده، مشكالتی برای كشور هم به وجود آورده و آسيب هايی را 
در حوزه اقتصاد و اجتماع پديد آورده است. چرايی وقوع اين بحران و راهكارهای برون رفت از آن را 
با »پروفسور حسين باهر« در ميان گذاشتيم. او كه رشته های متعددی از قبيل حقوق،  جرم شناسی، 

توسعه اقتصادی، اكونومتری، برنامه ريزی اقتصادی، فلسفه مديريت منابع و رفتارشناسی را از 
مقطع كارشناسی تا فوق دكتری در كارنامه دارد و به گفته خودش »دوره های غريبه 

و قديمه و علوم بينشی و دانشی را مستقيم و غيرمستقيم«  خوانده است، سال ها 
در همين زمينه كار كرده و پايان نامه دكترايش هم متناسب با موضوع مورد 
بررسی ما می باشد. آنچه در ادامه مي خوانيد گفتگوي ماست با او درباره اين 

بحران فزاينده...  

اقتصادی نیست
در گفتگو با پروفسور 

حسين باهر 

تحصيل در دانشگاه های ايرانمطرح شد
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 فرار مغزها يعنی 
افرادی مانند ما 

كه برای تحصيل 
به خارج از كشور 
رفتيم اما پس از 

چند سال كه درس 
مان به پايان رسيد 
به كشور بازگشتيم. 

اما فرار ژن ها به 
كسانی اطالق 

می شود كه به خارج 
از كشور می روند اما 
برگشتی در كارشان 

نيست. يعنی در 
آنجا ازدواج می كنند 
و بچه دار می شوند. 
بچه آنها در آن فضا 
رشد می يابد و حتی 

شناسنامه آنجا را 
دريافت می كند كه 

ديگر ايرانی تبار 
نباشد

5.غيركاربردی بودن بعضی از رشته ها به طوری كه 
هيچ بازار كار مشخصی برای آنها متصور نيست؛ 
6.شخصيت كاذب يعنی فردی كه از دانشگاه فارغ 
می شود خود را بزرگ می شمارد و تن به هر كاری 
نمی دهد؛ 7.شيوع بيكاری باسوادان يا اشتغال كاذب 
8.بدبينی  ندارد؛  تحصيل  با  تناسبی  كار  كه  آنها 
نسبت به همه چيز كه به عنوان مثال می توان به يك 
دارنده مقطع دكتری اشاره كرد كه به شغل رانندگی 
می پردازد. اين شغل اساسا شريف است و محترم 
اما وقتی چنين فردی در اين جايگاه قرار می گيرد، 
مدام به همه چيز ايراد می گيرد، غر و لند می كند، به 
همه چيز بدبين است و مدام مسافران خود را مورد 
اشتغال  ترجيح   .9 می دهد؛  قرار  خطاب  و  عتاب 
به  كشور  اداری  سيستم  در  ضابطه ای  بر  رابطه ای 
در  مديری  وقتی  می بينيم  وضوح  به  كه  گونه ای 
تغيير  هم  كارمندان  كل  می كند،  تغيير  سازمانی 
اتوبوسی  و  می آيد  اتوبوسی  تعبيری  به  و  می كند 
كامال وجود  كشور  كنونی  مقامات  در  كه  می رود 
دارد. اين قضيه سبب می شود كسی كه در رشته ای 
مرتبط، درس خوانده اميدی به كار نداشته باشد و 
دانشگاه نمی گذرد. از  بداند راه وزارت و وكالت 
آنگاه كه می بيند رابطه، اساس استخدام است و هيچ 
توجهی به رشته تحصيلی و تجربه افراد نمی شود؛ 

10.فرار مغزها و فرار ژن ها.

بافرارژنهادرچه :تفاوتفرارمغزها
چیزیاست؟

 فرار مغزها يعنی افرادی مانند ما كه برای تحصيل 
به خارج از كشور رفتيم اما پس از چند سال كه 
اما  بازگشتيم.  كشور  به  رسيد  پايان  به  مان  درس 
فرار ژن ها به كسانی اطالق می شود كه به خارج از 
كشور می روند اما برگشتی در كارشان نيست. يعنی 
در آنجا ازدواج می كنند و بچه دار می شوند. بچه 

آنها در آن فضا رشد می يابد و حتی شناسنامه 
تبار  ايرانی  ديگر  كه  می كند  دريافت  را  آنجا 

نباشد.

:برایمقابلهبااینعواملچهراه
حلهاییراپیشنهادمیکنید؟

بايد كه در درجه اول استعداد سنجی 
كنيم. يعنی استعداد بچه ها را بسنجيم و 

آنها را درآن جهتی كه مستعد هستند 
هدايت كنيم. دوم؛ از استخدام با 
دوری  شدت  به  پارتی  و  پول 
در  ما  كار  آفت  چراكه  كنيم 
بكوشيم  سوم؛  است.  همين 
نه  شوند  پُربار  رشته هايمان  تا 
پُِركار. يعنی محتوای رشته ها را 
استادان  از  چهارم؛  كنيم.  غليظ 

كاردان و كاربلد و با تيپ مناسب 

با استادی دانشگاه سود بجوييم. الزم است اين نكته 
را متذكر شوم كه در كانادا كه من در آنجا تحصيل 
اما  بود  الزم  شرط  دكتری  مدرك  دريافت  كردم 
كافی نبود. شرط كافی داشتن شخصيت و وجهه 
واالی اجتماعی بود كه همه كس از آن برخوردار 
نبودند. پنجم؛ به اقتصاد مولد روی آوريم. چراكه 
واردات موجب می شود كه ديگر تربيت متخصص 
در جامعه سودی نداشته باشد. ششم؛ مرجح بودن 
شايستگی بر بايستگی در استخدام ها. يعنی مالك 
استخدام افراد در مشاغل گوناگون بايد كه تجربه 
و تحصيالت باشد نه رابطه و آشنايی با اين و آن 

وهفتم؛ مسئول تامين معيشت افراد باسواد.

:بهعقیدهشماآسیبهایاجتماعیافراد
دیپلمه افراد یا است بیشتر بیکار تحصیلکرده

کارگر؟
هر چه باشد فردی كه هرچند ديپلم يا حتی پايين 
تر است، وقتی بر سر كار است از بسياری كارهای 

يست  شا نا

فرد شاغل  از مدرك تحصيلی،  می پرهيزد. جدای 
باالتر از يك بيكار است و امكان حتی ازدواج را 

هم دارد.

دیگری گونه به را قبل پرسش مایلم :
را اشتغال و کار اگر اینکه آن و نمایم مطرح
نادیدهبگیریم،آیاامکانگرایشیكتحصیلکرده
بهجرموجنایتیافسادواعتیادکاهشمییابد؟
عوض  جرايم  فرم  كه  هستم  آن  بر  بيشتر  من 
سواد  كم  يا  سواد  بی  فرد  يك  اگر  يعنی  می شود 
دست به قتل يا دزدی می زند، يك فرد تحصيلكرده 
به  اقدام  مثال  و  می كند  جرم  ديگر  گونه ای  به 
اختالس های ميلياردی می كند كه نمونه آن همين 

اختالس اخير بود. 

رایگان به فرد دولتی دانشگاههای در :
بر امافشارش استفادهمیکند امکاناتملی از
بدنهاقتصادکشورواردمیشود.دردانشگاههای
وارد خانوادهها بر دقیقا فشار این شهریهای
مضرتر را دو این از یك کدام شما میشود.

میدانید؟
سوال جالبی است. نمی توان صراحتا گفت كدام 
يك بدتر است اما راه حلی كه می توان برای برون 
رفت از اين مشكل پيشنهاد نمود اين است كه تربيت 
دانشجو در دانشگاه های دولتی مشخصا برای مشاغل 

مشخصی باشد و تنها برای نخبه ها باشد.
 اين موضوع نيازمند برنامه ريزی و عدم وجود 
رابطه در استخدام ها است. اين تربيت مستقيم تنها 
برای مشاغل مشخص و معين و مطابق با نيازهای 
اما  می گردد.  اجرا  پيشرفته  كشورهای  در  جامعه، 
بومی  راه،  تنها  هم  شهريه ای  دانشگاه های  برای 
سازی است. يعنی دانشگاه ها بومی، اساتيد بومی، 
دانشجويان بومی، رشته ها بومی و مشاغل نيز بومی 
با  مطابق  دانشجو  دريافت  طبيعتا  چراكه  باشد. 
نيازهای شغلی همان منطقه صورت می گيرد و 
ديگر فرد بيكار نمی ماند. از طرفی درسی هم 
كه داده می شود مطابق با نيازهای همان جامعه 
است. و به اعتقاد من بايد در سيستم آموزشی 

كشور تجديد نظر اساسی صورت گيرد.

:وسخنآخر؟
در پايان به عبارت و سپس ابياتی 
از سعدی شيرازی اكتفا می كنم: 

شيطان  با  جنگ  سالح  علم 
است و خداوند سالح را چون به 
اسيری برند، شرمساری بيش بََرد.
علم چندان كه بيشتر خوانی/

چون عمل در تو نيست نادانی
دانشمند/ نه  بَُود  محقق  نه 

چارپايی بر او كتابی چند
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استراحت حالت در باید پاها و نشیمنگاه
باشندوشخصنبایدهیچگونهاحساسحالت

گرفتگيوفشارعضالتبدنراحسکند؛

زاویهبیناستخوانرانهاوساقپاهاباسطح
بر عمود پاها وساق بوده مساوي زمین افق

زمینباشد؛

پاهاکاماًلصافوکفپاهاچسبیدهبهزمین
باشدوانگشتانپاهابهحالتکشیدهقرارگیرد.

شانههابایددرحالتاستراحت
دریكسطحقرارگیرد؛

سینهوباالتنهکاماًلکشیده،سر
مستقیموصافنگهداشتهشود؛

موقعنشستنازصندليمحکمباپشتياستفادهکنیدطوري
رويصندليبنشینیدکهزانوهاباالترازمفاصلرانقرارگیرند
اینعملباعثميشودقسمتتحتانيستونفقراتصافگردد
واگرزانوهاپایینترازمفصلرانباشدفشارزیاديبهقسمت
پایینستونفقراتواردميشودبرايپیشگیريميتوانازیك

زیرپایيباارتفاعمناسببدناستفادهکرد؛

صندلي روي بر نشستن از امکان صورت در
دواروچرخدارخودداريکنید؛

بههیچعنواندریكوضعیت اینکه ودرآخر
ثابتبهمدتطوالنيبررويصندليننشینیدوبعد
ازمدتيازرويصندليبلندشویدوقدريقدمزده

ودومرتبهبنشینید؛

دردنیايکامپیوترامروزيومشاغلپشتمیزنشیني
فراوان،بسیاريمشکالتبرايکاربرانکامپیوترپیش
ميآیدکهدربعضيمواقعدردناكميشوددرباالدر
جهتبهبودیاپیشگیريازاینعالیمدرد،برايافراد
کاربرمعیارهاومشخصههايصحیححالتنشستنبر

رويصندليرابرايشمابیانميکنیم

برروي براينشستنصحیح اولینحرکت
صندليایناستکهنشیمنگاهوپشتکاماًل
بهقسمتعقبوپشتيصندليچسبیدهباشد؛
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معيار هاي نشستن صحيح

بر روي صندلي

مسعود
جعفري
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عرفان نظرآهاري نويســنده و شاعر، متولد 1353 
در تهران دكتراي رشــته زبان و ادبيات فارسي است. 
نظر آهاری تا كنون در جايگاه عضو هيات داوری و 
كارشناسی جشــنواره های كتاب و مطبوعات، كتاب 
سال جمهوری اسالمی، كتاب سال رضوی، جشنواره 
مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، جشنواره 
مطبوعات كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، 
جشنواره قصه گويی و شــعرخوانی كانون پرورش 
فكری كــودكان و نوجوانان وعضويت در شــورای 
سياســتگذاری و كميته علمی بررسی و چاپ كتاب 
در شركت انتشارات »علمی و فرهنگی« فعاليت كرده 
است و در سمت ســردبير برنامه ويژه نوجوانان در 
راديو و رييس كميته علمی و شــورای سياستگذاری 
پروژه »شعر جهان« برای انتشار كتاب های حوزه شعر 
پنج قاره در شــركت انتشــاراتی »علمی و فرهنگی« 
مشغول به كار بوده است. وي تا كنون جوايز بسياري 
را از آن خود كرده است، از جمله: جايزه ادبي پروين 
اعتصامي،جايزه كتاب سال جمهوري اسالمي ايران، 
جايزه كتاب فصل، جايزه كتاب ســال وزارت ارشاد، 
جشنواره كتاب كانون پرورش فكري، كنگره شعر زنان 
و نيز لوح افتخار  IBBY دفتر بين المللي كتاب براي 
نســل جوان  در اسپانيا. او يكي از نويسندگان كتاب 
)داستان صلح( است كه در كره جنوبي به چاپ رسيده 

است. نظرآهاري هم اكنون به تدريس در دانشگاه ها و 
مراكز علمي و آموزشي مشغول است.

بسياري از حرف هاي نظرآهاري حرف هاي تازه اي 
هســتند و به گونه اي برجسته شخصيت نويسنده در 
آنان متبلور اســت. عرفان روح دين اســت و عرفان 
نظر آهاري بخش عرفاني دين را به شــيوه اي اديبانه  
براي نسل جوان روايت مي كند.كتابهاي او  در قالب 
داستانهاي كوتاه مفاهيمي چون خدا، عشق و.... را بيان 
مي كند و كتاب هايي اســت كه انسان با  خواندن آنها 
حال بهتري  پيدا مي كند. آثار متعددي از او منتشر شده 
است كه از آن جمله مي توان به:  دو روز مانده به پايان 
جهان، روي تخته ســياه جهان با گچ نور بنويس، در 
سينه ات نهنگي مي تپد، پيامبري از كنار خانه ما رد شد، 
ليلي نام تمام دختران زمين است، جوانمرد نام ديگر 
تو، من هشتمين آن هفت نفرم، نامه های خط خطی، 
چاي باطعم خدا، و ...اشاره كرد. كتاب هاي او به زبان 
انگليسي، فرانسه، تركي، كردي، عربي و... ترجمه شده 

است.
متن ذيل از كتاب »هرقاصدكي يك پيامبر اســت» 

آورده شده است.
»يلدا نام يك فرشته است«

يلدا نام فرشته ای اســت باال بلند، با تن پوشی از 
شب و دامنی از ستاره. يلدا نرم نرمك با مهرآمده بود. 

با اولين شب پاييز و هر شب ردای سياهش را قدری 
بيش تر بر سر آسمان می كشيد تا آدم ها زير گنبد كبود 
آرام بخوابند. يلدا هرشــب بر بام آسمان و در حياط 
خلوت خدا راه می رفت والبه الی خواب های زمين، 
الاليی ش را زمزمه می كرد. گيسوانش در باد می وزيد 

و شب به بوی او آغشته می شد.
***

يلدا، شبی از خدا پاره ای آتش قرض گرفت. آتش 
كه می دانی، همان عشــق است. يلدا آتش را در دلش 
پنهان كرد تا شــيطان آن را ندزدد. آتش در يلدا بارور 

شد.
فرشته ها به هم گفتند: » يلدا، آبستن است، آبستن 
خورشيد. و هر شب قطره قطره خونش را به خورشيد 
می بخشد و شبی كه آخرين قطره را ببخشد، ديگر زنده 

نخواهد ماند.«
فرشته ها گفتند: »فردا كه خورشيد به دنيا بيايد، يلدا 

خواهد مرد.«
***

يلدا هميشه همين كار را می كند، می ميرد و به دنيا 
می آورد. يلدا آفرينش را تكرار می كند.

راســتی، فردا كه خورشيد را ديدی به ياد بياور كه 
او دختر يلداست و يلدا نام همان فرشته ای است كه 

روزی از خدا پاره ای آتش قرض گرفت

ناطور دشت  نام يك رمان از  نويسنده  مشهور آمريكا 
به نام ديويد ســالينجر است. شخصيت اصلي اين كتاب، 
هولدن كالفيلد نوجواني هفده ساله است كه در لحاظ آغاز 
رمان، در يك مركز درماني بســتري است و ظاهراً قصد 
دارد آنچه را پيش از رسيدن به اينجا از سر گذرانده براي 
كسي تعريف كند و همين كار را هم مي كند و رمان نيز بر 
همين پايه شكل مي گيرد. در زمان اتفاق افتادن ماجراهاي 
داستان، هولدن پسر شانزده ســاله اي است كه در مدرسه 
شــبانه روزي »پنســي« تحصيل مي كند و حاال در آستانه 
كريســمس به علت ضعف تحصيلي )چهار درس از پنج 
درسش را مردود شده و تنها در درس انگليسي نمره قبولي 
آورده است( از دبيرستان اخراج شده و بايد به خانه شان در 

نيويورك برگردد.
تمام ماجراهاي داســتان طي همين سه روزي )شنبه، 

يك شنبه و دوشنبه( كه هولدن از مدرسه براي 
رفتن به خانه خارج مي شــود اتفاق مي افتد. 
او مي خواهد تا چهارشــنبه كه نامه مدير 
راجع به اخراج او به دست پدر و مادرش 
مي رسد و آب ها كمي از آسياب مي افتد به 

خانه بازنگردد. 
به همين خاطر از زماني كه از مدرسه 
خارج مي شــود دو روز را سرگردان و 
بدون مكان مشــخصي سپري مي كند 

و اين دو روز سفر و گشت وگذار 
نمادي است از ســفر هولدن از 

كودكي به دنيــاي جواني و از 
دســت دادن معصوميتش در 

جامعه پرهرج و مرج آمريكا.

هر قاصدكي
 یك پیامبر است

ناطور دشت

نويسنده : عرفان نظرآهاري

نشر: نشر فروهر

نويسنده: ديويد سالينجر
مترجم:احمد كريمي
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برای اجرای آخرين  جمعه 22 شهريور 92  و 
تابستان،  در  فراب  شركت  گلگشت  تقويم  برنامه 
نام  از  يكی  به عنوان  »تنگه واشی«  به  سفر  عازم 
آشناترين جاذبه های طبيعی و گردشگری كشورمان  

می شويم. 
تنگه واشی دره ای است كوهستانی كه در حدود 
15 كيلومتری شمال غرب شهرستان فيروزكوه قرار 
و  تابستان ها  در  آن  مناسب  جوی  شرايط  و  دارد 
با  انگيز  هيجان  و  جذاب  مواجهه ای  همچنين 
رودخانه ای كه چاره ای جز عبور از دل آن نيست،  
همواره جمعيت انبوهی از مسافران و گردشگران را 
به سوی خود جلب می نمايد. شايد به جرات بتوان 
گفت كه در هر تابستان، هزاران نفر از مردم تهران 
و استان های همجوار، روزهای آخر هفته خود را در 

تنگه واشی سپری می كنند.
مركزی  ساختمان  مقابل  از  صبح   5 ساعت 
شركت فراب حركت كرده و به طرف جاده هراز 
می رويم و با پشت سر گذاشتن جاجرود و بومهن، 
تا  تهران  فاصله  می شويم.  فيروزكوه  جاده  وارد 
 7 ساعت  است.  كيلومتر   150 حدود  كوه  فيروز 
و  برگشته  تهران  به طرف  آنجا می رسيم. كمی  به 
می شويم  فيروزكوه  جاده  شمال  در  جاده ای  وارد 
كه توسط تابلويی بزرگ در ابتدای راه، مسافران را 
به سمت روستای جليزجند و تنگه واشی هدايت 

می كند.
از لحاظ موقعيت جغرافيايی، در البرز شرقی قرار 
داريم و چشم اندازهای ساكت و زيبای كوهستانی 
و همچنين مراتع و باغ های سرسبز، شما را تا زمان 

پيمودن مسير 15 كيلومتری مقصد نهايی همراهی 
درختان  انبوه  با  جليزجند  روستای  به  می كند. 
روزگاران  در  كه  روستايی  می رسيم.  كهن سال اش 
گذشته، ييالقی باستانی برای پادشاهان و حاكمان 

محلی بوده است. 
كيلومتر   4 طی  از  بعد  و  دقيقه   7/30 ساعت 
متعددی  پاركينگ های  محل  به  شمال،  طرف  به 
مسافران  انبوه  پذيرای  است  قرار  كه  می رسيم 
باشد.  ماه  شهريور  از  درجمعه ای  گردشگران  و 
در  برای صرف صبحانه  را  نيم ساعته  زمانی  ابتدا 
سرد- دوستان،  از  تعدادی  برای  و  خنك-  هوای 

صبحگاهی تنگه واشی  در نظر گرفته و بعد از آن 
ارائه اطالعات و توضيحات  معارفه و  نيز، مراسم 
چگونگی  منطقه،  جغرافيايی  مختصات  پيرامون 

ت
ش
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تنگه واشی دره ای 
است كوهستانی 
كه در حدود 
15 كيلومتری 
شمال غرب 
شهرستان فيروزكوه 
قرار دارد و شرايط 
جوی مناسب آن 
در تابستان ها و 
همچنين مواجهه ای 
جذاب و هيجان 
انگيز با رودخانه ای 
كه چاره ای جز عبور 
از دل آن نيست،  
همواره جمعيت 
انبوهی از مسافران 
و گردشگران را به 
سوی خود جلب 
می نمايد. شايد به 
جرات بتوان گفت 
كه در هر تابستان، 
هزاران نفر از مردم 
تهران و استان های 
همجوار، روزهای 
آخر هفته خود را در 
تنگه واشی سپری 
می كنند

گزارش يك گلگشت
در استان تهران

فرامرز
نصيري

تنگهواشـــــــيديدار  از
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بينی شده  بندی پيش  برنامه و زمان  شكل اجرای 
و همچنين نكاتی آموزشی در باره نحوه مواجهه و 

حركت در رودخانه و ... انجام می شود. 
در منطقه تنگه واشی، دو تنگ كوهستانی و باشكوه 
وجود دارد. برای رسيدن به تنگ اول در حدود 20 
دقيقه راهپيمائی در جهت شمال الزم است و سپس 
ادامه پيمايش مسير در دل رودخانه!  طول تنگ اول 
300 متر است و با ديواره هايی عظيم به طول تقريبی 
100 متر احاطه شده است. قدم گذاشتن به آب سردی 
كه از برف های كوهستان های باال دست می آيد در ابتدا 
كمی سخت است و به قول يكی از دوستان كلی دل 
و جرات می خواهد!! اما خيلی زود انسان به آن عادت 

می كند و لذت بردن از هيجان آن شروع می شود.
از آن شلوغی و ازدحام آزاردهنده معمول در تنگ 
واشی هنوز خبری نيست و می توانيم خوشحال باشيم 
از  بعد  كرده ايم.  آغاز  زود  خيلی  را  برنامه خود  كه 
نزديك به ده دقيقه راهپيمائی در رودخانه، به يك اثر 

تاريخی می رسيم.
كتيبه ای عظيم در دل سنگ های ديواره شرقی كه 
يادگاری از زمان قاجار است. اين كتيبه با ارتفاع 7 متر 
و عرض 6 متر به فرمان فتحعلی خان و طی سه سال 
حكاكی شده و شكارگاهی سلطنتی را نمايش می دهد.

زمان  دقيقه  كه حدود 45  اول  تنگ  از  عبور  با 
می برد به دشتی پهناور و سرسبز وارد می شويم و 
سپس استراحتی دلچسب و بسيار لذت بخش در 
تنگ  فاصله  آن.  مطبوع  گرمای  و  آفتاب  نور  زير 
دوم از محل دشت نيز در حدود نيم ساعت است. 
متر،   800 حدود  در  طولی  با  دوم  تنگ  پيمايش 
از آبشاری صورت می گيرد  با هدف ديدار  عمدتا 
كه در انتهای آن قرار دارد. عبورمان از تنگ دوم در 
فضايی ساكت تر و با آرامش بيشتر انجام می شود 
اما زمانی كه به آبشار خروشان و زيبای انتهای مسير 
می رسيم بايد از شلوغی مسافر و گردشگر مستقر 

شده در آن نقطه حيرت كنيم!!
آب  می شويم  وارد  كه  آبشار  زير  حوضچه  به 
نمی رويم.  جلو  خيلی  می شود.  عميق  بيش  و  كم 
شايد ديگر خيسی بدن و سردی آب اجازه لذت 
بردن از هيجان رودخانه نوردی را به اعضای گروه 
ندهد. خيلی سريع عكس های يادگاری را گرفته و 

بازگشت خود را آغاز می كنيم.
بازگشتی كه كامال كيفيتی متفاوت با زمان رفت 
دارد و آن جمعيت انبوهی است كه رو به باال روان 
است و تمامی عرض تنگ را پوشانده!! صرف ناهار 
خيلی  و  می گيرد  صورت  پهناور  دشت  همان  در 

اول می شويم. صحنه هايی  از تنگ  زود عازم گذر 
كه می بينيم باوركردنی نيست! تنگ واشی از سيل 
جمعيت سياهی می زند!! به هر شكل، ما نيز راه خود 
را باز كرده و ساعت 13 به محل پاركينگ می رسيم 
و يك ساعت بعد، پيش از آنكه مسيرهای بازگشت 
در ترافيكی سرسام آور قفل شود به طرف تهران 

حركت می كنيم.
اعضای شركت كننده در برنامه:

- شاهين توكلی
- شهروز بهنيا

- قاسم حسينيان
- نويد شيخ الوكاليی

- مسعود پيركندی
- مريم نعيمی 

- حميده توكلی
- محبوبه اميدبيگی

- الهه الهام پور
- گلناز حبيب وند

- زهرا اميری
- حسين روستا

- بيتا سادات سامنی
- اميد پورآذر

كتيبه ای عظيم در 
دل سنگ های ديواره 

شرقی كه يادگاری 
از زمان قاجار است. 

اين كتيبه با ارتفاع 
7 متر و عرض 

6 متر به فرمان 
فتحعلی خان و طی 

سه سال حکاكی 
شده و شکارگاهی 
سلطنتی را نمايش 

می دهد.
با عبور از تنگ 

اول كه حدود 45 
دقيقه زمان می برد 

به دشتی پهناور 
و سرسبز وارد 

می شويم و سپس 
استراحتی دلچسب 
و بسيار لذت بخش 
در زير نور آفتاب و 
گرمای مطبوع آن. 
فاصله تنگ دوم از 
محل دشت نيز در 
حدود نيم ساعت 

است

61

ت
ش

گلگ

آبان و آذر 1392 - شماره 35



مهارت هاي برنامه ريزي

ندا
بهرامي *

در شماره پيش بيان كرديم كه ارزشمندترين دارايي 
كه در راه دستيابي به اهداف و رسيدن به مقصد داريم، 
ذهن ماست و همچنين بيش از 80 درصد موفقيت، 
واضح،  و  دقيق  تفكر  براي  كه  است  زماني  حاصل 
درخصوص اهداف و راه رسيدن به آن صرف كرده ايد. 
توانايي در تعيين اهدافي مشخص و شفاف و هماهنگ 
با استعدادها و توانايي ها، اولين گام واقعي در رسيدن 
به مقصد و موفقيت پايدار به حساب مي آيد. در اين 
شماره از نشريه فراب به چگونگي رسيدن به اهداف 

مهم زندگي، مي پردازيم: 
 1. اهداف خود را به طور دقيق و ملموس تعريف 

كنيد.
2. براي رسيدن به آن اهداف، گام هايي را تعريف 

كنيد.
3. هريك از گام هاي تعريف شده را اجرا كنيد.

به عبارت  و  نداده ايد  انجام  را  فوق  گام هاي  اگر 
برويد،  مي خواهيد  كه  جايي  از  چشم اندازي  بهتر، 
برنامه ريزي  به هدف خود  رسيدن  براي  يا  نداريد 
نكرده ايد يا خود را در عمل كردن به برنامه تان ناتوان 
مي دانيد، بهتر است همان جا كه هستيد، بمانيد؛ زيرا 
تا زماني كه ندانيد به كجا مي خواهيد برويد و از چه 
راهي به مقصد مي رسيد، فرقي نمي كند كه هم اكنون 
در كجا قرار داريد و در چه جهتي حركت مي كنيد.

داشتن هدفي  كه  مي كنند  فكر  مردم  از  بسياري 
مشخص و مثبت انديشي و خوش بيني به اين هدف، 
تنها الزمة موفقيت و خوشبخت بودن است. انتخاب 
كار  آغاز  نقطة  فقط  اما  دارد؛  اهميت  بسيار  مقصد 
كار  مقصد،  انتخاب  از  پس  مي آيد.  حساب  به 
به  كه  است  آن  زمان  حال،  مي شود.  شروع  اصلي 
خود نشان دهيم كه دربارۀ هدفتان جدي و مصمم 
هستيد. بنابراين هر روزه روي اهداف مهم خود كار 
كنيد زيرا تنها افراد برتر هستند كه بيشتر اوقات، به 
اهداف خود فكر مي كنند. اكثر مردم به جاي هدف، 
دارند.  خيال هايي  و  رؤيا  و  اميد  آنان  دارند.  آرزو 
اين رؤيا ها خيلي زود از ذهن افراد پاك مي شود و 

شفافيت و مسير خاصي ندارد.
»براي تحقق هدف، قبل از استفادۀ توان فيزيكي و 
انجام دادن كار، بايد با برنامه ريزي كردن، به حد كافي 

از توانايي هاي ذهني استفاده كنيد.« 
برخيفوایدبرنامهریزيعبارتاستاز:

اين فرصت را در  به شما جهت مي دهد و   -1
مي خواهيد  كجا  به  بدانيد  كه  مي گذارد  اختيارتان 
برنامه،  بدون  برسيد.  آنجا  به  بايد  و چطور  برويد 
در زندگي جهت نخواهيد داشت و وقت خود را 

است  ممكن  كه  كرد  خواهيد  تلف  كارهايي  براي 
هيچ تأثيري در آيندۀ شما نداشته باشد. 

قرار  خودتان  دست  در  را  زندگي  كنترل   -2
اقبال  و  شانس  به  را  خود  زندگي  اگر  مي دهد. 
واگذار كنيد يا اجازه دهيد كه ديگران زندگي شما 
را كنترل كنند، مطمئناً نااميد و دلسرد خواهيد شد. 
به  رسيدن  راه  تنها  زندگي،  كنترل  درد ست گرفتن 
چيزهايي است كه واقعاً مي خواهيد. برنامه ريزي كردن 
و هدفمند بودن در زندگي، باعث مي شود به همان 
شيوه اي كه دوست داريد، زندگي كنيد و به كسي 

نياز نداشته باشيد. 
3- به شما آرامش مي دهد. همين كه بدانيد گام ها 
سر  پشت  را  خواسته هايتان  به  رسيدن  مراحل  و 
برنامه،  بدون  آرامش مي كنيد.  احساس  مي گذاريد، 
دچار گيجي و سردرگمي مي شويد كه كجا برويد و 

روزهايتان را چطور بگذرانيد. 
مي دهد.  اشتياق  و  شور  و  قدرت  شما  به   -4
پيش روندۀ  تحقق  بلكه  نيست؛  موفقيت سرنوشت 
روي  پيش  را  هدفي  وقتي  است.  ارزشمند  هدفي 
خود داشته باشيد، با شور و اشتياق بيشتري زندگي 

مي كنيد و براي رسيدن به آن گام برمي داريد. 
مراحل  هدف،  به سمت  حركت  و  برنامه ريزي 
شامل  خالصه،  به طور  كه  دارد  معيني  و  مشخص 

مراحل زير است: 
از  بگيريم كه در هر حوزه اي  تصميم  1- دقيقاً 

زندگي، چه مي خواهيم.
2- هدف خود را نوشته و آن را كّميت بردار كنيم.
3- مهلتي تعيين كرده و زمان دقيق دستيابي به 

هدفمان را مشخص كنيم.
4- تمام موانعي را كه بايد براي رسيدن به هدف 

از سر راه برداريم، شناسايي كنيم. 
5- دانش و مهارت هايي را كه براي دستيابي به 

هدف به آنها نيازمند مي شويم، را تعيين كنيم.
داشتن  براي  اصلي  شروط  از  هدف گذاري، 

زندگي خوب، برنامه ريزي دقيق است. 
انیشتین: »تخيل مهم تر از دانش است« 

اهداف خود را بنويسيد. برخي افراد فكر  حتماً 
مي كنند كه مي دانند چه مي خواهند و چگونه به آن 
مي رسند و ديگر هيچ نيازي به نوشتن اهداف خود 
احساس نمي كنند. اين افراد بايد بدانند كه نوشتن 
نيز  به شفاف شدن آن  تعيين مقصد،  به جز  اهداف، 
كمك كرده و برخي مواقع نيز در كار برنامه ريزي و 
اصالح اهداف به فرد كمك مي كند. پس، نوشتن و 

مكتوب كردن اهداف را جدي بگيريد. 

برنامه ريزي كوتاه مدت
آگاه  خود  بلندمدت  اهداف  از  اينكه  از  پس 
كوچك تري  به  فعاليت هاي  را  آنها  بايد  شديد، 
تقسيم كنيد. براي رسيدن به اهدافي كه براي پنج، 
ده يا بيست سال آيندۀ خود تعيين كرده ايد، نيازمند 
برداشتن گام هاي كوتاه تري هستيد كه دراصطالح، 
به آنها برنامه هاي كوتاه مدت مي گويند. مجموع اين 
هدايت  اهدافي  به سمت  را  فرد  گام ها،  و  برنامه ها 
مي كند كه در بلند مدت دارد. شايد بسيار دشوار باشد 
كه تعيين كنيد براي رسيدن به يكي از اهدافتان در 
دهيد  انجام  امروز  بايد  را  آينده، چه كاري  ده سال 
يا فهرست  فعاليت هاي فرداي شما چه باشد تا به 
بهتر است كه  برسيد. پس،  بلند مدت خود  اهداف 
در نظر  شكستن  فعاليت ها  براي  مياني  مرحله اي 
بگيريد و اهداف خود را به اهداف ساالنه و ماهيانه 
و در آخر،  فعاليت هاي هفتگي و روزانه تقسيم كنيد. 
و  تمام رنگي  يادداشت برداري  نوعي  ذهن  نقشة 
مصور است كه يك نفر يا گروهي از افراد مي توانند 
آن را تهيه كنند. در كانون نقشه، ايده يا تصور اصلي 
قرار دارد. از اين كانون، شاخه هايي منشعب مي شود 
كه نشان دهندۀ ايده هاي اصلي است و تمام آنها به 
ايده اي كه در مركز نقشه قرار دارد، متصل مي شود. 
كه  فرعي  شاخه هايي  اصلي،  شاخة  هر  از  سپس، 
مي كند،  بررسي  بيشتري  عمق  با  را  موضوعات 

منشعب مي شود.
مي توان  نيز  فرعي  شاخه هاي  اين  از  هريك  به 
شاخه هاي فرعي بيشتري اضافه كرده و اين ايده را 
اين  تمام  كه  آنجا  از  كرد.  بررسي  به طور جزئي تر 
نيز  ايده ها  تمام  بوده،  متصل  يكديگر  به  شاخه ها 
چنان  موضوع،  اين  و  است  ارتباط  در  يكديگر  با 
وسعت و عمقي به نقشة ذهن مي دهد كه فهرستي 

ساده از ايده ها، هرگز چنين توانايي را ندارد.

برنامه ريزي توسط نقشۀ ذهن
برخي روش ها براي برنامه ريزي وجود دارد كه 
با كمك روش هاي خآلقانه و استفاده از تصاوير، در 

برنامه ريزي به فرد كمك مي كند.
اين شيوۀ برنامه ريزي به فرد امكان مي دهد كل 
برنامه را به صورت جامع در نظر بگيرد و هر جا كه 
به افزايش يا كاهش  فعاليت هاي مشخصي نياز بود، 
بتواند بدون تغييرات اساسي در برنامه، آن را به طرح 
اصلي بيافزايد. در اصطالح، به اين شيوۀ برنامه ريزي، 

برنامه ريزي با كمك نقشه هاي ذهن مي گويند.
*دانشآموختهجامعهشناسي
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نقشۀ ذهن نوعي 
يادداشت برداري 
تمام رنگي و مصور 
است كه يك نفر 
يا گروهي از افراد 
مي توانند آن را 
تهيه كنند. در 
كانون نقشه، ايده 
يا تصور اصلي 
قرار دارد. از اين 
كانون، شاخه هايي 
منشعب مي شود 
كه نشان دهندۀ 
ايده هاي اصلي 
است و تمام آنها 
به ايده اي كه در 
مركز نقشه قرار 
دارد، متصل مي شود. 
سپس، از هر شاخۀ 
اصلي، شاخه هايي 
فرعي كه موضوعات 
را با عمق بيشتري 
بررسي مي كند، 
منشعب مي شود
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سر به مهر
کارگردان:هادیمقدمدوست

اینفیلمداستاندخترتنهاوخستهایاست
کهکمكهاییكدوستباعثبهبودشرایطش
میشود،اماایندختربرایمعرفیایندوستبه

دیگرانشهامتکافیندارد.
بازیگران:لیالحاتمی،آرشمجیدیوخاطرهاسدی

ابرهای ارغوانی
کارگردان:سیامكشایقی

خالصهداستان:احمدباخبرمیشودکهپروانه،
و خانه سابقش همکالسی و دوست خواهر
خانوادهاشرادرشهرستانرهاکردهوبهتهران
آمدهاست.احمدمیپذیردکهپروانهراپیداکندو
اوراراضیکندکهبهخانهوخانوادهاشبرگردد.
بازیگران:حسینیاری،هانیهتوسلی،بهنازجعفری،
شبنممقدمی،شیرینیزدانبخش،امیدروحانیو

رویاتیموریان

خسته نباشيد
کارگردان:محسنقرایی،افشینهاشمی

درگیرِ که جهانگرد زوجی داستان: خالصه
میانهسفرخوددر در یکدیگرند، با اختالفاتی
ایرانباموسسهجهانگردیطرِفقراردادشانبه
مشکلبرمیخورند.مستخدمِاخراجِیهتلیکه
کمك به دارند سکونت آن در جهانگرد زوج

پسرعمویشبرایآنهانقشهایمیکشند...
حسام فاطمی، جالل بیات، غوغا بازیگران:

محمودی،فرزادباقری

پشت در هيچكس نيست
خواننده،دکلمه:فروغخراسانی

اشعار:فروغخراسانی

پندار
)اثریازامیرمهیارتفرشیپور(

ژانر:کالسیك

ترانه های بنان )نامه های گمشده(
خواننده:غالمحسینبنان

ژانر:سنتی

ماهنامه ی انديشه پويا
گفتوگوبابهرامبیضایی

یادداشتهاییازآیدینآغداشلو،بابك
احمدی،هوشنگگلمکانی،هارون

یشایاییودیگران
دیماه1392
8000تومان

دايی وانيا
کارگردان:اکبرزنجانپور
نویسنده:آنتوانچخوف

دورهاجرا:12آذر1392-09دی1392
ساعت:19:00

بهایبلیت:15,000تومان
بازیگران:شمسیفضلاللهی،اکبرزنجانپور

و...

سقراط
نویسندهوکارگردان:حمیدرضانعیمی

محلاجرا:تاالروحدت
دورهاجرا:21آذر1392-27دی1392

ساعت:18:30
بهایبلیت:20,000تومان

بازیگران:فرهادآئیش،الدنمستوفیو...

هم طناب 
نویسندهوکارگردان:مهینصدری

محل:تاالرشمس
دورهاجرا:7آذر1392تا20دی1392

ساعت:20:30
مدت:75دقیقه

بهایبلیت:20,000تومان

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.  
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رنج فكر كردن
كودكي كه تو يك ظهر داغ مرداده ماه، خسته و 
تشنه از پياده روي هاي تكراري، تو صف طوالني 
اتوبوس ايستاده و با جثه كوچيكش همه چيز رو از 
پايين ميبينه...! از ترس گم شدن تو سيل آدم هاي 
سياه پوش تو صف، دست مادرش را با تمام زوري 
بليط  كه داره فشار ميده. نگاه مي كنه به پيرمرد 
فروش با پيرهن آبي آسماني رنگ و رو رفته اش كه 
به عشق صداي راديو دو موجش، گرماي دكه اش 
رو تحمل ميكنه،براي چندمين بار نگاهي به سكه 
پنج تومني زردرنگ ميكنه كه فرو رفته تو آسفالت 
داغ كف خيابون، ديدن دوره گردهاي ژنده پوش 
كه بي تفاوت به صداي بوق ماشينها و قيل و قال 
عابرها زير سايه درخت پير كنار كانال بدون آب 
بلوار كشاورز، لذت فراموشي تو خواب رو به رنج 
فكر كردن به سختي هاي زندگيشون ترجيح داده 
بودند. نگاه ميكنه به راننده ميني بوس فيات نارنجي 
كه با دست آفتاب سوخته اش، ماشين هاي پشت 
سرشو به آرامش دعوت ميكنه و بعد از توقفي 
غليظ  دودي  به  رو  راننده هاي عصباني  طوالني 
مهمون ميكنه. براي چندمين بار تشنه بودنش رو به 
مادرش اعالم ميكنه و كالفه از بوي عرق پيچيده 
در فضا جوري كه خدا گناه كوچيكش رو نبينه، 
چادر كشيده شده روي زمين نفر جلويي رو با 
كفشش كثيف تر از قبل ميكنه. بعد از فوت كردن 
كف دست عرق كرده اش دوباره محكم تر از قبل 
دست مادرش رو ميگيره و از البه الي جمعيت 
نگاهي به امتداد خيابون ميندازه. تو حرارت موج 
دار، اتوبوس بنز سفيد رنگ رو ميبينه كه از دور 
الك پشت وار از نزديكشون رد ميشه. همه بي قرار 
با رسيدن اون اين پا و اون پا مي كنند. اتوبوس با 
صداي گوشخراش ترمز چند متر جلوتر از صف 
مي ايسته و كودك با وجود تشويق هاي مادر، بازنده 
نبرد تن به تن با زن هاي چادر به دندان ميشه و 
جايي غير از روي پله واسه خودش نميتونه پيدا 
كنه و هر ايستگاه مجبور ميشه پياده شه و تالش 

بيشتر واسه گرفتن جاي قبليش رو پله ها .....!!
*هومنقوچاني

تفاوت هاي
من و رئيسم

وقتي من يك كاري را دير تمام مي كنم، من 
كند هستم.

و  دقيق  او  دهد،  طول  را  كار  رئيسم  وقتي 
كامل است.

***
تنبل  من  ندهم،  انجام  را  كاري  من  وقتي 

هستم.
وقتي رئيسم كاري را انجام ندهد، او مشغول 

است.
***

وقتي كاري را بدون اينكه از من خواسته شود 
انجام دهم، من قصد دارم خودم را زرنگ جلوه 

دهم.
وقتي رئيسم اين كار را كند، او ابتكار عمل به 

خرج داده است.
***

رئيسم  رضايت  جلب  در  سعي  من  وقتي 
داشته باشم، من چاپلوسم.

وقتي رئيسم، رئيسش را راضي نگاه دارد، او 
همكاري مي كند.

***
وقتي من اشتباهي كنم، من نادان هستم.

وقتي رئيسم اشتباه كند، او مانند ديگران يك 
انسان است.

***
وقتي من در محل كارم نباشم، من يك جايي 

خارج از محل كار در حال گشت زدن هستم.
مشغول  او  نباشد،  دفترش  در  رئيسم  وقتي 

انجام امور سازمان است.
***

داشته  استعالجي  مرخصي  روز  يك  وقتي 
باشم، من هميشه مريض هستم.

وقتي رئيسم در مرخصي استعالجي باشد، او 
حتمًا خيلي بيمار است.

***
وقتي من مرخصي بخواهم، بايد يك جلسه 

دليل و توجيه بياورم.
وقتي رئيسم به مرخصي برود، بايد مي رفت 

چون خيلي كار كرده است.
***

رئيسم  مي دهم،  انجام  خوبي  كار  من  وقتي 
هرگز به خاطر نمي آورد.

رئيسم  دهم،  انجام  اشتباهي  كار  من  وقتي 
هرگز فراموش نمي كند.

کلیدواژه:کارمند،رئیس،عملکرد

كوتاه
داستان 
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 صبوحی)مهرانمدیری(: ميدونی 
لمس كردن بدن شير چه حسی داشت؟

امیر)بهرامرادان(: نه !!!
توی  شير  قدرت  كه  فهميدم  صبوحی: 

عضالتش نيست...توی وجودشه...
بياره،  به دست  رو  چيزی  ميخواد  وقتی 
تمام وجود  با  ميشه،  بلند  وجود  تمام  با 
دنبالش ميكنه، و با تمام وجود به دستش 

مياره...
روياتو به دست بيار...

مهدی كرم پور سينما را با ساخت فيلم های 
كوتاه داستانی و مستند آغاز كرد. در طی اين 
فيلم  از 12  بيش  ساخت  بر  عالوه  سال ها، 
كوتاه داستانی، دو فيلم بلند نيز ساخته  است؛ 
»جايی ديگر« و »چه كسی امير را كشت؟«. او 
در كنار فيلم سازی با مطبوعات نيز همكاری 
مقاالت  و  نوشته ها  می توان  و  است  كرده 
مختلفی را در ميان آثارش ديد. عالوه بر اين 
كرم پور به تدريس سينما هم پرداخته و در 
جشنواره های مختلف وظيفه انتخاب و داوری 
آثار شركت كننده را برعهده داشت. او در كنار 
عضو  ايران،  سينمای  آكادمی  در  عضويت 
سينمای  كارگردانان  كانون  مركزی  شورای 
فيلم  انجمن  موسس  هيات  عضو  و  ايران 
كوتاه ايران نيز هست. فيلمنامه »پل چوبی« به 
نوعی يك برداشت آزاد از » كازابالنكا« مايكل 
واقعا  چوبی  پل  می شود.  محسوب  كورتيز 
عبارت مناسبی برای اين فيلم است. اين »پل 
چوبی« به حدی لغزان و غيرقابل اعتماد هست 
كه هركسی توان گذشتن از آن را ندارد. اگر 
بخواهيم از اين پل رد شويم احتمال سقوط 
بسيار فراوان است و اگر هم موفق به رد شدن 
از اين پل با مشقت زياد شديم، در نهايت هم 
قسم می شويم كه هرگز بار ديگر سراغ اين 

»پل چوبی« نرويم!






