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شبكه هاي  نمايشگاه  و  کنفرانس 
و  علوم  توسعه  هدف  با  هوشمند 
هوشمندسازي  با  مرتبط  فناوري  هاي 
منظور  به  و  انرژي  و  برق  شبكه هاي 
از  اعم  دانشگاهي  محققين  گردهمايي 
اساتيد، دانشجويان و متخصصين بخش 
در  آذرماه   28 و   27 تاريخ  در  صنعت 
)شهيد  برق  و  آب  صنعت  دانشگاه 
عباسپور(  برگزار شد. در اين کنفرانس 
بيش از 150 مقاله در زمينه هاي مختلف 
با  همزمان  و  شد  ارائه  هوشمند سازي 
نيز  تخصصي  کارگاه هاي  مقاالت  ارائه 

برگزار شد. سرکار خانم مهندس فوالدي 
کارگاه  مهندسي،  معاونت  همكاران  از 
بر  مبتني  »ارزيابي  عنوان  را  با  آموزشي 
گراف امنيت شبكه PLC G3 به عنوان زير 
هوشمند«  شبكه هاي  مخابراتي  ساخت 
برگزار کرد که با استقبال کارشناسان و 
متخصصين امر مواجه شد. اين کنفرانس 
اولين کنفرانس هوشمند سازي است که 
توسط انجمن علمي شبكه هاي هوشمند 
به ميزباني پرديس فني عباسپور دانشگاه 
درسالن  شد.  برگزار  بهشتي  شهيد 
تخصصي  نمايشگاه  کنفرانس،  جنبي 

شبكه هاي  محصوالت  خصوص  در 
گيري  اندازي  سيستم هاي  و  هوشمند 
هوشمند برگزار گرديد که شرکت فراب 
در اين نمايشگاه با برپايي غرفه نسبت به 
 AMI معرفي پروژه هاي خود در زمينه
نمود.  مشارکت  هوشمند  کنتورهاي  و 
توضيحات  نمايشگاه   اين  درافتتاحيه 
و  پروژه ها  خصوص  در  مبسوطي 
فعاليتهاي صورت گرفته توسط شرکت 
فراب در خصوص شبكه هاي هوشمند 
به آقاي دکتر عارف رئيس انجمن علمي 

شبكه هاي هوشمند ارايه شد. 

از  جمعي   92/9/27 تاريخ  در 
مكانيك  مهندسي  رشته  دانشجويان 
دانشگاه صنعتي شريف از نيروگاه لوارك 
بازديد کردند. در اين بازديد ضمن معرفي 
فعاليت هاي شرکت فراب به دانشجويان، 
عملكرد کليه تجهيزات نيروگاه تشريح و 

به سواالت آنان پاسخ داده شد. 
بازديدکنندگان  از  نيز  پايان  در 
رضايت  ميزان  که  شد  انجام  نظرسنجي 
ايشان از کيفيت بازديد معادل 92 درصد 

بود. 

 

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

عمودي مخزن  نصب  عمليات  انجام   
ستاره  پااليشگاه   21 يونيت  در   VV-2191  

خليج فارس

 Pump P-2220 Iانجامعملیاتنصب 
دریونیت22پاالیشگاهستارهخلیجفارس

 عملیاتجوشکاريدرFieldیونیت12
پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

روي لولهها انتقال عملیات از نمایي  
پاالیشگاه پروژه 12 یونیت Pipe Rack

ستارهخلیجفارس

 نمایيازعملیاترنگوسندبالستلولهها
پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

اخبار سازمان

مشارکت فراب در اولين کنفرانس
 و نمايشگاه شبکه هاي هوشمند انرژي

بازديد دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف
 از نيروگاه لوارك



اخبار ناردیس

روابط  گسترش  و  توسعه  راستاي  در 
و  ايران  دو جانبه  تجاري  و  اقتصادي 
ترکمنستان، سازمان توسعه تجارت ايران 
با سيزدهمين اجالس کميسيون  همزمان 
فرصت هاي  همايش  کشور،  دو  مشترك 
 تجاري و صدور خدمات فني و مهندسي را در 

عشق آباد ترکمنستان برگزار نمود. شرکت 
نفرات  با  بيشتر  تعامل  براي  نيز  نارديس 
در  و  شرکت  همايش  اين  در  ترکمني 
زمينه تهاتر خدمات فني و مهندسي با گاز 
وارداتي ترکمنستان جلساتي را با رييس 
اداره گاز ترکمنستان برگزار کرد. از ديگر 

شرکت هاي حاضر در زمينه انجام خدمات 
اين همايش مي توان  فني و مهندسي در 
سابير  آباد  راهان  پارس،  شرکت هاي  از 
جهان  ايران،  ايتوك  ديداس،  بين الملل، 
نوسازي  عمران  مشانير،  عمراب،  پارس، 

کرمانشاهان، صانير و لوله پي گستر نام برد.

کالن  سياست هاي  تحقق  راستاي  در 
به  شرکت  ورود  بر  مبني  فراب  شرکت 
 1392/09/13 تاريخ  در  سيويل،  حوزه 
شرکت فراب موفق به اخذ رتبه اول پيشنهاد 

فني و مالي در مناقصه احداث جاده کالر به 
کفري در سليمانيه کردستان شد. در تاريخ 
1392/10/08 ابالغيه اجراي پروژه از سوي 

کارفرما دريافت شد.

قرارداد اجراي اين پروژه نيز در تاريخ 
92/11/2 امضاء شد. اين پروژه به عنوان 
گامي مهم در جهت ورود شرکت فراب به 

حوزه سيويل محسوب خواهد شد. 

سرخط اخبار شركت نوتاش
 عملیاتجوشکاريدرShopپروژهپاالیشگاه

ستارهخلیجفارس

Pump P-2220 Hانجامعملیاتنصب  
دریونیت22پاالیشگاهستارهخلیجفارس

نمایيازعملیاتداربستبنديوتختهریزي 
یونیت21پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

 عملیاتفیتاپدرFieldیونیت12پروژه
پاالیشگاهستارهخلیجفارس

 رنگآمیزيخطوطگاورنرواحد1و2و3
نیروگاهسیمره

نمایيازساختماننیروگاهپروژهداریان 

گامي براي گسترش روابط تجاري

برنده شدن شرکت فراب در مناقصه احداث جاده کالر به کفري

حضور نارديس در همايش فرصت هاي تجاري و صدور خدمات فني و مهندسي در عشق آباد تركمنستان

در سليمانيه كردستان عراق صورت گرفت

پروژه آزاد- ساخت دريچه ها و توربين
مدفون بخش  قطعات  کليه  ارسال  با 
درفت  )دريچه هاي  هيدرومكانيك 
نصب  بخش  عماًل  آزاد،  پروژه  تيوب( 
دريچه ها فعال گرديده و عمليات ساخت 
در  را  خود  پاياني  مراحل  نيز  دريچه ها 

کارگاه سازنده طي مي کند. 
تا پايان ديماه سال جاري کار مونتاژ 

و  يافته  خاتمه  دريچه ها  جوشكاري  و 
شده  آغاز  آنها  ماشين کاري  عمليات 

است.
 در بخش توربين نيز پروژه در جريان 
ديستريبيوتر  مونتاژ  به طوري که  است 
در  کيس  اسپيرال  روي  بر  سوم  واحد 
رانر  ساخت  عمليات  بوده  انجام  حال 

واحد دوم نيز خاتمه يافته و اين قطعه 
مربوطه  شفت  با  همزمان  باالنس  آماده 
ساخت  عمليات  همچنين  مي باشد. 
ياتاقان  روغن  کننده  خنك  سيستم 
براي هر سه واحد  خاتمه يافته و اين 
تجهيزات پس از انجام بازرسي و تست 

به سايت ارسال خواهد شد.

اخبار توبا

اخبار سازمان



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

اتمامنصبداکتفنهایTCCنیروگاه 
حرارتيپارسیان

CO2جوشکاريساپورتهايخطوط 
ساختمانپروژهنیروگاهحرارتيپارسیان

فالشینگروغنتوربینواحداولنیروگاه 
حرارتيپارسیان

عملیاتنصبداکتهواسازجنوبي 
نیروگاهسیمره

نصبPit Linerواحد2پروژهنیروگاهداریان 

و  توربين  تجهيزات  ساخت  کار 
ژنراتور داريان در بخش هاي مختلف در 
حال پيشرفت است به طوري که تا پايان 
دي ماه ماشينكاري قطعات اصلي آغاز 
واحد  Facing plate هاي  همچنين  و 
اول Bottom Ring  با موفقيت نصب 
گشتاور  و  بسته  مخصوص  پيچ هاي  و 
الزم نيز اعمال شد. اين قطعه هم اکنون  
شرکت  عمودي  کاروسل  ماشين  روي 

هپكو در دست ماشين کاري نهايي است. 
 Head cover Facing plate هاي 
واحد اول و پيچ هاي مخصوص مربوط 
نيز ساخته شده و آماده نصب مي باشند 
ماشينكاري  نهايي  مراحل  آن  از  پس  و 
اين  از  پيش  شد.  خواهد  دنبال  به  را 
  Operating Ring ماشينكاري  نيز 
قطعه  اين  و  پايان رسيده  به  واحد دوم 
 Distributer  تا رسيدن ساير قطعات

از کشور چين در انبار نگهداري خواهد 
 Bottom Ring, جوشكاري  شد. 
 , Operating Ring  Head cover
نيز خاتمه يافته و اين قطعات در انتظار 

نوبت ماشينكاري مي باشد.
خام  مواد  برشكاري  و  مواد  تأمين 
تجهيزات دريچه هاي هيدرومكانيك نيز 
و  فرايندهاي جوش  و  بوده  جريان  در 

مونتاژ نيز به زودي آغاز خواهد شد.

از پروژه هيدرومكانيك سيمره ارسال شش دستگاه دريچه ورودي 
آنها  مدفون  قطعات  از  بخشي  و  استاپالگ  دريچه  دستگاه  يك  و 
هر  عمليات ساخت  پايان دي ماه سال جاري  تا  که  است  باقيمانده 
شش دستگاه دريچه خاتمه يافته و رنگ آميزي دو دستگاه از آنها نيز 
تكميل گرديده و 4 دستگاه ديگر در حال رنگ آميزي مي باشند. دريچه 
استاپالگ نيز در کارگاه سازنده در حال اعمال تغييرات طرح مي باشد 
که پس از خاتمه عمليات مذکور به کارگاه رنگ ارسال خواهد شد. 

راستاي  در  فراب  گروه  سرمايه  و  تجارت  شرکت 
فوق  نقل  و  حمل  زمينه  در  خود  بازار  توسعه  فعاليت هاي 
 4 مناقصه حمل  در  تـوانـست  سنگين ظــرف سال جاري 

نگله مخزن 70 تني شرکت آذر آب به عنوان نفر اول مناقصه 
انتخاب و در مدت کمتراز يكماه 4 مخزن70 تني را ازمبداء 

شرکت اذر آب به مقصدفاز 19 عسلويه حمل نمايد. 

اخبار توبا

اخبار شركت تجارت وسرمایه گروه فراب

پيشرفت کار ساخت تجهيزات توربين
 و ژنراتور پروژه داريان

اعمال تغييرات دريچه استاپالگ  در پروژه هيدرومکانيك سيمره

حمل4 نگله مخزن 70 تني توسط شرکت تجارت وسرمايه گروه فراب



سرخط اخبار شركت نوتاش
Exhaust CO2عملیاتنصبداکت 

واحد1و2و3نیروگاهسیمره

اتاق Large Screenاندازي عملیاتراه  
کنترلنیروگاهسیمره

  آغازبکارعملیاتجوشکاريلولههادر
Shopپتروشیميپردیس

نصبتجهیزHeater–H3001پتروشیمي 
پردیس

Shopاجرايعملیاتبتنریزيکفسوله 
پتروشیميپردیس

تحویلساختماناداريموقتکارفرمايپروژهپارسجنوبي

نصبیاتاقاننیروگاهپروژهآزاد

Turbine Alignmentپروژهالصدرعراق

نصبتابلوهايDCSوانجامکانکشنکابلهايمربوط
بهپروژهپارسیان

نصبجرثقیلاصلينیروگاهپروژهداریان

اتماماحداثکانالانحرافآببرايسددایراباپروژهاومااویا

سنکرونواحدبخارنیروگاهشیرکوهباشبکهبرقسراسري

انجامHydro TestمربوطبهSpiral Caseواحددومپروژهداریان

مونتازTBMدومدرپرتالورودي
تونلپایابپروژهاومااویا



ساخت دو نيروگاه بادي توسط شركت Vestas )هند(
ساخت  براي  سفارش  دو  دانمارك  کشور  از   Vestas شرکت 
 Jangi توربين بادي به مجموع ظرفيت 51,8 مگاوات براي پروژه هاي
و Charbarba در هند دريافت نمود. اين سفارش شامل تحويل، 
نصب و راه اندازي 25 واحد 2 مگاواتي و يك واحد 1,8 مگاواتي 
از نوع V100 است. برنامه ريزي شده است 21,8 مگاوات از اين 
پروژه ها در جوالي سال 2014 و 30 مگاوات باقي مانده در مارس سال 

2015 راه اندازي شود. 

  Isimba ساخت نيروگاه آبي
توسط شركت CWE )اوگاندا(

شرکت چيني CWE توافقنامه اي با دولت اوگاندا براي ساخت نيروگاه 
آبي 188 مگاواتي Isimba امضاء نمود. ساخت اين نيروگاه در ابتداي 
سال 2014 شروع خواهد شد و 34 ماه به طول خواهد انجاميد. بر طبق 
مفاد توافقنامه، شرکت CWE مسئوليت اجراي خط انتقال را نيز بر عهده 
خواهد داشت. در سال جاري اين دومين پروژه برق آبي است که توسط 
دولت اوگاندا به پيمانكاران چيني واگذار شده است. در ژوئن سال 2013 
نيز دولت اوگاندا ساخت نيروگاه 600 مگاواتي Karuma را به شرکت 

Sinohydro واگذار کرده بود. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبي Kalekoy )تركيه(
قرارداد ساخت نيروگاه 636 مگاواتي Kalekoy  به شرکت آلماني 
Voith و شرکت فرانسوي Alstom ابالغ گرديد. در اين قرارداد 
مسئوليت تامين سه واحد 202 مگاواتي از نوع فرانسيس به شرکت 
Voith واگذار شده است. شرکت آلستوم نيز مسئوليت تامين يك 
واحد 30,6 مگاواتي از نوع فرانسيس عمودي، ژنراتور و تجهيزات 
BOP الكتريكال را بر عهده خواهد داشت. الزم به ذکر است اين 
دو شرکت در اجراي يك پروژه ديگر به نام Beyhan 1 در کشور 

ترکيه نيز با هم همكاري دارند.

حمايت مالي بانك جهاني از پروژه توسعه
 نيروگاه آبي Cambambe )آنگوال(

در راستاي اجراي پروژه توسعه نيروگاه Cambambe، بانك 
جهاني تمايل خود را براي حمايت مالي پروژه به مبلغ 512 ميليون 
دالر اعالم نمود. طرح توسعه شامل ساخت دومين ساختمان نيروگاه 
ساخت  است.   Kwanza رودخانه  روي  واحد   4 راه اندازي  و 
قرارداد  قالب  در   Odebrecht شرکت  توسط  نيروگاه  ساختمان 
EPC انجام خواهد شد. برنامه ريزي شده است اين پروژه در سال 

2017 به بره برداري برسد.

امضاي تفاهم نامه ساخت نيروگاه آبي   Nam Kong 1)الئوس(
شرکت CWE چين اعالم کرد که در تاريخ 23 آگوست تفاهم نامه 
ساخت نيروگاه Nam Kong I را با شرکت الئوسي EDL امضاء کرد. 
اين نيروگاه داراي ظرفيت 150 مگاوات خواهد بود. الزم به ذکر است 
که در اين تفاهم نامه ساخت نيروگاه، خط انتقال و پست در قالب قرارداد 

EPC به شرکت CWE واگذار شده است. 

شروع فرآيند ساخت 
نيروگاه آبي Broadlands )سريالنكا(

 Broadlands که در مناقصه نيروگاه آبي CNEEC شرکت چيني
رتبه اول را کسب نموده بود، مسئوليت ساخت نيروگاه را بر عهده 
گرفت. اين نيروگاه داراي ظرفيت 35 مگاوات خواهد بود و هزينه 
اجراي آن 82 ميليون دالر برآورد شده است. در اين پروژه شرکت 
چيني CNEEC ساخت سدي به ارتفاع 24 متر، ساخت ساختمان 
نيروگاه، دو واحد 17,5 مگاواتي، پست و 3 کيلومتر خط انتقال برق را 
انجام خواهد داد. اين نيروگاه توانايي توليد 126 گيگاوات ساعت برق 
در سال را دارد و از انتشار بيش از 86 هزار تن گاز CO2 جلوگيري 

خواهد کرد.
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شروع فرآيند ساخت
 نيروگاه آبي Menchum )كامرون(

انرژي  با وزارت   EPC نوع از  قراردادي   CWE شرکت چيني
کامرون براي ساخت نيروگاه 72 مگاواتي Menchum امضاء 
نمود. اين قرارداد از نوع طراحي، تامين و ساخت است. برآورد 
انجامد. اين شرکت  اين پروژه 40 ماه به طول  اتمام  شده است 
چيني در حال حاضر نيز مشغول اجراي يك پروژه ديگر در شرق 

کامرون به نام Pangar و به ظرفيت 30 مگاوات است.

نهايي شدن مذاكرات براي ساخت نيروگاه برق آبي 
Rio Grande-Rositas )بوليوي(

شرکت Hydro China اعالم کرد که مذاکرات ساخت 
نيروگاه 600 مگاواتي در کشور بوليوي نهايي شده است. ساخت 
از  مالي دارد. پس  منابع  ميليارد دالر  به 1,3  نياز  نيروگاه  اين 
اتمام اين پروژه عالوه بر توليد برق، براي آبياري بيش از 200 
هزار هكتار زمين کشاورزي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
همچنين نزديك به يك ميليون هكتار از زمين هاي کشاورزي 
کشور بوليوي در معرض سيالب هاي فصلي قرار دارند که با 

اجراي اين پروژه اين مشكل نيز برطرف خواهد شد. 

شركت Vestas در كشور آلمان نيروگاه بادي 
راه اندازي مي كند )آلمان(

 36 ظرفيت  مجموع  به  بادي  نيروگاه  سه  ساخت  قرارداد 
مسئوليت  شرکت  اين  شد.  ابالغ   Vestas شرکت  به  مگاوات 
بر عهده خواهد  را   V112 نوع از  مگاواتي  واحد 3  تامين 12 
داشت. عالوه بر تامين، نصب و راه اندازي اين واحد ها، شرکت 
همچنين  و   SCADA سيستم  راه اندازي  مسئوليت   Vestas
ارائه خدمات پشتيباني براي 15 سال را بر عهده خواهد داشت.

تامين واحدهاي گازي نيروگاه حرارتي 
Lichterfelde توسط شركت GE )آلمان(

ترکيبي  سيكل  نيروگاه  گازي  واحد   نصب  و  تامين  قرارداد 
Lichterfelde به شرکت GE ابالغ گرديد. اين قرارداد از نوع کليد 
در دست بوده و ارزش آن 240 ميليون يورو برآورد شده است. عالوه 
بر تامين، راه اندازي و ارائه خدمات نگهداري و تعميرات به مدت 25 
سال نيز بر عهده شرکت GE خواهد بود. ظرفيت اين نيروگاه 300 
 GE مگاوات است که 260 مگاوات آن توسط توربين گازي شرکت

که از نوع 9F است، تامين خواهد شد. 

احداث نيروگاه بادي
 توسط شركت Gamesa )كاستاريكا(

قرارداد EPC ساخت نيروگاه بادي به ظرفيت 50 مگاوات به 
شرکت  قرارداد  اين  طبق  شد.  ابالغ   Gamesa اسپانيايي  شرکت 
از نوع  تامين و نصب 25 واحد 2 مگاواتي  Gamesa مسئوليت 
اين  که  است  شده  برنامه ريزي  داشت.  خواهد  عهده  بر  را   G87
نيروگاه در اوايل سال 2015 به بهره برداري برسد. تامين مالي اين 
انجام   Export-Import Bank آمريكايي  بانك  توسط  پروژه 

گرفته است.
 Pocerady بازسازي نيروگاه حرارتي

توسط شركت آلستوم )چكسلواكي(
حرارتي  نيروگاه  بازسازي  قرارداد   Czech Energy شرکت 
Pocerady را به شرکت آلستوم واگذار نمود. ارزش اين قرارداد 11 
ميليون يورو است که در آن شرکت آلستوم وظيفه بازسازي دو بويلر 
اين نيروگاه را بر عهده خواهد داشت. اين نيروگاه با مجموع ظرفيت 
1200 مگاوات )شش واحد 200 مگاواتي( در دو فاز احداث گرديد. 
اولين فاز اين نيروگاه در سال 1971 و با ظرفيت 800 مگاوات شروع 
با ظرفيت 700 مگاوات در سال 1977  فاز آن  به کار کرد. دومين 

راه اندازي شد.
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اخبار صنعت نفت و گاز جهان

به  براي  پاکستاني  هيات  يك  که  شرايطي  در 
تعويق انداختن ضرب االجل احداث خط لوله ايران 
- پاکستان به تهران سفر کرده است، اين کشور در 
شرف امضاي يك قرارداد 2/5 ميليارد دالري با قطر 

براي واردات گاز طبيعي مايع )ال ان جي( است. 
مذاکره پاکستان با قطر درخصوص واردات گاز، 
براي احداث خط  اين کشور را  برنامه  ابهام درباره 
لوله واردات گاز از ايران بيشتر مي کند. شاهد خان 
عباسي، وزير نفت و منابع طبيعي پاکستان، با طفره 
رفتن از پاسخ به سوالي درباره تكليف پروژه خط لوله 
ايران در صورت واردات گاز از قطر تنها به گفتن اين 
جمله بسنده کرد که پاکستان به رغم پروژه واردات 
ما  دارد.  احتياج  بيشتري  گاز  به  قطر  از  ان جي  ال 
به دنبال تمام راه هاي ممكن هستيم.اما باوجود اين 
سخنان وزير نفت پاکستان، ابهام زماني بيشتر مي شود 
زيادي  مالي  مشكالت  با  پاکستان  دولت  بدانيم  که 
مواجه است و حتي پول کافي براي واردات گاز از 
قطر را ندارد چه برسد به اينكه بخواهد هر دو پروژه 
واردات گاز از قطر و ايران را به طور همزمان پيش 

ببرد.برخي منتقدان دولت پاکستان با توجه به توان 
مالي ضعيف اين کشور، توانايي دولت در پرداخت 
پول واردات ال ان جي از قطر را زير سوال برده اند، 
اگرچه ال ان جي وارداتي تا حدودي جايگزين نفت 
مصرفي براي توليد برق خواهد شد.شكيب شراني، 
عدم  گفت:  پاکستان  دارايي  وزارت  سابق  مشاور 

استفاده از نفت باعث افزايش ذخاير ارزي مي شود 
و به مقامات اجازه مي دهد که دست کم بخشي از 
پول ال ان جي وارداتي را بپردازند.اين در شرايطي 
است که يك هيات پاکستاني براي مذاکره با مقامات 
ايران در خصوص يك چارچوب زماني جديد براي 

تكميل پروژه خط لوله ايران و پاکستان در تهران به 
سر مي برد و به دنبال متقاعد کردن مقامات ايران به 
تمديد ضرب االجل تكميل اين پروژه است.دو کشور 
و  هستند  در خاك خود  لوله  تكميل خط  مسوول 
اگر طرف پاکستاني نتواند تا پايان 2014 خط لوله 
را تكميل کند بايد تا زماني که پروژه را تكميل کند، 
روزانه يك ميليون دالر جريمه به ايران بپردازد. ايران 
موافقت کرده که پاکستان را به خاطر عدم تكميل خط 
لوله در موعد مقرر)پايان 2014( جريمه نكند. ايران 
900 کيلومتر از خط لوله را در خاك خود احداث 
کرده و منتظر تكميل 700 کيلومتر باقيمانده آن در 
خاك پاکستان است. آمريكا مدتهاست که پاکستان را 
تهديد مي کند که اگر پروژه خط لوله آي.پي را پيش 
ببرد با تحريم هاي اين کشور مواجه مي شود. وزير 
نفت و منابع طبيعي پاکستان با اشاره به قطعي هاي 
مكرر برق که از سال ها قبل اعتراض پاکستاني ها را 
برانگيخته، گفت: اين آخرين زمستاني است که مردم 
ناراضي هستند.وي وعده داد که بهبود خوبي در تامين 

گاز پاکستان در سال آينده رخ دهد.

حجم مبادالت تجاری ايران و فرانسه می تواند تا ساالنه پنج ميليارد دالر افزايش 
يابد. محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت معدن تجارت صبح )سه شنبه 15 بهمن( 
در نشست مشترك هيات های تجاری ايران و فرانسه گفت: به رغم ظرفيت های 
زياد دو کشور، متاسفانه مبادالت آنها در چند سال اخير به دليل مسائل تحريم 
در سطح پايينی باقی مانده است.او افزود: در حالی که حجم مبادالت تجاری 
اين دو کشور می تواند به 5 ميليارد دالر يا بيشتر افزايش پيدا کند اما هم اکنون 
اين رقم بسيار پايين است.نعمت زاده با اشاره به منابع غنی نفت و گاز ايران 
اظهار کرد: اميدوارم شرکت های فرانسوی بتوانند با سرمايه گذاری در اين بخش 
موجب پيشرفت اين دو بخش شوند. وی با اشاره به توانمندی بخش خصوصی دو 
کشور گفت: شرکت های حاضر در اين نشست می توانند اجرای پروژه ها و انتقال 
تكنولوژی زمينه را برای اجرای پروژه ها و سرمايه گذاری در کنار هم انجام دهند.
وزير صنعت، معدن و تجارت برقراری همكاری بانكی بين دو 
کشور را الزمه ارتباط بين ايران و فرانسه دانست و افزود: 
برای  بين دو کشور  تجاری  کميته  برگزاری نشست 
پيگيری نشست های گذشته، برگزاری نمايشگاه های 
تجاری  هيات  تبادل  دو کشور،  هر  در  اختصاصی 
کشور  دو  اين  که  است  اقداماتی  از 
يك  به  رسيدن  برای  می توانند 

نشست مناسب انجام دهند.

مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد از صادرات گوگرد پااليشگاه 
خانگيران با خلوص 99,98 درصد به بازارهای جهانی خبرداد. ناصر اسالمی افزود: 
پااليشگاه گاز خانگيران به علت غلظت باالی هيدروژن سولفوره گاز خوراك آن در 
حال حاضر بزرگترين توليد کننده گوگرد کشور است.وی اظهارداشت: اين محصول 
در حال حاضر با خلوص 99,98 درصد در شرکت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد 
توليد می شود.اين مقام مسئول ميزان توليد گوگرد در اين شرکت را روزانه 2 هزار تن 
اعالم و تصريح کرد: فرآيند توليد گوگرد در اين مجتمع به صورتی است که پس از 
جداسازی از گاز و عمليات کاتاليستی مراحل توليد، گوگرد حاصل می شود.اسالمی با 
اشاره به اينكه ماموريت پااليشگاه خانگيران، فرآورش گاز طبيعی و توليد محصوالت 
جانبی همچون گوگرد و فرآورده های نفتی و عرضه آن به بازارهای داخل و خارج 
از کشور است، بيان داشت: به منظور ارتقای رضايت مندی برای مشتريان گوگرد، 
خلوص اين محصول از زمان توليد تا زمان تحويل به دست مشتريان اندازه گيری 
می شود.وی با بيان اينكه بخشی از محصول گوگرد اين مجتمع به وسيله کاميون و از 
طريق جاده به دست مشتريان می رسد، تاکيد کرد: سعی خواهيم کرد تا اين محصول 
با ارزش، با کيفيت عالی به دست مشتری برسد. مديرعامل شرکت پااليش گاز شهيد 
هاشمی نژاد يادآور شد: عمده گوگرد توليدی اين شرکت از طريق راه آهن و حمل 
و نقل جاده ای برای صادرات، به مبادی بنادر جنوب منتقل می شود. پااليشگاه گاز 
شهيد هاشمی نژاد در شرق کشور، تامين کننده گاز طبيعی شش استان کشور شامل 
خراسان رضوی، شمالی، جنوبی، گلستان، مازندران و بخشی از استان سمنان است. 

پاكستان در آستانه امضاي قرارداد گازي 2/5 ميليارد دالري با قطر

صادرات گوگرد پاالیشگاه خانگيرانامکان افزایش مبادالت تجاری ایران و فرانسه
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چنان  دارای  ايران  نفتی  جديد  قراردادهای  مدل 
جذابيتی است که پيش بينی می شود صف شرکت های 
بين المللی برای سرمايه گذاری تشكيل شود. سيدمهدی 
حسينی، در يك نشست خبری با حضور خبرنگاران 
داخلی و خارجی، مدل ايرانی قراردادهای نفتی جديد 
وزارت نفت را جذاب تر از قراردادهای در حال اجرا در 
کشور عراق دانست و گفت: در اين مدل قراردادی حق 
رزرو ذخاير نفت و گاز از سوی شرکت های بين المللی 
به شرطی می تواند از سوی ايران در نظر گرفته شود 
که هيچ گونه مالكيتی در مخازن برای آن شرکت ها 
ايجاد نكند. وی گفت: کميته بازنگری در قراردادهای 
نفتی تاکنون 30 مدل قراردادی شامل مدل قراردادهای 
است. کرده  بررسی  را  عراق  در کشور  موجود  نفتی 

قرارداد  نوعی  را  عراق  در  نفتی  قراردادهای  حسينی 
خريد خدمات )سرويس کانترکت( دانست و گفت: 
اين نوع قرارداد توانسته است رابطه مثبت و خوبی ميان 
ميزان توليد و درآمد ايجاد کند.رئيس کميته بازنگری در 
قراردادهای نفتی وزارت نفت تاکيد کرد: مدل جديد 

قراردادهای نفتی ايران نسبت به قراردادهای نفتی موجود 
در کشور عراق پيشرفته تر و همه موانع و نواقص در 
با  اخير  سال های  در  عراق  است.  شده  برطرف  آن 
شرکت های بين المللی نفتی، قراردادهايی برای توسعه 
ميدان های نفتی خود به صورت قرارداد خدمات فنی 20 
ساله امضا کرده است. اين قراردادها قابل تمديد تا 25 

سال نيز هست. در اين قراردادها شرکت های بين المللی 
نفتی، خدمات فنی را برای توسعه  ميدان های بزرگ 
نفتی در جنوب عراق ارائه می دهند. وی با بيان اين که 
تا 20 سال آينده مصرف نفت خام در دنيا با افزايش 

امروزه  گفت:  می شود،  روبرو  بشكه ای  ميليون   25
يكی از نگرانی های دنيا استمرار در روند عرضه انرژی 
است، در آينده نفت و گاز با سهم 65 درصدی خود 
در سبد انرژی دنيا نقش زيادی را به خود اختصاص 
می دهد.حسينی به نياز 150 ميليارد دالری ايران برای 
سرمايه گذاری در بخش های باالدستی صنعت نفت خود 
طی 5 سال آينده اشاره کرد و گفت: سهم سرمايه گذاران 
خارجی در اين ميان با توجه به نگرانی هايی که در 
زمينه استمرار در عرضه نفت و گاز در دنيا،وجود دارد  
بايد زياد باشد.رئيس کميته بازنگری در قراردادهای نفتی 
وزارت نفت يكی از موانع سرمايه گذاری خارجی در 
صنعت نفت ايران را جذاب نبودن قراردادهای نفتی 
دانست و گفت: طی چهار ماه گذشته کميته بازنگری 
در قراردادهای نفتی وزارت نفت بيش از 3 هزار نفر 
ساعت جلسه و کار تحقيقاتی برای بازنگری و تحول 
در اين قراردادها داشته است؛ همچنين اين کميته تاکنون 
71 رساله دکترا را در دانشگاه های داخلی و خارجی در 

اين زمينه بررسی کرده است.

شرکت مالزيايي پتروناس اعالم کرده که در ميدان غراف در استان ذيغار در 
جنوب عراق به مقادير قابل توجهي نفت دست يافته است.

پتروناس(،  باالدست  عملياتي  )شرکت  عراق  پتروناس  کاريگالي  شرکت 
ليميتد  غراف  ژاپكس  همراه شرکت  به  که  است  اکتشاف  اين  عامل  شرکت 
نيز شرکت دولتي  اکتشاف نفت ژاپكس( و  با شرکت ژاپني  )شرکت مرتبط 
نفت عراق )شرکت نفت شمال( در توسعه اين ميدان فعاليت مي کنند.شرکت 
پتروناس و ژاپكس فعاليت حفاري در اين ميدان را در ماه ژوئن )خرداد–تير( 
2011 آغاز کردند.به گفته مقامات شرکت عامل، تا امروز 11 چاه شامل دو چاه 
ارزيابي و 9 چاه توسعه اي در اين منطقه حفاري شده اند و تجهيزات سطحي و 

لوله گذاري هاي مورد نظر براي تغذيه توليد اوليه فراهم شده است.
بر اساس اخبار شرکت ژاپكس، توليد از ميدان غراف با ظرفيت توليد 35 
انتظار مي رود به ميزان 230 هزار بشكه در  هزار بشكه در روز آغاز شده و 
سال 2017 برسد.به نوشته سايت خبري OilReview ، اخالص عبدالرحمان، 
مدير شرکت پتروناس کاريگالي عراق گفته است: موفقيت شرکت پتروناس 
به عنوان اولين شرکت کاشف نفت در اين ميدان به تحكيم شهرت شرکت 
در اين صنعت به عنوان يك شرکت با تجربه و اپراتور توانمند کمك مي کند.

ميدان حلفايا  پتروناس کاريگالي عراق در  اين گزارش حاکي است: شرکت 
نيز شريك است. در حال حاضر شرکت پتروچاينا به عنوان شرکت عامل اين 

ميدان محسوب مي شود.

مديرعامل شرکت نفت خزر از ارزيابی دوره ای پيمانكاران اين شرکت با هدف 
ارتقای کيفيت فعاليت های آنان خبر داد. علی اصولی در سومين جلسه هم انديشی 
مديران و روسای شرکت نفت خزر با بيان اين مطلب افزود: ارزيابی دوره ای پيمانكاران، 
امكان شناسايی موانع کاری و ارائه پيشنهادهای سازنده به پيمانكاران را با هدف بهبود 
کيفيت کار فراهم می کند.وی اظهار داشت: با توجه به ظرفيت های موجود، بايد از توان 
پيمانكاران محلی در مناقصه ها استفاده شود.اصولی بر لزوم بهره مندی بيشتر از توان 
متخصصان داخلی تاکيد و تصريح کرد: اتكا به توان داخلی، فرصت مغتنمی برای 
تبديل تحريم ها به فرصت ايجاد کرده است.  مدير عامل شرکت نفت خزر با اشاره 
به نگاه حمايتی وزارت نفت از اقدام های اين شرکت در آب های عميق خزر تصريح 
کرد:  اثبات وجود منابع نفتی در اين آب ها و عزم جدی برای توسعه ميدان های نفتی 
در آب های حاکميتی کشور، بستر مناسبی را برای فعاليت های توسعه ای شرکت نفت 
خزر بيش از پيش آماده کرده است.   بر اساس اين گزارش، شرکت نفت خزر در 
سال 1376 به عنوان نماينده تام االختيار شرکت ملی نفت ايران، با هدف اکتشاف، 
توسعه و توليد منابع هيدروکربوری در سه استان ساحلی شمال کشور تاسيس شد. 
اين اقدام با توجه به حضور شرکت های متعدد خارجی در دريای خزر و عدم کشف 
منابع هيدروکربوری در اين حوزه و تغيير رژيم حقوقی و مباحث امنيتی، حاکميتی و 
ژئوپلتيكی در خزر روی داد. پس از مطالعات انجام شده و اثبات وجود 46 ساختار 
هيدروکربوری در دريای خزر و با توجه به محدوديت های متعدد و چالش های زياد 

در حوضه آب های عميق، فعاليت حفاری اکتشافی در خزر از سال 1388 آغاز شد. 

پيش بينی تمایل بيشتر برای سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران

ارزیابي دوره اي پيمانکاران شركت نفت خزر پتروناس در عراق به نفت رسيد 56
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صنعت نفت و گاز بريتانيا نگران افزايش متوسط 
حقوق کارگران به بيش از 73 هزار و 600 پوند تا 
پايان سال جاري ميالدي است و اين در حالي است 
که ترس از کمبود نيروي متخصص درصنايع نفت و 

گاز اين کشور روز به روز افزايش مي يابد.
شرکت هاي  مورد  در  که  ارزيابي  گزارش 
منتشر شده  امروز  و  انجام  درياي شمال  در  اپراتور 
کارگران  متوسط  دستمزد  که  مي دهد  نشان  است، 
افزايش  درصد   15 امسال  پايان  تا  صنعت  اين 
سايت در  که  گزارش  اين  اساس  داشت.بر   خواهد 
 Oilandgaspeople.com منتشر شده، 70 درصد 
از مشاغل نفت و گاز نگران افزايش سريع دستمزد ها 
اويل اند  سايت  اجرايي  مدير  فوربس؛  هستند.کوين 
گس پيپل مي گويد: بررسي ما نشان مي دهد افزايش 
درياي شمال سبب  نفت  در صنعت  سرمايه گذاري 
شده تقاضا براي نيروي مناسب به بيشترين ميزان در 
تمام دوره ها برسد که اين اتفاق سبب مي شود کمبود 
نيروي متخصص به طور محسوسي به چشم آيد.به 
گفته فوربس: اين کمبود نيرو زماني بيشتر مشهود است 
که بدانيد نيروي کار متخصص بريتانيا تمايل دارند از 
کشور خارج شده و در خارج از اين کشور به فعاليت 
بپردازند؛ چرا که دستمزد آنها خارج از بريتانيا بيشتر 
از داخل کشور است و اين مساله بيانگر تقاضاي باال 

به نيروي کار متخصصي است که در بريتانيا تجربه به 
دست آورده اند. به گزارش سايت خبري بي بي سي، 
براي کمبود نيرو داليل مختلفي عنوان شده که يكي از 
آنها نبود دوره هاي آموزشي است که به خاطر شايعه 
کاهش نفت درياي شمال اتفاق افتاده است.يكي ديگر 
از داليل پيشنهادي، تكنولوژي جديد و دور از انتظار 

کمپاني ها براي پمپاژ نفت با کيفيت پايين تر است که 
به آنها اجازه داده به منابع بيشتري دست يابند.به نوشته 
بي بي سي نيوز، ديگر نگراني مديران صنعت نفت و 
گاز بريتانيا، مهاجرت نيروي کار آموزش ديده به نقاط 

نفت خيز دنيا است.
بخش  اقتصادي  ساليانه  گزارش  گذشته،  ماه 
تجارت نفت و گاز بريتانيا پيش بيني کرد که مجموع 
سرمايه گذاري ها در درياي شمال از 11,4 ميليارد پوند 
در سال 2012 به 13,5 ميليارد پوند تا پايان امسال 

بيني کرد که سطح  خواهد رسيد.اين گزارش پيش 
توليد رفته رفته کاهش خواهد يافت؛ اما صنعت براي 
خواهد  خرج  بيشتري  پول  خود،  داشتن  نگه  زنده 
سخت  بخش هاي  از  توليد  در  کرد.سرمايه گذاري 
تر در سال هاي اخير افزايش يافته است، چرا که با 
امر  اين  تكنولوژي هاي جديد و قيمت باالي نفت، 
سال  اين سرمايه گذاري ها  است.  به صرفه  همچنان 
گذشته زماني که جورج اوزبورن، صدراعظم انگليس 
طرح معافيت مالياتي براي تشويق کمپاني ها به توليد 
نفت بيشتر از ميادين کوچك و قديمي را معرفي کرد، 
بهبود يافت.به عقيده کارشناسان چنين سرمايه گذاري 
هايي معموال سبب افزايش تقاضا براي نيروي کار، 
فوربس،  گفته  به  مي شود.  خدمات  و  تجهيزات 
اکنون به نقطه عطف تاريخي کمبود  شرکت ها هم 
به  خارجي  شرکت هاي  باالي  الزحمه  حق  و  نيرو 
کارگران رسيده اند. به نظر نمي رسد که با ثبت رکود 
سرمايه گذاري در ماه هاي اخير در درياي شمال، اين 
اين  به  نيروي کار ماهر  فشار بر روي دستمزدها و 
زودي ها بر طرف شود. وي مي افزايد: هرچند مردم 
بسياري هستند که قصد دارند به اين صنعت راه يابند، 
اما هيچ راهنمايي براي آنها در بيرون از صنعت وجود 
ندارد و اکنون زمان آن رسيده که صنعت و دولت 

کارهاي مورد نياز بسياري در اين رابطه انجام دهند.

انگليس در تالش است که برنامه مشترك شرکت 
انگليسي بريتيش پتروليوم و شرکت ملي نفت ايران در 
درياي شمال را از تحريم هاي نفتي عليه ايران مستثني 

کند.
دولت انگليس به خاطر منافع مشترکي که با شرکت 
ملي نفت ايران در ميدان رهوم واقع در درياي شمال 
دارد، از اتحاديه اروپا و امريكا درخواست کرده که 
شرکت بي پي را از تحريم ها عليه نفت ايران معاف 
براي  انگليس  دولت  تالش  گزارش،  کند.بنابراين 
رفع تحريم بي پي در حالي صورت مي گيرد که 50 
درصد از سهام ميدان رهوم که ظرفيت توليد روزانه 
5,4 ميليون متر مكعب گاز را دارد، متعلق به شرکت 
ايراني بوده و از سال 2010 که اين فعاليت مشترك 
آغاز شده به علت اعمال تحريم هاي خصمانه هيچ گونه 

بهره برداري از آن انجام نشده است که همين موضوع 
دولت انگليس را متحمل هزينه بسياري کرده است.
به نوشته وال استريت ژورنال، وزارت انرژي انگليس 
براي معافيت شرکت بي پي از تحريم هاي يك طرفه 
امريكا و اتحاديه اروپا عليه نفت ايران، با طرفين تحريم 
مذاکره کرده است. هرچند که اين وزارتخانه از ارائه 
جزئيات بيشتر در اين باره خودداري کرده است، اما 
براي  راهي  دنبال  به  که  داشته  اذعان  حال  عين  در 
تأمين معافيت بلند مدت به منظور فعاليت مشترك دو 
شرکت در ميدان گازي رهوم است.همچنين وزارت 
امور خارجه امريكا نيز در تأييد اين خبر گفته است: 
بررسي ها براي امكان ايجاد چنين معافيتي در حال 
انجام است.سخنگوي اتحاديه اروپا نيز عنوان کرده 
است که مصوبات تحريم ها عليه ايران اصالح شده 

و شرکت بي پي براي فعاليت مشترك با شرکت ملي 
نفت ايران مشكلي ندارد.البته شرکت بي پي از اظهار 
نظر در اين مورد خودداري کرده است.گفتني است 
با روندي که در پيش گرفته شده، دادگاه هاي مطرح 
اتحاديه اروپا در بررسي پرونده هاي تحريم عليه ايران 
رفته رفته راي به عدم حقانيت اين تحريم ها داده اند 
فعاليت  بر  مبني  و تصريح کرده اند که شواهد الزم 
غيرقانوني اين شرکت ها وجود ندارد.اين اتفاقات در 
حالي انجام مي شود که چندي پيش شرکت کشتيراني 
ايران و 17 شرکت تابعه به علت عدم وجود شواهد 
کافي در اعمال تحريم از طرف دادگاه عالي اتحاديه 
تاريخ 6  در  معاف شد. همچنين  تحريم ها  از  اروپا 
سپتامبر شرکت مهندسي و ساختمان فراساحل ايران و 

8 بانك ايراني از ليست تحريم ها خارج شدند.

رنج صنعت نفت بریتانيا از كمبود نيروي متخصص

آیا BP از تحریم هاي نفتي ایران معاف مي شود؟!
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شرکت های نفتی خارجی در سال 2013 سهم خود 
را در تاسيسات نفت و گاز نيجريه کاهش دادند.به 
اينترنتی ديس دی اليو، شرکت های  پايگاه  گزارش 
نفتی بين المللی در ادامه برنامه های خود برای کاهش 
سرمايه گذاری و فروش تاسيسات نفتی، سهام خود 
نيجريه را واگذار کردند. در پروژه های نفت و گاز 

شرکت های انگليسی- هلندی شل، توتال فرانسه و 
شورون آمريكا از جمله  شرکت هايی بودند که سهام 
خود در پروژه های آب های کم عمق نيجريه را در 
سال 2013 فروختند.اين سه شرکت در سال 2013 
سهام  از  دالر  ميليون  و 500  ميليارد  مجموع 6  در 
خود را واگذار کردند.در همين حال، شرکت اوآندو 
خريد  با  ميالدی  جاری  سال  در  ريسورسز  انرژی 
سهام شرکت آمريكايی کونوکوفيليپس جايگزين اين 
شرکت در نيجريه می شود. ارزش اين قرارداد حدود 
يك ميليارد و 700 ميليون دالر ارزيابی شده است.

شرکت های بزرگ نفتی تمايل دارند سهام های خود 
در 13 بلوك نفتی نيجريه را واگذار کنند، اين شرکت ها 
برای افزايش توليد نفت خود در سال گذشته ميالدی  
در مجموع حدود 100 ميليارد دالر در پروژه های نفتی 

اين  توليد  رشد  وجود،  اين  کردند.با  سرمايه گذاری 
شرکت ها در سال 2013 مطابق انتظارها پيش نرفت.
شل در ماه ژانويه سال جاری ميالدی نسبت به مقدار 
سود خود در سه ماه نخست امسال هشدار داد. اين 

شرکت در سه ماه پايانی 2013 با کاهش شديد سود 
رو به رو شد به طوری که سطح سود شرکت شل 
در اين مدت به دو ميليارد و 900 ميليون دالر رسيد.
اين در حالی است که سود شل در سه ماه پايانی سال 
2012 ميالدی به حدود پنج ميليارد و 600 ميليون دالر 
رسيده بود.شل در ماه ژوئن 2013 از برنامه خود برای 
بلوك های  پروژه آب های کم عمق و  فروش چهار 
که  است  يادآوری  شايان  داد.  خبر  نيجريه  خشكی 
نيجريه در سال 2003 ميالدی توليد 24 ميدان نفتی 
را به 31 شرکت خارجی واگذار کرد که تا به حال از 
اين ميان تنها هشت شرکت موفق به آغاز توليد نفت 
خام شده اند.شرکت های خارجی، دولت نيجريه را به 
دليل سود سرمايه گذاری پايين مقصر می دانند، از سوی 
ديگر، از آنجايي که اقتصاد اين کشور به شدت به نفت 
وابسته است، دولت نيجريه به شرکت های خارجی 

برای توليد نفت خام فشار می آورد.

برای  تالش ها  راستای  در  اندونزی  و  ايران 
دنبال  به  مشترك  سرمايه گذاری های  افزايش 
دالر  ميليارد  سه  ارزش  به  پااليشگاه  يك  ساخت 
مقامات  رويترز،  گزارش  به  هستند.   اندونزی  در 
آگاه گفتند: ايران و اندونزی به دنبال ساخت يك 
پااليشگاه در اندونزی به ارزش حداقل سه ميليارد 

دالر هستند. 
ظرفيت  توسعه  دنبال  به  شدت  به  اندونزی 
واردات  به  وابستگی  کاهش  و  خود  پااليشگاهی 
اين  برای  خارجی  شرکای  جذب  اما  است  نفت 
کشور دشوار بوده زيرا گفتگوهای دولت با شرکت 
به  اخيرا  عربستان  آرامكو  شرکت  و  کويت  نفت 

 10 طی  است.  شده  متوقف  مالياتی  مسائل  دليل 
از  فراتر  اندونزی  در  پروژه ای  هيچ  گذشته  سال 

مرحله برنامه ريزی های اوليه نرفته است. 
يادداشت  پرديس«  بارانی  »نخل  ايرانی  شرکت 
تفاهمی را با شرکت منابع کريسيندو اندونزی برای 
بررسی امكان تاسيس يك پااليشگاه در اين کشور 
پااليش  ظرفيت  پااليشگاه  اين  است.  کرده  امضا 
را  ايران  سنگين  نفت  بشكه  هزار   300 دستكم 
خواهد داشت.  شرکت کريسيندو همچنين احتماال 
ايران را در طوالنی  روزانه 300 هزار بشكه نفت 
ايرانی  شرکت  و  کرد  خواهد  خريداری  مدت 
قصد دارد 30 درصد هزينه احداث اين پااليشگاه 

نسبتا  بازيگران  شرکت  دو  کند.  سرمايه گذاری  را 
کوچكی در مقياس جهانی هستند.  ماهندرا سيرگار 
رييس هيات هماهنگی سرمايه گذاری های اندونزی 
در يك مراسم تجاری مشترك بين ايران و اندونزی 
ايران  يك  به  بين المللی  جامعه  گفت:  جاکارتا  در 
دارد.   احتياج  يافته  توسعه  و  رشد  حال  در  قوی، 
ايران است  با  آماده همكاری  اندونزی  افزود:  وی 

و از فرصت های خوب در آينده استقبال می کند. 
دولتی  انرژی  گفت:  شرکت  همچنين  وی 
فرصتهای  بررسی  حال  در  اندونزی)پرتامينا( 
سرمايه گذاری در ايران است. سيرگار به جزييات 
بيشتر در اين باره اشاره نكرد.  اندونزی در حال 
بشكه  ميليون  يك  پااليش  ظرفيت  روزانه  حاضر 
نفت را دارد که حدود دو سوم تقاضای اين کشور 
را تامين می کند و به معنی اين است که اين کشور 
بايد برای پر کردن اين شكاف روزانه بيش از 500 
هزار بشكه فرآورده های سوختی وارد کند. مجموع 
تجارت بين ايران و اندونزی طی يك دهه گذشته 
پنج برابر شده و در سال 2012 به يك ميليارد و 

260 ميليون دالر رسيد.

كاهش سهم حضور شركت های نفتی خارجی در نيجریه

ساخت پاالیشگاه برای نفت ایران از سوي ایران و اندونزی

9
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برف سنگين و قطعي شبكه برق،زخمي كهنه را تازه كرد

حال صنعت برق خوب است

اما تو باور نکن!
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اقتصاد صنعت برق 
بحرانی است؛این 

جمله به نوعي شاه 
كلید مواضع و اظهار 

نظرهایي است كه 
در چند هفته اخیر و 

به بهانه برف سنگین 
در بخش هاي 

شمالي ایران و قطع 
همزمان برق در 

مناطق گسترده اي از 
استان هاي شمالي 

بر زبان رانده 
شد.شاید بتوان 

گفت بارش برف و 
خاموشي هاي پس از 

آن، بهانه اي شد تا 
زخمي كهنه به نام 

»بحران صنعت برق 
ایران« بار دیگر نو 
شود و كارشناسان 

و صاحبنظران 
این حوزه را به 

موضع گیري و اظهار 
نظر وا دارد
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به  است؛اين جمله  بحرانی  برق  اقتصاد صنعت 
است  نظرهايي  اظهار  و  مواضع  کليد  شاه  نوعي 
بهانه برف سنگين در  به  که در چند هفته اخير و 
در  برق  همزمان  قطع  و  ايران  شمالي  بخش هاي 
مناطق گسترده اي از استان هاي شمالي بر زبان رانده 
و خاموشي هاي  برف  بارش  بتوان گفت  شد.شايد 
پس از آن، بهانه اي شد تا زخمي کهنه به نام »بحران 
صنعت برق ايران« بار ديگر نو شود و کارشناسان 
و صاحبنظران اين حوزه را به موضع گيري و اظهار 

نظر وا دارد.
مهم ترين اظهار نظر در اين خصوص متعلق به 
مدير عامل سابق شرکت توانير بود،زماني که او به 
صراحت گفت: کمبود شديد منابع مالی درصنعت 
برق اين صنعت زيربنايی را با مشكل جدی مواجه 
سابق  مديرعامل  علی وحدتی،  محمد  است.  کرده 
گفت:   برق  صنعت  فعلی  وضعيت  درباره  توانير 
صنعت برق از لحاظ اقتصادی تحت فشار شديدی 
عادی  شرايط  در  که  کارهايی  از  بسياری  و  است 
انجام آن راحت است  در شرايط فعلی به سختی 
انجام می شود. او افزود: بايد دولت و مجلس فكر 
کنند چون در غير  مالی  منابع  برای کمبود  اساسی 
اينصورت تامين  برق کشوردر وضعيت بحرانی قرار 
می گيرد. مديرعامل شرکت انرژی گستر جم درباره  
تلفات برق در شبكه های توزيع اظهار کرد: بخشی 
از تلفات فنی است، يعنی وقتی جريان برق از سيمی 
عبور می کند بخشی از آن به صورت گرما هدرمی 
نگيرد  صورت  اتالف  اين  اينكه  برای  حال  رود 
داد:  ادامه  انجام شود.وحدتی  اساسی  کارهای  بايد 
بخشی از تلفات غير فنی است مثل سوء استفاده از 
شبكه های برق در حاشيه شهرها که مجوز احداث 
بنا ندارند. اين گروه چون از لحاظ قانونی نمی توانند 
انشعاب دريافت کنند متوسل به راه های غير قانونی 
می شوند و البته اين موضوع راه حل هايی دارد.او با 
بيان اينكه ندادن انشعاب به اين گروه از افراد تنها راه 
جلوگيری از حاشيه نشينی در شهرها نيست، تصريح 
کرد: شهرداری نبايد با ندادن انشعاب به اين گروه 
راه را برای انجام کارهای غير قانونی هموار سازد 
بلكه بايد راهكارهای قانونی در اين زمينه انديشيده 
شود.مديرعامل سابق توانير با بيان اينكه هم اکنون 
اتالف برق در برخی از استان ها مثل يزد و سمنان 
در  برق  اتالف  درباره  است،  12درصد  تا   10 بين 
است،چنين  درصد   30 باالی  که  خوزستان  استان 
جنگ،  شرايط  دليل  به  خوزستان  در  کرد:  اظهار 

يافت  افزايش  به شدت  مجاز  غير  برق  از  استفاده 
که در حال حاضر اين وضعيت در حال ساماندهی 
شبكه های  باتعويض  اينكه  به  اشاره  با  او  است. 
مسی به کابل های خود نگهدار بسياری از انشعابات 
غيرمجازجمع شده است ، افزود: قرار است وزرات 
نيرو ساالنه 1 درصد تلفات برق در شبكه های توزيع 
را  توزيع  را کاهش دهد. وحدتی تجهيزات شبكه 
100 درصد داخلی عنوان کرد و گفت: در شرايط 
تحريم بخش عمده ای از نيازهای کشور از  داخل 

کشور تامين شده است. 

بدهی های هنگفت در صنعت برق
انتقاد از وضع موجود تنها به مديران سابق وزارت 
نيرو خالصه نشد. در اظهار نظري جداگانه، معاون 
وزير نيرو در امور برق و انرژی  هم از اينكه صنعت 
وجود  و  مالی  منابع  شديد  کمبود  با  کشور  برق 
بدهی های هنگفت مواجه است،گله کرد. هوشنگ 
انرژی  امور برق و  نيرو در  فالحتيان، معاون وزير 
بر  عالوه  برق  صنعت  افزود:  مطلب  اين  بيان  با 
مشكالت فوق با مشكالت عدم تناسب بين قيمت 
آن ،  تكليفی  قيمت فروش  برق و  توليد  تمام شده 
نوسانات نرخ ارز و افزايش قيمت کاال و خدمات، 
و موضوع  برق  رويه رشد مصرف  بی  و  باال  نرخ 
حال  در  خوشبختانه  افزود:  است.او  مواجه  يارانه 
حاضر شرايط مناسبی در مجموعه کشور برای حل 
مشكالت وجود دارد و چشم انداز اميدوار کننده ای 
برای برون رفت از اين معضالت بوجود آمده است.
افزود:  نيرو  وزرات  آينده  برنامه  درباره  فالحتيان 
کاهش  برق،  فروشی  عمده  بازار  عملكرد  توسعه 
ساالنه حداقل يك درصد تلفات، افزايش ساالنه يك 
درصد راندمان توليد برق و دستيابی به راندمان 41 
درصدی  در کل نيروگاه ها بخشی از اهداف وزارت 

نيرو  است که دنبال می شود.
معاون وزير نيرو در ادامه با اشاره به اينكه فعاليت 
در صنعت برق به دليل چند ويژگی با فعاليت در 
ساير سازمان ها تفاوت دارد، افزود: از آنجا که نياز 
کشور به انرژی برق، يك نياز زير ساختی و حياتی 
است، از اين رو اين صنعت به پويايی ويژه ای نياز 
در  انرژی  و  برق  امور  در  نيرو  وزير  معاون  دارد. 
ادامه به ظرفيت نصب شده نيروگاهی کشور اشاره 
کرد و افزود: هم اکنون ظرفيت نصب شده از مرز 
70 هزار مگاوات فراتر رفته است و اين صنعت در 
مشترك  ميليون  برق حدود 30  تامين  حال حاضر 

جمعيت  درصد   100 داد:  ادامه  دارد.او  برعهده  را 
شهری و نزديك به 99 درصد جمعيت روستايی از 

نعمت برق برخوردارند.
فالحتيان با اشاره به اينكه تقريبا تمام تجهيزات 
و  انتقال  توزيع،  بخش های  از  اعم  برق  صنعت 
تصريح  می شود،  توليد  کشور  داخل  در  نيروگاهی 
انرژی،  بين المللی  مراکز  آمارهای  اساس  بر  کرد: 
ايران به لحاظ قدرت نصب شده نيروگاهی و ساير 
شاخص های صنعت برق، در جهان رتبه چهاردهم 
برق  مصرف  داراست.او  را  اول  رتبه  منطقه  در  و 
هزار   47 حدود  رقمی  را  امسال  تابستان  پيك  در 
مگاوات عنوان و افزود: خوشبختانه امسال را بدون 
بينی می کنيم برای  خاموشی سپری کرديم و پيش 
تامين برق در تابستان سال آينده با توجه به رشد 
حدود 8 درصدی مصرف نيز مشكلی بوجود نيايد.
در  می شود  بينی  پيش  داد:  ادامه  نيرو  وزير  معاون 
تابستان امسال هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهی 
وزارت  دغدغه های  از  يكی  شود.او  افزوده  کشور 
امنيت عرضه برق عنوان کرد.معاون  تامين  نيرو را 
هم  برق  صنعت  در  خصوصی سازی  درباره  وزير 
گفت: وضعيت صنعت برق به لحاظ اجرای اصل 
44 قانون اساسی و خصوصی سازی نسبت به ساير 
دستگاه ها بهتر است، با اين وجود در نحوه بعضی از 
واگذاری هايی که در گذشته انجام شده است، بايد 
مناسب  روش  از  و  گيرد  مجدد صورت  مطالعات 
او تصريح کرد: در حال حاضر  استفاده کرد.  تری 
توسط  کشور  برق  کل  از  درصد   50 به  نزديك 
نيروگاه های خصوصی تامين می شود و وزارت نيرو 
از بخش خصوصی برای سرمايه گذاری در صنعت 
برق به  شدت استقبال خواهد کرد. فالحتيان با اشاره 
به اينكه وزارت نيرو امر واگذاری شرکت های توزيع 
دنبال می کند،  با دقت  را  به بخش خصوصی  برق 
افزود: واگذاری با وجود حساسيت های خاص بايد 
در  زدگی  شتاب  از  و  انجام  الزم  تامل  و  دقت  با 

اجرای آن پرهيز شود.

صنعت برق نيازمند سرمايه گذاری است 
و  مديران  از  ديگري  عده  ديگر،  سوي  از 
کارشناسان اين حوزه هم با اميدواري به آينده اين 
صنعت مي نگرند؛ عقب ماندگی صنعت برق ايران 
نسبت به کشورهای ديگر با تامين تسهيالت مالی 
بين  از  خصوصی  بخش  سرمايه گذار  نياز  مورد 
ماهتاب  مديرعامل شرکت  وزوايی،  مجيد  دي و بهمن 1392 - شماره 36می رود. 



 باید شرایط و 
تضمین ها در كشور 

حل شود زیرا 
سرمایه گذار خارجی 
با احتساب اینکه 
سرمایه اش در اینجا 
سودآوری بیشتری 
نسبت به كشورش 
و سایر كشورها 
دارد، وارد می شود 
بنابراین گذشته 
از بر طرف شدن 
تحریم ها باید دولت 
ایران تضمین هایی 
به سرمایه گذار 
بدهد تا او هر زمانی 
كه بخواهد بتواند 
سرمایه اش را از 
ایران خارج كند
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سازان با بيان مطلب فوق اظهار کرد: مسئوالن بايد 
برای سرمايه گذاری در بخش  از بخش خصوصی 
بخش خصوصی  آورده  با  زيرا  کنند  حمايت  برق 
نمی توان نيروگاه ساخت، منابع مالی بايد از طريق 
صندوق توسعه، فاينانس و يا شكل ديگری تامين 
شود. او افزود: در حال حاضر چون امكان استفاده 
از فاينانس وجود ندارد، بايد صندوق توسعه بيشتر 
بخش خصوصی را حمايت کند تا بخش خصوصی 
فعال تر شود.او با اشاره به اينكه بخش دولتی نبايد 
با عرضه اوراق مشارکت وارد اين بازار شود، افزود: 
اين  تا  دهد  انجام  را  تمام تالش خود  بايد  دولت 
نرخ ها  اينكه  ضمن  شود.  اصالح  معيوب  چرخه 
کنونی  نرخ های  با  چون  شود.  اصالح  بايد  هم 
داد:  ادامه  وزوايی  ندارد.  سودی  سرمايه گذاری 
سپرده  در  را  پولش  اگر  می کند  فكر  سرمايه گذار 
بانكی پس انداز کند، بهتر است حتی اگر آن هم به 
اندازه ی تورم نباشد. زيرا او نمی خواهد سرمايه اش 
که  می رود  جايی  سرمايه گذار  بدهد.  دست  از  را 
منافعش حفظ شود.او با بيان اينكه ورود سرمايه گذار 
خارجی آن هم به تنهايی نيازمند فضای امن اقتصادی 
است، تاکيد کرد: بايد شرايط و تضمين ها در کشور 
حل شود زيرا سرمايه گذار خارجی با احتساب اينكه 
به  نسبت  بيشتری  سودآوری  اينجا  در  سرمايه اش 
کشورش و ساير کشورها دارد، وارد می شود بنابراين 
گذشته از بر طرف شدن تحريم ها بايد دولت ايران 
تضمين هايی به سرمايه گذار بدهد تا او هر زمانی 
که بخواهد بتواند سرمايه اش را از ايران خارج کند.

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه به خاطر مسائل 
پيش آمده از جمله مشكالت اقتصادی و تحريم ها 
دست و پای شرکت های خصوصی بسته شده است، 
گفت: سرمايه گذار ما نمی تواند نيروگاهی را بسازد و 
شرکت مپنا به عنوان تامين کننده تجهيزات نيروگاهی 

نمی تواند به اندازه کافی تجهيزات را تامين کند. او 
درباره اينكه ظرفيت بخش خصوصی در بازار برق را 
چگونه ارزيابی می کنيد،افزود: به نظرم سرمايه گذار 
بخش خصوصی می تواند در صنعت برق به خوبی 
وارد شود به شرطی که شرايط حضور فراهم باشد. 

افزايش بيش از ٢ هزار مگاواتی
توليد برق در سال ٩٢ 

همينطور اخيرا اعالم شد که ظرفيت توليد برق 
کشور تا پايان امسال 2 هزار و 82 مگاوات افزايش 
آمده  عمل  به  پيش بينی های  اساس  بر  می يابد. 
نيروگاه جديد  واحد  امسال 23  پايان  تا  قراراست 
وارد مدار شود که نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه 
بيشترين حجم را به خود اختصاص داده است پس 
 CHP توليد پراکنده( و( DG از نيروگاه سياه بيشه
بعدی  مرحله  در  حرارت(  و  برق  همزمان  )توليد 
قرار دارند. بر پايه اين گزارش همچنين از ابتداي 
سال تا کنون 9 واحد نيروگاه جديد وارد مدار شده  
است.اين گزارش می افزايد: کل ظرفيت نصب شده 
نيروگاه ها از ابتدای سال تا 6 دی ماه حدود  69 هزار 
و 851 مگاوات بوده است. که پيش بينی می شود به 

اين رقم 910 مگاوات ديگر افزوده شود.

تحريم و نوسانات نرخ ارز 
مانع توسعه نيروگاه های توليد پراكنده

عنوان  فضا،به  اين  در  هم  عملياتي  راهبردي  اما 
نيرو  وزارت  ارشد  مديران  کاربردي،به  پيشنهادي 
با   )DG( پراکنده  توليد  نيروگاه های  شد:  پيشنهاد 
وجود راندمان باالتر به دليل نوسان های نرخ ارز و 
نيافته  توسعه  کشور  در  برق  پايين  قيمت  همچنين 
مديرعامل  مشاور  حسينی،  ميرزاده  سيدرضا  است. 
توانير درباره سهم نيروگاههای DG در توليد برق 
 DG کشور گفت: در حال حاضر سهم نيروگاه های

در توليد برق بسيار ناچيز است و اين نيروگاه ها هم 
اکنون تنها 500 مگاوات برق توليد می کنند که از اين 
ميزان 250 مگاوات آن به شبكه سراسری برق تزريق 
می شود.او افزود: برق توليدی اين نيروگاه ها معموال در 
محل کارخانه برای مصارف داخلی استفاده می شود.
مجری طرح توليد پراکنده توانير درخصوص هزينه 
سرمايه  ميزان  کرد:  تصريح  نيروگاه ها  اين  احداث 
برای احداث اين گونه نيروگاه ها معموال متغير است 
توليدی  برق  برای هر مگاوات  ميانگين  به طور  اما 
از اين نيروگاه ها 2 ميليارد تومان سرمايه نياز است.
وی با اشاره به اين که اين نيروگاه ها توسط بخش 
خصوصی احداث می شود، درباره حمايت توانير از 
بخش خصوصی يادآور شد: کمكی که توانير در اين 
راستا انجام می دهد در قالب پيش خريد برق از اين 
نيروگاه هاست ضمن اين که شرکت های خصوصی 
تسهيالت  دريافت  برای  ملی  توسعه  به صندوق  را 
ارزی در قالب تفاهم نامه ای که وجود دارد، معرفی 
می کند. ميرزاده حسينی درباره اين که برق توليدی اين 
نيروگاه ها با چه قيمتی از بخش خصوصی خريداری 
می شود، گفت: توانير برق توليدی اين نيروگاه ها را 
715 ريال برای هر کيلووات ساعت خريداری می کند. 
اقتصادی دانست و  نيروگاه ها را  اينگونه  او احداث 
تصريح کرد: با سرمايه گذاری در نيروگاه های توليد 
می گردد.  بر  سال   4 از  بعد  سرمايه گذاری  پراکنده، 
مجری طرح توليد پراکنده توانير درباره داليل استقبال 
نكردن از اين نيروگاه ها که دستورالعمل  توسعه آن در 
سال 88 ابالغ شده توضيح داد: با توجه به اينكه قيمت 
خريد برق از شبكه سراسری ارزان است )حدود 43 
تومان( استقبالی از اين گونه نيروگاه ها صورت نگرفته 
چون دريافت برق از شبكه پايدار و ارزان و  مقرون به 
صرفه تر است. او يكی ديگر از داليل رغبت نداشتن 
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مربوط به تغييرات نرخ ارز طی سال های اخير عنوان 
کرد و افزود: با توجه به اين که بيش از 80 درصد 
تجهيزات اين نيروگاه ها وارداتی است نوسانات نرخ 
ارز ضربه سختی به توسعه اين نيروگاه ها وارد کرده 
است. مشاور مديرعامل توانير ادامه داد: وضعيت مالی 
نامناسب بانك ها نيز سبب شده است تا ارائه تسهيالت 
به نيروگاه های پراکنده رويه خوبی نداشته باشد. مجری 
طرح توليد پراکنده توانير در خصوص کاهش تلفات 
 DG اين نيروگاه ها نيز گفت: هدف از احداث نيروگاه
کاهش تلفات برق در خطوط توزيع است همچنين با 
نصب سيستم CHP )توليد همزمان برق و حرارت 
مفيد( می توان راندمان نيروگاه ها را به 60 تا 70 درصد 
 )DG( پراکنده  توليد  اين گزارش،  اساس  رساند.بر 
است   Distributed Generation مخفف  که 
محل  همان  در  برق  که  می شود  اطالق  مواردی  به 
مصرف يا در نزديكی محل مصرف توليد شود. توليد 
پراکنده نيروگاه های مقياس کوچكی هستند که ظرفيت 
حداکثری توليد آنها 25 مگاوات است. توليد پراکنده 
به دو دسته توليد همزمان برق و حرارت )CHP( که 
برق،  نيز  مخفف Combined Heat Power و 
 Combined که مخفف )CCHP( سرما و حرارت
Cold&Heat Power است، تقسيم مي شود. مولد 
آن  حرارت  اتالف  که  است  مولدی  همزمان  توليد 
مستقيما مورد استفاده قرار گرفته يا برای توليد آب 
می شود.از  بازيافت  ديگر  کاربردهای  يا  بخار  گرم ، 
مزايای مهم توليد همزمان اين است که بازده الكتريكی 
موثر آن بيش از 1/5 برابر بازده نيروگاه های حرارتی 
است. در حال حاضر، کشورهای صنعتی بيشتر برق 
نياز خود را در تاسيسات بزرگ متمرکز مثل  مورد 
سوخت فسيلی )زغال سنگ، گاز(، هسته ای يا برقابي 

توليد می کنند. 

سكوت توانير درباره ميزان صادرات برق
از سوي ديگر يك فعال بخش خصوصی با انتقاد از 
اين که اين بخش هيچ نقشی در صادرات برق ندارد، 

خواستار ايجاد زمينه های الزم برای توسعه صادرات 
برق از سوی بخش خصوصی شد. يك مقام مسئول 
در بخش خصوصی در اين باره گفت: اگرچه وزارت 
نيرو همواره به حضور بخش خصوصی در صنعت 
برای حضور   تالشی  گونه  هيچ  اما  دارد  تاکيد  برق 
اين بخش در صنعت برق نمی کند. اين مقام مسئول 
عراق،  کشورهای  به  اکنون  هم  که  اين  به  اشاره  با 
ترکيه، پاکستان و افغانستان برق صادر می شود، درباره 
واردات برق هم گفت: هم اکنون برق از ترکمنستان 
وارد می شود و با ارمنستان هم تهاتر گاز و برق صورت 
می گيرد.او درباره حجم  صادرات برق سكوت کرد 
و آن را به مسئوالن توانير ارجاع داد که آنها هم در 
اين خصوص سكوت کردند.اين مقام مسئول در عين 
حال مدعی شد: ميزان واردات برق بيش از صادرات 
آن است.اين در حالی است که پايگاه اطالع رسانی 
گرفتن  پيشی  از  گزارشی  )پاون(،در  نيرو  وزارت 
حجم صادرات نسبت به واردات خبر داده و اعالم 
به  ايران  برق  صادرات  ميزان  مجموع  است:  کرده 
و  ارمنستان  پاکستان،  عراق،  افغانستان،  کشورهای 
ترکيه در روز سه شنبه )10 دی1392(  يك هزار و 
955 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای 
ارمنستان و ترکمنستان به ميزان 279 مگاوات ثبت 
شده است. يعنی تراز تبادل برق ايران با کشورهای 
همسايه به مثبت 1676 مگاوات رسيده است.ايران 
با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، 
جمهوری آذربايجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله 

می کند.

گردش مالی صنعت برق شفاف شود 
برق  توزيع  شرکت  مديرعامل  حال  همين  در 
تبريز هم مي گويد: شرايط بخش توزيع برق در فاز 
نبودن  شفاف  دليل  به  يارانه ها  هدفمندی  نخست 

گردش مالی مناسب نبود.
هدفمندی  نخست  فاز  آيا  اينكه  درباره  او   
توزيع  مالی شرکت های  بهبود  در  تاثيری  يارانه ها 

داشت، گفت: در اين زمينه الزم است روند کلی 
اجرای اين قانون بررسی و پيش بينی مناسب برای 
اجرای مراحل بعدی انجام شود، در اين راستا بايد 
گردش مالی صنعت برق با شفافيت بيشتر پيگيری 

شود.
افشين روشن ميالنی درباره شرايط روان شدن 
گردش نقدينگی در شرکت های توزيع گفت: برای 
نياز به بررسی  اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه ها 
مرحله  در  قانون  اين  اجرای  اهداف  جانبه  همه 
نخست و تحقق آنها پس از گذشت چند سال از 
اجرای قانون است همچنين ضروری است صنعت 
برق همه منافع و چالش های اجرای فاز نخست را 
بررسی و به صورت يكپارچه در مورد فاز دوم آن 

اقدام کند. 
نظرهای  و  مختلف  پيشنهادهای  داد:  ادامه  وی 
کارشناسی در اين زمينه وجود دارد که همه نظرها 
برای جمع بندی و اتحاد روش و تصميم يكپارچه 
به ستاد وزارت نيرو منعكس شده است.وی درباره 
حضور  فعال شرکت های توزيع در بورس انرژی 
گفت: يكی از اهداف تاسيس بورس انرژی ايجاد 
شفافيت در هزينه های توليد، انتقال و فروش است؛ 
حضور  رو  پيش  چالش های  از  يكی  آنكه  ضمن 
فعال شرکت های خرده فروشی در اين بازار است.
 ميالنی گفت: باتوجه به اين که فروش انرژی 
با نرخ تكليفی انجام می شود  و در عوض آن  نرخ 
خريد انرژی از بازار بورس به صورت آزاد و رقابتی 
تعيين می شود، بنابراين استقبال مناسب از حضور 

شرکت های توزيع  در اين بازار وجود ندارد.
مالی  گردش  که  صورتی  در  افزود:  ميالنی 
به صورت  انرژی  بورس  در  حاضر  شرکت های 
توزيع  شرکت های  آن  تبع  به  شود،  مدون  شفاف 
می توانند  نيز  فروشی  خرده  شرکت های  نقش  در 
در  باشند  داشته  موثرتری  فعاليت  بورس  بازار  در 
حضور  توزيع  شرکت های  حضور  حاضر  شرايط 

انتفاعی نيست.

برای اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها 

نیاز به بررسی همه 
جانبه اهداف اجرای 
این قانون در مرحله 

نخست و تحقق 
آنها پس از گذشت 
چند سال از اجرای 

قانون است همچنین 
ضروری است 

صنعت برق همه 
منافع و چالش های 

اجرای فاز نخست را 
بررسی و به صورت 

یکپارچه در مورد فاز 
دوم آن اقدام كند
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بهطورکلي مقدم! آقايشعري :جناب
وضعیتتشکیلمشارکتبراياجرايپروژههاي
بزرگرادرکشورچگونهميبینید؟همازمنظر
به نسبت بزرگ مشارکتهاي تشکیل حجم
حجمپروژههایيکهدرکشورتعریفميشوند
به مشارکتهاي موفقیت میزان منظر از هم و

وجودآمده؟
کارها  در  مشارکت  روحيه  ايران  در   متأسفانه 
اجراي  در  مشارکت  به  رسد  چه  است  ضعيف 
پروژه هاي بزرگ. تاجر سالخورده اي که در نزديكي 
هر  ايراني ها  ما  مي گفت  مي کرد،  زندگي  ما  منزل 
وقت با مشارکت يكديگر کسب و کاري را شروع 

اين  در  مي گذاريم  بالين  به  که سر  مي کنيم، شب 
فكر هستيم که چگونه سهم شريك را بپردازيم و 
خود را از شّر او آسوده نماييم. ما مبلغ اين تفكر 
هستيم که: »دال خو کن به تنهايي-که از تن ها بال 
خيزد«، لذا اينجانب مشارکت موفقي را در کشور 
نتيجه خصوصي سازي هاي  در  اخيراً  ندارم.  سراغ 

بررسي مفهومي و مصداقي »مشاركت« در گفتگو با مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي

مشارکت موفقي را در کشور سراغ ندارم
گذشت زمان، روحيه مشاركت ستيزي ما ايرانيان را اصالح مي كند

كه  عقالنيت  و  اعتدال  نسيم  و  آمد  كار  سر  كه  روحاني  حسن  دولت 
نامدار زنگنه وزير نفت شد و عباس شعري مقدم  وزيدن گرفت، بيژن 
هم مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي. شركتي مهم و استراتژيك 
كه محصوالتش بخش عمده اي از درآمد ارزي كشور را تامين مي كند و 
سياست گذاري درست در آن،مي تواند بر سرنوشت فرد فرد شهروندان 
ايراني اثر گذار باشد.مدير عامل جديد اين شركت،اتفاقا مديري با تجربه و 
سرد و گرم چشيده است كه مي تواند انتظارات به حق جامعه از يك چنين 
شركت استراتژيكي را برآورده نمايد؛انتظاراتي كه مديريت صحيح منابع 
و عدم اتالف آن سرفصل و مخرج مشترك تمامي آنهاست.گفتگويي كه 
در ادامه با مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي خواهيد خواند،با 
است.مفهومي  گرفته  صورت  آن  ضرورت هاي  و  »مشاركت«  محوريت 
مغفول در اقتصاد و مديريت ايران كه سال هاست چندان جدي گرفته نشده 
و حركت به سمت ساز و كارهاي آن،در دستور كار قرار ندارد.علت اين 

امر را عده اي در اقتصاد خالصه مي دانند اما شعري مقدم در اين گفتگو 
دست روي نكته اي مي گذارد كه اتفاقا بسيار هم در اين باره راهگشاست: 
ما  ما زندگي مي كرد، مي گفت  منزل  نزديكي  در  كه  »تاجر سالخورده اي 
ايراني ها هر وقت با مشاركت يكديگر كسب و كاري را شروع مي كنيم، شب 
كه سر به بالين مي گذاريم در اين فكر هستيم كه چگونه سهم شريك را 
پرداخت و خود را از شّر او آسوده نماييم. ما مبلغ اين تفكر هستيم كه: 
»دال خو كن به تنهايي- كه از تن ها بال خيزد«. اين نگاه از يك مدير دولتي 
و اقتصادي، بي شك يك نگاه تازه و بديع است؛نگاهي كه البته در انتها به 
اميدواري واقعيت پذيري ختم مي شود: »معتقدم كه گذشت زمان باالخره 
ما را وادار خواهد كرد كه دست از مشاركت ستيزي برداريم و شريك را با 
تمام معايبش بپذيريم همان طور كه ناچار به پذيرش زندگي در آپارتمان ها 

شديم و به تدريج تفكر »چهارديواري اختياري« را كنار گذاشتيم«.
گفتگو با مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي را در ادامه بخوانيد...
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متأسفانه در  ایران 
روحیه مشاركت 
در كارها ضعیف 
است چه رسد به 
مشاركت در اجراي 
پروژه هاي بزرگ. 
تاجر سالخورده اي 
كه در نزدیکي 
منزل ما زندگي 
مي كرد، مي گفت ما 

ایراني ها هر وقت با 
مشاركت یکدیگر 
كسب و كاري را 
شروع مي كنیم، 
شب كه سر به 
بالین مي گذاریم در 
این فکر هستیم كه 
چگونه سهم شریک 
را بپردازیم و خود 
را از شّر او آسوده 
نماییم. ما مبلغ 
این تفکر هستیم 
كه: »دال خو كن 
به تنهایي-كه از 
تن ها بال خیزد«، لذا 
اینجانب مشاركت 
موفقي را در كشور 
سراغ ندارم
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به  مشارکت هايي  است،  شده  انجام  که  اجباري 
وضع  تسليم  ناچار  به  شرکا  يا  که  آمده اند  وجود 
عمده  سهامدار  به  را  اختيار  يا  شده اند  موجود 
سپرده اند تا او شرکت را به هر سو که صالح مي داند 
هدايت کند، بعضاً هم نيز سهم خود را فروخته و 
از مشارکت خارج شده اند. تنها مشارکت موفقي که 
سراغ دارم، مشارکت بين شرکت پتروشيمي پارس 
در  جنوبي  آفريقاي  از  ساسول  شرکت  و  ايران  از 
آن هم  که  است  آرياساسول  پليمر  مجتمع  احداث 
به دليل فشارهاي دولت آمريكا بر شريك ساسولي، 

چند سالي بيشتر دوام نياورد.
بنده معتقدم که گذشت زمان باالخره ما را وادار 
برداريم  مشارکت ستيزي  از  دست  که  کرد  خواهد 
همان طور  بپذيريم  معايبش  تمام  با  را  شريك  و 
شديم  آپارتمان ها  در  زندگي  پذيرش  به  ناچار  که 
کنار  را  اختياري«  »چهارديواري  تفكر  تدريج  به  و 
گذاشتيم. در اين جهان هيچ کس کامل نيست، تنها 
براي  ما  است،  کامل  که  هست  حق  اقدس  ذات 
کامل کردن خود نياز به شريك داريم همان طور که 
سوي  به  همسر،  انتخاب  با  هم  عادي  زندگي  در 
ما  بزرگ  در عرصه صنايع  برمي داريم.  گام  تكامل 
دانش  پيشرفته،  تكنولوژي  فراوان،  سرماية  به  نياز 
بازاريابي و امثالهم داريم. امروزه بسيار دشوار است 
که يك مؤسسه به تنهايي از تمام اين خصوصيات 
برخوردار باشد، لذا بايد به سراغ شرکايي رفت که 
کمبودهاي ما را کامل کنند. ما بايد کم کم ياد بگيريم 
که به يكديگر اعتماد کنيم. بپذيريم که همه چيز را 
همگان دانند، بپذيريم که هيچ يك از ما باهوش تر 
از همة ما نيست، بپذيريم که هر کس از منظري به 
جهان مي نگرد که ممكن است متفاوت با ما باشد. 
بپذيريم که هر کس بخشي از حقيقت را نزد خود 
دارد. آن وقت مي توانيم يكديگر را باور کنيم و با 
کنيم.  مديريت  را  اموراتمان  بهتر  هم  با  مشارکت 
تشكيل شده اند  در کشور  که  بيشتر مشارکت هايي 
گاز  )نفت،  بوده اند  فعاليت ها  از  حوزه اي  چه  در 
نيروگاهي، طرح هاي عمراني  پتروشيمي، صنايع  و 
ميان  از   ... و  سرمايه گذاري  طرح هاي  ساختماني، 
شرکت هاي نفت، گاز، پااليش، پخش و پتروشيمي، 
شكل  پتروشيمي  صنعت  در  مشارکت  بيشترين 

گرفته شده ولي هيچ يك از آنها ديرپا نبوده است.

موفقیت در اثرگذار کلیدي فاکتورهاي :
مشارکتهايداخليراچهميدانید؟

فاکتورهاي کليدي اثرگذار عبارتند از: 
الف ـ اصالح عوامل فرهنگي و شريك گريزي 

در ايراني ها
ب ـ عدم تغيير يا اصالح زود به زود قوانين و 

مقررات 
ج ـ سياسي نبودن اقتصاد

د- تامين امنيت رواني سرمايه گذار.
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گذشت زمان باالخره 
ما را وادار خواهد 
كرد كه دست از 
مشاركت ستیزي 

برداریم و شریک 
را با تمام معایبش 
بپذیریم همان طور 

كه ناچار به پذیرش 
زندگي در آپارتمان ها 

شدیم و به تدریج 
تفکر »چهاردیواري 

اختیاري« را كنار 
گذاشتیم. در این 
جهان هیچ كس 

كامل نیست، تنها 
ذات اقدس حق 
هست كه كامل 

است، ما براي كامل 
كردن خود نیاز 

به شریک داریم 
همان طور كه در 

زندگي عادي هم با 
انتخاب همسر، به 
سوي تکامل گام 

برمي داریم
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ه- مقررات زدايي و به حداقل رسانيدن آنها
و – کاستن از تعداد مراکز تصميم گيري

:عمدهتریننتایجحاصلازمشارکتهاي
هستند مواردي چه پروژه ذینفعان براي بزرگ

)درحوزههايشرکتيوملي(؟
براي  بزرگ  مشارکت هاي  از  حاصل  نتيجه 

ذينفعان عوامل زير مي باشد: 
الف ـ امكان تأمين سرمايه که براي يك شرکت 

به تنهايي ميسر نمي باشد.
ب ـ تقسيم شدن ريسك پروژه

ج ـ بهره مندي از خرد جمعي در حل مشكالت 
د ـ برخورداري ازهم افزايي حاصل از مشارکت

:ارتقاءیابهبودچهزیرساختهایيرادر
اولویتباالتريبرايتوسعهمشارکتهايبزرگ

درکشورمؤثرميدانید؟
فراهم  منظور  به  پروژه  صندوق هاي  تأسيس   
شرکت هاي  و  بانك ها  مشارکت  زمينه  نمودن 
مردم  عامه  حتي  و  سرمايه داران  سرمايه گذاري، 
روحيه  اين گونه  ملي،  بزرگ  طرح هاي  اجراي  در 
مي گيرد،  شكل  مردم  در  بتدريج  مشارکت پذيري 
چنانچه که بورس تا حدي به اين امر کمك نموده 

است.

:ازمنظرکارفرمایان،تشکیلمشارکتو
نسبت را چالشهایي چه مشارکت بر مدیریت
تنهایي به بزرگ بایكشرکت قرارداد بهعقد

بهدنبالدارد؟
 تنها چالشي که در مشارکتها وجود دارد فعال 
مايشاء نبودن شرکاست که اين هم حسن است و 
و  روحيه ها  داراي  شرکا  اگر  خصوصاً  عيب،  هم 
خطر پذير  يكي  مثاًل  باشند.  مختلف  فرهنگ هاي 
دنبال  به  فقط  يكي  يا  محافظ کار  ديگري  و  باشد 
خدمت.  ارائه  دنبال  به  ديگر  و  باشد  سود  کسب 
امثال اين موارد هستند که در يك مشارکت  چالش 

ايجاد مي کنند.

مشارکتها تشکیل اقتصادي آثار :
چیست؟

 استفاده مؤثرتر از سرمايه ها در احداث صنايع 
شكل  در  عمده اي  نقش  که  سرمايه بر  و  بزرگ 
گرفتن صنايع پايين دست و صنايع تكميلي دارد. 
به عالوه موجب توسعه مهارت و ارتقاي کيفيت کار 

نيروهاي داخلي مي شود.

:عواملقابلتوجهدرتشکیلمشارکتها،
نظرشرکا( )از خصوصًامشارکتهايخارجي

چهموارديهستند؟
خاص  امتيازات  داراي  خارجي  مشارکت هاي   
و  تكنولوژي  انتقال  موجب  جمله  از  است  خود 
و  کار  و  کسب  مديريت  روش  ارتقاي  فناوري، 
گستردگي بيشتر بازار کسب و کار مي شود. از نظر 
شرکاء خارجي، ثبات سياسي، امنيت سرمايه، فراهم 
قيمت هاي مشخص  با  اوليه  مواد  بودن خوراك و 
در يك بازه زماني 10 سال به باال، عدم محدوديت 
براي  مشوق  و  پايدار  قوانين  وجود  صادرات، 
متعدد دست و  قوانين  سرمايه گذاري، عدم وجود 
پا گير، وجود اراده در نزد دولتمردان براي مقابله با 
فساد اداري از مهم ترين عوامل براي حضور در يك 

مشارکت مي باشد.

:تجربهعینيشرکتمليصنایعپتروشیمي
یاسایرنهادهاوشرکتهایيکهجنابعاليدرآن
آیا چیست؟ خصوص این در کردهاید خدمت
تجربههايموفقيراپشتسردارید؟برنامههاي
شرکتمليصنایعپتروشیميدرخصوصضرورت

تشکیلمشارکتهادرآیندهچیست؟
 در سال 1343 که شرکت ملي صنايع پتروشيمي 
مجتمع هاي  اداره  براي  الزم  تجربه  شد  تأسيس 
نظر  از  لذا  نداشت،  وجود  کشور  در  پتروشيمي 
فن آوري و مديريت امور به شريك خارجي نيازمند 
بوديم. از اين رو صنعت پتروشيمي در ايران با سه 

مشارکت با شرکاي امريكايي شكل گرفت.
شرکت بي اف گودريج براي پتروشيمي آبادان، 

شاهپور  شيميايي  براي  کميكال  آاليد  شرکت 
براي  آموکو  شرکت  فعلي(  رازي  )پتروشيمي 
بعداً  فعلي(  خارگ  )پتروشيمي  خارگ  شيميايي 
که  گرفت  ژاپني ها شكل  با  ديگري  مشارکت هاي 
ايرانيپون  پتروشيمي  مجتمع هاي  احداث  موجب 
)پتروشيمي فارابي فعلي( و پتروشيمي ايران-ژاپن 

)پتروشيمي بندرامام فعلي( شد.
متأسفانه عمر هيچ يك از اين مشارکت ها با دوام 
نبود، شرکاي امريكايي که قبل از انقالب مشارکت 
انقالب  از  بعد  ژاپني هم  کردند و شرکاي  رها  را 

مفارقت نمودند.
شكل  انقالب  از  بعد  که  مشارکتي  موفق ترين 
نمودم  اشاره  آن  به  هم  قباًل  که  همان طور  گرفت 
مشارکت آرياساسولي بود که بين شرکت پتروشيمي 
پارس از ايران و شرکت ساسول از آفريقاي جنوبي 
منعقد گرديد. که اين مشارکت هم به دليل فشار هاي 
امريكا به شريك ساسولي در سال جاري به مفارقت 

کشيده شد.
نحوه  از  ساسولي  مديران  که  زير  گاليه هاي 
برخورد اداره کار، وزارت خارجه، نيروهاي انتظامي 
و سازمان هاي امنيتي داشتند، مي تواند آموزنده باشد: 
- آنها گاليه داشتند که چرا با آنان که نزديك به 
يك ميليارد دالر در ايران سرمايه گذاري کرده اند در 

هنگام صدور ويزا مانند توريست ها عمل مي شود.
- چرا اداره کار در موقع صدور مجوز کار در 
مجتمعي که نيمي از آن به آنان تعلق دارد مانند يك 
پيمانكار خارجي که هيچ سرمايه اي به ايران نياورده 

است، رفتار مي کند.
- چرا نيروهاي امنيتي، دسترسي آنان به اطالعاتي 
که مربوط به مجتمع تحت اختيارشان هست را هم 

بر نمي تابند.
اينها نشان مي دهد تا وقتي که اقتصاد ما تحت 
تأثير امور سياسي است ما آمادگي پذيرش شريك 

خارجي را نداريم که شاعر مي گويد:
 

  یامکنبافیلباناندوستي
یابناکنخانهايدرخوردفیل
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 تنها چالشي كه 
در مشاركتها وجود 
دارد فعال مایشاء 

نبودن شركاست 
كه این هم حسن 
است و هم عیب، 
خصوصاً اگر شركا 
داراي روحیه ها و 
فرهنگ هاي مختلف 
باشند. مثاًل یکي 
خطر پذیر باشد و 
دیگري محافظ كار یا 
یکي فقط به دنبال 
كسب سود باشد و 
دیگر به دنبال ارائه 
خدمت. امثال این 
موارد هستند كه 
در یک مشاركت  
چالش ایجاد 
مي كنند
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کالن نگر  يا  جزء  نگر 

̓̓̓

يك مدير حرفه اي چگونه انتخاب مي كند 

اولويت شما چيست؟

و نهادها سازمانها، در که سواليست کالننگر؟این یا جزءنگر مدیر
شرکتهايتخصصي،هموارهیكدغدغهاساسيویكعالمتسوالبزرگ
بودهاست؛البتهطبیعياستکهبعضيمدیرانسازماني،کالننگرهستندواساسا
ریزشدندرکارکارشناسانرانهتنهاجایزنميدانندکهکاربسیارغلطوبا
عوارضنامطلوبهمميدانندودرمقابلمدیرانيهمهستندکهریزشدندرکار
کارشناسانوجزئينگريرابسیارهممطلوبودارايکارکردهايمناسبمي
دانند.دراینبینمسالهاصلياما،انتخابفرديمدیراننیست؛»سیاست«سازمان
ومدیرانسازمانياست.سیاستيکهنقشهراهيميشودبرايانتخاباینیاآن.
دراینشمارهازنشریهفراببرآنیمتاایندوسیاستمتفاوتراازجنبههاي
گوناگوننقدوبررسيکنیمتابدانیماولویتمدیرانوکارشناسانفراب،مدیران

کالننگرهستندیامدیرانجزءنگروچرا؟



علیرضا
رضایتمند *

مطالبارائهشدهدراینبخش،تجربیاتياستکهممکناستبرايهرمدیري
پیشآید.اساميوشخصیتهاواقعينبودهوهدفتشریحملموسشرایطمورد

نظربهمنظوردركبهترتوسطخوانندهاست.
يكي از مديران مياني در گروه فراب هستم. بيش از 10 ساله که در گروه فراب مشغول 
به کارم. در ستاد شرکت کار مي کنم. کارم معموال به يك پروژه  خاص مربوط نميشه. هر 
چند بعضي وقت ها، پروژه ها، يك کار خاصي در ارتباط با همون پروژه را از بخش من 
مي خواهند. در خيلي از جلسات شرکت، حضور داريم و موضوعات زياد و متنوعي 
به فعاليت هاي ما بر مي گرده. گزارش هاي مختلف و متنوعي هم در جلسات مختلف 
بايد ارائه بدهيم. همكاران قابل توجهي هم به عنوان ارباب رجوع به ما مراجعه مي کنند 
و درخواست هاي متنوعي مرتبط با خدمات ما دارند. براي انجام ماموريت کاري ام يك 
سوالي هميشه ذهنمو مشغول ميكنه و در عمل هم رويكردهاي مختلف آن را تجربه 
کرده ام. بعضا نتايج متفاوتي هم گرفته ام. خواستم با شما به اشتراك بگذارم. چه ميزان در 
جزئيات فعاليت کاري همكارم که مسئوليت سرپرستي او را دارم درگير بشوم؟ کجاها 
ريز بشم؟ کجاها کالن وارد بشم؟ کجاها اصال وارد نشم؟ چطور مي تونم از کاري 
که همكارم انجام داده به خوبي دفاع کنم وقتي از جزئيات کار اطالع ندارم. چقدر به 
اطالعات او اعتماد کنم؟ براي همين چند تا خاطره از وقايعي که اتفاق افتاده براي شما 

تعريف مي کنم ببينم اگه شما جاي من بوديد چي کار مي کرديد.
رویکرداول: اوايل فكر مي کردم مدير نبايد خودشو توي جزئيات کار درگير کنه. 
بيشتر بايد خروجي براي اون مهم باشه. اون بايد آزادي عمل به همكارش بده و اجازه 
بده خودش براي شيوه کاري اش تصميم بگيره. قرار بود کاري براي يك پروژه انجام 
بشه. خيلي هم فوري و فوتي. جزء کارهايي بود که يهو از نون شب هم واجب تر ميشه 
و کل کارهاي شرکت لنگ همين يه کاره! اگه به موقع انجام نشه پروژه به ِگل ميشينه! 
چون سرعت خيلي مهم بود به نظرم رسيد يكي از کارشناسان بخش را مسئول اين کار 
کنم. او هم جلسات الزم را بگذاره، اطالعات را جمع آوري کنه و به اصطالح کار را 
جمع کنه. براي همين آقاي مينايي رو مسئول اين کار کردم. اون هم رفته بود جلسه و 
اطالعات الزم را جمع آوري کرده بود و بر همين مبنا قول داده بود که تا دو روز ديگه 
مدرك مورد نظر پروژه را مي فرسته. اومد مشغول به کار شد و طي دو روزي که به 
پروژه قول داده بود مدرك را تهيه کرد و از طريق اتوماسيون اداري به من ارجاع داد. از 
اون طرف هم پروژه منتظر بود که اين مدرك زودتر براش فرستاده بشه. حتي اگه قرار 
بود اين کار را چك کنم هم فرصتش نبود. از طرف ديگه چون مي خواستم کارشناسم 
خودش مسئوليت کارشو داشته باشه و من هم تمايل نداشتم توي جزئيات وارد بشم، 
بدون هيچگونه تغييري، اين مدرکو فرستادم و از اينكه، اين کار به اين مهمي در زمان 
نسبتا کوتاهي انجام شده بود احساس رضايت داشتم. اما اين استنباط، زمان زيادي به 
طول نينجاميد. چند ساعت بعد در جلسه اي که در اتاق مدير من تشكيل شده بود و 
مدير پروژه هم حضور داشت مورد سوال قرار گرفتم که چرا اين مدرك اين ايرادات 
را دارد؟ مگر شما چك نكرده اي؟ اين مدرك اصال قابل ارائه به کارفرما نيست و از اين 
قبيل صحبت ها. چون درگير جزئيات نبودم نمي توانستم دفاعي از موضوع داشته باشم 
لذا مجبور به پذيرش صحبت آنان بودم. بعد مكالمه زير بين من و آقاي مينايي انجام 
شد. من: چرا اين ايرادات در اين مدرك وجود دارد؟ مينايي: مهندس، توي دو روز، 
مدرکي بهتر از اين نميشه تهيه کرد. من تمام کنترل هايي رو که فكر مي کردم بايد انجام 
بدم، انجام دادم )احتماال پيش خودش فكر مي کرد که خب تو چرا اين مدرك رو توي 
يه مرحله ديگه کنترل نكردي و اصوال مگه اين يكي از کارهاي مديرا نيست؟( من: چه 
کسي گفته بود توي دو روز اين مدرك را بايد آماده کني؟ مينايي: در جلسه اي که براي 
اينكار تشكيل شد و شما هم حضور نداشتيد مدير پروژه خيلي تاکيد کرد که بايد حداکثر 

ظرف دو روز اين کار انجام بشه لذا ناچار به پذيرش آن بودم.
کار از کار گذشته بود. زمان از دست رفته بود و انتظارات متفاوتي از من وجود داشت. 
کارشناس من انتظار داشت کار او را چك کنم و اگر اشتباهي داره به اون بگم. مدير خودم 
هم انتظار داشت از جزئيات اطالع داشته باشم. شما جاي من بوديد چي کار مي کرديد؟

رویکرددوم: اواسط کارم ديگه فكر مي کردم بايد کامال از جزئيات اطالع داشته باشم 
و همه چيز را با دقت چك کنم و حتي روش کار را هم به نفراتم بگم. هر کاري قرار 

بود انجام بشه توضيحات کافي مي دادم و مراحل اون را مشخص مي کردم و مي گفتم 
طبق اين مراحل انجام بشه. بعد هم در حين انجام کار يكي يكي مراحل آن را چك 
مي کردم. بحث و جدل بين من و همكارانم زياد شده بود چون دقيقا به شيوه اي که 
مي گفتم عمل نمي کردند و دائم به من مي گفتند ما اون خروجي که مورد نظر شما است 
را تهيه مي کنيم چرا دائما بايد جزئيات کار مرور بشه؟ بهتر نيست مسئوليت بيشتري به 
خودمون واگذار بشه؟ مگه چند بار تا حاال اشتباه پيش اومده؟ البته باالخره توي هر کاري 
اشتباه پيش مي آيد. انسان جايز الخطا است. از طرف ديگه چون براي هر کاري وقت 
زيادي مي گذاشتم کارهايم روي هم جمع شده بود و روز به روز هم بيشتر مي شد. دائم 
بايد به مديرم جواب پس مي دادم که فالن کار چي شد بهمان کار چي شد؟ تازه با اين 
همه چك و کنترل باز هم يك اشتباهات عجيب و غريب مي زد بيرون. علتش هم اين 
بود که چون نفراتم مي ديدند که من همه چيز را چك مي کنم در انجام کار دقت الزم را 
نداشتند چون خيالشون راحت بود که اگه اشتباهي هم توي کار باشه من متوجه مي شوم 
و درستش مي کنم.  دچار روزمرگي شديدي شده بودم. دائم نگران کارهاي انجام نشده 
توي کارتابلم هم بودم. ولي چون از جزئيات هر کاري مطلع بودم به راحتي هر کجا الزم 
بود مي تونستم از کار مربوطه دفاع کنم. از کيفيت کار نيز اطمينان خوبي داشتم. کار هم 

مطابق سليقه من انجام مي شد.
اگهشماجايمنبودیدکدامرویکردراانتخابميکردید؟

*رئیسبخشسیستموکیفیت-شرکتناردیس

20

ت
ري

دي
ه م

ند
رو

پ
كار از كار گذشته 
بود. زمان از دست 
رفته بود و انتظارات 
متفاوتي از من وجود 
داشت. كارشناس 
من انتظار داشت 
كار او را چک كنم 
و اگر اشتباهي داره 
به اون بگم. مدیر 
خودم هم انتظار 
داشت از جزئیات 
اطالع داشته باشم. 
شما جاي من بودید 
چي كار مي كردید؟
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 بهترین راه حل 
انتخاب رویکرد 
سیستمي جهت 

مدیریت كار ها است. 
در این رویکرد ابتدا 

باید كلیات و محدودة 
كار مشخص شود، 

سپس كار به جزئیات 
شکسته شده و هر 

بخش با توجه به 
توانمندي همکاران 

)دانش، مهارت، 
شخصیت، سبک 

رفتاري و ... ( به آنها 
واگذار شود. در این 

مرحله با توجه به 
تجربه و شناخت 
مدیر، مي توان در 
مورد اینکه چگونه 

كار شکسته شود و 
چگونه كنترل شود، 

تصمیم گیري نمود

کتاب، سايت  مطالعه چند  يادداشت زير حاصل 
اينترنتي و تجربيات شخصي مي باشد که در فرصت 
کوتاهي که فراهم شد جمع آوري شده است، اميدوارم 

بتواند کمكي )هر چند کوچك( کند.
در علم مديريت تاکيد نموده اند کارها و فعاليت ها 
با رويكرد سيستمي مديريت شوند و نبايد همه کارها 
را با يك رويكرد مديريت کرد، بدين منظور بايد به 
پارامترهاي زيادي توجه نمود که برخي از آنها ذيال ذکر 
شده است. از اين رو پس از برنامه ريزي جهت انجام 
کارها، رويكرد مديريت کل کار يا هر بخش از کار را 
بايد با توجه به اين پارامترها انتخاب نموده و ميزان کنترل 

)کلي يا جزيي( را مشخص و نظارت و کنترل هاي الزم 
را اجرا نمود. 

پارامترهاي مهم جهت انتخاب رويكرد 
مديريت كارها و امور محوطه 

1- پيچيده يا ساده بودن کار؛ 2ـ نوع کار )پروژه اي، 
اجرايي، پژوهشي و ...( ؛ 3ـ تجربه همكاران تيم مربوطه؛ 
4ـ شخصيت و سبك مديريتي؛ 5ـ شخصيت و مدل 
رفتاري هر فرد از تيم مربوطه؛ 6ـ ميزان تجربه، دانش و 
مهارت همكاران درگير در کار )تيم( ؛ 7ـ از يك طرف 
زمان و منابع مورد نياز و از طرف ديگر، بودجه و منابع 

تخصيص يافته؛ 8ـ انتظارت مديريت سازمان و ... 
لذا با توجه به پارامترهاي مذکور، مدير بايد شناخت 
کافي از کار، منابع، بودجه، همكاران، زمان و ... پيدا نموده 
و پس از تدوين برنامه اجرايي، در مورد انتخاب رويكرد 

مديريت کل کار و هر بخش تصميم گيري نمايد.
همانطور که قبال ذکر شد بهترين راه حل انتخاب 
رويكرد سيستمي جهت مديريت کار ها است. در اين 
رويكرد ابتدا بايد کليات و محدودة کار مشخص شود، 
سپس کار به جزئيات شكسته شده و هر بخش با توجه 
به توانمندي همكاران )دانش، مهارت، شخصيت، سبك 
رفتاري و ... ( به آنها واگذار شود. در اين مرحله با توجه 
به تجربه و شناخت مدير، مي توان در مورد اينكه چگونه 
کار شكسته شود و چگونه کنترل شود، تصميم گيري 
نموده و ضمن واگذاري کار به همكاران و حمايت، 
تشويق، گوش دادن به همكاران، برقراري ارتباط مناسب 
با همكاران، ارايه راهكار در مورد نحوه انجام کارها و 
فعاليت ها و آينده نگري و پيش بيني نتايج )براساس تجربه 
و ...( همكاران خود را مديريت نمايد. البته يك مدير 
عالوه بر شناخت کليه پارامترها بايد بتواند روابط خوبي 
بين همكاران ايجاد نمايد، در نقاط کليدي و حساس 
راهنمايي هاي الزم را ارايه نمايد و نقاط کنترلي مناسبي را 
تعيين نمايد، شور و شوق در همكاران ايجاد کند، نگرش 
مثبت بين همكاران اشاعه دهد تا رسيدن به نتيجه نهايي 
امكان پذير شود، سعي نمايد بين همكاران خود جاذبه 
ايجاد کند و با روحيه تاييد آنها، رضايت و انگيزه آنها را 
ارتقا دهد، نكوهش، خرده گيري و انتقاد هاي نابخردانه 
را بكار نگيرد و در پايان کار، به روش مناسب و جذابي 
به همه بازخورد ارايه نمايد. البته ارايه بازخورد بايد به 
نحوي باشد که همكاران انگيزه خود را از دست ندهند. 
مدير بايد هر جا که الزم است بر جزئيات تمرکز نمايد؛ 
از قبل ميزان همراهي با همكاران را مشخص کرده و در 
صورت لزوم عضوي از تيم اجرايي شود تا بتواند کنترل 

بهتري داشته باشد، شجاعت بازگو کردن اشتباهات خود 
را به منظور يادگيري سايرين داشته باشد و در زمان 

مقتضي همكاران را راهنمايي کند.
رويكرد  شد  گفته  که  همان طور  بندي:  جمع 
سيستمي مناسب ترين روش اداره کارها و مديريت 
ميباشد اما در کنار آن شناخت همكاران )شخصيت، 
سبك رفتار، مهارت، دانش و ...( مي تواند در برنامه 
به  نقش  و همكاران  کار  کنترل  و  مديريت  ريزي، 
از لطف  به همين دليل، خالي  باشد.  سزايي داشته 
مورد  در  مختصري  توضيحات  خاتمه  در  نيست، 
ابعاد گوناگون رفتاري افراد مختلف )براساس مدل 
DISC( به منظور شناخت بيشتر همكاران ارايه گردد. 
در يكي از مدلهاي گوناگوني که به شناخت افراد 
کمك مي کند )مدل DISC( ، افراد به 4 گروه اصلي 
 )S( ثابت قدم ، )D( تسلط جو ، )I( شامل: تاثيرگذار

و وظيفه شناس )C( تقسيم مي شوند.
البته الزم به ذکر است اغلب موارد افراد داراي رفتاري 
ترکيبي )ترکيب دو يا چند گونه( هستند و اين موضوع 
باعث پيچيدگي مديريت همكاران و شناخت افراد 
مي گردد. اما با اين وجود مي توان با استفاده از اين مدل يا 
مدل هاي متنوع ديگري که تعريف شده اند همكاران را 
بهتر شناخت و بر اساس اين شناخت، روش مديريت و 
نحوه کنترل امور را تعيين نمود. به همين دليل بد نيست 
بر اساس اين مدل، برخي خصوصيات افراد نيز به شرح 

زير عنوان شوند.
1- معموال افراد گروه I )تاثيرگذار( کمال گرا، دقيق، 
سياست مدار، آداب دان هستند ولي لجوج، خودسر، بي 

مالحظه، کنايه پرداز و نافرمان  نيستند.
2- معموال افراد گروه D )تسلط جو( خود محور، 
رك، پرجرات، سلطه جو، قوي و نافذ و ماجراجو هستند 

ولي فروتن، متزلزل، متين و ماليم نيستند.
3- در اغلب موارد افراد گروه S )ثابت قدم( صبور، 
وفادار، قابل پيش بيني، آرام هستند ولي خود انگيخته، 
تحول گرا، عيب جو، عجول، بي قرار و ناراضي نيستند.
4- در اکثر موارد افراد گروه C )وظيفه شناس( 
معاشرتي، قانع، تابع اميال آني، احساساتي، تاثيرگذار 
هستند اما خوددار، گوشه گير، سخت جوش، بدبين، 

مظنون، کم رو و خويشتن دار نيستند.
به طور مثال: توصيه کرده اند در کارهاي مشاوره اي از 
افرادي که مدل رفتاري آنها ترکيبي از نوع I )تاثيرگذار( 
و نوع S )ثابت قدم( هستند استفاده شود، تا همكاران 
مربوطه بتوانند آنها را در جمع خود پذيرفته و از طرفي 

آنها نيز بتوانند به نحو مناسبي به سازمان مشاوره دهند.

راه حل: انتخاب رويكرد 
سيستمي جهت انجام كار

مصطفيبختیاري
مدیرمنابعانساني
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كارهایي هستند 
كه هر كسي كه 
تخصص مرتبط با 
آن را داشته باشد 
مي تواند از پسشان 
برآید ولي در مقابل 
كارهایي هستند 
كه تخصص براي 
اجراي آنها كافي 
نیست و بلکه فرد و 
یا افراد مجري آنها، 
باید از ویژگي و یا 
روحیات شخصیتي 
خاصي نیز برخوردار 
باشند

هركسي را 
بهر كاري ساخته اند!

افشینمستاجرحقیقي
معاونطرحهاينیروگاهآبي

يعني  موضوع  طرف  يك  نه  سؤال،  اين  پاسخ 
واگذاري کامل اختيارات است و نه سوي ديگر که 
مداخله کامل خواهدبود. حتي جواب اين پرسش، 
موضع ميانه هم نيست که بگويم هميشه حد وسط 

را نگه داريم.
در واقع روش صحيح اين است که متناسب با 
ويژگي همكار و همچنين نوع کار، راه حل مناسب 
تعيين شود. همه مي دانيم که انسانها، ويژگي يكساني 
ندارند و خيلي هم خوب است که خصوصيت انسانها 
يكي نيست )إِنَّا َخَلْقنَاُکم مِّن َذَکٍر َوأُنثَی َوَجَعْلنَاُکْم 
ُشُعوبًا َوَقبَائَِل لِتََعاَرُفوا(. براي همگان اين يك نكته 
بديهي است که محدوده تفاوت بين انسانها خيلي 
گسترده است، موارد زير آن گوشه اي از نمونه هاي 
»گوناگوني« ويژگي افراد است که مي تواند به بحث 

ما نيز مرتبط باشد:
- بعضي در انجام وظايف خود، روي يك موضوع 
تمرکز زيادي مي کنند و شناخت خوبي از مالحظات 
آن به صورت مجرد کسب مي کنند، بعضي ديگر با 
تمرکز کمتر، همان موضوع را به همراه بقيه عواملي 
که در تعامل با آن موضوع هستند، مورد مالحظه قرار 

مي دهند.
- برخي نگاهي متمرکز و عميق دارند، برخي ديگر 

ديدي گسترده و وسيع. 
- عده اي مي توانند بار چند کار را همزمان بردوش 
بكشند، اما گروهي ديگر فقط مي توانند در يك زمان 

تنها يك کار را ولي با دقت قابل توجه انجام دهند.
از عهده  تنهايي«  »به  »تنها« مي  توانند  - گروهي 
»جمع«  در  ديگر  »جمعي«  و  برآيند  وظايفشان 

همكارانشان از پس کارها برمي آيند.
- بعضي روحيه کارشناسي خوب دارند و برخي 
از ويژگي هاي مديريت و رهبري مناسب برخوردارند.

- دسته اي در بعضي مواقع »حال و حوصله« ندارند 
که از عهدة انجام کاري را که اتفاقاً خصوصيات و 
و  برآيند  دارند،  را  )عرضه اش(  آن  مناسب  شرايط 
دسته اي ديگر هميشه »حال و حوصله« دارند ولي 

عرضه اش را ندارند!
- برخي در پي توسعه اختيارات خود هستند و 
را  مسئوليت  بار  حداقل  دارند  تمايل  ديگر  برخي 
بردوش بكشند و تنها به ابراز نظر کارشناسي بپردازند 
ديگران  عهدة  به  را  تصميم گيري  تا  مي خواهند  و 

واگذارند.
- بعضي دوست دارند رئيس داشته باشند و برخي 

ديگر تمايل دارند که رئيس باشند!
- يك نفر سختگير است و آن ديگري اهل تساهل 

و تسامح.
- آن يكي با ديگران تقابل مي کند و اين يكي تعامل.

- و …
قباًل عرض شد که چند جمله فوق، گوشه اي بسيار 
کوچك از تفاوت افراد را يادآور مي شود و انتظار 
براين است که حتماً تحقيقات نسبتاً کاملي در علوم 

روانشناسي و جامعه شناسي در اين خصوص صورت 
گرفته باشد و بنابراين احتماالً در دانشگاه ها، رساله هاي 

فراواني را براي اينگونه موارد مي توان پيدا نمود. 
متفاوت  انسانها  که  همانگونه  ديگر،  طرفي  از 
هستند، کارهايي که به آنها حواله داده مي شود و يا 
براي انجام آنها نياز به منابع انساني است، نيز تفاوت 

دارند. چنانكه:
- بعضي از کارها بايد توسط تنها يك نفر انجام 
شوند ولي برخي ديگر فقط از عهده يك »تيم« از 

انسانها بر مي آيد.
- کارهايي هستند که يك تخصص خاص مي تواند 
از عهده انجام آنها برآيد درحاليكه در مقابل فعاليتهايي 
وجود دارند که ايفاي آنها نيازمند حضور مجموعه اي 

از تخصص هاست.
- کارهايي هستند که هر کسي که تخصص مرتبط 
با آن را داشته باشد مي تواند از پسشان برآيد ولي در 
مقابل کارهايي هستند که تخصص براي اجراي آنها 
کافي نيست و بلكه فرد و يا افراد مجري آنها، بايد از 
ويژگي و يا روحيات شخصيتي خاصي نيز برخوردار 

باشند.
- بعضي از کارها را مي توان هميشه انجام داد ولي 
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استراتژي هاي كلي 
مي تواند در شرایط 
مختلف تغییر یابد و 
در هر مرحله مدیر 
با توجه به آگاهي 

خود از مراحل پروژه 
و شرایط حاكم و 

با كمک اطالعات و 
نظرات همکارانش، 
استراتژي هاي كلي 

را تغییر مي دهد. 
البته به نظر اینجانب 

هر تغییر در 
استراتژي هاي كلي 

باید با تایید مدیران 
باالي شركت انجام 

گیرد
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ارائه راه حل در اين موارد نمي تواند به عنوان يك 
نسخه براي تمام شرايط و مراحل اجراي کار مورد نظر 
قرار گيرد. قطعا نحوه برخورد مدير مي تواند با توجه به 
شرايط مختلف کاري از جمله زمان و مراحل اجراي کار، 
ميزان تجربه و دانش فني همكاران مدير، متفاوت باشد.
از ديد کلي و با نگاه مديريت پروژه به موضوع، 
اينجانب معتقدم که مدير بايد در تعيين استراتژي هاي 
کلي کار دخيل باشد و پروژه و کار را در سطح باال 
بشناسد و سياست گذاري نمايد. مدير بايد از قرارداد 
با کارفرما کامال اطالع داشته باشد، شرح کار، برنامه 
زمان بندي قرارداد و قيمت قرارداد را بداند و با توجه 
به جميع جهات در اجراي کار سياست گذاري نمايد. 
بر اين اساس روش اجرا و نحوه واگذاري کار به تامين 
کنندگان و پيمانكاران تعيين و نحوه عقد قراردادهاي 
و  تصميم گيري ها  البته  نمايد.  مديريت  را  اصلي 
سياست گذاري هاي کلي قطعا بايد با هماهنگي مديران 
بااليي شرکت انجام گيرد. در اين مرحله از کار مدير 
نمي تواند مسئوليت تصميم گيري ها را به همكارانش 
منتقل نمايد. اما ذکر اين نكته قابل توجه است که براي 

تعيين استراتژي کلي کار، يك مدير نيازمند اطالعات و 
نظرات همكارانش مي باشد. قطعا يك مدير نمي تواند 
انجام  براي  نياز  مورد  اطالعات  کليه  که  کند  ادعا 
تصميم گيري ها را دارد، ضمن اينكه نظريات و تجربيات 
اتخاذ تصميم گيري هاي  در  مدير مي تواند  همكاران 
صحيح تر بسيار راه گشا باشد. اصوال به نظر اينجانب 
تصميم هاي يكجانبه از جانب مدير نمي تواند بهترين 
تصميم باشد. همكاران مدير بايد از استراتژي هاي کار 
در محدوده مسئوليت شان اطالع داشته باشند و تا حد 

امكان مدير بايد تالش نمايد که همكاران را در مورد  
صحت نسبي اين تصميمات همراه نمايد. از اين مرحله 
به بعد مدير بايد با توجه به تجربه همكاران، بخشي 
از کار را به ايشان بسپارد و خود با آگاهي کامل از 
زمان اجرا و قيمت کار تا حد امكان از جزئيات فعاليت 
همكاران اطالع حاصل نمايد و در زمانهاي مورد نياز 
کارها را پيگيري و يا به همكاران در اخذ تصميمات 
در محدوده کاري ايشان کمك نمايد. استراتژي هاي 
کلي مي تواند در شرايط مختلف تغيير يابد و در هر 
مرحله مدير با توجه به آگاهي خود از مراحل پروژه و 
شرايط حاکم و با کمك اطالعات و نظرات همكارانش، 
استراتژي هاي کلي را تغيير مي دهد. البته به نظر اينجانب 
هر تغيير در استراتژي هاي کلي بايد با تاييد مديران 
باالي شرکت انجام گيرد. در انتها مي خواستم به اين 
نكته اشاره نمايم که اصوال صحيح بودن هر روش، 
نسبي است و صحيح بودن مطلق وجود ندارد. بنابراين 
بهتر است روشي در کار پيش گرفته شود که تا حد 
امكان کمترين اشكال را داشته باشد و شايد بتوان گفت 

صحيح تر باشد. 

استراتژي هاي كلي
 هم قابل تغييرند

سعیدهمدغم،مدیرمهندسيو
تامینتجهیزاتمکانیك-سیاهبیشه

کارهايي هستند که فقط در زمانهاي خاص قابل انجامند!
- همانند ظرف زمان )که در مورد اخير اشاره شد(، 

برخي کارها نيازمند ظرف مكاني خود هستند.
- کارهايي را آقايان بهتر انجام مي دهند و کارهايي 
را خانمها از پسشان به نحو احسن برمي آيند )در 
مورد اين نكته نمي دانم که بايد بابت بيان اين واقعيت 
طبيعت پوزش بخواهم يا نه؟! و اگر بايد چنين کرد از 
مردساالران بايد عذرخواهي کرد يا از زن ساالران؟!(

- در دهكده جهاني، بعضي فرهنگها چنان هستند 
که مجموعه اي از کارها در ميان آنها بهتر انجام مي شود 
اما فرهنگهاي ديگر سبب کاهش بهره وري در انجام 

همان کارها هستند.
همانند گستردگي خصوصيات آدمها، به نظر من 
تفاوتهاي بين کارها، محدود به آنچه در عبارات فوق 
آمد نيست و موارد زياد ديگري نيز وجود دارد که 
پرداختن کامل به آنها از حوصله اين صحبت خارج 
همانند  ما  همكاران  اينكه  به  توجه  با  حال  است. 
همه انسانها، يكسان نيستند و چنين بازه گسترده اي 
از تفاوتها بين آنها وجود دارد،  و به عالوه چنين 
گوناگوني و پراکندگي در تنوع کارهاي ارجاعي به 
آنها نيز مطرح است، صحيح اين است که نظم سازمان 
و کارها به گونه اي مديريت شود که بهترين انطباق بين 

»خصوصيات همكار و يا همكاران« با »ويژگي کار و 
يا کارهاي ارجاعي به آنها« حاصل شود تا مطلوبترين 

نتيجه در انجام کارها بدست آيد.
بنابراين بايد توجه داشت که کاري که بايد انجام 
شود داراي چه خصوصيات و الزاماتي است و براي 

انجام آن:
- چه تخصص و يا تخصصهايي الزم هستند،

- بهترين زمان انجام کار کي است؟
- مكان مناسب انجام کار کجاست؟

- ويژگي شخصيتي فرد و يا افراد انجام دهندة کار 
چگونه بايد باشد؟

- و …
هرگاه اطالعات فوق کامل باشد و از سوي ديگر، 
موجود  انساني  منابع  مورد  در  کافي  دانسته هاي 
دراختيار داشته باشيم، حل اين معادله که کار محوله را 
به چه کسي بدهيم و چگونه وي را مديريت کنيم، از 
پيچيدگي خارج مي شود و به تعبيري مي توان »در و 
تخته را با هم جور کرد«. با اين ترتيب مي توان گفت 
که تفاوت بين همكاران بايد فرصتي براي پيشبرد 
اهداف سازمان باشد و نه مانعي براي آن. حال در 
اين ميان اگر متوجه شويم که منابع انساني مطلوب 
نيست،  اختيار  در  ارجاعي  کار  ايده آل  انجام  براي 
نحوه واگذاري انجام کار به منابع موجود و اعمال 
مديريت آن وضعيتي خاص پيدا مي کند. به عبارت 
ديگر، در حالتي که انطباق ايده آل بين کار ارجاعي 
و نيرو و يا نيروهايي که بايد آن کار را انجام دهند، 

حاصل شود چندان نيازي به اعمال مديريت پس از 
واگذاري کار نيست. روشن است که اگر چنين انطباق 
مطلوبي بدست نيايد، به ناچار پس از ارجاع کار، 
اعمال مديريت و مداخله ناگزير خواهد بود. مورد 
مهم ديگر اين است که تفاوت در خصوصيات انسانها 
و کارها به صورت مطلق  و به اصطالح صفر و يك 
نيست و بلكه بيشتر اوقات اين تفاوتها نسبي هستند و 
در بازه اي ميان صفر و يك در نوسان هستند که خود 

اين مورد، توجه و عنايت ويژه اي را مي طلبد.
نكات فوق، چندان جديد و مربوط به علم مديريت 
روز نيستند، چرا که در گنجينه ادبيات باستاني خودمان 
موارد متعددي از تذکرات در خصوص اين مهم يافت 

مي شود که ضرب المثلهاي زير نمونه اي از آنهاست:
- هرکسي را بهر کاري ساخته اند!

- کار هر بز نيست خرمن کوفتن، گاو نر مي خواهد 
و مرد کهن!

اميدوارم که با توضيحات فوق، دوست عزيز ما که 
مدير مياني فراب هست، جوابش را گرفته باشد که نه 
مي توان گفت که هميشه بايد در همه کارها خودش را 
در حد جزئيات درگير کند و نه صحيح است که اين 
نسخه  پيچيده شود که ايشان بايد به صورت کلي بر 
کارها اعمال مديريت کند، بلكه بايد بداند که شرايط کار 
ارجاعي چيست و ببيند که ويژگيها  و روحيات همكاران 
تحت مديريتش چگونه است و آنگاه تصميم بگيرد که به 
چه روشي کار ارجاعي و منابع انساني  زير مجموعه اش 

را به هم متصل کند!
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مدیر، مسئول همه 
خروجي هاي بخش 
سازماني خود خواهد 

بود. هرگز دریافت این 
پاسخ از یک مدیر كه 
این گزارش را آقا یا  
خانم همکار تهیه كرده 
است و به همین دلیل 
اشکال دارد پسندیده 
نیست.  ارایه این مطلب 
از مدیر كه این گزارش 
گام به گام توسط 
خودش تهیه شده 
است نیز مورد انتظار و 
قابل تمجید نیست چرا 
كه وظیفه مدیر انجام 
كارها به صورت مستقیم 
نیست. و این به مفهوم 
عدم توانایي مدیر در 
راهبري تیم خود است

24
مي توان گفت به صورت کلي وظيفه يك مدير بررسي 
جزييات نيست و به سبب ماهيت کار خود بايد کالن 
نگر باشد اما پاسخ به اين سوال ها که مدير بايد در کار 
همكاران خود ريز بشود يا خير؟ کالن بررسي کند يا به 
جزييات؟ صفر و يك نيست، بله يا خير نيست بلكه به 
شرايط بستگي دارد و »تشخيص« بايد دخالت کند. بهتر 
است در گام نخست پاسخ به اين موضوع از دو ديدگاه 
تحليل شود، ديدگاه همكار و ديدگاه مدير. در گام دوم 
اين دو تحليل در کنار هم به يك پاسخ نهايي تبديل شوند. 

پاسخ به موضوع از ديدگاه همكار:
هر يك از همكاران با توجه به روحيات شخصي، 
تجربه کاري، ارتباطات و شناخت سازمان، ميزان دانش 
در خصوص موضوع و. .. انتظارات مختلفي دارند. 
برخي انتظار واگذاري کار به صورت صفر تا صد دارند 
و آزادي عمل در انجام کار برايشان اهميت دارد و برخي 
نياز به راهنمايي گام به گام دارند. اغلب همكاران دوست 
دارند از خالقيت شخصي خود در انجام کار بهره برند. 
همه همكاران ترجيح مي دهند گزارش نهايي که از 
بخش يا واحد سازماني خارج مي شود داراي بهترين 
کيفيت و کمترين خطا باشد. ارايه يك گزارش ناقص يا 
غلط در سطح مديران باالدست گاهي منجر به تخريب 
زحمات يك همكار و شكل گرفتن يك تصوير غير 
عادالنه از همكار در ذهن مديران باالدست خواهد شد 
به نحوي که اصالح آن زمان زيادي الزم خواهد داشت. 
همه همكاران ترجيح مي دهند عالوه بر مدير مستقيم، 
مديران باالدست نيز از زحماتي که در سازمان به عهده 

مي گيرند مطلع باشند يا به عبارتي نتيجه تالش آنها به 
خودشان منتسب شود. 

پاسخ به موضوع از ديدگاه مدير مستقيم:
مدير، مسئول همه خروجي هاي بخش سازماني خود 
خواهد بود. هرگز دريافت اين پاسخ از يك مدير که اين 
گزارش را آقا يا  خانم همكار تهيه کرده است و به همين 
دليل اشكال دارد پسنديده نيست.  ارايه اين مطلب از 
مدير که اين گزارش گام به گام توسط خودش تهيه شده 
است نيز مورد انتظار و قابل تمجيد نيست چرا که وظيفه 
مدير انجام کارها به صورت مستقيم نيست. و اين به 
مفهوم عدم توانايي مدير در راهبري تيم خود است. مالك 
نمره دهي به يك مدير، تهيه يك گزارش خوب توسط 
خودش نيست بلكه تيم سازي و انتخاب همكاران خوب 
و شايسته در مرحله اول و راهنمايي و توسعه توانمندي 
همكاران به نحوي که منتج به خروجي هاي مناسب باشد 

مالك ارزش دهي يك مدير خواهد بود. 
در برخي از منابع مديريتي ذکر شده است که هر مدير 
نمي تواند در بخش خود به صورت مستقيم با بيش از 
5 تا 8 نفر کار کند به عنوان مثال چنانچه يك مديريت 
شامل 40 همكار است بايد به 5 تا 8 بخش مجزا تفكيك 
شود و هر بخش توسط يك مسئول هدايت شود. اين 
مقياس نشان دهنده انتظار از مسئول هر بخش خواهد بود 
به نحوي که از يك طرف با تفويض کافي و مناسب و از 
طرف ديگر فراموش نكردن نقاط کنترلي وقت کافي براي 
انجام وظايف خود را داشته باشد. بر اساس موضوعات 
پيش گفته مي توان فرض کرد تعيين سطح آزادي عمل 

بين همكار و مدير بر اساس تجربه، روحيه، دانش و...
)مربوط به همكار( مشخص خواهد شد و به صورت 
يك فرايند طبيعي هر همكار با رشد و توسعه توانمندي 
خود، در سطح آزادي عمل متناسب با استحقاق خود قرار 
خواهد گرفت. از طرفي مدير با به دست آوردن قابليت 
اعتماد نسبت به هر يك از همكاران به تدريج تفويض 
و واگذاري بيشتر و بيشتري را در روابط خود با همكار 
تنظيم خواهد کرد.  اما همواره کنترل نهايي توسط مدير 
بايد انجام شود. اين کنترل با اين ديد صورت مي گيرد 
که ارزش افزوده اي در اين مرحله به خروجي، افزوده 
شود گاهي ممكن است اين ارزش افزوده زياد گاهي هم 
خيلي کم در حد رفع يك غلط نگارشي باشد. اطالعات 
کالن سازماني بيشتر مدير، مي تواند در جمع بندي کار 
کارشناسي موثر و منتج به تكميل گزارش شود. عالوه بر 
اين، کنترل نهايي به معني پذيرفتن مسئوليت خروجي و 
صحه گذاري آن خواهد بود. همكار نيز از اينكه بخشي 
از نقايص گزارش به صورت درون بخشي مشخص و 
رفع شده است خوشحال خواهد بود و ترجيح مي دهد 
اين ضعف توسط مدير مستقيم مشخص شود تا اينكه 
پس از انتشار گزارش اين مشكل آشكار شود. در يك 
روال معقول در جلسات ارايه، چنانچه گزارش يا مدرك 
تهيه شده نقصي داشته باشد مدير مسئوليت را مي پذيرد و 
از تخريب همكار تهيه کننده جلوگيري مي کند. چنانچه 
گزارش مورد تاييد و رضايت دريافت کنندگان بود مدير 
تاکيد مي کند که اين گزارش توسط آقا يا خانم همكار تهيه 
شده است و اين نتيجه را به همكار منتسب مي کند و بر 

ذکر و شناخته شدن همكار اصرار دارد.

صفر و يك نيست
بله و خير هم نيست

راه نه آن است 
و نه اين

احمدحسیني
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عالوه بر باال بردن 
مسئولیت كارشناس 

در خصوص امور 
محوله كه موجب 

تجربه اندوزي و قبول 
مسئولیت هاي مختلف 
مي گردد، چک كردن 
مدیر نیز باعث نتیجه 

مطلوب مي شود. 
براي اینکار باید مدیر 

در ابتدا استراتژي 
اجراي كار ، حدود و 
ثغور كار و آیتم هاي 

با اهمیت را مشخص 
و شفاف نماید.  

كارشناس نیز با توجه 
به مسئولیت محوله 

و مشخص شدن 
اهمیت موضوع ، 

تجارب و خالقیت 
خود را جهت اجراي 
درست كارها اعمال 

نماید
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مديريت ريزبين مرتب نظر مي دهد و در خصوص 
جزئيات کاري با مداقه موشكافانه ، احساس عدم اعتماد 
و اطمينان  را به کارمندان منتقل مي کند که نهايتا« منتج به 
شك و ظن به قابليت و توانايي کارکنان مي شود در حيطه 
کاری اين دسته از مديران ، هيچ کاری تفويض نميشود، 
نظرات کارکنان ناديده گرفته ميشود و صدای آنها شنيده 
 robot نميشود،بدين ترتيب کارکنان به مرور احساس
بودن خواهند کرد و خود مدير به دليل غرق شدن در 
مسائل جزئي توانايي تجزيه و تحليل بهره وري کلي 
سيستم را از دست خواهد داد.گاهي جز نگري مدير 
ممكن است منشاء دروني شخصي داشته باشد »وسواس 
ناخواسته« يا يك تاکتيك براي طرد کارکنان نامطلوب 
تلقي گردد. به اين دسته از مديران بايستي يادآور شد که 
هميشه فرصت براي »امر و نهي« وجود دارد پس عجله 
نكنيد. در آن سو مديريت کالن نگر با تنها گذاشتن 
کارکنان در تصميم سازي وعدم حضوردرمشورت و 
رايزني گرچه احساس آزادي عمل کارکنان را باال مي برد 
ولي در نهايت ممكن است بدليل تصميمات نادرست و 

اشتباه بازدهي مناسب را نسبت به وقت و زماني که براي 
کار گذاشته اند، نداشته باشند.بدين ترتيب کارکنانشان 
را نااليق براي آن کار بدانند. اين بدين معني است که 
کارکنان نياز به رهنمود يا guideline دارند. جهت 
ندادن و رهنمود ندادن براي شاکله کار باعث مي شود 
کارکنان احساس کنند کار به درستي پيش مي رود در 
حالي که در واقع چنين نيست. اگر بهره وري را به 
معناي »درست انجام دادن کار درست« بدانيم بخش اول 
آن يعني »درست انجام دادن« به قابليت و توانايي هاي 
کارکنان بر مي گردد و بخش دوم آن يعني »کار درست« 
به تشخيص درست مدير و کارمند مرتبط است که 
الزمه آن توجه کافي مدير به جزئيات و پيرامون کار 
مي باشد. به عقيده من مديري مي تواند موفق باشد که 
فاکتورهاي موفقيت يعني سازمان يافته بودن و سازماني 
فكر کردن- توجه کافي  به جزئيات و پيرامون کار- 
شناخت درست کسب کار و متعاقب آن نيازهاي مترتبه 
سازمان و تعامل راحت با شخصيت هاي مختلف را 
به صورت يكنواخت و يكپارچه در نظر داشته باشد 
و اين ميسر نخواهد شد جز اينكه همه کارکنان نقش 
خود را در عوامل فوق بدانند و بشناسند. نتيجه آنكه 
اين دو شيوه در دو طرف يك طيف قرار می گيرند و 

در حالت افراطی و شديد هر دو مخرب هستند. گاهي 
الزم است مديري ارکان و اجزاي کار را براي پيشبرد 
بهتر بداند و و در آن مداقه کند ولي در اسلوب و روش 
اجراء دليلي براي جزنگري نيست به عبارت بهتر الزم 
نيست با توجه به بلوغ شغلي کارمندان »عصاي زير 
بغل« آنان باشيم.  از روي ديگررهنمود دادن و پيگير 
بودن از وظايف سازماني يك مدير است که منحصرا 
با کالن نگري حاصل نخواهد شد.  در حيطه کاري 
مديريت انفورماتيك و ارتباطات با توجه به مشخص 
بودن  نقش ها و مسئوليت ها رويكرد عدم مداخله 
جزء نگر به روش و اسلوب کار جاري است در اينجا 
جمله »هر کسي مدير کار خويش است« مالك عمل 
همكاران قرا رگرفته که طبيعتا باعث باال رفتن روحيه 
کار تيمي، خالقيت و اعتماد متقابل و پاسخگويي و 
مسئوليت پذيري شده است البته اين بدين معني نيست 
که مديرهيچ وقت در جزئيات وارد نمي شود بلكه اساسا 
در پاره اي از موارد بنا به ضرورت و حساسيت وظيفه 
مدير ايجاب مي کند جوانب و جزئيات کار را بشناسد 
تا منجر به تصميم گيري مناسب گردد.  با اين همه، اميد 
است در نهايت منتج به رضايت از عملكرد همكاران 

اين مديريت شود.

قبل از بررسي رويكردهاي مورد اشاره، الزم است 
در خصوص نحوه تعامل مديران و کارشناسان صحبت 
شود. يك مدير با توجه به مسئوليت هاي محول شده 
طبيعي است که بايد پاسخگوي تمامي اقدامات بخش 
مورد نظرش باشد. مدير جهت اجراي مطلوب مسئوليت 
با همكاران و  بايد تعامل مناسب  امر  ابتداي  ها، در 
کارشناسان خود  برقرار نمايد.اگر مدير در ابتداي هر 
کاري اهداف مورد نظر خود را با کارشناسان خود در 
ميان گذارد و اهميت موضوع را اعالم نمايد، کارشناس 
/کارشناسان  متوجه مسئوليت محول شده نسبت به کار 
خود مي باشد. بديهي است کارشناس نيز با دقت بيشتر 
کار محوله را انجام خواهد داد.  اگر با کاري مواجه گشتيم 
که دقت بااليي نياز دارد و محدوديت زمان هم وجود 
دارد ، نياز است عالوه بر کارشناس ، مدير نيز جهت 
حمايت از کارشناس خود دقت و توجه خود را در کار 
محوله بيشتر نمايد، تا کارها به نحو احسن ارائه گردد. 

حال اگر رويكردها را بررسي نماييم مشخص است 
که رويكرد اول، بها دادن به کارشناس جهت ارتقاء، 
مسئوليت پذيري را باال مي برد. اين روش، کارشناس را با 
چالش هاي جديد همچون مسئوليت پذيري در خصوص 
انجام صحيح کار روبه رو مي کند که باعث تجربه اندوزي 
و قبول مسئوليت هاي مختلف در رده هاي شغلي مي شود.
کارشناس مي تواند با آزادي عملي که دارد خالقيت خود 

را به همكاران ديگر نشان دهد.
جايگاه  از  کارشناس  آنجايي که  از  مقابل،   در 
کارشناسي به امور محوله نگاه مي کند، اهميت موضوع 
در بعضي مواقع کمرنگ مي گردد و  از طرفي با عدم چك 
کردن دوباره مدير ، دقت کار پايين مي آيد که موجب 
مي گردد نتيجه حاصله مطلوب نباشد.  رويكرد دوم نيز 
مسئوليت ها را از دوش کارشناس برداشته است و باعث 
مي شود کارشناس بدون اعمال خالقيت، فقط کار محوله 
را مطابق با نظر مدير انجام دهد. که اين امر به مرور 

زمان باعث کم شدن انگيزه مي شود. در مقابل، با اعمال 
دقت بيشتر توسط مدير نتيجه کار مطلوب مي گردد. اما 
مي توان با تجميع دو رويكرد فوق به نتيجه بهتري دست 
يافت. يعني عالوه بر باال بردن مسئوليت کارشناس در 
خصوص امور محوله که موجب تجربه اندوزي و قبول 
مسئوليت هاي مختلف مي گردد، چك کردن مدير نيز 
باعث نتيجه مطلوب مي شود. براي اينكار بايد مدير در 
ابتدا استراتژي اجراي کار ، حدود و ثغور کار و آيتم هاي با 
اهميت را مشخص و شفاف نمايد.  کارشناس نيز با توجه 
به مسئوليت محوله و مشخص شدن اهميت موضوع ، 
تجارب و خالقيت خود را جهت اجراي درست کارها 
اعمال نمايد. در پايان کار نيز، مدير فقط آيتم هايي که 
اهميت بااليي دارد مطابق با استراتژي، چك مي نمايد. 
اين کار عالوه بر انگيزه دادن به کارشناس، موجب اتحاد 
در جهت اجراي امور و ارائه مناسب کار در زمان مقرر 

مي گردد.

راه نه آن است 
و نه اين

استراتژي هاي
 اجراي كار

افشینخاکبیز
مدیرانفورماتیكوارتباطات

محمدحسینکشمیري
کارشناسفنيبرقوابزاردقیق
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اینکه مدیر تا 
چه حدي در كار 
كارشناسان خود باید 
به جزئیات توجه نماید 
یا به صورت كالن 
مسائل را مورد بررسي 
قرار دهد به عواملي 
چون درجه اهمیت 
موضوع براي مدیر و 
سازمان ،خصوصیات 
كارشناسان ) دانش- 
اطالعات، تخصص- 
مهارت ، شخصیت 
كاركنان، تناسب 
اختیار و مسئولیت( و 
خصوصیات وظایف 
)پیچیده - مبهم و 
ساده-تکرار پذیر( 
بستگي دارد

26

به طور کلي براي موضوعات و مسائل مرتبط با 
حوزه مديريت و نحوه تعامل با سرمايه هاي انساني 
يك سازمان، نمي توان يك راه حل منحصر به فرد 
تكرار  هميشه  و  معروف  عبارت  و  کرد  تجويز 
اينجا  هم  باز  مديريت،  علم  در  دارد«  »بستگي 
مصداق دارد. اين بدين معني است که در مواجهه 
با اين گونه موضوعات بانگرش اقتضايي و براساس 
شرايط و موقعيت موجود بايد تصميم گيري کرد تا 
نتايج مناسبي از آن کسب و اهداف محقق شوند. 
آيا  اينكه  که  شده  مطرح  مورد کاوي  در خصوص 
يك مدير بايد در جزئيات تمامي کارها و وظايف 
کارمندان و کارشناسان خود وارد شود يا يك نگاه 
کالن داشته باشد )تفويض اختيار( نيز همانند ساير 
مسائل مديريت وابسته به شرايط و موقعيت است.  
يكي از نشانه هاي مديران موفق ، استفاده صحيح از 
امكان تفويض اختيار است. درگيرنشدن يك مدير 
در کارهاي عادي و روزمره باعث مي شود که وقت 
خود را صرف مواردي کند که براي سازمان ارزش 
افزوده بيشتري خلق مي کند،  به عبارت بهتر »کاري 
را که ديگران مي توانند انجام دهند او انجام ندهد« و 
به ديگري واگذار نمايد  و از طرف ديگر باعث  ايجاد 
روحيه مسئوليت پذيري و تعهد در بين کارشناسان 
خود و همچنين توانمند شدن ايشان خواهد شد. اما 
بايد در نظر داشت که مسئوليت نهايي با خود مدير 
است. به طور کلي اينكه مدير بايد کالن نگر باشد 
يا اينكه در جزئيات امور دخالت نمايد به سه عامل 

اصلي بستگي دارد:
1- شناخت مدير از وظايف

2- خصوصيات کارکنان 
3- خصوصيات وظايف 

1( شناخت مدير از وظايف:
در هر موقعيت که مدير قصد دارد وظايفي را به 
کارشناسان خود واگذار نمايد. مهم ترين و کليدي ترين 
عامل شناخت کافي از سازمان و تشخيص وظايف 
از لحاظ درجه اهميت براي سازمان است که آيا اين 
مساله يا وظيفه قابليت واگذاري به ديگران را دارد يا 
خود مدير مسئوليت انجام آن را برعهده بگيرد و در 

جزئي ترين امور نيز وارد شود. 

٢(خصوصيات كاركنان:
عوامل ديگري که در يك تفويض اختيار مناسب و 

موفق مي توان بدان اشاره کرد ، مرتبط با کارشناساني 
است که مسئوليت انجام و ظايف را برعهده مي گيرند 

)درجه بلوغ کارکنان (.که عبارتند از:
1-2(دانشواطالعات:

مدير بايد اطمينان حاصل کند که کارشناس مورد 
و  دارد  را  عملكرد شرکت  از  کافي  شناخت  نظر ، 
همچنين نسبت به آن مساله يا وظيفه خاص و حتي 
پيرامون آن اطالعات کافي و الزم را در اختيار دارد. 

2-2(تخصصومهارت:
او  به  وظيفه اي  انجام  مسئوليت  که  کارشناسي 
مرتبط،  مسائل  منظور حل  به  بايد  مي شود  محول 
تخصص و مهارت حرفه اي در آن حوزه را دارا باشد. 

3-2(شخصیتکارکنان:
واگذاري  در  نيز  کارکنان  فردي  خصوصيات   
کليت وظايف به ايشان نقش موثري دارند. مثاًل اينكه 
شخص انجام دهنده کار داراي مرکز کنترل دروني 
است يا کنترل از بيرون توسط شخص ديگر ، باعث 
بهبود عملكرد او مي شود و يا اينكه او تعهد الزم و 

کافي را براي انجام وظايف دارد.
4-2(تناسباختیارومسئولیت:

وقتي به يك کارشناس مسئوليت انجام يك وظيفه 
داده مي شود به تناسب آن اختيارات الزم و کافي را 

بايد داشته باشد. 
و  اطالعات  دانش-  يعني  اول  عامل  دو  در 
تخصص- مهارت،  نقش آموزش بسيار پررنگ و 
حياتي است. يعني زماني که مدير يا سازمان جهت 
آموزشي  برنامه هاي  خود  کارکنان  توانمند سازي 
هدفمند و مرتبط با حوزه فعاليت هاي ايشان برنامه 
وظايف  واگذاري  امكان  مي نمايند،  اجرا  و  ريزي 
بيشتري )توسعه و غني سازي شغلي( را دارند که اين 
امر به نوبه خود باعث افزايش انگيزه و بهره وري 

سرمايه انساني سازمان مي شود. 

3(خصوصيات وظايف:
هنگامي که وظايف مشخص و واضح هستند و 
اهداف آنها به خوبي تدوين شده اند و به راحتي قابل 
پايش هستند و براي آنها راه حل هاي محدود وجود 
دارد و تكرار پذيرند ،مي توان اين وظايف را به طور 
کامل به کارکنان تفويض نمود و به منظور جلوگيري 
از کاهش کيفيت آنها به لحاظ تكرار پذيري در مقاطع 

زماني مشخص مدير آنها را کنترل نمايد.

در صورتي که با وظايف مبهم، نامعلوم و جديد 
مواجه هستيم، به لحاظ اينكه روش هاي حل مساله 
براي آن وجود ندارد و نياز به احاطه بيشتر افراد به 
کليت موضوع مي باشد، بايد واگذاري کار با دقت 
بيشتري صورت پذيرد و در صورت واگذاري ممكن 
است نياز باشد مدير درجزئي ترين موارد نيز دخالت 

نمايد تا نتايج مطلوب به دست آيد.
عالوه بر موارد ذکر شده عامل ديگر ، براي يك 
تفويض اختيار موفق اين است که مدير براي خود 
ابزارهاي کنترل آماري يا مالي تعريف نمايد تا از 
نتايج و خروجي هاي مورد انتظار وظايف اطمينان 

حاصل کند.
بايد توجه نمود که اگر هريك از عوامل باال هنگام 
به  به کارشناسان  از طرف مدير  واگذاري وظايف 
تفويض  نگردد،  اجرايي  و  وتحليل  تجزيه  درستي 
اختيار داراي کارکرد نامناسب مي شود و خروجي 
که از آن وظايف به دست مي آيد با اهداف تعيين شده 

براي آن، فاصله خواهد داشت. 

 نتيجه گيري
همان طور که گفته شد اينكه مدير تا چه حدي 
در کار کارشناسان خود بايد به جزئيات توجه نمايد 
يا به صورت کالن مسائل را مورد بررسي قرار دهد 
به عواملي چون درجه اهميت موضوع براي مدير و 
سازمان ،خصوصيات کارشناسان ) دانش- اطالعات، 
تخصص- مهارت ، شخصيت کارکنان، تناسب اختيار 
و مسئوليت( و خصوصيات وظايف )پيچيده - مبهم 

و ساده-تكرار پذير( بستگي دارد.
به هر حال مديران موفق با انجام يك تفويض 
اختيار مناسب براساس شرايط و موقعيت هاي موجود 
مي توانند ضمن اينكه خود به وظايفي با اهميت از 
منظر خلق ارزش افزوده براي سازمان مي پردازند ، 
باعث شكوفايي استعدادها و توانمندسازي کارکنان 
خود شوند. اين امر زماني اهميت پيدا مي کند که 
سازمان از لحاظ ساختارسازماني بلند و داراي وسعت 
زياد باشد و همچنين در محيطي پويا و رقابتي فعاليت 
مي کند که نياز به اخذ تصميمات به موقع و صحيح 
مي باشد. بايد در نظر داشت که الزمه تفويض اختيار 
ايجاد يك سيستم کنترلي از سمت مدير است که 
دريافت  خود  کارشناسان  از  را  الزم  بازخوردهاي 

نمايد، چرا که مسئوليت نهايي با مدير است.

استفاده صحيح 
از امكان تفويض اختيار

امیرحسیندلبرصاف
مدیرحسابداريپیمانها
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اين حديث  پاسخ  ساده ترين  در  و  اول  درنگاه 
اوسطها-  »خيراالمور  )ع(  کاظم  امام  از  معروف 
بهترين کارها ميانه ترين آنهاست« و يا جمله معروف 
»اندازه نگه دار که اندازه نكوست« و يا »نه به اين 
به ذهن مي رسد  به آن بي نمكي«  نه  شوري شور، 
اينها مي تواند پاسخ هايي کلي و کليشه اي به آقاي 
دقيق تر ،  پاسخ  براي  ولي  باشد  مديرمياني سازمان 
بهتر ديدم که يك سري مفاهيم و تعاريف را با هم 
اين  تا شايد به پاسخ روشن تري براي  مرور کنيم 
مشكل که اکثر سرپرستان مستقيم و کارشناسان با آن 
مواجه هستند، برسيم وقتي بدانيم »مفهوم سرپرست 
چيست و چه وظايفي دارد؟« بهتر مي توانيم موضوع 

را تجزيه و تحليل کنيم. 
اين  يا شرکت  همگي مي دانيم در يك سازمان 
چارت آن سازمان است که روابط سازماني کارکنان 
را تببين مي نمايد و مي بايستي از طرف پرسنل آن 
سازمان محترم شمرده شود. در واقع من اين مساله 
را در مواجهه کارکنان و سرپرست مستقيم ايشان 

بررسي مي کنم. 
مراتب  سلسله  اساس  بر  است،  ذکر  شايان 
اکثر قسمت ها  ما در  به ويژه در شرکت  سازماني 
يا  واحد  مسئول  کارشناسان،   مستقيم  سرپرست 
رئيس بخش ها هستند و مديران با روساي بخش 
نه  تعامل هستند  حوزه ي تحت مديريت خود در 
مستقيم با کارشناسان البته به شرط رعايت سلسله 

مراتب سازماني!
درابتدابهتعریفومفهومسرپرستمستقیم

ميپردازیم:
برانگيزترين  چالش  از  يكي  سرپرستي  حوزه 
حوزه هاي مديريتي سازمان است. چرا که سرپرست 
يا رئيس بخش از يك طرف با مديران و از طرف 
ديگر با کارکنان در ارتباط است. تعريف و توصيف 
کارها تعيين هدف و همسونمودن و هماهنگ کردن 
بخش با اهداف سازمان و پيگيري مطالبات و حق 
پيگيري  بالعكس  و  کارکنان  از  سازمان  حقوق  و 
مطالبات و خواسته هاي سازماني کارکنان از سازمان 
سرپرست  است.  مستقيم  سرپرست  وظايف  از 
قبيل  از  مديريتي  مهارت هاي  است  الزم  مستقيم 
بهبود  کارکنان،  در  انگيزه  ايجاد  ارتباط،  برقراري 
بهره وري، اداره کارکنان مشكل دار و مشكل ساز و. 

.. را دارا باشد.

سرپرست از نظر لغوي نيز در زبان انگليسي از 
بينايي يا قدرت ديد و  دو کلمه گسترده و بزرگ 
تصور وسيع تشكيل شده است. در متون مديريت، 
سرپرست کسي است که مسئوليت هدايت، راهبري 
و اداره ديگران را عهده دار است. در تعريف ساده 
مي توان گفت: سرپرست چندين کارمند يا کارگر 
سرپرست  کار  مي دهند.  گزارش  او  به  که  دارد 
تالش  مي شود.  انجام  او  امر  تحت  افراد  به وسيله 
سرپرست در جهت تحقق اهدافي است که مديران 
بااليي آنها را تعيين نموده اند و در آخر نوع فعاليت 

سرپرست، عملياتي و اجرايي است.
مهارت هاي اصلي يك رئيس بخش يا سرپرست 

مستقيم عبارتند از:
1- مهارت هاي فني

 2- مهارت هاي انساني
3- مهارت هاي ادارکي

4- مهارت هاي تصميم گيري
شد،  آن  به  نيز  اشاره اي  که  سرپرست  وظايف 

شامل موارد زير است:
1- برنامه ريزي
2- سازمان دهي

3- هدايت
4-هماهنگي

5- نظارت
جزئيات اين وظايف در قالب شرح وظايف که 

همگي از جنس راهبري و نظارت مي باشد حسب 
است.  شده  تعريف  ايشان  براي  سرپرست،  شغل 
دقت در واژه هاي فوق چراغي را در مقابل ما روشن 
مي نمايد و نكته اي را متذکر مي شود که قرار نيست 
کار  مدير،  يا  و  بخش  رئيس  مستقيم ،  سرپرست 
کارشناس را انجام دهند بلكه برنامه ريزي و هدفمند 
کردن جريان کاري و فعاليت هاي حوزه مديريتي 
خود و همسو نمودن با اهداف سازمان  وظيفه اوست 
و در عين حال مسئوليت هاي سرپرست نيز به 5 گروه 

تقسيم مي شود: 
1- در برابر افراد زيردست
2- درقبال افراد باالدست

3- در برابر ساير سرپرستان
4- در برابر کار

5  - در برابر محيط کار
يك  مديريتي  بخش هاي  حياتي ترين  از  يكي 
ايجاد  است.  کارکنان  درست  شناخت  سرپرست، 
وظايف،  و  اختيارات  تفكيك  صحيح،  رابطه 
آزادي  و  طرفين  ارزش هاي  حفظ  اعتمادسازي، 
عمل بخشيدن که موجب بروز و حضور تفكرهاي 
خالقانه مي گردد. البته در نهايت نحوه  مديريت است 
که مي تواند ابزارهاي الزم براي شناسايي کارکنان 
تالش گر و مسئوليت پذير و خالق که در سازمان به 
بلوغ الزم رسيده اند را به وجود آورد و پس از اين 
است که با اعتماد بيشتر و دادن مسئوليت به اين دسته 
از کارکنان مي توان روحيه و رضايت شغلي ايشان 
را باال برد. اين رويكرد يك تشويق براي اين دسته 
از کارکنان است )گروه اول( و از انواع تشويق هاي 

غيرمادي است که بسيار هم مفيد خواهد بود.
پس شناخت کارشناسان به ما کمك مي کند تا 
بدانيم در خصوص کارهاي ارجاع شده به ايشان 
بهتر  اين شكل  به  اعتماد هستند.  قابل  تا چه حد 
فيزيكي  توانايي  با  متناسب  را  وظايف  مي توان 
کرد؛  تفويض  و  تعريف  تعيين،  پرسنل  فكري  و 
البته به نظر من آن دسته از کارکنان که کمتر قابل 
اعتمان نشان داده شده اند )گروه دوم( ، مي بايستي 
به کمك گروه اول )کارکنان تالش گر و معتمد و 
مسئوليت پذير( راهنمايي شوند؛ در يك محيط کاري 
و با فعاليت هاي مشابه قرار گيرند و به عنوان الگو 
با روش هاي مستقيم و غيرمستقيم تعليم داده شوند 
اين وظيفه سرپرست مستقيم يا مدير است نه اينكه 

با هم بودن آغاز است
با هم ماندن پيشرفت 

هومنمساحتاش،رییسبخش
سختافزاروپشتیبانيفني

یکي از حیاتي ترین 
بخش هاي مدیریتي 

یک سرپرست، 
شناخت درست 
كاركنان است. 

ایجاد رابطه 
صحیح، تفکیک 

اختیارات و وظایف، 
اعتمادسازي، 

حفظ ارزش هاي 
طرفین و آزادي 
عمل بخشیدن 

كه موجب بروز و 
حضور تفکرهاي 

خالقانه مي گردد. 
البته در نهایت نحوه  

مدیریت است كه 
مي تواند ابزارهاي 

الزم براي شناسایي 
كاركنان تالش گر 

و مسئولیت پذیر 
و خالق كه در 

سازمان به بلوغ 
الزم رسیده اند را 

به وجود آورد و پس 
از این است كه با 

اعتماد بیشتر و دادن 
مسئولیت به این 
دسته از كاركنان 

مي توان روحیه 
و رضایت شغلي 
ایشان را باال برد
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اگر مدیر توان ایفاي 
نقش هاي تولیدي، 
اجرایي و ابداعي 
را نداشته باشد 
مي تواند از دیگران 
كمک بگیرد ولي 
نقش تركیبي را باید 
خودش عهده دار 
شود یعني راهبردها، 
استراتژي ها، 
مخاطرات، اهداف 
و ابتکارات فردي 
را به گروهي مبدل 
كند، اگر این 
توانایي را نداشته 
باشد به فردي  
»سوداگر« ، »بحران 
آفرین«  ،»تک رو« ، 
»منفعت طلب« و 
در نوعي دیگر به 
فردي »بیش از حد 
مقرراتي« تبدیل 
مي شود
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خودش با ورود بيش از حد به جزئيات کار ابتكار و 
آزادي عمل، خالقيت، اعتماد به نفس را از کارشناس 
بگيرد او را به جاي اينكه هدايت و سازمان دهي کند 
و تعليم دهد به ابزاري مكانيكي تبديل مي کند  البته 
اگر سرپرست سعي خود را در همسو نمودن ايشان 
بنمايد و گروه دومي ها تالش و يا تمايلي به تغيير 
مثبت در خود نشان ندادند الزم است از ابزار تنبيهي 
استفاده شود، حتي منفك شدن او ازبخش مي تواند 
يك راه کار الزم باشد. بايد روشن گردد که بروز خطا 
و پذيرش آن اجتناب ناپذير است ولي تكرار همان 

خطا قابل پذيرش نمي باشد.
از منظري ديگر، کارشناس حقوق و مزايا مي گيرد 
تا کار کارشناسي انجام دهد و مدير يا سرپرست 
سرپرستي  اين  براي  بيشتري  مزاياي  و  حقوق 
دريافت مي کند پس به لحاظ مالي نيز به نفع سازمان 

نيست که مدير در حد کارشناس کارکند. 
امام علي )ع( در عهدنامه مالك اشتر اين چنين 

درس مديريت مي دهد:
»مبادا که نيكوکار و بدکار نزد تو يكسان باشند که 
آن رغبت نيكوکار را در نيكي کم مي کند و بدکار را به 
بدي ترغيب نمايد و درباره ي هر يك، آن را عهده دار 
باش که او بر عهده گرفته است و از چاپلوسان دوري 
کن که فريب کارترين انسان ها هستند و تو را مغرور 
نمايند و از حقيقت دور و در حق تو دشمني کنند و 

دوستان تو منتقدان نيك انديش هستند«
از ويژگي هاي يك سرپرست موفق مي توان به 

موارد زير اشاره کرد:
1- وفاداري

2- مهارت هاي ارتباطي
3- نظارت و عدالت

4-توانايي تفويض اختيار
5- عالقه به شغل نه به جايگاه شغلي

6- نگرش مثبت و انتقادپذيري
7- اعتقاد عملي به مشورت 

يا سرپرست شناخت  مدير  ديگر وظيفه خطير 
کار و خطاها و ارائه راه کار جامع و نهايي است. اين 
راه کار بهتر است از ميان راه کارهاي ارائه شده توسط 
جلسات  در  بايد  را  کارشناسان  باشد.  کارشناسان 
شرکت داد و از نظرات ايشان استفاده کرد. الزمه 
مشارکت  پيچيده  اقدامات  و  تصميم ها  ثمربخشي 

کارکنان است.
البته مديريت مبتني بر هدف است که بر مشارکت 
کارکنان بسيار تاکيد مي نمايد و  اين تعامل موجب 
نمود يافتن ارزش اجتماعي مي شود و حس رقابت 
سالم را در بين کارکنان افزايش داده و انگيزش آنها 
را بيشتر و تعهد ايشان به سازمان را افزايش مي دهد 

و بهره وري را بيشتر مي نمايد.
و خوب  مثبت  تأثيرات  اين  ذکراست،  به  الزم 
زماني حاصل مي شود که سرپرست يا مدير که از 
نظر مشورتي همكار خود استفاده کرده است و يا 
گزارشي دريافت کرده است در گزارشات و ارجاع 
و اطالع به مديران باالتر، کارشناس يا کارشناسان 
به  يا  باشد و  امانتدار  نمايد و  مشورتي را معرفي 
نوعي کار را به نام خود تمام نكند که اين رويكرد 
بسيار مخرب است اين عدم صداقت و سوداگري 
و بي عدالتي اعتماد را از بين مي برد و کارشناس را 
در توليد کار با ارزش بي انگيزه مي نمايد و کارکنان 
حاشيه  به  را  سازمان  به  عالقمند  حتي  و  ساعي 
مي راند. مدير يا سرپرست بايد نقش هاي توليدي، 

اجرايي، ابداعي و ترکيبي را ايفاء کند. 
اگر مدير توان ايفاي نقش هاي توليدي، اجرايي 
و ابداعي را نداشته باشد مي تواند از ديگران کمك 
بايد خودش عهده دار  بگيرد ولي نقش ترکيبي را 
شود يعني راهبردها، استراتژي ها، مخاطرات، اهداف 
و ابتكارات فردي را به گروهي مبدل کند، اگر اين 
توانايي را نداشته باشد به فردي  »سوداگر« ، »بحران 
آفرين«  ،»تك رو« ، »منفعت طلب« و در نوعي ديگر به 

فردي »بيش از حد مقرراتي« تبديل مي شود.

برمي گردم به تجربه آقاي مدير مياني در رويكرد 
اول ايشان. به نظرم کسي از آقاي مدير مياني انتظار 
باشد  کارشناسي کرده  کار  ايشان  نداشته که خود 
درگير  »چون  که  است  اشتباه  ايشان  اين جمله  و 
ازموضوع  دفاعي  نمي توانستم  نبودم  جزئيات 
داشته باشم« ايشان اگر نظارت درستي داشتند در 
حد کفايت اطالعات داشتند که پاسخگو باشند و 
آن نظارت مي توانست هدايت و سرانجام درستي 
را منتج گردد. آقاي مدير مينايي مي بايستي از اين 

عبارت کليدي استفاده مي کرد:
چگونه  ببينم  تا  بده  قرار  امور  جريان  در  »مرا 

مي توانم کمك کنم.«
ما در سازمان به کارکنان سخت کوش و تالش گر 
نيازمنديم ولي مديران بايد هوشمندانه تر کار کنند. 
مدير  آقاي  دوم  رويكرد  در  جزئيات  به  پرداختن 
مياني اصوال با تعريفي که از سرپرست داشتيم و 
گسترده نگري و داشتن ديد وسيع در تناقض است. 
بايد قبول کرد مديران و کارمندان به طور مجزا در 
موفقيت و شكست پروژه ها و طرح ها نقش دارند. 
براي هدايت و مديريت درست بايد رابطه اي پايدار 
فرصت  صحيح،  ارتباطي  مهارت هاي  کرد.  ايجاد 
ممكن  را  سرپرست  ايده هاي  و  افكار  بهتر  انتقال 

مي کند.
 بررسي و بازبيني عملكردهاي پرسنل در مقاطع 
مختلف و شناخت ايشان و راهنمايي و انتقال تجربه، 
حاشيه خطا را کاهش مي دهد و اينجاست که مي توان 
با اعتماد کسب شده از کارشناسان مسئول و مفيد، 
موجبات تفويض اختيار را به ايشان فراهم کرد. بدين 
ترتيب يك اصل و هدف مهم سازمان هاي پيشرفته 
و پويا که همان »جانشين پروري« است را نيز تحقق 

بخشيده ايم. 
فراموش  محترم  و  گرامي  همكاران  و  دوستان 
ماندن  هم  با  است،  آغاز  بودن  هم  »با  که  نكنيم 

پيشرفت و باهم کارکردن موفقيت.«

همه را كه نمي شود
 راضي نگه داشت
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 روحیات انجام 
كار و فعالیت هاي 

مهندسي، متفاوت از 
مراودات خانوادگي 
و دوستانه است و 
آنچه مهم است، 

انجام كار صحیح 
است و برخالف 

روابط دوستانه و 
خانوادگي، ضرورتي 

جهت راضي نگاه 
داشتن كلیه افراد 

وجود ندارد
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هر فرآيند و پروژه اي در طول تكامل خود داراي 
جزئيات زيادي بوده که طبيعي است کارشناس مربوط 
به هر بخش از فرآيند، از جزئيات کامل آن خبردار 
درخصوص  کلي  صورت  به  نكته  چند  اما  باشد؛ 
ورود و يا عدم ورود مديران به جزئيات امور، از ديد 

اينجانب داراي اهميت است:
• سرپرست هر فرآيند مي بايد از کليات و حدود 
امور مطلع باشد تا بتواند هم با کنترل نقاط کليدي کار 
انجام شده، صحت کلي آن را کنترل کند و هم بتواند 
از حجم فعاليت مورد نياز جهت انجام امر آگاهي 

داشته باشد.
به  نبايد  تصميم گيري  در  دخالت  عدم  حس   •
کارشناس القا شود؛ چرا که دراين صورت به تدريج 
امور  انجام  به  کمتري  دقت  با  و  شده  تفاوت  بي 
مي پردازد؛ زيرا اطمينان دارد که کل کار بعداً کنترل 

مي شود.
وضعيت  دو  در  قباًل  اينجانب،  که  را  تجربه اي 

مختلف داشته ام مثال مي زنم: 
• در تجربه اول، تحت نظارت يكي از کارشناسان 
با سابقه فراب در پروژه اي مشغول به کار بودم و 
نقشه اي را طبق درخواست طرح، تهيه کرده بودم. 
زماني که پيش از ارسال در اتوماسيون اداري، جهت 
کنترل خدمت کارشناس با سابقه رفتم، نقشه را به 
نمي خورد!!!  درد  به  گفتند  و  کردند  پرتاپ  سمتي 
چون فاصله گذاري ها به جاي محورهاي نيروگاه تا 
ديوار نيروگاه انجام شده است. اگرچه فرمايش ايشان 
صحيح بود؛ ولي با اندك اصالح مختصر و لحاظ 
ضخامت ديوار، نقشه قابل ارائه بود.  اين برخورد، 
اگر ماليم تر بود از نظر رواني، ناراحتي کمتري را به 
اينجانب منتقل مي نمود؛ اما براي من که تازه نيز از 
دانشگاه فارغ التحصيل شده و به فراب آمده بودم، 
اندکي ثقيل بود. ليكن، با توجه به روحياتم، اين مورد 

سبب شد تا از ترس برخورد مشابه، دقت خود را باال 
ببرم تا دچار چنين مشكلي نشوم.

• در تجربه دوم، پس از چند سال فعاليت در فراب 
و پروژه هاي مختلف، يكي از کارشناسان تازه وارد با 
اينجانب کار مي کرد؛ با توجه به تجربه و سليقه خود 
در نامه ها و مدارك ايجاد شده توسط ايشان، پيش 
از ارسال به مجري طرح، تغييراتي ايجاد مي کردم که 
برخي موارد از نظر فني الزم و برخي موارد سليقه اي 
بود. ظاهراً اين تغييرات به مذاق همكار خوش نيامده 
بود )که درخصوص تغييرات سليقه اي، هم اکنون 
کار خود را تأييد نمي نمايم( و سبب شد که ايشان در 
بررسي يك مدرك، کامنت شيت خالي توليد کرده و 
به من ارسال نمايد!!! تصور من بر آن است که عدم 
اعتماد به ايشان، سبب شد تا توجه ايشان در انجام 
امور افزايش نيافته و به انگيزه الزم جهت باالرفتن 

ميزان تالش و دقت، تبديل نشود.
از نظر اينجانب، رويكرد آقاي مينايي و مدير 
ايشان، نياز به اصالح يك رفتار سازماني و ديدگاه 
روانشناسانه دارد و بايد يك رفتار مياني بين دو 
رويكرد اشاره شده در داستان درنظر گرفته شود:
• کليه سرپرستان و مديران مي بايد از حدود و 
حجم فعاليت ها آگاه بوده و در کالن مسائل دخالت 
داشته باشند. ضمن اينكه توانايي کارشناس خود 
را درنظر گرفته و در برابر درخواست مجريان که 

خارج از توان، ظرفيت و زمان موجود است، تصميم 
مناسب را با توجه به تعهد سازمان و ظرفيت موجود 
اتخاذ کرده و تبعات تسريع بيش از حد در کيفيت کار 

را به مجريان يادآوري نمايند.
• کارشناسان بايد بپذيرند که تا زماني که اطمينان 
تهيه شده  کار  نياورند،  به دست  را  سرپرست خود 
لذا  دارد.  قرار  دقيق تر  کنترل  تحت  ايشان  توسط 
ضروري است کارشناس سطح دقت و تجربه خود را 
باال برده و سعي در تهيه مدارك طبق نظر سرپرست 

داشته باشد.
کالن،  موارد  در  تصميم گيري  درخصوص   •
کارشناسان در جلسات ، مديران را درگير امور نموده 

تا از فشار وارده بر خود در جلسات کاسته شود.
و  اجرايي  در بخش  پروژه چه  کنترل  بخش   •
شناخت  ضمن  مي بايد  مهندسي،  بخش  در  چه 
حجم  از  مشترکي  درك  سازمان،  فعاليتهاي  دقيق 
فعاليت هاي موجود داشته باشند تا در تصميم سازي 
و  ستادي  مديران  به  مشترك،  نقطه  به  رسيدن  و 

اجرايي ياري رساند.
مهندسي،  فعاليت هاي  و  کار  انجام  روحيات   •
متفاوت از مراودات خانوادگي و دوستانه است و 
آنچه مهم است، انجام کار صحيح است و برخالف 
روابط دوستانه و خانوادگي، ضرورتي جهت راضي 

نگاه داشتن کليه افراد وجود ندارد. 

همه را كه نمي شود
 راضي نگه داشت

یوشارادپرور
کارشناسفنيمهندسيمکانیك
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به عنوان نمونه وجود 
سیستم اتوماسیون 
اداري كامل كه 
امکان پرونده سازي 
مکاتبات را تسهیل 
نماید، دغدغه 
مدیر را نسبت به 
چک كردن روزانه 
نحوه بایگاني مدارك 
و مکاتبات بسیار 
كمتر خواهد نمود و 
طبیعتاً هنگامي كه 
نیاز به مکاتبه و یا 
مدرك خاصي باشد 
به جاي صرف زمان 
طوالني، در كمترین 
زمان مي توان سند 
مربوط را پیدا كرد
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از نظر اينجانب، ميزان ورود مدير به کارهاي محول 
شده به کارشناسان، تابع موارد ذيل است:

1- ميزان جديد بودن فعاليت محول شده نسبت به 
فعاليت هاي جاري سازمان

2- ميزان مهارت کارشناس
3- زيرساخت هاي سازماني تسهيل کننده فعاليت

به منظور دستيابي به نتيجه، سعي مي کنم به اختصار 
موارد سه گانه فوق را توضيح دهم:

1-میزانجدیدبودنفعالیتمحولشدهنسبت
بهفعالیتهايجاريسازمان

در واحدهاي سازماني که در حال شكل گيري 
هستند و يا در مديريت هايي که فعاليت جديد در 
آنها در حال شكل گيري است، طبيعتاً ميزان بررسي 
فعاليت هاي محوله توسط مدير بيشتر است. در اين 
فعاليت ها منجر  بررسي  موارد هرگونه کوتاهي در 
بروز  جمله  )از  ناپذير  جبران  اشتباهاتي  بروز  به 
عدم اعتماد به اين واحد سازماني( مي شود. تجربه 
شخصي اينجانب هنگام تشكيل بخش برنامه ريزي و 
کنترل پروژه مهندسي همين است. در اوايل تشكيل 
اين بخش )سال 1385(، اغلب کارها با صرف زمان 
زياد توسط رئيس وقت بخش بررسي مي شد که اين 
موضوع منجر به کاهش خطاها و افزايش اطمينان بدنه 

معاونت مهندسي به اين بخش شده بود.

2-میزانمهارتکارشناس
از جمله  تابع عوامل زيادي  مهارت کارشناسان 
قوت  نقاط  و  تحصيلي  رشته  مرتبط،  کاري  سابقه 
فردي )مانند نحوه بيان خوب( است. در واحدهاي 
سازماني که کارشناسان مهارت بيشتري دارند، طبيعي 
است که ميزان بررسي مديران کاهش يابد. در اين گونه 
واحدهاي سازماني مدير بيشتر نقش هماهنگ کننده 
بين کارشناسان و همچنين منتقل کننده استراتژي هاي 

سازمان به کارشناسان را دارد.

کننده تسهیل سازماني زیرساختهاي -3
فعالیت

يكي ديگر از عوامل موثر بر ميزان بررسي کارهاي 
محوله به کارشناسان، زيرساخت هاي سازماني مانند 
افزار  نرم  و  افزار  سخت  رويه ها،  دستورالعمل ها، 
است. وجود رويه هاي سازماني شفاف، نرم افزارهاي 

تحت شبكه که تسهيل کننده گردش اطالعات )شامل 
نامه ها، مدارك، اسناد مالي و...( است، سخت افزارهاي 
به روز مانند رايانه هاي با سرعت پردازش مناسب و 
يا سرورهاي پرقدرت موجب تسهيل گردش امور 
و طبيعتاً کاهش مشغله مدير ناشي از بررسي دقيق 

روال هاي الزم جهت انجام فعاليت است.
به عنوان نمونه وجود سيستم اتوماسيون اداري 
تسهيل  را  مكاتبات  پرونده سازي  امكان  که  کامل 
نمايد، دغدغه مدير را نسبت به چك کردن روزانه 
نحوه بايگاني مدارك و مكاتبات بسيار کمتر خواهد 
نمود و طبيعتاً هنگامي که نياز به مكاتبه و يا مدرك 
خاصي باشد به جاي صرف زمان طوالني، در کمترين 

زمان مي توان سند مربوط را پيدا کرد.
تا اينجا سعي شد تا عوامل موثر بر ميزان ورود مدير 
به کارهاي محول شده بيان شود. بنابراين ميزان بررسي 
کارها توسط مدير در هر فعاليت با توجه به عوامل سه 
گانه فوق متغير است. در مثال نوشته شده، مدير آقاي 
مينايي بايد توجه داشته باشد که کار محوله چه ميزان 
جديد است يا پيچيدگي دارد؟ آقاي مينايي چه ميزان 
مهارت در انجام وظيفه محوله دارد و همچنين آيا نرم 
افزار و سخت افزار در اختيار ايشان جوابگوي کار 

محول شده هست يا نه.
بله، گفته هاي بنده در باال نشان دهنده آن است که 
يك مدير موفق بايد همواره بر اساس عوامل سه گانه 
فوق تصميم گيري نمايد که تا چه ميزان مي تواند به 
دقت کار کارشناس اطمينان نمايد. کار ساده اي نيست 
اما مديران موفق همواره با برقراري تعادل بين اين 

فراهم  کارشناسان  براي  را  مناسبي  محيط  عوامل 
مي نمايند تا خروجي مناسبي را به سازمان ارائه دهند.
بين  ذهني  يا  مكتوب  ماتريسي  برقراري  شايد 
کارشناسان و ميزان نياز به بررسي فعاليت هاي محوله 
کار سختي باشد لذا اگر مدير فرصت اين کار راندارد 
حداقل بايد با نقاط کليدي براي بررسي فعاليت ها 

آشنايي کافي داشته باشد.
اجازه بدهيد بايك مثال توضيح دهم. فرض کنيم 
قرار است برنامه زمان بندي فعاليت هاي باقي مانده 
براي اتمام پروژه احداث نيروگاه به مديريت شرکت 
ارائه شود. پس از تهيه اين زمان بندي توسط کارشناس 
برنامه ريزي و کنترل پروژه، بهتر است تا موارد ذيل 

توسط مدير مربوط بررسي شود:
الف: آيا در تهيه برنامه با تيم پروژه شامل کارشناس 

مكانيك، ساختمان و برق هماهنگي انجام شده؟
ب: زمان راه اندازي اولين واحد چه تاريخي است 
و نسبت به آخرين زمان بندي مصوب چه ميزان تاخير 

دارد؟
پيش  فعاليت هاي  براي  مناسبي  زمان  آيا  ج: 

راه اندازي و راه اندازي در نظر گرفته شده؟
د: مسير بحراني پروژه شامل چه فعاليت هايي است؟

بديهي است مدير مجرب در شرکت فراب نسبت 
مناسبي  تجربي  پيش بيني  فوق  سوال  چهار  هر  به 
دارد و لذا مي تواند با همين سواالت صحت برنامه 
استخراج شده را با دقت خوبي تشخيص دهد. بر 
اساس اين مدل لزوماً نياز نيست که مدير در جزئيات 
روابط پيش نيازي بين فعاليت هاي نصب توربين قرار 
گيرد و بابرگزاري يك جلسه نيم ساعته با کارشناس 
کنترل پروژه مي تواند ميزان اعتبار مدرك زمان بندي 
را که شايد 30 ساعت زمان براي تدوين آن صرف 
شده باشد را تشخيص دهد و در صورتي که بر اساس 
پاسخ هاي کارشناس متوجه تناقضاتي شد مشخص 
است که مدرك مذکور قابل ارائه به مديريت نيست 
و الزم است بازنگري در جزئيات انجام شود. در اين 
رويكرد که از نظر اينجانب کاربردي است، الزم است 

مدير با خروجي هاي کليدي آشنايي داشته باشد.
مدير با هر رويكردي، چه با اتخاذ راه کارهاي فوق 
و يا هر روش ديگر، مي تواند فعاليت هاي محوله به 
کارشناسان را بررسي کند اما حذف کامل بررسي امور 
محوله توسط مدير را ، تحت هر عنواني، نه به نفع 

سازمان و نه به نفع مدير و کارشناس مي دانم.

زيرساخت هاي سازماني
 تسهيل كننده فعاليت

رضاریاحي،کارشناس
برنامهریزيوکنترلپروژهداریان

سازمان نابالغ 
مدير جزء نگر
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شركت هایي كه 
مشاغل داخلي 

خود را به خوبي 
مي شناسند، شرح 

شغل هایي ارائه 
مي دهند كه با كار 

انجام شده هماهنگي 
زیادي دارد و 

افرادي را براي آن 
شغل جذب مي كنند 

كه شایستگي الزم 
براي احراز آن شغل 

را داشته باشند. 
هرگاه این دو مهم 
به درستي شناخته 
شوند و تطابق آنها 

با یکدیگر به نحوي 
رعایت شود كه 
افراد جذب شده 

توان مندتر یا 
ناتوان تر در احراز 

شایستگي هاي 
تعریف شده ظاهر 

نگردند، بخش 
مهمي از مدیریت 

كار انجام شده 
است
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آنچه در پي مي آيد در خصوص سازمان فراب 
نوشته شده است. اين نوشته و تعاريف آن با توجه 
و نگاه به تعاريف سازماني فراب تدوين و گردآوري 
شده و ممكن است با عموم بحث و تعاريف دانش 

مديريت همخواني نداشته باشد.

در فراب چه كسي
 مدير ستادي خوانده مي شود؟

در سازمان فراب مديران ستادي مديراني هستند 
که کارشان ارائه  خدمات به واحدهاي  سازماني فراب 
است و از اين حيث بين آنها و مديران غيرستادي 
فراب، که کار ايشان ارائه  خدمات به مشتريان فراب 
بازرگاني،  مديران  مي شود.  گذاشته  تفاوت  است، 
مالي،  مهندسي،  پشتيباني،  و  انساني  توسعه منابع 
کنترل  و  بازرسي  سيستم ها،  توسعه   و  برنامه ريزي 
فراب  ستادي  مديران  وحراست،  ايمني  و  کيفيت 

هستند و مجريان طرح ها مديران غيرستادي فراب. 

ابعاد كار واحدهاي ستادي چيست؟ 
به هر خدمتي که به واحدهاي سازماني ديگر ارائه 

مي شود از سه بعد مي توان نگاه کرد:
 1- شرح خدمت

 2- زمان انجام خدمت
 3- کيفيت انجام خدمت

  
      

ستادي  واحدهاي  کار  جزييات  رکن،  سه  اين 
محسوب مي شود.

مدير ستادي چه چيزي
 را مديريت مي كند؟

مدير ستادي زمان بندي انجام خدمات و کيفيت 
ارائه  آنها را با توجه به شرح شان مديريت مي کنند. 
بديهي است کنترل هزينه ها، جذب و نگهداري نيروي 
انساني و مديريت ارتباطات از جمله  اموري است 
که فارغ از ستادي يا غيرستادي بودن در هر واحد 
مديريتي بايد اجرا شود.  سئوال اينجاست که يك 

مدير ستادي در مديريت اين ارکان و امور چگونه 
بايد عمل کند؟ آيا بايد لحظه به لحظه نيروي انساني 
مجموعه اش را زير ذره بين قرار دهد و جزئيات کار 
آنها )زمان بندي، کيفيت و شرح کار(  را بازبيني کند؟

دو مفهوم كليدي
در مديريت منابع انساني

1- شرح شغل
 2- شايستگي براي احراز شغل 

شرکت هايي که مشاغل داخلي خود را به خوبي 
مي شناسند، شرح شغل هايي ارائه مي دهند که با کار 
انجام شده هماهنگي زيادي دارد و افرادي را براي 
براي  الزم  شايستگي  که  مي کنند  جذب  شغل  آن 
احراز آن شغل را داشته باشند. هرگاه اين دو مهم 
به درستي شناخته شوند و تطابق آنها با يكديگر به 
نحوي رعايت شود که افراد جذب شده توان مندتر يا 
ناتوان تر در احراز شايستگي هاي تعريف شده ظاهر 
نگردند، بخش مهمي از مديريت کار انجام شده است. 
در سازمان فراب شناسايي هر دوي اين موضوع ها با 

ضعف هايي صورت مي گيرد.

مفهوم يكپارچگي
در مديريت منابع انساني

به هر ميزان که در يك سازمان افراد واحدهاي 
مختلف خود را به صورت يك گروه يكپارچه تصور 
فعاليت  مشترك  اهداف  به  رسيدن  براي  که  کنند 
مي کنند، به ميزان مسئوليت پذيري افراد و انگيزه آنها 
براي ارائه  خدمات به واحدهاي ديگر افزوده مي شود، 
افراد واحدهاي  و به هر ميزان که در يك سازمان 
مختلف به افراد جدا از هم و در بهترين حالت متعلق 
انگيزه آنها براي  به يك واحد تبديل شوند، ميزان 
خدمات رساني به ساير واحدها کم و کمتر خواهد شد.

مفاهيم كليدي در ارائه خدمات
1- شرحخدمات: در يك سازمان باسابقه يكي 
از موضوعاتي که بايد شفاف و روشن باشد توافق 
شرح خدمات بين واحدهاي مختلف سازماني است. 
در سازمان فراب شرح خدمات معاونت توسعه منابع 
انساني و پشتيباني به ساير واحدهاي سازماني اين 
ويژگي را در خود دارد، اما شرح خدمات ساير واحدها 

درجات مختلفي از شفافيت را احتراز مي کنند.
2- زمانسنجي: در يك سازمان باسابقه، اينكه در 

هر واحد يك نيروي شايسته براي انجام هر خدمت به 
چه ميزان زمان نياز دارد يك موضوع اندازه گيري شده 
و دانسته است. در يك سازمان باسابقه، اين که يك 
نيروي انساني چه بخشي از ظرفيت کاري اش اشغال 
شده يك موضوع برآورد و محاسبه شده است. در 
معاونت  در  فعاليت ها  زمان سنجي  فراب،  سازمان 
مهندسي بيشتر مورد توجه واقع مي گردد و در ساير 

واحدها اين ميزان توجه کمتر است.
باسابقه،  سازمان  يك  در  خدمات:  کیفیت  -3
سازماني  مختلف  واحدهاي  بين  خدمات  کيفيت 
مورد توافق واقع شده است و يك فهم مشترك نيز از 
کيفيت خدمات وجود دارد. برخي از ناهماهنگي ها و 
تعارضات سازماني فراب ناشي از عدم توافق راجع 
به کيفيت خدمات است. در چنين شرايطي هر واحد 
سازماني کيفيت مورد نظر خودش را کيفيت مورد 
قبول مي داند و درخواست واحد ديگر را زياده خواهي 

تصور مي کند.

جمع بندي
ستادي،  واحد  فراب  سازمان  در  که  شد  گفته 
واحدي است که خدماتي را به واحدهاي ديگر ارائه 
مي دهد.  شرح، زمان و کيفيت سه بعد اصلي يك 
خدمت هستند. کار مديران ستادي مديريت سه بعد 
ذکر شده از خدمات واحدشان مي باشد. مديران وقتي 
در مديريت اين سه بعد موفق خواهند بود که اينها به 
صورت سازماني تعريف شده و اندازه گيري شده 
باشد و افراد خود را با محك سازماني مواجه ببينند و 
نه سليقه هاي متفاوت مديران واحدهاي مختلف که 
دوره کاري محدودي هم دارند. وقتي سازماني عالوه 
بر تعاريف فوق در تعريف مشاغل و شايستگي احراز 
آنها  نيز ورزيدگي کسب نمايد و افراد به تناسب 
اين تعاريف جذب شوند اگر يكپارچگي بين کارکنان 
کل سازمان بخشي از فرهنگ سازماني باشد خدمات 
بين واحدها با استاندارد خوبي ارائه مي شود. بلوغ 
سازماني عنواني است براي سازماني که به اين حد 
از تعريف شدگي موضوعات رسيده باشد. سازماني 
با اين ويژگي ها به دخالت مستقيم مديرانش در ريز 
فعاليت هاي کارمندان نيازي ندارد و مديران مي توانند 
به سطوح کالن مديريتي بسنده کنند. هر چه سازمان 
از اين کيفيت فاصله بگيرد، مديران الجرم در ريِز 

فعاليت هاي کارمندان وارد مي شوند.

سازمان نابالغ 
مدير جزء نگر

مهدينعمتاللهي
کارشناستامینتجهیزاتمکانیك

شرح

مان
ز

کیفیت

خدمت
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اگر كارشناس، من را 
به عنوان یک مدیر 
كارآمد و یاریگر قبول 
داشته باشد، نقدهاي 
من را كمک و یاري 
برداشت مي كند و از 
آن استقبال مي كند. 
من هم تالش 
مي كنم به گونه اي 
بازخورد دهم كه 
احساس دخالت در 
كار یا ابالغ زورمندانه 
به وي دست ندهد. 
امااگر همکار تحت 
مدیریت، اعتقادي به 
توانایي من نداشته 
باشد، كار بسیار 
مشکل مي شود
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در ابتدا بهتراست دو رويكرد مطرح شده را منتقدانه 
بررسي کنيم:

رویکرداول:جمالتي مانند » اجازه بده خودش براي 
شيوه کاري اش تصميم بگيره« ، »اون هم جلسات الزم 
رو بزاره و ...«، »ميخواستم کارشناسم خودش مسئوليت 
کارشو داشته باشه« جاي تامل دارد. در اين رويكرد 
همكار آزادي عمل زيادي دارد و مدير اساسا نقشي در 
پروژه ندارد. در اين رويكرد مدير بدون صرف وقت و 
بدون پذيرش مسئوليت، صرفا توزيع کننده کار است. 
در حاليكه امروزه سيستم هاي رايانه اي بسيار بهتر از 
انسان ها مي توانند توزيع کار بين افراد را برنامه ريزي 
کنند؛ به طوريكه تعادل فعاليت ها بين همكاران حفظ 
شده و افزايش يا کاهش کار همكاران را نيز هشدار 
بدهد! پس چرا از اين سيستم هاي هوشمند استفاده 
نمي کنيم و يك انسان هوشمند را به عنوان مدير انتخاب 
مي کنيم؟ نكته مهم تر اينكه آيا اصوال مدير مي تواند 
مسئوليت کارهاي بخش خود را بر عهده کارشناس 
کمال  و  تمام  مسئوليت  »هرگز..!«.  بگذارد؟ جواب: 
کليه خروجي هاي يك بخش بر عهده مدير است. 
حال اين سوال مطرح ميشود که مگر امكان دارد مدير 
همه جزئيات را کنترل کند؟ جواب: »هرگز...!«. مديري 
که تمام وقت خود راصرف کنترل جزييات نمايد از 
ساير فعاليت هاي خود مانند گفتگو با همكاران، ايجاد 
انگيزه، ايجاد فضاي مناسب کاري، ايجاد اطمينان متقابل، 
مديريت تعارضات و... باز مي ماند. اما رويكرد سومي 
هم وجود دارد که مدير با حفظ مسئوليت، از خروجي 
کارها اطمينان حاصل مي کند که در انتها بيان خواهد شد. 
رویکرددوم: جمالتي مانند »حتي روش کار را هم 
به نفراتم بگم )فعل مفرد!(« ، »در حين کار يكي يكي 
مراحل را چك مي کردم« ورود مدير مسئوليت پذير به 
کار با حفظ بي اعتمادي کامل به همكار را مي رساند! 
اگر قرار باشد کليه امور را مدير فرماندهي کند و کنترل 
کليه جزييات با ايشان باشد – که مبادا خطايي از کسي 
سربزند و مدير متوجه نشود- پس فلسفه استخدام 
نيروهاي با صالحيت و خوش فكر چيست؟ در اين 
رويكرد نيروهاي با صالحيتي داريم که قرار نيست زياد 
فكر کنند. فقط مجري کارهايي هستند که فرمانده دستور 
مي دهد! حتي در اجراي کارهم زياد دقيق نباشند مهم 
نيست، چون همه چيز توسط چشمان تيز بين فرمانده 
کنترل مي شود. متاسفانه بايد بپذيريم يكي از داليلي که 
يك کارشناس با صالحيت و پرانرژي، پس از گذشت 

چند ماه از استخدام، تبديل به يك انسان افسرده، بي 
مسئوليت، خنثي و بي انگيزه مي شود، همين رويكرد 
است. مدير براي اينكه بتواند ازهمه چيز دفاع کند و تسلط 
خود بر امور را به ساير مديران  اثبات کند، انسان هاي 
خوب و با انگيزه را تبديل به ربات هاي ماشيني مي کند. 
چون من مديري بيش ازحد مسئوليت پذيرم!!. کشتن 
انگيزه انسان هاي اميدوار ظلم است. دردناك تر اينكه 
اين انسان ها باگذشت زمان شكل مي گيرند و شخصيت 
حرفه اي آن ها اساسا فرسوده و پژمرده مي شود. حال اگر 
بتواند خود را ازاين قفس رها مي کند و شرکت راترك 
مي کند ) که اين نيز به ضررشرکت است( و يا مي ماند و 

آخر برج حقوق مي گيرد! 
نكته: در حوزه مديريت منابع انساني، از آنجاکه 
مخاطب انسان ها هستند و هر انساني ويژگيهاي منحصر 
به فردي دارد، ارايه يك نسخه واحد براي همه تقريبا 
غير ممكن است. شناخت تيپ هاي شخصيتي همكاران، 
تاثير بسيار زيادي بر نوع تعامل با ايشان دارد. حتي ميزان 
تفويض اختيار و يا کنترل فعاليت هاي همكار به صورت 
مستقيم با اين موضوع ارتباط دارد. اما سعي شده در 
راهكار پيشنهادي، موضوع به صورت عمومي مطرح 
شود. در مورد شناخت تيپ هاي شخصيتي مباحث 
جذاب و کاربردي فراواني وجود دارد که اميدواريم 
در شماره هاي بعدي نشريه مقاالتي از اين دست ارايه 

نماييم. 
رويكرد سوم )راهكار پيشنهادي(: براي ارايه راهكار 
بهتر است خود را به جاي مدير مربوطه قرار دهيم. يك 
پروژه سرعتي به من واگذار شده است. اگراين کار در 
زمان معقول انجام نشود پروژه تعطيل خواهد شد! زمان 
حياتي است... باتوجه به نوع پروژه يكي از کارشناسان 
خود را )با توجه به شناخت روحيات و ويژگي هاي 
فردي( انتخاب مي کنم. معموال براي اجراي اين نوع 
فعاليت ها 3 گام تعريف مي کنم. »برنامه ريزي«، »اجرا« 

و »کنترل«.
گاماول-برنامهریزي: مانند رويكرد اول به او نمي 
گويم: »آقاي مينايي، پروژه x براي ما تعريف شده. برات 
ايميل زدم. تو از همه بهتري! پس تصميم گرفتم خودت 
انجامش بدي. آفرين انجام بده!، هرکار خودت تشخيص 
دادي بكن، من قبولت دارم!... فقط يادت باشه 2 روز 
وقت داريم...« برداشت کارشناسم باتوجه به شناختي 
که از من داره:»1( باز کار رو ريخت سرم و خودشو کنار 
کشيد! 2( مديرم چقدر بهم اعتماد داره،خيلي احساس 

خوبي دارم، تمام مسير رو خودم بايد برم، اين خيلي 
خوبه،.... ولي.. ولي اگر اشتباه کنم چي!!؟« مانند رويكرد 
دوم هم که خير... يك راه حل ميانه را انتخاب مي کنم. 
نميدانم با اصطالح فرايند ويژه در استانداردهاي مديريتي 
چقدر آشنايي داريد. فرايندهايي که پس از اجرا، امكان 
کنترل کيفيت محصول )به صورت عادي( را ندارند. 
فرايندي که انجام شد ديگر کار از کار گذشته است. 
مانند آموزش. آموزش که برگزار شد ديگر فرصت تمام 
شده است. اگرمخاطبين ناراضي باشند، ديگر ناراضي 
هستند. آن دوره آموزشي با آن مشخصات ديگر جذاب 
نيست. به همين علت مجريان آموزش اعتقاد دارند که 
با کنترل عوامل تاثيرگذار بر آموزش )مانند استاد، تدقيق 
سرفصل ها، شرايط برگزاري و ...( ، به احتمال زياد و نه 
صد در صد، خروجي کار مناسب خواهد بود. با توجه 
به اين موضوع قبل از هر کاري شخصا پروژه را عميقا 
درك ميكنم. هدف از انجامش چيست؟ با توجه به تجربه 
اي که دارم مسير انجام پروژه رو در ذهن خود طراحي 
مي کنم. مسيري که نهايتا هدف را تامين کند. )اين کار 
زمان بر نيست. چون به نقل از نويسنده محترم مطلب، 
من 10 سال که در فراب فعاليت مي کنم، اين کار براي 
من نهايتا 1ساعت زمان مي بره!(. بهترين کارشناسم... 
نه تصحيح مي کنم ... »مناسب ترين« کارشناسم براي 
انجام اين پروژه را انتخاب مي کنم. جلسه توجيهي برقرار 
مي کنم. با انرژي مثبت، پروژه را توضيح مي دهم. اما مسير 
انجام پروژه را که در ذهنم طراحي کردم بازگو نمي کنم. 
در نهايت يك سوال مي پرسم: »به نظرت بهترين راه براي 
انجام اين پروژه در اين زمان محدود چيست؟«. نظراتش 

را دريافت مي کنم و منصفانه بررسي مي کنم.
نکتهبسیارمهم:اگر کارشناس، من را به عنوان يك 
مدير کارآمد و ياريگر قبول داشته باشد، نقدهاي من را 
کمك و ياري برداشت مي کند و از آن استقبال مي کند. 
من هم تالش مي کنم به گونه اي بازخورد دهم که 
احساس دخالت در کار يا ابالغ زورمندانه به وي دست 
ندهد. امااگر همكار تحت مديريت، اعتقادي به توانايي 

من نداشته باشد، کار بسيار مشكل مي شود.
 اين مرحله مهم ترين مرحله است. حاضرم چند 
ساعت وقت بگذارم تا بهترين مسير را باهم طراحي کنيم. 
چرا که از آنجا به بعد فقط اجراي مسير باقي مي ماند که 
کارشناسم از پس آن بر مي آيد. همچنين نقاط کنترلي کار 
را هم تعريف مي کنيم. نقاط کنترلي مواردي است که من 
به عنوان مدير چك مي کنم. خروجي هاي اصلي، مهم، 

كشتن انگيزه انسان هاي
 اميدوار، ظلم است

مهديایروانيمنش،رئیسبخش
آموزشوتوسعهمنابعانساني

چالشي هميشگي 
با مديران جزءنگر
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در مجموعه مدیر 
جزءنگر به خاطر 

روحیه و ویژگي هاي 
شخصي خودم و 
میل به پیشرفت 

همیشه دچار چالش 
بودم و نمي توانستم 
از تمامي ظرفیت و 

قابلیت خود استفاده 
كنم. اما در عوض 

در محیطي كه 
مدیري كالن نگر با 
افق دید باز داشت 

بسیار آموختم و 
تحت حمایت و 

راهبري وي توانستم 
پیشرفت كنم و در 

حد خودم منشاء 
اثرات مثبت و 
سازنده باشم

ت
ري

دي
ه م

ند
رو

پ

مجموعه اي  که  سوال،  مورد  مديران  مورد  در 
بگويم؛ درگير  بايد  را هدايت مي کنند،  کارشناسي 
شدن مدير با جزئيات کار کارشناسي عماًل باعث 
افت کيفي کار و دلسرد شدن نيروها )اعم از نيروهاي 
کار آمد و نيرو هاي کم انگيزه( مي شود. چرا که مدير 
هرچقدر هم که توانمند باشد نمي تواند در تمامي 
حوزه ها خود را صاحب نظر بداند و قطعاً تصميم هاي 
اشتباهي را هم خواهد گرفت که به اعتبار مجموعه 
يك  از  زد.  خواهد  لطمه  نيز  وي  مديريت  تحت 
از  هيچ وقت  مديري،  آمدچنين  کار  سوکارشناسان 
استقالل عمل و اعتماد به نفس کافي در کار خود 
برخوردار نخواهند بود و در يك کالم هيچ وقت 
به رشد و بالندگي که شايسته آن هستند، نخواهند 
رسيد و از سوي ديگر کارشناسان بي انگيزه بيش از 

پيش تالش خواهند کرد که بار مسئوليت کم کاري ها 
و احيانا دانش کم خود را به مدير خود منتقل کنند. 
در چنين محيطي غالباً بي دقتي ها و خطاهاي فاحش 
سازمان  اهداف  آن   تبع  به  و  افتاد  خواهد  اتفاق 
تحقق نخواهد يافت. البته نبايد خصوصيت مثبت 
کالن نگري مدير را با عدم تالش براي درك کليات 
موضوع اشتباه گرفت. به خصوص در کشور ما انتظار 
مي رود مدير بر جوانب مهم موضوع اشراف داشته 
باشد. البته مسئوليت اشتباهات ريز محاسباتي يا حتي 
فني صرف )مثاًل داخل يك گزارش( به هيچ عنوان به 
مدير بر نمي گردد. بلكه سيستم بايد طوري چيده شده 
باشد که کارشناسي با تجربه ترو البته با سوادتر)که 
معموالً به وي کارشناس مسئول يا راهبر يا شبيه به 
اينها گفته مي شود( گزارش کارشناسي کم تجربه تررا 

بخواند و ايرادات آن را قبل ازانتشار برطرف کند. 
مدير نيز بهتر است اطالعات مورد نياز خود را از 
طريق جلسات دوره اي به صورت خالصه تر ودقيق 
تر از همين کارشناسان مسئول داخل سيستم بگيرد 

نه از همه کارشناسان خود. 
بنده به شخصه در طول عمر کاري و تحصيل خود 
با هردونوع مدير جزءنگر و کالن نگر کار کرده ام. در 
مجموعه مدير جزءنگر به خاطر روحيه و ويژگي هاي 
شخصي خودم و ميل به پيشرفت هميشه دچار چالش 
بودم و نمي توانستم از تمامي ظرفيت و قابليت خود 
اما در عوض در محيطي که مديري  استفاده کنم. 
کالن نگر با افق ديد باز داشت بسيار آموختم و تحت 
حمايت و راهبري وي توانستم پيشرفت کنم و در حد 

خودم منشاء اثرات مثبت و سازنده باشم.

چالشي هميشگي 
با مديران جزءنگر

کاوهعبداهللزاده،رییسبخشتامین
تجهیزاتمکانیكوساختمانپروژهگاوشان

حيثيتي! و ... تعيين اين نقاط بسيار مهم است چون من 
چيزي غير از اين نقاط را کنترل نخواهم کرد. 

گام دوم- اجرا: اجرا با کارشناس است. از آنجا که 
برنامه ريزي مسير به صورت مطلوب انجام شده است، 
کارشناس طبق برنامه پيش خواهد رفت. )چنانچه اين 
اتفاق نيفتد و کارشناس نتواند مسيري راکه با هم توافق 
کرديم اجرا نمايد، موضوع جدي بوده و نياز به بررسي 
و ريشه يابي دارد. عواملي مانند عدم پوشش نيازهاي 
آموزشي، استخدام نامناسب و....(.  از وي مي خواهم 
که در طول مسير اجرا چنانچه مشكلي داشت با من 
مطرح نمايد. اگر هم مطرح نكرد من به صورت غير 
مستقيم جوياي وضعيت کار مي شوم. تاکيد مي کنم: 
غير مستقيم!. اگر مستقيما و متناوب از وضعيت اجراي 
کار بپرسم،کارشناس احساس مي کند که بيش از حد 
کنترل شده و اختياري ندارد. منظورم از پيگيري غير 
مستقيم، ارايه بازخورد در زمان هاي غير کاري مانند 
ناهاراست. يا سواالتي مانند: »همه چيز خوبه؟«، » کمك 
الزم نداري؟«، »اگر موضوع خاصي پيش اومد بهم بگو« 
و ... اين جمالت هم حس حمايت ايجاد مي کند و 
کارشناس احساس مي کند در مسير اجرا تنها نيست؛ هم 
احساس دخالت در امور توسط مدير به وجود نمي آيد. 
البته همه اين موارد همانطور که قبال ذکر شد، به تيپ 
شخصيتي همكاران نيز بستگي داردکه مجددا وارد اين 

بحث نمي شوم!
گامسوم-کنترل: در زمان هايي که باهمكار توافق 
کرده ام، نقاط کنترلي را بررسي مي کنم. فقط نقاط کنترلي! 
اگر با تجربه اي که دارم )که حتما دارم چون فرض بر اين 

است که من يك مدير با 10 سال تجربه ام!( نتايج منطقي 
مي آمدند، کار را تاييد و در غير اينصورت با کارشناس 
حتما جلسه مي گذارم. بدون کنترل اين نقاط پروژه از 
بخش خارج نخواهد شد. نقاط کنترلي نتايجي است که 
با کنترل همزمان آن ها مي توان از خروجي نهايي مطمئن 
شد. تعداد اين نقاط کنترلي زياد نيست و بنابراين کنترل 

آن ها زمان بر نخواهد بود. 
هم اکنون پروژه از بخش خارج شد. اگر جلسه اي 

براي دفاع از کار الزم باشد، ترجيحا کارشناس مربوطه 
را همراه خود مي برم. به دو دليل: اول اينكه به وي 
نشان دهم که پروژه را به نام خودم تمام نكردم و 
به نوعي قدردان زحمات او باشم و به وي فرصت 
ارايه خود در بين ساير مديران را بدهم. دوم اينكه در 
صورت وجود سواالت بسيار جزيي ايشان پاسخگو 
باشند. چنانچه امكان حضور وي نباشد، با تسلطي که 
بر مسير اجراي پروژه دارم و اطمينان از بررسي نقاط 
کنترلي، از موضوع دفاع خواهم کرد. چنانچه جلسه به 
سمت جزيياتي رفت که احيانا مطلع نباشم، محترمانه 
از اعضاي جلسه مي خواهم که کارشناس مربوطه را به 
جلسه دعوت کنم. اينجا فراب است و اعضاي جلسه 

حتما موافقت مي کنند.

دي و بهمن 1392 - شماره 36



34

از دیدگاه انتقال 
اطالعات، در شبکه 
برق كنونی اطالعاتی 
كه از سمت مصرف 
به سمت تولید 
منتقل می شود، 
شامل قرائت 
ماهانه كنتورهای 
مصرف كنندگان بوده 
و اطالعات اندكی از 
سایر نقاط شبکه در 
دسترس است. اما 
در شبکه هوشمند، 
عالوه بر اینکه قرائت 
كنتورها به صورت 
ساعتی یا حتی كمتر 
انجام می شود

سودابه
قهرمان پور *

سي
ند

مه
ي 

فن
معرفی شبكه های هوشمند برق

مفاهيم پايه شبكه های هوشمند در دهه 1990 ميالدی، به طور جداگانه مطرح 
شدند و تحقيقات روی آنها آغاز شد. با اين حال ايده شبكه های هوشمند در 
سال 2005 ميالدی، در قالب مقاله ای با عنوان »به سوی شبكه هوشمند1« مطرح 
شد. دپارتمان انرژی آمريكا، شبكه های هوشمند را اين گونه تعريف نموده است: 
شبكه  برقی که از فناوری های ارتباطات و اطالعات به منظور تعيين هوشمند 
عملكرد شبكه استفاده می نمايد و باعث بهبود بازده، قابليت اطمينان، پارامترهای 
اقتصادی و پايداری معيارهای توليد و توزيع جريان برق می شود، شبكه هوشمند 

گفته می شود. 
از ديدگاه انتقال اطالعات، در شبكه برق کنونی اطالعاتی که از سمت مصرف 
به سمت توليد منتقل می شود، شامل قرائت ماهانه کنتورهای مصرف کنندگان 
در شبكه  اما  است.  در دسترس  نقاط شبكه  از ساير  اندکی  اطالعات  و  بوده 
هوشمند، عالوه بر اينكه قرائت کنتورها به صورت ساعتی يا حتی کمتر انجام 
می شود، اطالعات ساير نقاط شبكه نيز به صورت برخط2 وجود دارد. همچنين 
داده های ديگری شامل مختصات و ظرفيت منابع توليد مصرف کنندگان نيز به 
سمت توليد منتقل می شود. ارتباط دوطرفه اطالعات و جريان الكتريسيته در 
شبكه، قابليت های برنامه ريزی، کنترل، خودترميمی3 و خود مانيتورينگ4 را به 

وجود می آورد.
شبكه هوشمند راهكاری برای حل چالش های موجود در شبكه های کنونی 

و  محيطی  زيست  چالش های  اطمينان،  قابليت  چالش های  شامل  که  است 
چالش های اقتصادی و بهره وری است که در شكل )1( نشان داده شده است .

 

تامين قابليت اطمينان الزم برای شبكه های برق، يكی از مهم ترين دغدغه های 
کارشناسان شبكه های برق است. فرسودگی تجهيزات، ظرفيت محدود و عدم 
اطالع از تغييرات نقاط مختلف شبكه در شبكه های امروزی تامين برق با قابليت 
اطمينان الزم را محدود نموده است. خروج ناگهانی، بی برنامه و طوالنی مدت 
جريان، از مشكالتی است که شبكه های برق امروزی با آن درگير هستند. آمارها 

شبکه های هوشمند برق
الزم  منابع  كردن  فراهم  مانند  چالش هايی  با  برق،  صنعت  امروزه 
جهت تامين تقاضا، حداقل سازي و كاهش اثرات زيست محيطی و تامين 
عنوان  به  برق  هوشمند  شبكه های  روبروست.  الزم  اطمينان  قابليت 
مطرح  نياز  مورد  برق  تامين  در  موجود  مشكالت  حل  برای  راهكاری 
شده اند. اين شبكه ها با توسعه زيرساخت ها و گسترش جريان اطالعات 

ميان اجزای مختلف شبكه، مشكالت موجود در شبكه های برق كنونی را 
برطرف می كنند. 

اين  كه  مزايايی  معرفی شبكه های هوشمند  بر  مطلب عالوه  اين  در 
شبكه ها به همراه دارند بررسی و مقايسه ای ميان شبكه های كنونی و 

شبكه های هوشمند انجام شده است.

شکل1-موضوعاتپیشرویشبکههوشمند
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توسعه شبکه های 
هوشمند، زیرساخت 

استفاده از روش های 
مدیریت تقاضا 

را تکمیل می كند. 
روش های مدیریت 

تقاضا، كه امروزه 
به صورت محدود 

اجرا می شود، با 
استفاده از سیستم 

شبکه هوشمند 
می تواند در سطح 

وسیع تری مورد 
بررسی قرار گیرد. 

مدیریت تقاضا، 
شامل استفاده از 

دو مکانیزم پاسخ 
به قیمت و شركت 

در برنامه های 
پاسخگویی به بار 

می باشد

سي
ند

مه
ي 

فن

نشان داده اند که در کشوری مانند آمريكا، حجم خاموشی های غيرمترقبه نسبت 
به قبل افزايش داشته است. در شبكه های هوشمند با استفاده از جريان اطالعات 
به  را  مترقبه  غير  خاموشی های  می توان  شبكه،  در  موجود  انعطاف  و  موجود 

صورت برخط پيش بينی و از وقوع آن جلوگيری کرد.
از  استفاده  فسيلی  منابع  محدوديت  و  جهان  در  انرژی  تقاضای  افزايش  با 
انرژ های تجديدپذير به منظور تامين نياز آتی انرژی امری اجتناب ناپذير است. 
توليدات تجديدپذير، عدم قطعيت موجود در شبكه را  به کارگيری  گسترش 
افزايش می دهد، زيرا سطح توليد و زمان توليد اين منابع به طور قطعی تعيين 

نمی شود و می تواند منجر به قطعی برق شود. 
کنترل  و  ذخيره  منابع  از  استفاده  با  بار  پايدارسازی  کنونی،  شبكه های  در 
پراکنده  توليد  منابع  پياده سازی  می گيرد.  صورت  ثانويه  و  اوليه  فرکانس های 
تجديدپذير در ساختمان های صنعتی، تجاری و خانگی در شرايط کنونی منجر 
به افزايش ظرفيت ذخيره مورد نياز و در نتيجه افزايش هزينه ها خواهد شد. 
شبكه های هوشمند انرژی، با بهبود قابليت های بهره برداری از شبكه و استفاده 
آگاهانه،  صورت  به  ذخيره  منابع  برنامه ريزی  بر  عالوه  موجود،  اطالعات  از 
مصرف کننده را از حالت منفعل به پويا تبديل کرده و  با فعال کردن پتانسيل های 
سمت مصرف کننده به عنوان يك سيستم ذخيره، پايداری سازی شبكه را  به نحو 

مطلوب انجام می دهد.
توسعه شبكه های هوشمند، زيرساخت استفاده از روش های مديريت تقاضا 
را تكميل می کند. روش های مديريت تقاضا، که امروزه به صورت محدود اجرا 
می شود، با استفاده از سيستم شبكه هوشمند می تواند در سطح وسيع تری مورد 
بررسی قرار گيرد. مديريت تقاضا، شامل استفاده از دو مكانيزم پاسخ به قيمت و 
شرکت در برنامه های پاسخگويی به بار می باشد. مكانيزم اول تغييرات الگوی بار 
توسط مصرف کننده در پاسخ به تغييرات قيمت است. اما شرکت در برنامه های 
پاسخگويی به بار قابليتی است که با استفاده از آن مصرف کننده می تواند تقاضای 
خود را در زمانی که شبكه با ريسك مواجه می شود، کاهش دهد. استفاده از 
برنامه های مديريت تقاضا باعث کاهش بار پيك و تسطيح منحنی بار می شود. 
پيش بينی می شود، چنانچه روش های مديريت تقاضا در سراسر اياالت متحده 
بار پيك محقق  تا سال 2019 ميالدی، کاهش 20 درصدی  انجام شود  آمريكا 
خواهد شد. استفاده از ظرفيت های ايجاد شده توسط شبكه های هوشمند انرژی 
به مصرف کنندگان و توليدکنندگان قابليت شرکت در بازارهای برق را می دهد. 
افزايش تعداد توليدکنندگان و مصرف کنندگان بازار را به حالت رقابتی نزديك 
کرده و همه اجزای بازار از مزايای بازار رقابتی بهره مند می شوند. استفاده بيشتر 

از منابع تجديدپذير در شبكه های هوشمند برق و افزايش بازده سيستم ها، توليد 
از  منابع توليد سوخت فسيلی را کاهش می دهد و  گازهای گلخانه ای توسط 
اين طريق آسيب های وارد شده به محيط زيست را کاهش می دهد. جدول)1( 
نشان  را  برق  شبكه های هوشمند  و  کنونی  شبكه  ويژگی های  ميان  مقايسه ای 

می دهد.

 
با توجه به مشكالت ذکر شده در شبكه های برق، امروزه بيشتر مراکز تحقيقاتی و 
صنعتی با همراهی شرکت های برق دنيا به اين نتيجه رسيده اند که حرکت به سمت 
شبكه هوشمند برق نه تنها يك نياز، بلكه يك ضرورت است. شبكه هوشمند همان 
شبكه امروزی، با افزودن قابليت های پايش، تحليل دقيق، کنترل و امكانات مخابراتی 
جهت پاسخ فوری به هرگونه اتفاق در شبكه، مديريت بار با حضور پويای مشترکين، 
باال بردن بازدهی اقتصادی از طريق مديريت دارايی ها، قابليت اطمينان باالتر، امنيت 
بيشتر و ايجاد محيطی پاك تر و سبزتر با حضور توليدات پراکنده هستند بنابراين 
شبكه های هوشمند و تكنولوژی های مرتبط با آنها به شدت درحال توسعه است. 
امروزه نمونه هايی از شبكه های هوشمند با چنين قابليت هايی در کشورهايی مانند 

آمريكا، کانادا، هند، آلمان، ژاپن و استراليا وجود دارد.
*کارشناسارشدسیستمهايانرژي

1-Toward a Smart Grid
2- On line
3- Self Healing
4- Self Monitoring

جدول1مقایسهشبکههوشمندبرقباشبکهفعلیبرق
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 تعریف زمین 
شناسي گسل عبارت 
است از سطح 
ناپیوسته اي كه دو 
مجموعه سنگي را از 
هم جدا مي كند، گسل 
نتیجه گسیختگي 
و حركتي است كه 
در آن نخست دو 
مجموعه سنگي 
متصل به هم، از هم 
مجزا شده و سپس 
باعث لغزش و دور 
شدن دو بخش از هم 
مي شود. براي تعریف 
گسل ها از مشخصات 
هندسي آنها استفاده 
مي شود عمده ترین 
این مشخصات 
هندسي راستا و 
شیب مي باشد

36

 منشاء زلزله بر اساس نظريه زمين ساخت
از ميان نظريه هاي مختلفي که به عنوان عامل اصلي زلزله ارائه گرديده، نظريه 
حرکات زمين ساخت صفحه اي بيشترين مقبوليت را در ميان لرزه شناسان يافته 
است. براساس اين نظريه پوسته زمين مرکب از صفحاتي است که ميل به حرکت 
دارند. اين صفحات که به طور اليه اليه روي هم قرارگرفته اند پس از حرکت، 
زلزله را توليد مي کنند. در تقسيم بندي صفحات زمين ساخت کره زمين به هفت 
صفحه اصلي تقسيم شده است. طبق اين نظريه، سطح زمين از يك پوسته سخت 
به ضخامت 100 کيلومتر تشكيل شده است )سخت کره(. در زير آن و در درون 
زمين، ماده حالت خميري دارد )مذاب کره(. پوسته مزبور در بعضي از مناطق 
جغرافيايي بريده و صفحاتي را به وجود آورده است. اين صفحات ساکن و بي 
حرکت نبوده و بر روي گوشته خميري زيرين سر مي خورند و درنتيجه وضعيت 

نسبي و مرز بين آنها همواره در حال تغيير است. 

موج های لرزه ای
به طور کلی پس از اينكه در داخل زمين زلزله ای به وجود آمد و انرژی زمين 
آزاد شد، اين انرژی آزاد شده به صورت امواج ارتعاشی در کليه جهات منتشر 
می شود و انرژی زلزله را با خود منتقل می نمايد. امواج زمين لرزه با توجه به 
حرکتشان در داخل يا سطح زمين به دو دسته »امواج داخلی يا حجمي« و »امواج 

سطحی« تقسيم می شوند.
:)Body Wave(امواجداخلییاپیکری-

 دسته اي از امواج لرزه ای هستند که در درون زمين حرکت کرده و در تمامی 
جهات منتشر می شوند و با سرعتی بيش از موج های سطحی حرکت می نمايند. 
امواج داخلی يا حجمي به دو گروه امواج طولی )P( و امواج عرضی )S( قابل 

تقسيم هستند.

  

:)Surface Waves( امواج سطحی -
امواج سطحي که بر سطح زمين منتشر مي شوند و بيشتر در زلزله هاي سطحي 

قابل دريافت هستند، بردوگونه اند: الو وريلي
  

گسل
 تعريف زمين شناسي گسل عبارت است از سطح ناپيوسته اي که دو مجموعه سنگي را 
از هم جدا مي کند، گسل نتيجه گسيختگي و حرکتي است که در آن نخست دو مجموعه 
سنگي متصل به هم، از هم مجزا شده و سپس باعث لغزش و دور شدن دو بخش از 
هم مي شود. براي تعريف گسل ها از مشخصات هندسي آنها استفاده مي شود عمده ترين 
اين مشخصات هندسي راستا و شيب مي باشد. برای نمايش گسل ها بر روی نقشه های 
زمين شناسی، بدين ترتيب عمل می شود که با يك خط راستای گسل را نشان می دهند و 
با يك خط کوتاهتر و عمود بر خط قبلی، جهت شيب را مشخص کرده و درجه شيب 

را در کنار آن می نويسند.    

 

شناخت مفاهيم پايه زلزله 
و بررسي  لرزه خيزي شهر تهران

پديده ای  هر  شناخت  برای 
ازآن  ابتدا  است  الزم  درجهان 
تعريف مناسب و نسبتا جامعی 
بدون  كه  چرا  باشيم،  داشته 
آن  از  مناسبي  تعريف  دانستن 
نمی توان به فهم پديده پی برد و 

آن را به خوبی درك نمود. 

رضوان
مدبر *

)S(وامواجعرضي)P(شکل1-امواجطولي

شکل2-امواجالووریلي

شکل3-نمایشخطراستاوشیبوجهتشیب
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امروزه شبکه عظیمی 
از لرزه نگارها در 

سراسر جهان نصب 
شده و در حال ثبت 

ارتعاشات می باشند. 
شتابنگارهای ثبت 

شده توسط این 

دستگاه ها امکان 
مطالعه دقیق زمین 

لرزه ها را فراهم 
می آورد. شکل زیر 
به صورت شماتیک 

نگاشت ثبت شده از 
زلزله را نشان می دهد. 

لرزه نگاشت چیزی 
بیش از یک مجموعه 

خط های موجی به نظر 
نمی رسد، اما با استفاده 

از این خطها، یک 
لرزه شناس مي تواند 

محل درون مركز 
بزرگی ویژگی های 

منبع یک زمین لرزه را 
تعیین كند

لرزه نگارها
امروزه شبكه عظيمی از لرزه نگارها در سراسر جهان نصب شده و در حال 
ثبت ارتعاشات می باشند. شتابنگارهای ثبت شده توسط اين دستگاه ها امكان 
شماتيك  به صورت  زير  شكل  می آورد.  فراهم  را  لرزه ها  زمين  دقيق  مطالعه 
نگاشت ثبت شده از زلزله را نشان می دهد. لرزه نگاشت چيزی بيش از يك 
مجموعه خط های موجی به نظر نمی رسد، اما با استفاده از اين خطها، يك لرزه 
شناس مي تواند محل درون مرکز بزرگی ويژگی های منبع يك زمين لرزه را 

تعيين کند.

 

اندازه گيری زمين لرزه
بتوانيم به نحوی آن را  تا  تاثير هر پديده الزم است  برای آگاهی از ميزان 
به صورت کمی بيان کنيم. برای کمی کردن اندازه زلزله، از دو رهيافت مختلف 

استفاده می شود؛ يك رهيافت بر اساس اندازه گيری دستگاهی )بزرگای زلزله( و 
ديگری بواسطه تاثير پذيری دست سازهای بشر از زلزله )شدت زلزله(. شدت 
زلزله در هر مكان متفاوت است و با دور شدن از کانون زلزله کم می شود، در 
حالی که بزرگای زلزله همواره ثابت است و ربطی به دور شدن از کانون ندارد 
)چرا که با کل انرژی آزاد شده مربوط است(. از طرف ديگر بزرگاي زلزله )بر 
حسب ريشتر( پارامتري فيزيكي است که کم يا زياد بودن آن لزوماً نشان دهنده 
مرکالي  مبناي  بر  )مثاًل  زلزله  حاليكه شدت  در  نيست  وارده  ميزان خسارات 
اصالح شده( پارامتري مهندسي بوده که به طور مستقيم بيانگر خسارات وارد 

شده از زلزله بر روي سازه و شريان هاي حياتي مي باشد.

   شدت زمين لرزه 
شدت يك زلزله در يك مكــان خاص بر مبنای اثرهای قابل مشاهده زمين 
لرزه در آن مكان تعيين می شود. دقت در تعيين شدت زلزله به دقت مشاهده 
لرزه همانند  زمين  تعيين شدت  برای  مقياسهای مختلفی  است.  وابسته  کننده 
مقياس مرکالی اصالح شده، MSK، EMS98 و. .. ارائه شده است. مقياس 
مرکالي اصالح شده مشتمل بر دوازده درجه مي باشد که با عدد I تا XII )1 تا 
12( نشان داده مي شود، دراين مقياس شدت زلزله به صورت تابعي از احساس 
و دريافت انسان و موجودات زنده از زلزله و نيز تاثير آن بر ساختمان ها بيان 
ترتيب است  بدين  از طريق درك مهندسي  لرزه  تعيين شدت زمين  مي شود. 
از مقياس ها جدولی تهيه شده است و بر اساس آن ميزان  که برای هر کدام 
آسيب های ناشی از زلزله بر سازه های مختلف ارائه گرديده است و مشاهده گر 
با تطبيق خسارت های بوجود آمده از زلزله با موارد ذکر شده در جدول، شدت 

شکل4-لرزهنگاشت

شدتزلزلهبراساسمقیاسمرکالیاصالحشده1932 (MMI)شدت

I.احساس نمی شود، مگر در شرايط ويژه و تنها توسط دستگاه های لرزه نگار قابل ثبت است

II.توسط افراد در حال استراحت و در طبقات باالی ساختمان ها حس می شود. برخی اشياي آويزان ممكن است نوسان کنند

III در فضای باز و در طبقات بااليی ساختمان ها کامال قابل احساس است. مردم آن را به صورت زلزله شناسايی نمی کنند. ارتعاش مانند عبور کاميون است. مدت
زمان لرزش قابل تخمين است. 

IV در طی روز در فضای بسته توسط افراد زيادی حس می شود و در فضای باز عده معدودی حس می کنند.در شب عده ای را از خواب بيدار می کند. بشقاب ها
پنجره ها و درب ها تكان خورده و صدا می کنند. در ماشين های ايستاده ارتعاش قابل درك است.

V زلزله توسط هر فردي قابل احساس است. بسياري ازخواب بيدار مي شوند. برخي از پنجره ها، بشقاب ها و غيره شكسته مي شوند. گچكاري هاي ساختمان ها ترك
مي خورند. اشياء ناپايدار، واژگون مي گردند. دربها باز و بسته مي شوند و امتداد حرکت زمين لرزه قابل درك است.

VI زلزله توسط بسياري از افراد حس مي شود. اشياي سنگين جابجا مي شوند و قطعات از گچ کاري کنده مي شود. دودکش ها فرو مي ريزند و خسارات جزئي به بار
مي آيد. افراد به حالت نامتعادل قدم مي زنند و يا مي ايستند. ساختمان هاي خشتي و ضعيف ترك بر مي دارند. زنگ هاي کوچك به صدا در مي آيند.

VII مردم وحشت زده به فضاي باز فرار مي کنند. خسارت بسيار کمي در ساختمان هايي که خوب طراحي و ساخته شده اند وارد مي شود. به ساختمان هاي متوسط و
معمولي خسارات جزيي و متوسط وارد مي گردد. خسارات قابل مالحظه اي در ساختمان هاي ضعيف و بد طراحي شده وارد مي شود. زهكش هاي سيماني آبرساني 

خسارت مي بينند. ايستادن مشكل مي شود.

VIII .ساختمان هاي آجري و خشتي آسيب ديده و بعضا به کلي خراب مي شود. دودکش ها، ستون ها، ديوارها و دودکش هاي کارخانه ها و سنگ هاي ياد بود سقوط مي کنند
اشياء سنگين واژگون مي گردند. ترك هايي در زمين هاي مرطوب و شيب هاي ماليم ايجاد مي شود. تغييراتي در آب و درجه حرارت و سطح چشمه ها و چاه ها ايجاد مي شود.

IX خسارت قابل مالحظه اي در ساختمان هايي که طراحي ويژه شده اند، ايجاد مي شود. ساختمان هاي اسكلتي خوب طراحي شده کج مي شوند. ساختمان بر روي
پي تغيير مكان مي دهد. ترك هايي آشكار در زمين ايجاد مي گردد. خطوط لوله زير زميني شكسته مي شوند. 

X در زمين ترك هاي بزرگي ايجاد مي گردد. خطوط راه آهن کج مي شوند. اتفاق مي افتد. آب سر و صداهاي زيادي )چلپ و چلوپ( مي کند. خسارات جدي به سدها
و مخازن وارد مي گردد. در زمين، لغزش هاي بزرگ اتفاق مي افتد و آب از مخازن و کانال ها و رودخانه ها و درياچه ها و غيره بيرون ريخته مي شود.

XI  ..ساختمان هاي کمي، استوار باقي مي مانند. پل ها ويران مي گردند. خطوط لوله زيرزميني کاماًل غير قابل استفاده مي شوند. خطوط راه آهن به شدت کج مي شوند
لغزش هايي در زمين هاي نرم ايجاد مي شود.

XII.خسارت کلي، امواج برروي سطح زمين مشاهده مي شوند. اشياء به هوا پرتاب مي شوند و سنگ هاي بزرگ جابجا مي شوند

جدول1-شدتزلزلهبراساسمقیاسمرکالي
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زلزله را تعيين می کند. براي مثال شدت زلزله بر اساس مقياس مرکالي اصالح 
شده در جدول شماره 1 نشان داده شده است.

بزرگای زلزله 
و  مقايسه  برای  معياری  آوردن  به دست  و  لرزه  زمين  اندازه گيری  به منظور 
سنجش زمين لرزه ها، از بزرگای زلزله در مفهوم فيزيكي استفاده می شود که 
نمود.  محاسبه  نگاشت  روی  نوسانات  دامنه  گرفتن  نظر  در  با  را  آن  می توان 
مقياس  اولين  دارد.  زلزله وجود  بزرگای  اندازه گيری  برای  متفاوتی  مقياسهای 
بزرگا، توسط چارلز ريشتر در سال 1935 برای زلزله های جنوب کاليفرنيا تعريف 
شد که بزرگای محلی يا ML  ناميده می شود. بزرگی زلزله به مقياس ريشتر 
تابعی است از ماکزيمم دامنه جابجايی زمين، که در فاصله 100 کيلومتری از 
مرکز زمين لرزه ، توسط دستگاه لرزه نگار وود اندرسون اندازه گيری شده است.

بررسي لرزه خيزي ايران
کشور ما در قسمت مياني کمربند کوه زايي آلپي مي باشد و اين حرکات هنوز به 
اتمام نرسيده وتعادل نهايي برقرار نشده است، لذا با توجه به موقعيت ايران و واقع 
شدن در بين دو قاره قديمي و مقاوم يعني اوراسيا در شمال و آفريقا – عربستان 
در جنوب پالتفرمي ترد و شكننده است و گسل هاي فعال، فراوان و زلزله هاي 
متعدد  دليل اين مدعاست. صفحه عربستان از جنوب غربي وهندوستان از شرق و 
جنوب شرقي وسيبري از شمال شرقي به ايران فشار وارد مي کنند ومقاومت ايران در 
مقابل فشارهاي وارده منجر به بروز گسل ها وشكستگي هاي متعددي شده است و 
فعاليت اين گسل ها باعث گرديده که ايران از مناطق مهم  زلزله خيز دنيا محسوب 
شود.  انرژي ناشي از فشارها در مناطق گسلي  ذخيره و پس از رها شدن به صورت 
امواج مخرب زلزله موجبات نابودي و تخريب شهرها را فراهم مي کند زلزله هاي ايران 

و منطقه تهران بيشتر به خاطر فعاليت گسل هاست. 

حريم مهندسي گسل
بايد  ساخت و ساز در مناطق حوزه نزديك گسل، اهميت ويژه اي دارد و 
براي آن حريم ايمني نسبت به گسل لرزه زا در نظر گرفته شود. منظور از حريم 
مهندسي گسل اين است که در نزديكي يك گسل سازه هاي موجود از اثرات 
حوزه نزديك گسل، مانند گسيختگي سطحي، جنبش شديد زمين، جابه جايي 
و زمين لغزش، در مناطق با توپوگرافي و شيب زياد تاثير مي پذيرند، مناطقي 
که نزديك گسل هاي  لرزه زا مي باشند، از لحاظ حريم گسل، ميزان جابه جايي 
احتمالي، طبقه بندي شيب و زمين لغزش بررسي شوند. در مناطق حوزه نزديك 

گسل، ساخت وساز اهميت ويژه اي دارد.

بررسي گسل های اصلی تهران 
لرزه خيزي  کمربند  جنوبي  بخش  در  ساختي  زمين  نظر  از  تهران  شهر 
البرزمرکزي قرار دارد و داراي سابقه تاريخي وقوع زمين لرزه هاي ويرانگر در 

محدوده شهر باستاني ري و شمال تهران است.
در ميان تعداد زيادی گسل در منطقه تهران مي توان گسل هاي زير را به عنوان 

گسل های با خطر باال نام برد: 
1-گسلفشاريمشاءبهطولتقریبي400کیلومتر:

اين گسل به مشاء فشم يا ميگون مشاء نيز ناميده مي شود و درازاي آن حدوداً 
400 کيلومتر است، اين گسل در حاشيه جنوبی سلسله جبال البرز از غرب به 
شرق کشيده شده است. شيب آن در همه جا به طرف شمال و بين 35تا70درجه 
متغير است. در حوالی لواسان گسل مزبور دو شاخه می شود که شاخه ی جنوبی 
 )fault zone( پهنه گسلي  .)آن گسل شمال تهران است )درويش زاده ،1382
مشا از شمال خاور روستاي امين آباد فيروزکوه در خاور شروع مي شود و پس 
از گذر از دره هاي تار، مشا، هزار دشت، آردينه، امامه، فشم- ميگون و آهار- 
شهرستانك تا پل خواب و آيگان در باختر ادامه مي يابد. از انتهاي باختري دره 
شهرستانك-پل خواب نيز اين گسل با تغيير روند به سوي جنوب باختر به 

صورت چند شكستگي ساختاري منفصل قابل شناسايي و پيگيري است.
2-گسلشمالتهرانبهطولتقریبي75کیلومتر:

يكی از عمده ترين گسل های منطقه مطالعاتی پهنه گسلی شمال تهران است 
که با راستای شرقی – غربی در شمال تهران بين کوه و کوهپايه قرار دارد. اين 
گسله از خاور روستای سبو، بين سنگهای توف و کنگلومرا با راستای تقريبا 
خاوری- باختری سرانجام به وسيله ی گسل های تقريبا شمالی-جنوبی به گسله 

فشاری مشاء می پيوندد. شيب آن در حدود 30 درجه بسوی شمال است. 
3-گسلجنوبريبهطولتقریبي20کیلومتر:

گسل جنوب ري ايوانكي در جنوب تهران به طول 20 کيلومتر قرار گرفته 
است. تمامي اين گسل مي تواند به عنوان يك چشمه لرزه زا براي تهران باشد، 
گسل جنوب ري در قسمت جنوبي خود دچار انشعابي است که در شمال آن 
قرار دارد و گسل شمال ري ناميده مي شود و فاصله بين اين دو گسل فقط 3 تا 
5 کيلومتر است به نظر مي رسد ريشه اين دو گسل يكي باشد و آنها نشانه هاي 

سطحي يك گسل باشند و شاخص ترين گسل در دشت هاي جنوبي هستند.
4-گسلشمالري:

در حوالي عظيم آباد در کناره جنوبي بزرگراه ري ـ بهشت زهرا قرار دارد و 
ديواره اي به ارتفاع 2 متر را به وجود آورده است امتداد آن شرقي ـ غربي بوده و 

طولي حدود 5/16 کيلومتر دارد.

شکل5-نقشهماهوارهايگسلمشا

كشور ما در 
قسمت میاني 
كمربند كوه زایي 
آلپي مي باشد و 
این حركات هنوز 
به اتمام نرسیده 
وتعادل نهایي 
برقرار نشده است، 
لذا با توجه به 
موقعیت ایران و 
واقع شدن در بین 
دو قاره قدیمي 
و مقاوم یعني 
اوراسیا در شمال و 
آفریقا – عربستان 
در جنوب پالتفرمي 
ترد و شکننده است 
و گسل هاي فعال، 
فراوان و زلزله هاي 
متعدد  دلیل این 
مدعاست
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گسل هاي فرعي تهران 
از گسل هاي فرعي تهران مي توان گسل هاي نارمك، داووديه، ايوبي، عباس 
آباد، پارك جنگلي شهرداري، باغ فيض و قصر فيروزه را نام برد. اکثراً توسط 
زيرشاخه هاي  از  احتماالً  گسله ها  اين  شده اند.  پوشيده  جوان  آبرفت هاي 
گسل هاي اصلي منطقه هستند و غالبا در بين سنگ های توف و رسوبات توفی 

ديده می شوند.
از آنجا که تهران روي گسل زلزله قرار دارد ، لذا الزم مي باشد که آمادگي 
مقابله با آن را داشته باشيم اما با در نظر گرفتن اينكه زمان وقوع زلزله قابل 
پيش بيني نيست، بهترين کار نوسازي بافت هاي فرسوده وساخت وساز اصولي 
و  تهران  شمال  منطقه  در  ساز  و  ساخت  مي باشد.  تهران  شهر  در  درست  و 
در ارتفاع باالتر از يك هزار و 800 متر در حال افزايش است. در حالي که 
نگراني  ابراز  تهران  شمال  گسل  شدن  فعال  از  تهران  شهر  زلزله  کارشناسان 
مي کنند. هر چند گسل شمال تهران که از کرج تا منطقه لواسانات کشيده شده 
از 200 سال گذشته فعال نشده است؛ اما بررسي هاي لرزه شناسي و تكتونيك 
ژئوفورمولوژي نشان مي دهد که مي توان انتظار زمين لرزه اي با بزرگي بيش از 

7 ريشتر را از حرکات اين گسل داشت. در حال حاضر نگاه جامعي در زمينه 
خطرهاي طبيعي که در کالن شهرها رخ مي دهد، وجود ندارد. ساکنان مناطق 
آسيب پذير نيز همچون شمال شهرنشينان از خطراتي که آنها را تهديد مي کند 
شمال  تا  گرفته  دارآباد  و  ازگل  منطقه  از  تهران  کوهپايه اي  مناطق  بي خبرند. 
سعادت آباد و کن همه در معرض خطر زلزله قرار دارند، در حالي که اين مناطق 
به دليل دست نخورده بودن بيش از گذشته مورد توجه انبوه سازان قرار گرفته 
است. در شمال تهران، ساخت و ساز در شيب هاي تند و روي »زون گسل« 
و »دامنه زمين لغزشي« در حال انجام است. اين ساخت و سازها در محدوده 
مناطق  از  يكي  ولنجك  منطقه  مثال  عنوان  به  مي شود.  انجام  نيز  رودخانه ها 
پرخطر تهران محسوب مي شود. زيرا عالوه بر اينكه در کنار گسل شمال قرار 
گرفته در حاشيه رودخانه ولنجك و پهنه زمين لغزشي دامنه شمال تهران واقع 
شده است.  از اين نظر خود نمايشگاهي از بالياي طبيعي است. منطقه »اوشون 
و فشم« و ارتفاعات لواسان و شمشك نيز يكي از مناطق پرخطر شمال پايتخت 
به حساب مي آيند. منطقه ميگون روي سطح گسل مشا ساخته شده و منطقه هاي 
هستند..  خطر  معرض  در  حوزه،   اين  به  نزديكي  لحاظ  به  شمشك  و  فشم 
محدوده ميان کوه و دشت تهران محدوده گسل شمال تهران اعالم مي شود. در 
حالي که در تمام منطقه شمالي تهران ساخت و سازها ادامه دارد. منطقه شمال 
پايتخت هم اکنون قنات کوثر، استخر و باغ اناري را پشت سر گذاشته و به سمت 
گردنه قوچك در حال پيشروي است. جنوب تهران جزو شمالي ترين بخش 
فرونشست ايران مرکزي در دامنه جنوبي البرز است. اختالف زياد ميان جنوب 
تهران و کوهپايه البرز نتيجه مولفه عمودي جابه جايي است که در راستاي گسل 
شمال تهران رخ داده است. با عنايت به وقوع زمين لرزه هاي بزرگ درگذشته و 
وجود گسل هاي مهم ناحيه احتمال رويداد زمين لرزه ويرانگر با بزرگي حدود 

7 درجه ريشتراجتناب پذيراست.
*کارشناسسیویلشرکتناردیس

منابع:
1- بررسي تكتونيكي شهر تهران وشناخت آسيب پذيري آن در مقابل زلزله؛ محمد جواد لطفی ، 

زينب لطفي،گوهر عزيزي پور
2- مهندسي زلزله مباني و کاربرد- دکتر حسن مقدم
3- گسل و تعاريف مربوط به آن – مهدي وجودي

4- پتانسيل لرزه زايي گسل هاي جنوب تهران؛ دکتراحمد اديب استاديار دانشگاه آزاد اسالمي-
واحد تهران جنوب.

شکل6-نقشهگسلهايتهران

3339

از گسل هاي فرعي 

تهران مي توان 
گسل هاي نارمک، 

داوودیه، ایوبي، 
عباس آباد، پارك 

جنگلي شهرداري، 
باغ فیض و قصر 

فیروزه را نام 
برد. اكثراً توسط 
آبرفت هاي جوان 
پوشیده شده اند. 

این گسله ها احتماالً 
از زیرشاخه هاي 
گسل هاي اصلي 

منطقه هستند و غالبا 
در بین سنگ های 

توف و رسوبات توفی 
دیده می شوند
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هیراد
 هدائي  *

اجراي 5S براي 
رسیدن به هدف هاي 
متعددي اجرا 
مي شود. برخي از 
مهم ترین هدف ها 
عبارتند از ایمني و 

بهداشت، بهره وري، 
صرفه جویي در 
هزینه ها، كیفیت 
و پیشگیري از 
خرابي ها. در 
محیط هایي كه 
با اجراي نظام 
آراستگي مدیریت 
مي شوند، اشیاي 
زاید و غیر ضروري 
وجود ندارد و 
اقالم موجود با 
نظمي خاص مرتب 
مي شوند و این امر 
تا حد زیادي موجب 
صرفه جویي و ایمني 
محیط خواهد شد

40
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نظام آراستگي )5S( چيست؟ 
5S سر واژه پنج کلمه ژاپني است. اين کلمات 

عبارتند از: 
از  غير ضروري ها  کردن  سوا  يعني   Seiri  -1

ضروري ها
Seiton -2 يعني سامان دادن و مرتب چيدن

Seiso -3 يعني سپيدي و پاکيزگي
Seiketsu -4 يعني سعي در حفظ وضع مطلوب

Shitsuke  -5 يعني سازمان يافتگي و انضباط 
کاري

هدف هاي نظام آراستگي
متعددي  به هدف هاي  رسيدن  براي   5S اجراي 
عبارتند  مهم ترين هدف ها  از  برخي  مي شود.  اجرا 
در  صرفه جويي  بهره وري،  بهداشت،  و  ايمني  از 
در  خرابي ها.  از  پيشگيري  و  کيفيت  هزينه ها، 
مديريت  آراستگي  نظام  اجراي  با  که  محيط هايي 
مي شوند، اشياي زايد و غير ضروري وجود ندارد و 
اقالم موجود با نظمي خاص مرتب مي شوند و اين 
امر تا حد زيادي موجب صرفه جويي و ايمني محيط 
آراستگي  نظام  مراحل  منظم  اجراي  شد.  خواهد 
از  و  مي آورد  فراهم  را  بهداشتي  و  پاکيزه  محيطي 
همه مهم تر تالش براي ايجاد عادت هاي صحيح در 
کارکنان مهم ترين عامل در تحقق محيط هاي آراسته 
است و اين مهم در اجراي بند پنجم حاصل خواهد 
شد. وجود محيطي سامان يافته، از لوازم توليد يا ارائه 

خدمات با کيفيت است.

 5S تاريخچه شكل گيري
نظام 5S براي اولين بار بعد از جنگ جهاني دوم 

سيستم  اين  اوليه  ايده  ولي  گرفت  ژاپن شكل  در 
ژاپني نيست. ژاپني ها هنگام بازديد از برخي صنايع 
سازي،  مهمات  کارخانه هاي  )همچون  آمريكا 
مواد غذايي، تجهيزات  داروسازي،  کبريت سازي، 
)يا   House Keeping پديده  با   ).. و.  پزشكي 
همچون  مواردي  شدند.  آشنا  صنعتي(  خانه داري 
کامل  رعايت  ترتيب،  و  نظم  بهداشت،  نظافت، 
و  انفجار  به ويژه  حوادث  از  جلوگيري  و  ايمني 

آتش سوزي، جلوگيري از انباشت ضايعات و مواد 
داخل  معابر  و  کارخانه  خيابان هاي  و  راهروها  در 
و  روغن  نشت  و  ابزار  پاش  و  ريخت  کارگاه ها، 
که  مي شد  رعايت  کارخانه ها  در  شيميايي  مواد 
عدم رعايت آنها موجب بروز خطرات و ضايعات 
يا  شده  اجتماعي  و  مالي  جاني،  جبران  غير قابل 
محصول آنها به طور مستقيم با بهداشت و سالمتي 

مصرف کننده در ارتباط بود.
توجه  قابل  نقش  و  تاثير  مشاهده  با  ژاپني ها 
معيارهاي خانه داري صنعتي در ايجاد محيط کاري 
آراسته، حفظ ايمني و بهداشت و غيره بر آن شدند 
تا معيارهاي مذکور را در شرکت هاي ژاپني به کار 
شرايط  با  صنعتي  خانه داري  اصول  تطبيق  گيرند. 
به  منجر  آن  نمودن  بومي  ژاپن و  بر صنايع  حاکم 
شكل گيري پنج اصل در آراستگي محيط کار گرديد 
و از آنجا که اين پنج اصل با تلفظ S شروع مي شد، 

5S نامگذاري گرديد.

اجراي نظام آراستگي در صنايع ايران: 
آراستگي  يا   5S نظام  ترويج  و  معرفي  سابقه 
در ايران از خرداد سال 1372 و با انتشار مقاله اي 
آغاز گرديد  تدبير  ماهنامه  در شماره هاي 32 و34 
نويسنده مقاله آقاي مجتبي کاشاني بوده که بر همين 
اساس به عنوان بنيانگذار نظام 5S در ايران معرفي 
زمينه  دراين  کاشاني  مجتبي  آقاي  است.  گرديده 

مي گويد: 
با نظام 5S در سال 1365 و در يك  »اينجانب 
دوره مديريتي در ژاپن آشنا شدم و از همان زمان 
دريافتم که يكي از گمشده هاي اصلي ما در صنعت 
است. بامسافرت ها و تحقيقات و بازديدهاي مكرر 
از کارخانه هاي ژاپني در آن کشور )در طول هفت 
سال( به درك عميق آن پرداختم و در سال 1372 به 
صورت مقاله اي کاربردي آن را معرفي نمودم. آغاز 
اجراي 5S در شرکت هاي کارتن مشهد و ايرانيت 
توفيق  که  بوده   )1375 و   1374 )سالهاي  تهران 
نسبي آن منجر به شروع اجراي 5S در شرکت ايران 

خودرو گرديد.«

نظام آراستگي )5S( چيست؟
آشنايي با نظام آراستگي در واقع آشنايي با چگونگي مديريت مطلوب 
محيط كار است. اين نظام در سازمان هاي توليدي و خدماتي بسياري 
سامان دهي  در  ارزشي  با  نتايج  و  استقرار يافته  جهان  كشورهاي  از 

فرهنگ  و  مطلوب  عادت هاي  ايجاد  و  كاري  محيط هاي  كردن  مرتب  و 
مشتري گرايي داشته است. اين سيستم در برخي از سازمان هاي توليدي 

و خدماتي كشور ما نيز به اجرا درآمده است.
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آیا یکبار سوا و 
مرتب و پاكیزه 

كردن كافي است؟ 
روشن است كه 

براي داشتن 
محیطي ایده آل 

و آراسته بایستي 
پیوسته و با 

برنامه اي مشخص 
اقدام كرد. هدف از 
اجراي این مرحله، 

نگهداري همه 
چیز در وضعیتي 

سامان یافته، 
مرتب و پاكیزه 

حتي در زمینه هاي 
شخصي است. 

تدوین و نوشتاري 
كردن روش ها و 

تهیه بروشورها و 
دفترچه هاي راهنما 

از جمله كارهاي 
ضروري است

ت
ري

دي
م

5S شرح كوتاهي پيرامون
)نظام آراستگي( 

از غیرضروريها کردن )سوا 1-Seiri
ضروريها(

 هدف از سوا کردن، مديريت اولويت ها و مبارزه 
با علل مسائل و مشكالت است. 

از  ضروري  اقالم  تشخيص  مرحله،  اين  در 
از محيط  غير ضروري و دور کردن غير ضروري ها 
نواقص  کردن  برطرف  و  جزئي  تعميرات  و  کار 
صورت مي گيرد. اشياء غير ضروري لزوما اشياي بي 
فايده و بي مصرفي نيستند اما دليل و ضرورتي براي 
نگه داشتن آنها در محيط وجود ندارد. بنابراين براي 
تصميم گيري  دارند،  که  فايده اي  برحسب  هرکدام 
مي شود. تصميم ممكن است بخشيدن به ديگران، 
فروختن، بازيافت، دور انداختن يا ذخيره کردن در 
مكاني دورتر باشد. براي تشخيص اقالم ضروري از 
غيرضروري بايد مالك هايي در نظر گرفته شود و بر 

اساس آنها تفكيك صورت گيرد.
آلودگي، جلوگيري  با علل  مبارزه  به طور کلي 
و  انبار ها  ساماندهي  خرابي ها،  تعمير  و  ازنشت ها 
حذف گرد و غبار از فعاليت هاي اساسي اين مرحله 
بر  که  زيادي  تأثير  به دليل  مرحله  اين  اجراي  اند. 
روي مراحل بعدي دارد مهم ترين مرحله محسوب 

مي شود.
اصل »فقط يكي« که در نظام آراستگي از آن نام 
برده مي شود، با اين مرحله تناسب دارد و به معني 

کم کردن ابزار ها و لوازم در حد ضرورت است.

Seiton-2)ساماندادنومرتبچیدن(
 پس از سوا کردن ضروري ها از غير ضروري ها 
آنچه  کار،  محل  از  غير ضروري ها  کردن  دور  و 
باقي مي ماند بايد در وضعيتي سامان يافته و مرتب 

استقرار يابد. هدف از اجراي اين مرحله »استقرار 
منظم و مرتب ماشين ها و اشيا به گونه اي است که 
اشياء مورد نياز در زمان مورد نظر و به مقدار مورد 

نظر در دسترس باشد.« 
محيط  ساماندهي  يعني  اصل  اين  اجراي  نتيجه 
کار و ابزارها و لوازم و پوشه ها و... دستيابي سريع 
به آنها است بنابراين حذف زمان تلف شده براي 

جستجوي اشيا هدف مرحله دوم است.
مناسبي  جاي  است  الزم  اشيا  سامان دهي  براي 
راه هاي  از  يكي  شود.  گرفته  نظر  در  اشيا  براي 
نام گذاري  اشيا  مناسب  کردن و جاي دهي  مرتب 
آنها است. نامي براي هر شيء و نامي براي جاي 

نگهداري آنها.
اعالنات،  تابلوهاي  به  دادن  ترتيب  و  نظم 
پوشه ها، پالکاردها، تهيه نام اتاق ها و تهيه تابلوهاي 
درون  ترتيب  و  نظم  افراد  مسئوليت  نشان دهنده 
کمدها و ميزها و فايل ها، مرتب کردن و چيدمان 
و  دفترها  و  کارگاه ها  و  انبارها  و  اتاق ها  مرتب 
کتاب هاي کتابخانه، ذخيره سازي مناسب اطالعات 
درون رايانه ها و. .. از جمله فعاليت هايي است که 

در اجراي اين مرحله صورت مي گيرد.

Seiso-3)سپیديوپاکیزگي(
کار  محل  از  غير ضروري  اشياي  آنكه  از  پس   
خارج شدند و اشياي ضروري در جاي خود قرار 
پاکيزه نگه داشتن  پاکيزه کردن و  به  نوبت  گرفتند، 
گوناگون  داليل  به  شايد  اين»سين«  مي رسد.  آنها 
معيار  اين  باشد.  نظام  معيارهاي  مهم ترين  از  يكي 
به همه چيز و همه کس و همه جا مربوط مي شود. 
پاکيزگي يعني پاکيزگي انسان، ماشين و ابزار و مواد 

و محيط کار.
پاکيزه سازي وظيفه اي عمومي است و هر کس 
باشد  داشته  قرار  که  سازمان  از  سطحي  هر  در 
پاکيزه سازي جزئي از وظايف او محسوب مي شود. 
براي پاکيزه سازي مسئوليت ها و وظايف افراد بايد 

روشن شود.
به  اقدام  بماند  دور  نظر  از  نبايد  که  نكته اي 
پاکيزه سازي همه جاست، نه فقط جاهايي که بيشتر 
در معرض ديد قرار دارند. حذف آلودگي ها و گرد 
و غبار از محيط کار بايد به صورت کامل صورت 

گيرد.

پاکيزه سازي نوعي بازبيني نيز محسوب مي شود. 
آشكار  جزئي  اشكال هاي  پاکيزه سازي  هنگام  در 
مي شود، گم شده ها پيدا و نياز هاي تعميراتي جزئي 

مشخص مي شوند.

Seiketsu-4)سعيدرحفظوضعمطلوب(
کافي  کردن  پاکيزه  و  مرتب  و  سوا  يكبار  آيا 
است؟ روشن است که براي داشتن محيطي ايده آل 
و آراسته بايستي پيوسته و با برنامه اي مشخص اقدام 
کرد. هدف از اجراي اين مرحله، نگهداري همه چيز 
در وضعيتي سامان يافته، مرتب و پاکيزه حتي در 
زمينه هاي شخصي است. تدوين و نوشتاري کردن 
روش ها و تهيه بروشورها و دفترچه هاي راهنما از 

جمله کارهاي ضروري است.
کردن  استاندارد  مطلوب  وضعيتي  داشتن  براي 
مي تواند  سازماني  هر  دارد.  ضرورت  روش ها 
استانداردهايي براي خود تعريف کند. براي اين کار 

الزم است چند اقدام صورت گيرد.
بايد  که  است  روش هايي  يافتن  گام  اولين 
استاندارد شوند. گام دوم توافق با افراد براي اجرا 
است. گام سوم انتشار استانداردهاست. گام چهارم 

اجراي استانداردها و گام پنجم بهبود آنها است. 
تهيه تقويم و سررسيد هاي فعاليت ها و تكرار سه 
مرحله پيشين سبب مي شود که وضعيت ايجاد شده 
اتفاق  قبل  وضعيت  به  بازگشت  و  بماند  محفوظ 

نيفتد.
»به  مرحله  اين  اجراي  در  مؤثر  روش هاي  از 
کار گيري مديريت ديداري است. مديريت ديداري 
يعني کاري کنيم که ايرادها و مشكالت به راحتي 
و  سازمان  افراد  توسط  و  بدهند  نشان  را  خود 
مراجعه کنندگان به راحتي قابل تشخيص باشند و 
نه تنها مورد  اشكال ها  دادن  بيان ونشان  براي  افراد 
بي مهري قرار نگيرند بلكه از آنها به خاطر لطفي 
داده اند  نشان  را  بهبود  فرصت هاي  و  کرده اند  که 

قدرداني شود.
Shitsuke-5)سازمانیافتگيوانضباطکاري(

تا  تمرين  يعني،  انضباط  و  سازمان يافتگي   
درست  را  کارشان  طبيعي  طور  به  افراد  که  جايي 
انجام دهند. در اين مفهوم انضباط مساوي با تغيير 
مطلوب  عادت هاي  ايجاد  و  نادرست  عادت هاي 
است  چيزي  انضباط  و  يافتگي  »سازمان  دي و بهمن 1392 - شماره 36است. 



یکي از مراحل و 
فعالیت هاي اصلي 
براي برپانگه 
داشتن و بهبود 
نظام آراستگي، 
ممیزي است. 
الزم است طبق 
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صورت گیرد. منظور 
از ممیزي »فرایندي 
سیستماتیک، 
مستقل و مدون 
براي كسب شواهد 
ممیزي و ارزیابي 
مبتني بر واقعیت 
آن به منظور تعیین 
میزان برآورده شدن 
معیارهاي ممیزي 
است«

42

مي توانيد  نظامي  پادگان هاي  و  ارتش  در  شما  که 
ببينيد. گاهي در  به خوبي  را  نشانه هاي ظاهري آن 
اهميت اين »سين« آنقدر تاکيد مي شود که مي گويند 
نظام آراستگي با ادب و نزاکت آغاز مي شود و با 
زيبا سازي  و  ظواهر  به  پرداختن  مي يابد.  پايان  آن 
فضا و تمرين هاي مختلف مربوط به رعايت نظم، 
چون  حوادثي  با  رويارويي  براي  آمادگي  و  زمان 
راهنما  دفترچه هاي  تدوين  و  زلزله  و  آتش سوزي 
مشارکت  است.  مرحله  اين  مهم  فعاليت هاي  از 
آراستگي  نظام  به  مربوط  فعاليت هاي  در  همگاني 
در  صحيح  عادت هاي  ايجاد  و  فرهنگ سازي  و 
موفقيت  براي  مالك  و  هدف  مهم ترين  کارکنان 

استقرار نظام آراستگي در سازمان است.
يك  داشتن  براي  الزم  روش هاي  و  مفاهيم   5S
محيط مطلوب را در چارچوب نظامي روشن و به 
هم پيوسته ارائه مي دهد. اين اصول ساده و منطقي در 
اجرا چندان ساده نيستند و براي اجراي آنها همت و 
تالشي گسترده الزم است و قبل از همه تعهد مدير 
ارشد سازمان براي اجراي آن و تالش و مشارکت 
همه اعضا. روش اجراي 5S در سازمان هاي مختلف 
به شرايط و  توجه  با  متفاوت است و هر سازماني 
اصول  حفظ  با  مي تواند  خود  کار  نوع  و  موقعيت 

روش هاي خاص خود را طراحي کند.  

مراحل اجرا
 5S اجراي  براي  ژاپن  بهره وري  ملي  سازمان 

مراحل زير را پيشنهاد کرده است.
1- آمادگي

2- اعالم رسمي مدير عامل
3- تميزکاري گسترده توسط همه کارکنان

4- اجرايS1 )سواکردن( 
S1,S2,S3 5- اجراي روزانه

است  ضروري  آن  به  توجه  که  مهمي  موضوع 
است.  آن  استقرار  از  پس   5S سيستم  نگهداري 
است  ممكن  نگيرد  الزم صورت  مراقبت هاي  اگر 

سازمان به سرعت به عادات کهنه خود برگردد.
يكي از مراحل و فعاليت هاي اصلي براي برپانگه 
داشتن و بهبود نظام آراستگي، مميزي است. الزم 
که  ازمحيط هايي  مشخص  برنامه اي  طبق  است 
گيرد.  مميزي صورت  است  شده  اجرا   5S درآنها 
منظور از مميزي »فرايندي سيستماتيك، مستقل و 
مدون براي کسب شواهد مميزي و ارزيابي مبتني 
بر واقعيت آن به منظور تعيين ميزان برآورده شدن 

معيارهاي مميزي است.«
تعيين  از،  عبارتند  مميزي  هدف هاي  از  برخي 

تطابق يا نامنطبق بودن اجزاي سيستم با ويژگي هاي 
مشخص شده، تعيين ميزان اثربخشي اجزاي اجرا 
شده يك سيستم در برآوردن هدف ها، فراهم آوردن 
خواسته هاي  ساختن  برآورده  بهبود،  فرصت هاي 

قانوني، دريافت گواهينامه.
و  مي شود  سيستم  حفظ  باعث  مميزي  اجراي 
را  زمينه  و  آشكار مي سازد  را  قوت ها و ضعف ها 

براي بهبود آن فراهم مي آورد.
*کارشناسایمنيوبهداشتکارگاهسیاهبیشه

منابع: 
1- ابوطالبي، رضا. )5S  .)1381 مبناي پياده سازي 

TQM. تهران: مؤلف
رضايي،  کامران  )ترجمه   9000  :2005 ايزو   -2

بختيار استادي 1386( تهران: اروتوف.
براي  اصل  پنج    .)1379( تاکاشي.  اوسادا،   -3
)ترجمه  کار.  محيط  در  عالي  کيفيت  به  دستيابي 
علي رضا علي نقي، احمدرضا زينت بخش( تهران: 

انتشارات کوهسار.
بر  مقدمه اي    .)1383( بهرام.  مختاري،  خان   -4
آشنايي، نحوه پياده سازي و نگهداري اصول پنج گانه 

آراستگي در محيط کار. تهران، صوفيان.
5- عربيان، رحيم. )5S  .)1386 اين ماشين تغيير و 

تحول را دريابيم. تهران: نشر قطره.
6- کاشاني، مجتبي. )1382(.  نقش دل در مديريت. 

تهران: سازمان مديريت صنعتي.
7- کورمن، ابراهام ك. )1370(.  روانشناسي صنعتي و 

سازماني )ترجمه حسين شكر کن(.  تهران: رشد.
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 الزم است سپرهاي 
حفاظتي مناسب 
در پایین دست 

مناطق انجام كار 
در ارتفاع، به منظور 

ممانعت از برخورد 
مصالح وتجهیزات 

سقوط یافته به 
نفرات مشغول به 

كار در پایین دست، 
طراحي و نصب 

گردد. بدیهي است 
كه این سپرها باید 
توانایي استاتیکي 
و دینامیکي تحمل 

بارهاي سقوط 
یافته را با توجه به 

ارتفاع سقوط داشته 
وامکان تمیزكاري 
و تخلیه آن نیز در 
صورت نیاز وجود 

داشته باشد

ثه
حاد

محسن
خرسندي *

شرح مختصر حادثه
نيروگاه  برقابي داريان داراي 3 واحد 70 مگاواتي است که فعال در مرحله عمليات 
ساختماني و نصب تجهيزات مدفون در بتن مي باشد.  پيمانكار عمليات ساختماني در اين 
پروژه، مشارکت سانا بوده که مسئوليت اجراي عمليات ساختماني را به عهده دارد. حدود 
ساعت 10:15 روز شنبه مورخ 92/09/09 نفرات اجرايي پيمانكاري سانا، هنگام انجام 
عمليات قالب بندي در تراز  704 ) محدوده تير جرثقيل سقفي( بوده اند که قالبي به ابعاد  
105*15* 20 سانتي متر از محل مربوطه در هنگام نصب، رها گرديده و در تراز 690,30  
ارکشن بي، با کاله يكي از پرسنل کارفرما که جهت بازديد، قصد عبور از پلكان ارکشن 
بي به واحد نصب )مونتاژ روتور واستاتور( را داشتند، برخورد نموده که خوشبختانه با 

توجه به استفاده نامبرده از کاله ايمني، منجر به بروز صدمات جدي به ايشان نمي شود.
 

علل ريشه اي و تجزيه تحليل حادثه
1- عدم دقت و استقرار مناسب قالب در موقعيت مورد نظرتوسط پرسنل قالب بندي 
2-  عدم نصب گارد و سپر حفاظتي جهت ممانعت ازسقوط ابزار و تجهيزات به 

مقاطع پايين دست 
3-  عدم ايجاد حريم ايمن در مقاطع پايين دست جهت کنترل ايمن تردد نفرات

4- عدم نصب عالئم هشداردهنده و تعيين مسير تردد

آموخته هاي ناشي از اين حادثه
1- همان گونه که به وضوح مالحظه مي گردد. خوشبختانه استفاده از کاله ايمني 
توانست يك بار ديگر جان يكي از همكاران را نجات بخشد که اين موضوع مؤيد 

ضرورت استفاده همه گير ازتجهيزات ايمني به ويژه کاله ايمني درپروژه ها مي باشد.
2- ضروري است آموزش هاي ايمني الزم به پرسنل قالب بندي و ساير پرسنل بخش 
ساختماني ارائه و ضمن ارزيابي خطرات و ريسك هاي مربوطه، آنان را هر چه بيشتر به 
خطرات و عواقب ناشي از ناديده گرفتن موارد ايمني در به خطر انداختن جان خود و 

ديگران آشنا نمود. 
3- الزم است دقت گردد که هنگام انجام هر گونه فعاليت در باال دست، حتما نسبت 
به ايجاد حريم ايمن در نقاط پايين دست با توجه به خطر سقوط مصالح و تجهيزات 
اقدام گردد. يادآوري مي گردد که دامنه اين حريم ايمن، تابعي از ارتفاع نقاط انجام کار 
در باال دست بوده و الزم است با افزايش ارتفاع، دامنه حريم در مناطق پايين دست نيز 

افزايش يابد. 
4- الزم است سپرهاي حفاظتي مناسب در پايين دست مناطق انجام کار در ارتفاع، 
به منظور ممانعت از برخورد مصالح وتجهيزات سقوط يافته به نفرات مشغول به کار در 
پايين دست، طراحي و نصب گردد. بديهي است که اين سپرها بايد توانايي استاتيكي و 
ديناميكي تحمل بارهاي سقوط يافته را با توجه به ارتفاع سقوط داشته وامكان تميزکاري 

و تخليه آن نيز در صورت نياز وجود داشته باشد. 
5- مي توان يكي ديگر از آموخته هاي ناشي از اين حادثه را ضرورت ايجاد راهرو مسقف 

جهت عبور نفرات درمعابر تداخلي با حريم هاي پرخطر  اشاره شد.
*رئیسبخشایمنيوبهداشت

تصویرقالبحادثه

محلسقوطقالبدرحادثه

محلاصابتقالببهکالهمصدوم

تحليل حادثه سقوط قالب
از ديوار محور5 

در نيروگاه داريان 
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فشارهاي ناشي 
از افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي و 
آثار ناشي از اجراي 
طرح هدفمندي 
یارانه ها از یک سو و 
تحریم هاي ظالمانه 
شوراي امنیت و 
حکام  باالخص 
بسته جامع تحریمي 
CISADA  از سوي 

دیگر پیمانکاران را 
مورد لطف و عنایت 
خود قرار مي دادند. 
پرداختن به تمامي 
جوانب و زوایاي این 
بحث، از حوصله 
این مقاله و سواد 
مولف خارج است و 
شاید نیازمند تالیف 
كتبي جامع و با 
نگرش هاي مختلف و 
از زوایاي متفاوت به 
این قضیه است
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سال ها  سخت ترين  از  شايد  اخير  سال هاي   
باالخص  و  داخلي  پيمانكاران  حيات  چرخه   در 
بود. شرکت هايي  مادر  با صنايع  مرتبط  پيمانكاران 
که در صدر پرچمداران اقتصاد مقاومتي براي حيات 
بسيار  روزهاي  کشورشان  و صنعت  بقاي خود  و 
را سپري مي کردند و در سبد  پرچالشي  سخت و 
انتخابي پروژه هايشان تنها دو گزينه بودن و نبودن 
افزايش  از  ناشي  فشارهاي  مي خورد.  چشم  به 
اجراي  از  ناشي  آثار  و  انرژي  حامل هاي  قيمت 
تحريم هاي  و  يك سو  از  يارانه ها  هدفمندي  طرح 
ظالمانه شوراي امنيت و حكام  باالخص بسته جامع 
تحريمي CISADA  از سوي ديگر پيمانكاران را 
مورد لطف و عنايت خود قرار مي دادند. پرداختن 
به تمامي جوانب و زواياي اين بحث، از حوصله 
اين مقاله و سواد مولف خارج است و شايد نيازمند 
از  و  مختلف  نگرش هاي  با  و  جامع  کتبي  تاليف 
زواياي متفاوت به اين قضيه است. با اين حال در 
معضالت  و  مشكالت  از  پاره اي  ذکر  به  تنها  زير 
گريبانگير پيمانكاران مذکور در سال هاي اخير بسنده 

مي کنيم:
از استفاده باگشایشو مرتبط 1-مشکالت

اعتباراسنادي:

اعتبار اسنادي فارغ از نوع و کارکرد آن در واقع 
براي  دوطرفه  امنيت  و  تضمين  يك  کننده  تامين 
خريدار و فروشنده است. به اين صورت که خريدار 
وجهي را در بازه زماني معيني در بانك بلوکه مي کند 
و فروشنده تنها در صورتي که کااليي با شرايط از 
تعيين شده خريدار و در آن محدوده زماني  پيش 
به عنوان  بانك  به خريدار گرداند  آماده تحويل  را 
يك واسطه وجه بلوکه شده را در ازاي دريافت کاال 
توسط خريدار به حساب فروشنده منتقل مي کند. در 

اين راستا دو مشكل عمده وجود داشت:
الف- لزوم تغيير بانك  گشاينده يا بانك کارگزار 
اعتبار اسنادي  براي اعتباراتي که از قبل گشوده شده 
به ليست  ادامه  بانك هاي مورد نظر در  بودند ولي 
بانك هاي مورد تحريم افزوده شدند: اين تغييرات 
پروژه  زمان  تطويل  با  مرتبط  هزينه هاي  از  غير  به 
شامل هزينه هاي نقل و انتقاالت بانكي، هزينه تهيه 
ضمانتنامه بانكي و هزينه تغيير نرخ ارز )در صورت 
کاالهاي  انبارداري  هزينه هاي  همچنين  و  لزوم( 
مرتبط با اعتبار مذکور مي شد. شايان ذکر است، اين 
تغييرات بايد به تاييد شرکت خارجي طرف قرارداد 
نيز مي رسيد و متن اعتبار اسنادي جديد نيزعموما 
همچون روال معمول اعتبارات اسنادي به زماني هم، 

که  داشت  نياز  شدن  استفاده  قابل  و  اصالح  براي 
هزينه زمان را براي پيمانكاران بيش از پيش مي نمود.
که  آنجا  از  اسنادي جديد:  اعتبار  ب- گشايش 
انتقال هر وجهي  و از هر بانكي به خارج از کشور 
از  پس  مي پذيرد،  صورت  مرکزي  بانك  درگاه  از 
ايران  بانك هاي  تمامي  عمال  مرکزي  بانك  تحريم 
مورد تحريم واقع شدند و به همين سبب گشايش 
نيازمند  اعتبار اسنادي براي خريد هاي خارجي که 
از  يكي  خارجي  شعبات  از  يكي  به  وجه  انتقال 
مهمترين مشكالت  از  يكي  بود   ايراني  بانك هاي 
برخي  شرايط  دراين  و  بود  پيمانكاران  روي  پيش 
بانك ها واريز وجهي معادل 1/3 برابر وجه اعتبار را 
در يكي از شعب خارجي خود از پيمانكار خواستار 
مي شدند که عمال  در برخي شرايط اين امر را غير 
ممكن مي نمود و پيمانكاران با صرف  نظر کردن از 
گشايش اعتبار در چنين شرايطي براي جلب اعتماد 
و پيشبرد انجام کار مجبور به پرداخت بيش از 50 
پيمانكار  به  نقدي  به صورت  قرارداد  مبلغ  درصد 
خارجي خود مي شدند و اين ها همه در حالي بود 
پيمانكاران  از  بانكي  ضمانتنامه  دريافت  امكان  که 
و  نداشت  وجود  تحريم  شرايط  دليل  به  خارجي 
پيمانكاران داخلي معموال به دريافت ضمانتنامه هاي 

تحریم ها و پيمانكاران مقاوم

احمد خلیل 
گلپایگاني
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افزایش قیمت 
حامل هاي انرژي و 

تورم ناشي از اجراي 
طرح هدفمندي 

یارانه ها در بعضي از 
موارد تا به اینجاي 
كار نه تنها عاملي 

براي بهبود وضعیت 
تولید نشد بلکه براي 
تامین منابع مالي آن 

بعضا بودجه برخي 
از بخش ها در تولید 
نیز تحت تاثیر قرار 

گرفت تا آنجا كه 
شركت هاي دولتي 
مادر ضمن تحمل 
شرایط تحریم در 
تامین منابع خود 

دچار مشکل شدند و 
در بسیاري از موارد 

تاخیر در دریافت 
بودجه تخصیص 

یافته به آن شركت ها 
و یا محدود نمودن 

بودجه در اختیار آنها 
پرداختي هاي آنها 

به پیمانکاران خود 
را نیز دچار مشکل 

و تاخیرهاي فراوان 
گردانید
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شرکتي از اين پيمانكاران بسنده مي کردند که عمال و 
بر خالف تحريم ها کاغذ پاره اي بيش نبود! 

2-مشکالتحملونقلمحمولههايخارجي:
تحريم هاي موجود در زمينه حمل کاال به ايران 
که  بود  پيمانكاران  پيش روي  چالش هاي  ديگر  از 
متعاقب آن خطوط بسيار کمي حاضر به بارگيري 
محموله هاي ايراني شده و خطوط طرف قرارداد نيز 
در برخي از موارد از حمل محموله ها سرباز زده  يا 
از ترس جريمه شدن محموله ها را در ميانه راه و در 
بنادر کشورهاي ديگر تخليه مي کردند، در اين راستا 
مشكالت بسياري گريبانگير بود که از جمله مي توان 

به موارد زير اشاره کرد:
- محدوديت در بهره گيري از خطوط داخلي که 
عملكرد، ميزان هزينه، نظم، پاسخگويي ، تحويل به 
انبار داري و  موقع، سالمت محموله  ها، هزينه هاي 
دموراژ ناشي از به موقع پهلو نگرفتن کشتي هايش 

را بايد از پيمانكاران داخلي پرسيد!
که  خارجي   محدود  کشتي هاي  و  خطوط   -
حاضر به حمل محموله ها براي ايران مي شدند  و 
بعضا داراي کشتي هاي  قديمي بودند که به عنوان 
نمونه حتي به واسطه خراب شدن جرثقيل هايشان 
در روند تخليه بار نيز دچار تاخيرات پيش بيني نشده 

مي  گرديدند.
- پرداخت عوارض 10 درصدي حق پرچم براي 

کشتي  هاي با پرچم خارجي
- حمل دو يا چند مرحله اي محموله ها که عمدتا 
به مقاصد دوبي و يا ترکيه حمل شده و سپس به ايران 
منتقل مي شدند. يكي از نمونه هاي رايج حمل به مقصد 
به کمك  آنجا  از  بود که محموله ها  جبل علي دبي 
بارج ها و فيدرها به بنادر ايران منتقل مي شد و بالعكس.

- زمانبر بودن يافتن خطوطي که حاضر به همكاري 
با شرکتهاي ايراني بوده و توانايي تحويل محموله در 
محدوده زماني مورد نظر پيمانكار داخلي به ايران را 

داشته باشد
- افزايش هزينه هاي حمل کانتينري و فله اي خطوط 

داخلي و خارجي حداقل به ميزان 10 تا 15 درصد 
عقد  از  خارجي  ازشرکت هاي  برخي  امتناع   -3
قرارداد با شرکت هاي ايراني باالخص در موارد تامين 
تجهيزات و نصب در صنايع مادر که منجر به توسل 
پرداخت  و  واسطه  شرکت هاي  با  قرارداد  عقد  و 
باالسري به اين شرکت ها مي شد که حداقل افزايش 

10 درصدي هزينه ها را در پي داشت.
4- افزايش ماليات بر ارزش افزوده در سال هاي 

اخير )ساالنه يك درصد(
5- کاهش تعريف پروژه هاي زيربنايي و عمراني 
)و نتيجتا کاهش درآمد پيمانكاران مرتبط( به دليل 
اولويت هاي  در  که  مقاومتي  اقتصاد  اولويت هاي 
لحاظ شده براي ارز مبادله اي نيز کامال محرز است. 
کاهش  عين  در  پرسنل  حقوق  افزايش   -6
از  بسياري  در  امر  اين  که  پيمانكاران  درآمدهاي 

موارد منجر به تعديل نيروهاي کاري اين شرکت ها 
نيز مي شد.

7- تضعيف ضمانتنامه هاي شرکت هاي خارجي 
عدم  جمله  از  داليلي  به  ايران  با  قرارداد  طرف 
تمديد ضمانتنامه ها و يا ابطال آنها در موسسات و 
بانك هاي خارجي و در پي آن تضعيف توان حقوقي 
کارفرمايان داخلي در پيگيري حقوق قراردادي خود
خارجي  شرکت هاي  از  برخي  سواستفاده   -8
انجام  عدم  و  تحريم  شرايط  از  قرارداد  طرف 

مسئوالنه تعهدات خود در برابر شرکت هاي ايراني
عدم  و  ارزها  برابري  نرخ  ناگهاني  تغييرات   -9
توانايي در هرگونه برآورد هزينه اي براي خريدهاي 

انجام نشده پروژه:
فراواني  و  عرضه  دليل  به  موارد  از  بسياري  در 
بيشتر يك ارز در کشور و عرضه و فراواني کمتر 
ارز ديگر نرخ برابري اين ارزها متناسب با نرخ هاي 
تبديل جهاني نبود و به همين سبب ارز دريافتي از 
کارفرما که معموال يك ارز واحد بود براي خريد در 
بسياري از شرکت ها و کشورهاي ديگر و با ارزهاي 
تغيير  به کارگرفته مي شد که در صورت  گوناگون 
نرخ هاي برابري در داخل، تمامي معادالت پيمانكار 
زيان هاي  با  را  پيمانكار  بعضا  و  مي ريخت  هم  به 

جبران ناپذيري مواجه مي نمود. 
در  مبادالتي  ارز  از  استفاده  امكان  عدم   -10

بسياري از موارد:
استفاده  توانايي  صرفا  مبادالتي  ارز  که  آنجا  از 
براي  و  داشت  را  و حواله اي  نقدي  در خريدهاي 
تعريف  اعتباري  خريدهاي  جنس  از  خريدهايي 
نشده بود )با وجود شمول اولويت هاي 5 تا 10 مرکز 
مبادالت( امكان تخصيص آن براي گشايش اعتبار 
اسنادي با اعتبار 2 ساله يا بيشتر وجود نداشت و 
صرفا براي خريدهاي اعتباري حداکثر 6 ماهه مورد 
موافقت قرار مي گرفت. به همين جهت پيمانكاران 
صنايع مادر که سفارش ساخت تجهيزات اصلي خود 
را به دليل عدم توانايي توليد داخل به شرکت هاي 
خارجي مي دادند )و ساخت اين تجهيزات در بازه 
زماني 6 ماهه امكانپذير نبود( امكان استفاده از ارز 

مبادالتي را نيز نداشتند.
11- مشكالت تحريم شرکت هاي بيمه اي:

تنها موردي که در برخي موارد آن هم به دليل 
داد  رخ  اخير  سال هاي  در  پروژه ها  کمتر  فراواني 
کاهش تعرفه برخي از شرکت هاي بيمه اي در زمينه 
بيمه  هاي مهندسي، حمل و باربري و.. بود که البته 
از حد  بيش  دليل سختگيري هاي  به  برهه هايي  در 
شرکت هاي  اختيار  به  مجبور  بعضا  پيمانكاران، 
برخي  در  جمله  از  کشور  از  خارج  در  بيمه اي 
با  که  شدند،  دبي  در  بيمه اي  تابعه   شرکت هاي 
توسط  بيمه اي  تابعه  شرکت هاي  برخي  راه اندازي 
البرز و ساير  بيمه  نيز رفع مشكالت  و  ايران  بيمه 
اتحاد مستحكم شرکت هاي  و  بيمه اي  شرکت هاي 

عرصه  در  سختگيري ها  تخفيف  و  بيمه اي  داخلي 
اجرايي بين المللي در اين زمينه، مشكالت بيمه اي 
از  نيز  از موارد  تا حدي رفع مي گرديد. در برخي 
بيمه اي  يا مشارکتي مشكالت  اتكايي  بيمه  طريق  

مرتفع مي گرديد. 
تورم  و  انرژي  حامل هاي  قيمت  افزايش   -12
ناشي از اجراي طرح هدفمندي يارانه ها در بعضي 
از موارد تا به اينجاي کار نه تنها عاملي براي بهبود 
وضعيت توليد نشد بلكه براي تامين منابع مالي آن 
بعضا بودجه برخي از بخش ها در توليد نيز تحت 
تاثير قرار گرفت تا آنجا که شرکت هاي دولتي مادر 
خود  منابع  تامين  در  تحريم  شرايط  تحمل  ضمن 
دچار مشكل شدند و در بسياري از موارد تاخير در 
دريافت بودجه تخصيص يافته به آن شرکت ها و يا 
محدود نمودن بودجه در اختيار آنها پرداختي هاي 
و  مشكل  دچار  نيز  را  خود  پيمانكاران  به  آنها 

تاخيرهاي فراوان گردانيد.

بخشنامه هاي مصوب
براي جبران زيان پيمانكاران

هزينه هاي  جبران  براي  صادره  بخشنامه هاي   
پيمانكاران به قرار زير مي باشد:

- بخشنامه شماره 100/34643 مورخ 1391/5/1 
به منظور جبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي
- بخشنامه شماره 387064-28/1 مورخ 1391/9/2 
به منظور جبران آثار اصالح قيمت حامل هاي انرژي در 

پيمان هاي فاقد تعديل صنعت نفت 
مورخ   100/80776 شماره  بخشنامه   -
1391/10/11 به منظور جبران آثار تغيير قيمت ارز 
در پيمان هاي فاقد تعديل که کارکردهاي تا آخر سال 

91 را پوشش مي دهد.
- بخشنامه شماره 92/53024 مورخ 1392/6/23 
به منظور جبران آثار تغيير قيمت ارز در پيمان هاي 
را   92 سال  آخر  تا  کارکردهاي  که  تعديل  فاقد 

پوشش مي دهد.
اين در حالي است که استفاده از اين بخشنامه ها 
خوشبينانه ترين  در  و  کارفرما  موافقت  در صورت 
حداکثر  تا  و   1/9 پوشش  توانايي  صرفا  حاالت، 
آثار  بروز  از  قبل  شده  لحاظ  قيمت هاي  برابري   2
خريدهاي  براي  يارانه ها  هدفمندي  و  تحريم ها 
خارجي  را دارد که به هيچ عنوان منطبق با هزينه هاي 
سبد  پيمانكاران)در  برابري   3 حداقل  و  واقعي 
محدود پروژه هاي خود نسبت به سال هاي گذشته( 
نيست. نكته جالب توجه در اينجاست که مبناي اين 
ارز مبادالتي است،  از  پيمانكار  بخشنامه ها استفاده 
در حالي که اين امر براي بسياري از پيمانكاران به 
نكته  و  نبود  امكانپذير  عمال  فوق  مطروحه  داليل 
مهمتر اينكه تنها استفاده از يكي از 4 بخشنامه فوق 
براي کارکردهاي معين قابل استفاده است، چه آنكه 
بخشنامه آخر مدعي شده که آثار اصالح قيمت هاي 
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اميد کردستانی؛ مشاور ارشد دفتر مديران و بنيانگذاران شرکت اينترنتی 
گوگل، يكي از ايرانيان مطرح در جهان است.  شعار هميشگی کردستانی 
ايجاد رابطه، اعتمادسازی، انجام وعده و قول ها، و نهايتا پولدارتر کردن 
سهامداران و شرکاست. در حالی که ياهو ايران را از ليست کشورهای 
موجود در اين سايت حذف کرده است، اما گوگل به لطف مدير ايرانی 
خود همچنان زبان فارسی را به رسميت می شناسد. او نخستين کارمند 
کمپانی  از  سال 1999  بهار  در  که  بود  پوشي  شلوار  و  کت  حرفه اي 
نت اسكيپ به پرسنل 11 نفره کارمندان گوگل پيوست و مدير ارشد 
بازاريابی و توسعه بين المللی گوگل شد؛ مديري که تاثيري  بسيار  قوي 
بر سياست هاي مالي و استراتژي هاي شرکت گوگل نهاد و به يك  غول 
بزرگ گوگل تبديل گشت.اميد کردستانی در سال 1343 در تهران به دنيا 
آمد. او تحصيالت خود را در همين شهر و در يك مدرسه کاتوليك 
ايتاليايی آغاز کرد. 14 ساله بود که پدرش را به خاطر بيماری سرطان از 
دست داد و پس از آن، همراه مادر و برادرش ابتدا به انگليس و سپس به 
کاليفرنيای آمريكا مهاجرت کرد.کردستاني مدرك کارشناسی مهندسی برق 
خود را در سال 1984 از دانشگاه ايالتی سن خوزه دريافت کرد و پس از 
آن مدتی به عنوان مهندس در شرکت HP مشغول به کار شد. او چند سال 
بعد برای رسيدن به اهداف تجاری خود ، در رشته مديريت بازرگاني در 
مقطع فوق ليسانس ادامه تحصيل داد و توانست در سال 1991 از دانشگاه 

استنفورد فارغ التحصيل شود.

زندگي حرفه اي
او دارای سابقه ای طوالني در زمينه فناوری سطح باال در شرکت های 
پيشروی اينترنتی مانند Netscape  است. او معاون فروش و مديريت 
توليد و همچنين نايب رئيس بخش توسعه کسب و کار و فروش در اين 
شرکت بود و توانست بازده مالی وب گاه نت اسكيپ را در عرض 18 ماه 
از 88 ميليون دالر در سال به بيش از 200 ميليون دالر در سال برساند. 
خود او در اين باره هميشه می گويد که خوش بينی و اميدواری به آينده 
که از خصلت های مهاجرين است، نقش موثری در موفقيت شغلی اش 
چون  بخش هايی  در  او  نت اسكيپ  در  کار  آغاز  از  است.پيش  داشته 
بازاريابی، مديريت محصول و توسعه کسب و کار در شرکت هايی چون 
3DO )سيستم عامل بازي(، Go )سيستم عامل گوشي هاي هوشمند( و 
هيولت پاکارد )HP( فعاليت می کرده است.اميد کردستاني کارش را در 
نت اسكيپ در بخش فروش اُای ام )OEM( آغاز کرد و در طی دوره 
چهار ساله که در آن شرکت حضور داشت، مسئوليت برقراری ارتباطات 
تجاری با شرکت هايی چون ای بِی، سيتی بانك )بزرگ ترين بانك آمريكا(، 
آمريكن آن الين، سايت آمازون، تراوالسيتی، اينتل ، اکسايت و AOL را 

برعهده گرفته بود.

ورود به گوگل
موفقيت قابل تحسين او در شرکت نت اسكيپ بود که باعث شد اين 
مدير ايرانی در سال 1999 به کادر اجرايی 11 نفره گوگل اضافه شود. 
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او در ليست صد 
نفری است که دنيای 

ما را شکل داده اند

امید 
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گوگلی ها 99 
درصد درآمد امروز 

خود را مدیون 
ابتکاری هستند 
كه سالها پیش 
امید كردستانی 
به خرج داد. با 
توجه به تجربه 

طوال نی، كردستانی 
می دانست كه 

تبلیغات برجسته و 
نا گهانی مناسب 

نیستند، پس 
با ارایه لیستی 

قیمت تبلیغات آن 
ال ین در گوگل را 
قانونمند كرد. بر 
طبق طرح جدید 

كردستانی، زمانیکه 
كاربر واژه ای را 

برای جستجو وارد 
می كند اسپانسرهای 

مرتبط در صفحه 
به نمایش در 

می آید. كردستانی 
بر این باور است 

كه اینگونه برقراری 
ارتباط با كاربر 

بهترین اثر را بر جا 
خواهد گذاشت

عي
ما
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صاحبكار سابقش در نت اسكيپ، آقای مايك هومر، 
اسكيپ  نت  در  آموزش سخت  و  کار  که  می گويد 
کرده  بسيار  کمك  گوگل  در  کردستانی  موفقيت  به 
است. اما حكايت استخدام اميد کردستانی در گوگل 
هم شنيدنی است. کسی که قرار بود با اميد کردستانی 
برای تصدی شغل مدير فروش و توسعه مصاحبه کند، 
سرگی برين بود؛ يكی از بنيانگذاران اين غول اينترنتی. 
مصاحبه هم دور يك ميز پينگ پنگ در اتاق کنفرانس 
برگزار شد. برين پس از چند پرسش از اميد ، با اذعان 
به ناتوانی در برابر مصاحبه شونده متبحرش ، همكاران 
ديگری را به اتاق دعوت کرد تا او را در امر مصاحبه 
ياری کنند. مصاحبه 5 ساعت به درازا کشيد. در پايان، 
اميد کردستاني همگی را به صرف شام در يك رستوران 
چيني در همان حوالي دعوت کرد و سپس اوکه آن زمان 
36 ساله بود، به استخدام رسمی گوگل درآمد. سايت 
گوگل در تاريخچه خود، از استخدام اميد کردستاني؛ به 

عنوان اولين استخدام غير مهندسي ياد مي کند.

كار در گوگل
ديپلمات  يك  به عنوان  گوگل  در  را  کردستانی 
چنين  شتابنده  و  استرس آلود  فضای  در  می شناسند: 
شرکتی تقريبا هر روزه در اتاق مديران ارشد جر و 
بحث های شديدی در ميگيرد و اميد هميشه ميانجی 
چنين  وجود  گوگل،  امثال  برای  است.  قاضی  و 
خصلت هايی در يك کارمند، در لحظات بحرانی بسيار 
ارزشمند و حساس است. يكی از مديران می گويد: وقتی 
در سطح اجرائی گوگل هر از چندگاهی بحرانی پيش 
می آيد، اميد به نوعی نقش ميانجی را بازی کرده و غائله 
را به شكلي خاتمه می دهد. حضور او در موقعيت های 
بحران زده نعمت است. کردستانی بر اين باور است که 
در عرصه تجارت درصدد برقراری ارتباط، اعتمادسازی 
و پايبندی به وعده هاست. کردستانی وقتي می خواهد 
کسی را استخدام، يا با او همكاری کند؛ از وی آزمون 
اين روش  توصيف  در  کردستانی  می گيرد.  فرودگاه 
اين شخص چند  باشم همراه  مجبور  اگه  می گويد: 
ساعتی رو در فرودگاه بگذرانم، دلم می خواد هم از اين 
چند ساعت لذت ببرم و هم گفت وگوی روشنفكرانه 
مثبتی با او داشته باشم. بعد از خودم می پرسم که آيا اين 

آدم دارای چنين ويژگی هست يا نه؟

موفقيت اميدكردستانی در گوگل
گوگلی ها 99 درصد درآمد امروز خود را مديون 
ابتكاری هستند که سالها پيش اميد کردستانی به خرج 

داد. با توجه به تجربه طوال نی، کردستانی می دانست که 
تبليغات برجسته و نا گهانی مناسب نيستند، پس با ارايه 
ليستی قيمت تبليغات آن ال ين در گوگل را قانونمند 
کاربر  زمانيكه  کردستانی،  بر طبق طرح جديد  کرد. 
واژه ای را برای جستجو وارد می کند اسپانسرهای مرتبط 
در صفحه به نمايش در می آيد. کردستانی بر اين باور 
است که اينگونه برقراری ارتباط با کاربر بهترين اثر را بر 
جا خواهد گذاشت. همچنين کردستانی در اولين نگاه 
به گوگل فهميد که ترافيك زياد اين سايت مهمترين 
دارايی آن است. از اين ترافيك استفاده کرد و آگهی های 
تكی و کوچكی که يكی يكی با کارت های اعتباري 
ميليونها  به  را  می شدند  پرداخت  گوگل  به  کوچك 
دالر رساند. در 18 ماه اول حدود يكصد هزار تبليغ 
تجاری در اين سايت درج شد. به طوريكه امروزه 99 
درصد درآمد گوگل از همين آگهی ها است. مشتريان 
ثابت کردستانی استراتژی وی را قبول دارند و سال ها 
است که با وی در تماس هستند. به گفته کردستانی کار 
در شرکت گوگل يكی از سخت ترين دوره های کاری 
وی بوده است. با توجه به اينكه مقداری از سهام اين 
شرکت به وی تعلق دارد کردستانی تمام تال ش خود 
را در راه موفقيت گوگل به کار گرفت. وی توانست، 
فروش شرکت گوگل را در سال 2003 به يك ميليارد 
دالر و پس از آن به 3 ميليارد دالر برساند. بتدريج 
همكاران سابقش در نت اسكيپ را هم به همكاری 
در گوگل طلبيد. با صاحبان آگهی های نت اسكيپ هم 
تماس گرفت و به آنها گفت بياييد يك آگهی کوچك 
در گوگل بگذاريد و امتحان کنيد ببينيد خوشتان می آيد 
يا نه. آنها هم پذيرفتند و به تدريج با نتايج بسيار خوبی 
که از گوگل گرفتند اکثراً مشتری پر و پا قرص گوگل 

شدند.
کردستانی، در دنيای ميليارد دالری رقابت تبليغات 
تلويزيونی، نه تنها با صاحبان کوچك آگهی ، بلكه با 
انواع آژانس های بازاريابی/ تبليغاتی که برای مشتريان 
در  نوشت.  قرارداد  هم  می زنند  چانه  حسابی  خود 
باره نخستين مالقاتش با لری و سرگی، می گويد که 
احساس کردم که اين دو آدم اعتماد به نفس، عزم و 
اراده و ايده های بلندپروازانه بسياری دارند و حتی اگر 
بجای اينترنت، می خواستند مثال تجارت لحاف فروشی 
هم باز کنند باز هم موفق می شدند. اينگونه بود که به 

تيم آنها پيوستم.
کردستانی  اميد  درباره  گزارشی  در  تايم  مجله 
می نويسد: اکثر افراد جهان با گوگل، قويترين موتور 
با  می توانيد  شما  هستند.  آشنا  جهان،  جستجوگر 
تايپ کردن يك کلمه به جهان ارتباطات وارد شويد. 
در حال حاضر اين سايت روزانه 200 ميليون کاربر 
دارد و تنها يك سايت اينترنتی ساده نيست، آن سوی 
فعاليت گوگل يك تجارت جهانی جای گرفته است 
و با توجه به اين نحوه تجارت سهام گوگل يكی از 
معتبرترين سهام های وال استريت محسوب می شود.

کردستاني به سياست هاي مشتري مداري و کيفيت 
باال ارائه محصول خود شديدا پايبند است. وی حتی 
دليل عدم  به  را  ميليون دال ری  پيشنهاد چند  يكبار 
ارتباط با سياست هايش نپذيرفت.  اميد کردستانی در 
اين باره گفته است: در گوگل ما بيشتر به کيفيت فكر 
می کنيم تا درآمد زيرا برای ما درآمد طوال نی مدت 
اينكه فقط برای مدت زمان کوتاهی  نه  مهم است 
کامپيوتری  شرکت  کارمندان  باشيم.  داشته  مشتری 
اينترنتی  تبليغات  پادشاه  لقب  کردستانی  به  گوگل 
و   -auction theory-حراج تئوری  او  داده اند. 
تمرکز بر نيازهای مشخص هر صاحب آگهی را – از 
مثال يك لوله کش ساده تا بزرگترين آگهی دهندگان 
اگر  به طوری که  به گوگل تزريق کرد  بين المللی- 
سرگی برين و لری پيج را بنيانگذاران گوگل بدانيم، 
بايد اميد کردستانی را بنيانگذار مالی- تجاري گوگل به 
حساب بياوريم. کردستانی حتی وقتی که يك خانه 16 
هزار فوت مربعی در منظقه Atherton در کاليفرنياي 
بر  خريد،  دالر  ميليون   18 تقريبا  قيمت  به  شمالي 
ارزش زمين های آن منطقه تاثير گذاشت و نرخ ها باال 
رفت.  اميد کردستانی قائم مقام ارشد بخش فروش 
بين المللي و توسعه تا سال 2009، به همراه ساالر 
کمانگر، ترانه رضوی، رضا بهفروز، مايك جزايری، 
شيرين اسكوئی، شميم صمدی و مريم کامور يكی از 
هشت مدير بلندپايه ايرانی تبار شرکت گوگل است.
اين مشاور ارشد گوگل، در ماه مارس 2013 و در سن 
50 سالگي به شرکت Vodafone نيز پيوست. او 
اينك عضو هيئت مديره و يكي از مديران غير اجرايي 
 Vodafone اين شرکت است. رئيس هيئت مديره
و  برجسته  سابقه  »اميد  ميگويد:  کردستاني  درباره 
متمايزي به عنوان يك رهبر تجاري و يك مبتكر در 
بخش تكنولوژي دارد و من مفتخرم که ورود او به 

هيئت مديره Vodafone را خوشامد بگويم.«  
*کارمندمنابعانساني
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در كشور های 
پیشرفته در چند 
دهه اخیر یک رابطه 
معنادار و اصولی بین 
مراكز آموزش عالی 
و دانشگاه ها با مراكز 
صنعتی و تولیدی و 
شركت های خدماتی  
در زمینه تامین نیروی 
كار متخصص مورد 
نیاز برقرار  است

فواد 
شمس

و  مي دهد  ارائه  را  يادگيري  و  فرهنگ  نامحدود  تقريبا  تكه هاي  مجازي  فضاي 
پرورشگاهي براي رشد و گسترش ذهن كودكان است. اين فضا منبع دانش و محل تكامل 
ايده هاي تازه است و مانند منبعي وافر از سرگرمي هاي شگفت انگيز در يك جهان مجازي 
است. جهاني كه شخص مي تواند با سهولتي جادويي تقريبا هر چيزي را با فشار يك 
انگشت افسون كند. با وجود همه اينها، فضاي مجازي، چالش هاي جدي را نيز خصوصا 
براي كودكان و نوجوانان ايجاد كرده است. همانطور كه كودكان در جهان گسترده 
برخط )Online( مشاركت مي كنند چيزهايي را كه به اين جهان ارسال شده مشاهده 
مي كنند. هنگامي كه كودكان وارد اتاق گپ و گفتگو اينترنتي مي شوند و يا به عضويت 
شبكه هاي اجتماعي در  مي آيند در معرض عناصر اجتماعي كه در جهان واقعي از آنها 
اجتناب مي شود نيز قرار مي گيرند. بنابراين حفاظت از كودكان در محيط مجازي و نيز 
آموزش آنها در خصوص نحوه صحيح استفاده از اين جهان گسترده امري ضروري 
به نظر مي رسد. شركت مايكروسافت بر روي سيستم عامل ويندوز 7 قسمتي را تحت 
عنوان Parental Controls جهت كنترل والدين بر فرزندان قرار داده كه در ادامه به 

شرح مختصر اين قسمت مي پردازيم. 
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Parental Controls  مرحله 1 فعال كردن

مرحله 2  تنظيم محدوديت زمان

کاربري  نام  شما  فرزند  که  شويد  مطمئن  ابتدا 
Standard دارد. )administrator نباشد.(

Control Panel را از طريق منوي Start باز کرده و 
  User Account and Family Safety زير قسمت
 Setup parental controls for any user روي
کليك کنيد. اگر از شما پسورد Administrator و يا 

تاييديه خواسته شد پسورد را وارد و تاييد  کنيد.
نام کاربري را که مي خواهيد براي آن محدويت ايجاد کنيد 
انتخاب و يا در صورتي که هنوز نام کاربري ايجاد نكرديد 
بر روي Create a new user account کليك کنيد. 
 on, enforce ،روي Parental controls در قسمت

current settings کليك کنيد. 

روي Time Limits کليك کرده و از جدول باز شده 
زمان هايي را که کاربر بتواند از سيستم استفاده کند را به رنگ 

سفيد درآورده و در پايان بر روي OK کليك  کنيد.

شایا
شکیب *
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مرحله 3  انتخاب بازي مناسب

مرحله 4  محدود كردن دسترسي به برنامه ها

روي Allow and block specific programs کليك کرده 
 person’s name] can only use] و از پنجره باز شده گزينه
the programs I allow را انتخاب و از ليست زير برنامه هايي 

که مي خواهيد کاربر به آن دسترسي داشته باشد انتخاب کنيد.
 Browse اگر برنامه اي در ليست وجود نداشت با کليك روي 

آن برنامه را انتخاب کنيد.

روي Game کليك کرده و سپس يك يا چند روش زير را انتخاب 
کنيد:

- براي حذف دسترسي اجراي همه بازي ها زير گزينه
  Can [person’s name] play games?

روي NO کليك کنيد.
- براي محدود کردن دسترسي به بازي ها بر اساس رده سني زير 

گزينه
 Can [person’s name] play games?

 روي Yes کليك مي کنيم سپس زير 
 Block )or allow( games by rating and content types

بر روي Set game ratings کليك کنيد. بعد زير قسمت:
- Which ratings are OK for [person’s name] to play?

 رده مورد نظر را انتخاب کنيد.
- براي محدود کردن دسترسي به بازي ها بر اساس محتواي بازي 

زير گزينه:
  Can [person’s name] play games?

بر روي Yes کليك کنيد سپس زير 
 Block )or allow( games by rating and content types

بر روي Set game ratings کليك کنيد.
 زير Block these type of content گزينه هايي را که مي خواهيم 

عالمت مي زنيم.
- براي محدود کردن دسترسي به بازي ها بر اساس محتواي بازي 

زير گزينه: 
  Can [person’s name] play games?

بر روي Yes کليك کنيد سپس زير 
 Block )or allow( ant game on your computer

by name بر روي Block or allow specific games کليك 
مي کنيد. بر اساس حروف الفبا بازي را که مي خواهيد دسترسي به آن 

محدود شود را انتخاب کرده و گزينه Block را مي زنيد.

*کارشناسسختافزاروپشتیبانيفني
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براي »گشت و گذار در تاريخي ترين منطقه ي به جا 
مانده از تهران قديم« در صبح نه چندان سرد آخرين پنج 
شنبه دي ماه، برنامه خود را از ضلع شرقي ميدان توپخانه 
و با ارائه ي توضيحاتي کامل در باره پيشينه ي شهر  تهران 

آغاز مي کنيم.
تهران در قرن سوم هجري قمري، قريه اي کوچك و 
گمنام در شمال ري بود . قريه اي که همواره در سايه ي 
رونق و آباداني و اهميت استراتژيك ري و ديگر مراکز 
مهم آن روزگار قرار داشت. وقتي در اوايل قرن هفتم 
هجري قمري، شهر ري با تمام قدمت ديرينه و تمدن 
درخشان خود از زمان مادها، در حمله مغول ها به کلي 
ويران مي شود اندك اندك زمينه هاي مناسب براي رشد 
و اعتالي تهران شكل مي گيرد. با آغاز حكومت صفويان 
در اوايل قرن دهم هجري قمري و بنا به ضرورت هاي 
سياسي و نظامي آن زمان، يعني تهديد ازبك ها در شرق 
و عثماني ها در غرب، تهران را که در مرکز اين دو ناحيه 
قرار داشت به عنوان بهترين مكان براي رفت وآمد و 
تجميع سپاهيان انتخاب کردند. شاه طهماسب اول مرکز 

سپاه خويش را در تهران قرار داد و در سال 961 هجري 
قمري به دستور او براي ايجاد بازار و همچنين باروئي با 4 
دروازه و 114 برج به دور تهران اقدام شد. بنابراين تهران 
در عهد صفوي توسعه آرام و تدريجي خود را از يك 
روستاي کوچك به طرف شهري سياسي _ نظامي آغاز 
مي کند. مرکزيت ديني و اجتماعي آن يعني مسجد جامع 
ساخته مي شود و بازارهاي آن توسعه مي يابد و جانشين 
شهر باستاني ري مي گردد. در سال 1172 هجري قمري 
به دستور کريم خان زند کاخ و ديوانخانه در ناحيه ارگ 
احداث مي شود. او ابتدا قصد داشت تهران را براي 
پايتختي حكومت خويش برگزيند اما در سال 1176 ه 
. ق از اين انديشه منصرف شد و به شيراز بازگشت. و 
سرانجام ... روز يكشنبه يازدهم جمادي االول 1200 ه.ق 
مطابق با نوروز 1164 هجري شمسي هم زمان با جلوس 
آقامحمدخان قاجار، تهران دارالخالفه و پايتخت سلسله 
ي قاجار ناميده مي شود.  در دوره قاجار، رشد و توسعه 
شهر تهران شتاب فزاينده اي مي يابد. به دليل افزايش 
ناگزير جمعيت و بنابه ضرورت هاي سياسي و اجتماعي 

در سال 1284 ه.ق حصار قديمي شهر خراب مي شود 
و محالت تهران گسترش مي يابد. طرح بارو و خندق 
جديد توسط جمعي از معماران و مهندسين فرانسوي از 
روي نقشه پاريس تهيه مي شود و ساخت حصار جديد 
ده سال به طول مي انجامد و تعداد دروازه هاي شهر به 
دو برابر يعني دوازده باب مي رسد. باوئي)بارويي( که 
زمان پهلوي اول براي هميشه از جغرافياي تهران برچيده 
مي شود. ابتدا و پيش از آغاز پياده روي طوالني خود، 
نگاهي داريم به يكي از قديمي ترين بناهايي که با معماري 
بسيار زيبا و باشكوه در ضلع شرقي ميدان توپخانه 
خودنمائي مي کند. ساختماني که در سال 1267 ه.ش و با 
عنوان بانك شاهنشاهي تاسيس شد و به موجب امتيازي 
از سوي ناصرالدين شاه در اختيار انگليسي ها بود. اين 
بناي تاريخي هم اکنون در اختيار بانك تجارت است 
و يكي از شعبه هاي معمولي آن به شمار مي آيد. ميدان 
توپخانه در منطقه 12 شهر تهران قرار دارد. منطقه اي که 
هم چنان و در بسياري بخش ها و محالت، بافت قديمي 
خود را حفظ کرده است و مي تواند حال و فضاي تهران 

گزارش يك گشت و گذار اين بار در قلب تهران

سفر به خاطراِت خلوِت کوچه هاِي قديمي پايتخت

فرامرز
نصیري
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مجموعه 
تاریخي باغ ملي 

درحال حاضر یکي 
از جاذبه هاي زیبا 

و مهم گردشگري 
در شهر تهران به 
شمار مي آید و سر 
در بزرگ و باشکوه 

آن طي سال هاي 
1301 تا 1304 به 
عنوان دروازه ورود 
به میدان مشق، كه 

محوطه اي نظامي 
و در اختیار قشون 

بود، احداث شد . در 
فضاي ساكت و آرام 

باغ ملي از هیاهوي 
شهر بزرگ خبري 

نیست و مي توان با 
قدم زدن و تماشاي 

معماري اصیل 
بناهاي موجود در آن 
گردشي لذت بخش 
و دوست داشتني را 

تجربه كرد

ت
ش

گلگ
قديم را براي هر بيننده اي زنده کند. با موزه ها، کاخ ها، 
عمارت هاي تاريخي، مساجد، زيارت گاه  ها و بازارهاي 
مهم و بزرگ که ما به دليل محدوديت زمان براي برنامه 
گشت و گذار يك روزه خود، فقط مي توانيم تعدادي از 

شاخص ترين آنها را ببينيم: 
سردرباغمليومحوطهمیدانمشق: مجموعه 
تاريخي باغ ملي درحال حاضر يكي از جاذبه هاي زيبا و 
مهم گردشگري در شهر تهران به شمار مي آيد و سر در 
بزرگ و باشكوه آن طي سال هاي 1301 تا 1304 به عنوان 
دروازه ورود به ميدان مشق، که محوطه اي نظامي و در 
اختيار قشون بود، احداث شد . در فضاي ساکت و آرام 
باغ ملي از هياهوي شهر بزرگ خبري نيست و مي توان 
با قدم زدن و تماشاي معماري اصيل بناهاي موجود در 

آن گردشي لذت بخش و دوست داشتني را تجربه کرد.
میدانحسنآباد: بيش از هشتاد سال از قدمت بناهاي 
خاص چهارگوشه ي آن مي گذرد. قبل از شكل گيري و 
احداث حسن آباد، باغ بزرگي در اين محوطه قرار داشت 
که متعلق به ميرزايوسف آشتياني بود. وي بعد از گسترش 
تهران، آن منطقه را به نام پسرش حسن، حسن آباد ناميد. 
نامي که تا به امروز برجاي مانده است. معماري بناهاي 
هشت گنبدي و معروف حسن آباد ايراني نيست و با الهام 
از معماري دوران رنسانس ايتاليا توسط معمار و مهندسي 

ارمني به نام لئون تادوسيان ساخته شده است.
خانهمقدم: از خانه هاي مجلل و عياني  موزه_ 
دوران قاجار که متعلق به محمدتقي خان احتساب 
الملك يكي از درباريان آن روزگار بوده است. او داراي 
دو پسر به نام هاي حسن و محسن بود که جهت ادامه 
تحصيل به اروپا رفتند. محسن برادر کوچكتر پس از 
اتمام تحصيالت خود در رشته هاي نقاشي، تاريخ هنر 
و باستان شناسي در سال 1315 ه.ش به وطن بازگشت 
و به همراه همسر فرانسوي خود »ُسلما« در خانه پدري 
ـ محل کنوني موزه مقدمـ  ساکن گرديدند . آنها در کنار 
فعاليت هاي علمي به گردآوري آثار و اشياء تاريخي و 
فرهنگي پرداختند. استاد مقدم بسياري از آثار ارزشمند 
جمع آوري شده مانند کاشي، قطعات سنگي تراشيده 
شده و غيره را با الهام از فضاهاي سنتيـ  تاريخي به نحو 
چشمگيري در جاي جاي اين عمارت قديمي نصب و 

برخي ديگر مانند کلكسيون پارچه، چپق و قليان، سفالينه، 
شيشه، تابلو نقاشي، مسكوکات، مهرها و اسناد تاريخي و 
غيره. را با نظم و ترتيب خاصي در خانه پدري نگهداري 
نمود. در سال 1351ه.ش، زنده ياد استاد مقدم ـ استاد 
ممتاز دانشگاه تهرانـ  با توجه به عالقه وافرش به علم، 
تاريخ و هنر، خانه پدري خود را به همراه آثار نفيس 

گردآوري شده وقف دانشگاه تهران نمود. 
پاركشهر:بزرگ ترين، معروف ترين و قديمي ترين 
پارك در شهر تهران که در سال 1325 ه.ش با مساحت 
250 هزار متر مربع ساخته شد. از آنجا که تصميم گرفته 
بوديم تمامي مسيرهاي خود را پياده طي نمائيم، براي 
مقصد بعدي که کاخ گلستان بود عبور از دل پارك شهر 
را انتخاب کرديم تا لذت تماشاي آن همه درختان بلوط 
و کاج و صنوبر و چنارهاي کهنسال و پرواز پرند گان و 

فواره هاي آب نيز بخشي از برنامه مان باشد.
يادگاري  گلستان،  کاخ  مجموعه  گلستان:  کاخ
ارزشمند و به جاي مانده از ارگ تاريخي تهران )محل 
اقامت شاهان قاجار( است . يكي از زيباترين و کهن ترين 
بناهاي شهر تهران . از قديمي ترين بخش هاي موجود در 
مجموعه کاخ گلستان، ايوان تخت مرمر و خلوت کريم 
خاني متعلق به دوران کريم خان زند است و بعد از آن 
با گسترش دستگاه اداري و تشريفات پادشاهان قاجار، 
بناهاي متعددي در داخل ارگ و عمدتا در زمان فتحعلي 

شاه و ناصرالدين شاه قاجار احداث مي شود .
درحال حاضر  مجموعه  اين  مختلف  بخش هاي 

عبارت است از:
 ايوان تخت مرمر، خلوت کريمخاني، اتاق موزه )تاالر 

سالم( و حوضخانه آن، تاالر آينه، تاالر عاج يا سفره 
خانه تاالر برليان يا سفره خانه، تاالربرليان يا تشريفات، 
ساختمان کتابخانه، عمارت شمس العماره، عمارت 
بادگير و حوض خانه وسيع آن، تاالر الماس و کاخ 

ابيض. 
امامزادهزید:يكي از بزرگ ترين زيارت گاه هاي 
شهر تهران که در قلب بازار قرار دارد. مدفن سيد زيد 
بن زين  العابدين بن حسين بن علي )ع( است و قدمت 
بناي آن به دوران صفوي و اوايل قرن دهم هجري قمري 
برمي گردد. معماري اين امام زاده از تزئينات داخلي 
شامل آينه کاري ها و کاشي کاري هاي زيبائي بهره مي برد. 
نكته اي جالب در باره ي اين امام زاده وجود دارد که کمتر 
شهروند تهراني آن را مي داند: آرامگاه لطف علي خان، 

آخرين پادشاه زنديه در اين جا قرار دارد! 
موزهآبگینه:در خيابان سي تير قرار دارد و محل 
نگهداري قديمي ترين آثار شيشه و سفال يافته شده از 
هنر و تمدن ايران باستان است . معماري زيباي ساختمان 
اين موزه نيز مي تواند گردشگران بسياري را به سوي 
خود جلب نمايد. عمارتي با معماري منحصربه فرد، 
ارسي هاي چوبي و باغچه اي با صفا که به مدت 30 سال 
محل سكونت و دفتر کار احمد قوام بود. ديدارمان از 
موزه ي آبگينه در ساعت 17 به پايان مي رسد و ما نيز بايد 
به برنامه مان خاتمه دهيم . گشت و گذارمان در جلوه ها و 
نشانه هاي تهران قديم خود يك سفر بود . هرچند کوتاه و 
زود گذر، اما اين هم گونه اي سفر بود . سفري به روزهاي 
گذشته و به خاطراتي که همچنان در سكوت سايه ها و 

خلوت همه  کوچه هاي قديمي اين شهر جاري ست!

در شماره گذشته نشريه،در بخش ويژه گلگشت،اصطالح »تنگ واشي« به اشتباه و بر اساس 
قاعده غلط مصطلح،»تنگه واشي« درج شده بود كه بدينوسيله ضمن عرض پوزش از نويسنده 
مطلب جناب آقاي فرامرز نصيري،اصالح مي شود .براي اطالع بيشتر از تفاوت هاي اين دو 
اصطالح و اينكه چرا در ايران به غلط به اين منطقه زيبا در استان تهران »تنگه واشي« گفته مي 
شود،توضيحات زير منتشر مي شود: تنگ : دره ای كه بيش از اندازه ی طبيعی ژرف و باريک 
باشد . ديواره های تنگ اغلب قائم و فوق العاده پرشيب است . در مثال تنگ واشی ، تنگ 
چاه كوه تنگه : باريكه ای از آب كه دو دريای مجاور را بطور طبيعی به يكديگر متصل سازد . 
به اين عارضه باب نيز گفته می شود. در مثال : تنگه هرمز ، تنگه بسفر ، تنگه داردانل فرهنگ 
اصطالحات جغرافيائی _ گيتاشناسی. استفاده از »تنگه« برای بيان دره های ژرف و باريک، غلط 

است. هنگام نوشتن گزارش برنامه های كوه ، به تفاوت »تنگ« و »تنگه« توجه كنيم.

توضيح و پوزش
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فن مطالعه به دقت 
نظر، حسن قضاوت، 

قوه ابتکار، قوه 
تجزیه و تحلیل، 
حافظه خوب و قوه 
تخیل احتیاج دارد. 
ولي از همه مهمتر، 
موضوع فکر كردن 
است. مطالعه اي كه 
توأم با تفکر نیست، 
عاطل و باطل است. 
در موقع مطالعه 
نه تنها باید درباره 
آنچه مي خوانیم 
پیوسته فکر كنیم 
بلکه باید مواظب 
باشیم چگونه فکر 
مي كنیم. فکر كردن 
خود هنر است

راهنمايي كاربردي براي كتاب خوان ها

چطورميتوان
کتابرابهرتمطالعهکرد

ولي  شده  زياد  خيلي  خوانندگان  عده  امروزه 
خيلي  باشد  آگاه  خواندن  طريقه  از  که  خواننده اي 
بود،  ظلمت  عصر  که  وسطي  قرون  در  است.  کم 
کتاب خوانان بهتر از مردم معاصر کتاب مي خواندند. 
زيرا آنان کتاب را به دقت تمام مطالعه مي کردند و 
درباره آنچه مي خواندند تعمق و تفكر مي نمودند. آن 
روزها کتابها داراي متانتي در سياق فكر و لطافتي در 
سبك بيان بود. مثل امروز نبود که نه لطف معني دارد 

و نه زيبايي صورت.
برخي  و  شده اند  سطحي  کتابها  برخي  امروزه 
خوانندگان هم. برخي از مردم بدون بذل دقت و توجه 
مطالعه مي کنند، و بدتر از همه آن است که هرچه به 
دستشان مي رسد مي خوانند. يكي از اشتباهات بزرگ 
عموم اين است که خيال مي کنند هرکتابي که خيلي 
خوب فروش مي رود و زياد معروف مي شود، واقعًا 

خيلي خواندني و باارزش است.
تأثير تبليغات به قدري است که مردم به غير از 

کتابهايي که خيلي معروفند، چيزي نمي خوانند!
اينكه هرچه معروف شده حتماً الزم نيست خوب 
باشد، امري است بديهي. در بين کاالهاي ديگر هم 
الزم  حتماً  مي رود  فروش  به  بيشتر  که  کااليي  هر 
اتومبيل هاي  مثاًل  باشد.  کاال  آن  نوع  بهترين  نيست 
فورد بيشتر از کاديالك به فروش مي رود. علتش اين 
است که قوه خريد مردم کم است. بنابراين زياد به 
فروش رفتن فورد دليل بر آن نيست که فورد بهتر از 
کاديالك است. به همچنين اگر کتاب »حسين کرد« 
بهتر از »فلسفه نسبيت اينشتين« به فروش رسد، دليل 
از فلسفه  بر آن نيست که زندگي حسين کرد بهتر 
که  دارد  آن  بر  داللت  امر  اين  بلكه  است.  اينشتين 
قوه فهم برخي از مردم کم است. بنابراين اگر کتابي 
فروش نرفت و زياد رواج نيافت، نبايد اين توهم به 
ما دست بدهد که اين کتاب واقعاً کتاب بسيار بدي 
است. مطالعه کتاب هاي خوب، بايستي روي اساس 
متيني قرار گيرد. علت اينكه اکثريت آن طور که بايد 
و شايد از مطالعه استفاده نمي کنند يكي اين است که 
کتابهاي خوب را نمي خوانند و علت ديگرش آن است 

که راه و روش صحيح مطالعه را نمي دانند و نمي توانند 
درست به معني آنچه مي خوانند پي برند و پيداست از 

آنچه فهميده نشود، نمي توان لذت برد و استفاده کرد.
 روي سخن ما در اينجا فقط به معدودي است که 
فكر روشن و احساس حساس دارند و مايلند کتابهاي 
خوب و سودمند بخوانند. نخستين نكته اي که اين 
نوع اشخاص بايد در نظر بگيرند اين است که مطالعه 
فني است که بايد ياد گرفت. صحيح است که بعضي 
اشخاص طبيعتاً مي دانند چطور کتاب بخوانند ولي عده 
اينگونه اشخاص به قدري کم است که مي توان آنها را 

کان لم يكن انگاشت.
نكته دوم که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است 
که فن مطالعه اساساً مربوط به فن فكر کردن است، 
بدين معني که بهترين خوانندگان کساني هستند که 
بهتر درباره آنچه مي خوانند فكر مي کنند و به اکتشاف 

دقايق و تحقيق حقايق مي پردازند.
فن مطالعه به دقت نظر، حسن قضاوت، قوه ابتكار، 
قوه تجزيه و تحليل، حافظه خوب و قوه تخيل احتياج 
دارد. ولي از همه مهمتر، موضوع فكر کردن است. 
مطالعه اي که توأم با تفكر نيست، عاطل و باطل است. 
مي خوانيم  آنچه  درباره  بايد  نه تنها  مطالعه  موقع  در 
پيوسته فكر کنيم بلكه بايد مواظب باشيم چگونه فكر 
مي کنيم. فكر کردن خود هنر است. اگر در موقع مطالعه 
به روش صحيح فكر نكنيم، استفاده کافي از مطالعات 
خود نتوانيم برد. براي اينكه درست فكر کنيم، اول بايد 
مطالب کتاب را به معني حقيقي درك کنيم و تعصب 
را کنار بگذاريم و با همدردي کامل، به هرچه نويسنده 
مي گويد گوش بدهيم و سپس وقتي که يقين حاصل 
کرديم که آنچه را خوانده ايم فهميده ايم، بايد مطالب 
کتاب را در ترازوي فكر خودمان وزن کنيم و بي طرفانه 
درباره صحت و سقم آن بينديشيم و چنانچه عقيده اي 
را مخالف عقيده خود يافتيم ولي پس از تفكر مجدد 
درباره آن پي برديم، به اينكه عقيده مان خطا بوده است، 
بايد با ميل و رغبت عقيده جديدي را که نويسنده 
عرضه مي دارد قبول کنيم. روش عوام در مطالعه اين 
است که يا تمام عقايد هر نويسنده اي را کورکورانه قبول 

مي کنند و يا اينكه کورکورانه آن را رد مي کنند، علتش 
هم اين است که عوام از هنر فكر کردن بي اطالعند. 
اغلب نويسندگان در کتابهاي خود سؤاالت بسياري 
را مطرح کرده خود بدان پاسخ مي دهند و گاهي هم 
پاسخ نمي دهند و يا پاسخ غيرقطعي و ناتمام مي دهند. 
خواننده باهوش، در هرحال سؤاالت نويسنده را مورد 
توجه قرار داده خود به نوبه خود سعي مي کند پاسخي 
براي آنها پيدا کند. هدف اساسي يك خواننده خوب 
در مطالعه نه تنها کسب معلومات نيست، بلكه ادراك 
موضوع کتاب هم هست. اطالعات براي او فقط به 
منزله نردباني است که او به وسيله اش باال رفته و به 

سراي حقيقت مي رسد.
به  را  کسي که هنگام مطالعه، قواي فكريه خود 
کار نمي اندازد و فقط به کسب معلومات مي پردازد، 
دچار جهل عالمانه مي گردد و در نتيجه معلوماتي که 
فراگرفته است، به جاي اينكه يار شاطرش گردد، بار 
خاطرش مي گردد. به طور کلي مطالعه عملي است 
توأم با فعاليت دماغي، منتها يكي کمتر قواي دماغي 
خود را به کار مي اندازد و در نتيجه کمتر از مطالعات 
دماغي  قواي  بيشتر  ديگري  و  مي کند  استفاده  خود 
خود را به کار مي اندازد و بيشتر هم از مطالعات خود 
بهره مند مي شود. اگر بخواهيم به حداکثر، دماغ ما در 
هنگام مطالعه کار کند بايد نخست ياد بگيريم چطور 
مي توان کتاب را بهتر مطالعه کرد. پس از اينكه اين نكته 
را ياد گرفتيم ما خواهيم توانست به وسيله مطالعات 
معلومات بيشتري بياندوزيم. هرکتاب خود براي خود 
بايستي  که  تماشايي  و  وسيع  است، جهاني  جهاني 
کشف شود. خواننده خوب کسي است که درون اين 
جهان چون يك سياح کنجكاو، به گردش مي پردازد و 
به اسرار آن پي مي برد. يك کتاب خوب را همانطور 
بايد مطالعه کرد که يك عاشق نامه معشوقه را مطالعه 
مي کند، يعني بايد با شوق و رغبت تمام کتاب را خواند 
و همانطور که عاشق در مطالعه نامه معشوقه خيلي 
دقت مي کند و مي کوشد قسمت هاي زيباي آن را حفظ 
کند، همينطور بايد در مطالعه يك کتاب خوب دقت 
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كتاب برنامه ب 
2 كتابي مهم 
و استراتژیک 

است براي تمامي 

عالقمندان و 
دغدغه مندان محیط 
زیست و فضایي كه 

ما انسان ها در آن 
زندگي مي كنیم. 

این كتاب در واقع 
تحلیلي است از 

آنچه دارد بر زمین 
ما مي رود زیرا رشد  
اقتصادی جهانی ما،  
از امکانات پشتیبانی 

و تداركاتی زمین 
برای تأمین نیازهای 

آن، پیشی گرفته 
است و ما را به زوال 
و فروپاشی محتمل 

نزدیک می كند
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نادر ابراهيمي متولد تهران )1315 -1378( مي باشد. 
وي پس از گرفتن ديپلم ادبي از دبيرستان دارالفنون، 
به دانشكده حقوق وارد شد. اما اين دانشكده را پس 
از دو سال رها کرد و سپس در رشته زبان و ادبيات 
بر  از وي عالوه  رسيد.  ليسانس  درجه  به  انگليسي 
صدها مقاله تحقيقي و نقد، بيش از صد کتاب چاپ 
و منتشر شده است که دربرگيرنده داستان بلند )رمان( 
و کوتاه، کتاب کودك و نوجوان، نمايش نامه، فيلم نامه 
فعاليت  او  و پژوهش در زمينه هاي گوناگون است. 
حرفه اي خود را در زمينه ادبيات کودکان، با تأسيس 
»مؤسسه همگام با کودکان و نوجوانان«  با همكاري 
همسرش در آن مؤسسه متمرکز کرد. »همگام« عنوان 
»ناشر برگزيده آسيا« و »ناشر برگزيده نخست جهان« 
را از جشنواره هاي آسيايي و جهاني تصويرگري کتاب 
کودك دريافت کرد. ابراهيمي در زمينه ادبيات کودکان، 
جايزه نخست براتيسالوا، جايزه نخست تعليم و تربيت 
يونسكو، جايزه کتاب برگزيده سال ايران و چندين 
جايزه ديگر را هم دريافت کرده است. نادر ابراهيمي 
عنوان »نويسنده برگزيده ادبيات داستاني 20 سال بعد از 
انقالب« را به خاطر داستان بلند و هفت جلدي »آتش 

بدون دود« به دست آورده است.
کتاب »بار ديگر شهري که دوست مي داشتم« در 
کنار کتاب »يك عاشقانه آرام« از زمره عاشقانه ترين 
کتاب هاي نادر ابراهيمي است.  »بار ديگر شهري که 
دوست مي داشتم«، داستان عاشقي پسر مردي کشاورز 
و  است  شده  خان  دختر  دلباخته  سخت  که  است 
عشقش  که  مي کند  روايت  را  داستان  اين  هنگامي 

)هليا( پس از گذر روزها از فرارشان از شهري که در 
آن کودکي خود را به دست جواني سپرده بودند، او 
را تنها رها کرده و به خانه بازگشته بود.مرد عاشق به 
شهري باز مي گردد که روزگاري به خاطر عشقش از آن 
گريخته بود و از آن طرد شده بود.به شهري که دوستش 
مي داشت...و مي گويد هيچ عشقي ماندگارتر از عشق به 
خاك نيست...حتي عشقي که برايش از خاکت بگذري! 
دانست که يك مرد درامتداد  »تو هرگز نخواهي 
يازده سال راندگي چگونه باطل خواهد شد.  حاليا تو با 
درخت ريشه سوخته اي که به باغ خويش باز ميگردد، 

چه مي تواني گفت؟«
اين کتاب کوچك، تنها داستان گاليه ها و واگويه هاي 
مرد عاشقي نيست که محبوبش رهايش کرده...نويسنده 
با دقت و ظرافت در پس پرده دلتنگي عاشقي تنها، 
بسياري از عادات، معضالت و نكات اجتماعي را در 
چارچوب يك جامعه کوچك مورد اشاره قرار داده 

است.
دوست  که  شهري  ديگر  بار  داستان  چند  هر 
مي داشتم، انباري از جمالتي لطيف و عميق با مفاهيمي 
زيبا و تاثيرگذار است اما گاهي به نظر مي رسد اين 
کتاب، يك کتاب داستان نيست؛ گويي اين جمالت، 
حرف دل نويسنده اي است که روي کاغذ فرياد کشيده 

است تا باالخره خوانده شود... 
 حديث غريب دوست داشتن را اينك از زبان کسي 
بشنو که به صداقت صداي باران بر سفال ها سخن 

مي گويد.
من از دوست داشتن تنها يك ليوان آب خنك در 

گرماي تابستان مي خواستم. 
براي دوست داشتن هر نفس زندگي، دوست داشتن 

هر دم مرگ رابياموز. 
هر لحظه يي که در تسليم بگذرد، لحظه يي ست که 

بيهودگي و مرگ را تعليم مي دهد. 
به روزهاي اندوه باري بينديش که تسليم شدگي را 

نفرين خواهي کرد.
را  نفرين، حتي لحظه اي  به روزهايي که هزار  و 

برنمي گرداند.
تو امروز بر فرازي ايستاده اي که هزار راه را مي تواني 
ديد؛ و ديدگان تو به تو امان مي دهند که راه ها را تا 

اعماقشان بپايي.
در آن لحظه اي که تو يك آري را با تمام زندگي 

تعويض مي کني، 
و  مي افكني  سپر  که  خطير  لحظه هاي  آن  در 

مي گذاري ديگران به جاي تو بينديشند، 
در آن لحظه هايي که تو ناتواني خويش را در برابر 

فريادهاي ديگران احساس مي کني، 
در آن لحظه اي که تو از فراز، پا در راهي مي گذاري 

که آن سوي آن، اختتام تمام انديشه ها و روياهاست، 
مي شناسي  ميداني،  تو  که  لحظه هايي  تمام  در 

و خواهي شناخت، به ياد داشته باش
که روزها و لحظه ها هيچ گاه باز نمي گردند.

به زمان بينديش و شبيخون ظالمانه زمان.
در اين لحظه ها نياز من به تو، نياز من به تمامي ذرات 

زندگي است. 
هليا به من بازگرد!

کتاب برنامه ب 2 کتابي مهم و استراتژيك است 
براي تمامي عالقمندان و دغدغه مندان محيط زيست 
و فضايي که ما انسان ها در آن زندگي مي کنيم. اين 
کتاب در واقع تحليلي است از آنچه دارد بر زمين ما 
مي رود زيرا رشد  اقتصادی جهانی ما،  از امكانات 

نيازهای  تأمين  برای  زمين  تدارکاتی  و  پشتيبانی 
آن، پيشی گرفته است و ما را به زوال و فروپاشی 
محتمل نزديك می کند . در نتيجه، منابع تجديد  پذير 
شوند ،  تجديد   بتوانند   آنچه  از  بيش  سرعتی  با  را 
بستگی  پايدار  پيشرفت  اکنون  کنيم...  می  مصرف 

مبتنی  و  ريز  دور  اقتصاد   کردن  جايگزين  به  دارد  
که  اقتصادی  اقتصاد ی نو،  با  فسيلی  سوخت  بر 
منابع بيكران باد ، انرژی خورشيدی، نيروی آب و 
اقتصادی  باشد .  آن  توانبخش  زيستی  سوخت های 

بازيافتی- باز مصرفی.

 بار دیگر شهري
که دوست مي داشتم 

برنامه ب-2
رهانيدن سياره ای گرفتار تنش

 و تمدنی دچار آشفتگي

نويسنده :نادرابراهيمي
نشر: انتشارات روزبهان

نويسنده :  لستر براون
مترجم :  فريدون مجلسی
ناشر:  انتشارات اطالعات
تعداد صفحات:  ۴۲۳
قيمت:  ۲۵,۰۰۰ ريال

هاله
امیركاظمي
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مهارت هاي برنامه ريزي 

تصميم گيری؛ فرايند ارزشيابی گزينه  ها

ندا
بهرامي *

تصميم گيری، بخش مهمی از زندگی شخصی و 
شغلی هر يك از ما را تشكيل می دهد. تصميم گيرندگان، 
افرادی هستند که مسئوليت قضاوت يا انتخاب بين دو يا 
چند راه حل يا پديده را به عهده دارند و اين قضاوت  ها 
و انتخاب  ها، چه در زندگی شخصی و چه در محيط 
کار، با هر پُست و مسئوليت، گاه می تواند بسيار مهم و 
حياتی باشد. همة ما هرروز تصميم  هايی می گيريم که 
بعضی از آنها بسيار مهم است و البته برخی نيز اهميت 
کمتری دارد. برخی از اين موقعيت  های تصميم گيری 
فوری و اضطراری بوده و برای برخی ديگر، زمان و 
فرصت بيشتری وجود دارد. افرادی که درست تصميم 
می گيرند، يعنی همة جوانب را سنجيده و تالش می کنند 
به پيش بينی نتايج احتمالی تصميم گيری خود دست پيدا 
کنند، احتمال موفقيت خود را افزايش می دهند و درنتيجه، 
احساس رضايت بيشتری از خود خواهند داشت. مسلماً، 
پيامد چنين احساسی، اعتمادبه نفس بيشتر و روحية 
شادتر خواهد بود. اين حالت نه تنها تصميم گيرنده، بلكه 
اطرافيانش را نيز به استفاده از چنين فرايندی تشويق 
می  کند؛ بنابراين می توان پيش بينی کرد با به دست آوردن 
و افزايش مهارت تصميم گيری، بهداشت روانی فرد و 

اعضای خانواده ارتقا پيدا کند.
راه  های  و  گزينه  ها  ارزشيابی  فرايند  تصميم گيری 
موجود و همچنين بررسی و پيش بينی عواقب آن برای 
رسيدن به هدف است.  يكی از راه  های پيشگيری از بروز 
مشكالت روانی و رفتاری، ارتقای ظرفيت روان شناختی 
افراد است که از طريق آموزش مهارت  های زندگی 
جامة عمل می پوشد. مهارت  های زندگی عبارت است 
از مجموعه ای از توانايی  ها که زمينة سازگاری و رفتار 
مثبت و مفيد را فراهم می آورد. پژوهش  های متعدد و 
گسترد ه ای تأثير مثبت آموزش مهارت  های زندگی را در 
تقويت اتكا به نفس، افزايش مهارت  های مقابله با فشار ها 
و استرس ها، برقراری روابط مثبت و مؤثر اجتماعی 
زندگی  نياز های  داده اند.   نشان  و...  تصميم گيری  و 
امروز، تغييرات سريع اجتماعی  فرهنگی، تغيير ساختار 
خانواده، شبكة گسترده و پيچيدة ارتباطات انسانی و 
تنوع و گستردگی و هجوم منابع اطالعاتی، انسان  ها را 
با چالش ها و استرس  ها و فشار های متعددی روبه رو 
کرده است که مقابلة مؤثر با آنها نيازمند توانمندی  های 
روانی اجتماعی است. فقدان مهارت  ها و توانايی  های 
عاطفی و روانی و اجتماعی افراد را در مواجهه با مسائل 
و مشكالت آسيب پذير می کند و آنها را در معرض انواع 
اختالالت روانی و اجتماعی و رفتاری قرار می دهد.  
مهارت  های زندگی قدرت سازگاری و رفتار مثبت و 
کارآمد را افزايش می دهد. درنتيجه، شخص قادر می شود 
بدون اينكه به خود يا ديگران صدمه بزند، مسئوليت  های 

مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذيرد و با چالش  ها 
و مشكالت روزانة زندگی، به شكلی مؤثر، روبه رو 
شود.  يادگيری موفقيت آميز مهارت  های زندگی ازجمله 
مهارت تصميم گيری، احساس فرد را دربارة خود و 
ديگران تحت تأثير قرار می دهد و کسب اين مهارت  ها 
نگرش ديگران را نيز دربارة فرد تغيير می دهد. و اين 
اصل دوسويه، ارتقای بهداشت روان را شتابی دوچندان 

می بخشد.

عوامل مؤثر در قدرت تصميم گيری 
دربارة سهولت تصميم گيری، نوع مشكل نقش اساسی 
دارد. معموالً، مشكالت کوچك تر بسيار راحت تر حل 
می شود، چون تصميم گيری دربارة آنها راحت تر است؛ اما 
تصميم گيری دربارة مشكالت پيچيده تر ازنظر نيازی که به 
اطالعات تخصصی تر دارد و اغلب چند جنبة مختلف از 
زندگی فرد را شامل می شود، به ُکندی صورت می گيرد. 
در  زمان  که  دارد  وجود  نيز  مشكالتی  عالوه براين، 
تصميم گيری برای آنها بسيار اهميت دارد، به طوری که در 
مدت زمانی کوتاه، بايد تصميم گيری مهمی را انجام داد. 
دربارة اين نوع مشكالت توجه به قدرت تصميم گيری و 

افزايش توان آن اهميت دارد. 

آشنايی فرد با موضوع تصميم گيری
هرچه فرد اطالعات و آگاهی  های بيشتری در زمينة 
موضوعی داشته باشد که بايد دربارة آن تصميم گيری کند، 
قدرت تصميم گيری او بيشتر خواهد بود. آنچه در بيشتر 
مواقع، فرد را با شكست در تصميم گيری يا تصميم گيری 
اشتباه مواجه می کند، نداشتن اطالعات و تخصص کافی 
است. برای نمونه، مسئلة تصميم گيری دربارة انتخاب 
رشتة تحصيلی نمونه ای از مسائلی است که نياز به داشتن 
اطالعات دربارة رشته  های مختلف دارد. اگر فرد از زمينة 
رشتة تحصيلی مدنظر شناخت کاملی نداشته باشد، 
به  احتماِل قوی، انتخاب درستی نخواهد داشت که با زمينة 

عاليق و استعداد های او همخوانی داشته باشد. 

 اعتمادبه نفس و قدرت تصميم گيری
قدرت  از  دارند،  خوبی  اعتمادبه نفس  که  افرادی 
تصميم گيری بهتری نيز برخوردارند و در موقعيت بحرانی، 
قادر به تصميم گيری  های مناسب هستند، درحالی که 
افراد با اعتمادبه نفس کم، اغلب در تصميم گيری  های 
خود دچار مشكل هستند. آنها شايد برای مسائلی بسيار 
جزئی نيز زمان بسياری را برای تصميم گيری صرف 
کنند و برخی از آنها حتی از موقعيتی که آنها را ناگزير 
از تصميم گيری می کند، فرار می کنند. به همين  علت است 
که اين افراد ريسك پذيری کمتری از خود نشان می دهند. 

 اضطراب و قدرت تصميم گيری
      اضطراب بر روی بسياری از فرايند های ذهنی انسان 
تأثير مخرب دارد. شايد معروف ترين تأثير اضطراب روی 
حافظه باشد. زمانی که دانش آموز مضطرب، در پاسخ 
سؤالی که آشنايی کاملی با آن دارد، احساس می کند 
حافظه اش از کار افتاده است و هيچ مطلبی به ذهنش 
نمی رسد. همين اتفاق در فرايند تصميم گيری تكرار 

می شود.

آشنايی با روال منطقی تصميم گيری
تصميم گيری، همچون حل هر مسئلة رياضی از 
فرمول  ها و مراحل منظمی تبعيت می کند. آشنايی فرد 
با روند تصميم گيری منطقی احتمال موفقيت او را در 
تصميم گيری افزايش خواهد داد. فرد با آگاهی از اينكه 
روال تصميم گيری او درست است، با قدرت و اعتماد 
بيشتری عمل خواهد کرد و خواهد توانست تمام جوانب 
قضيه را بررسی و کنكاش کند. روال منطقی تصميم گيری 
هرچند از فردی به فرد ديگر ممكن است متفاوت باشد؛ 
اما از اصولی کلی تبعيت می کند که فرد را به نتيجه گيری 

و اتخاذ تصميم مناسب رهنمون می شود.

راهبرد های عملی
 برای افزايش قدرت تصميم گيری 

- اعتمادبه نفس داشته باشيد. برای اين کار همواره، 
پيروزی  های قبلی و توانايی  های خود را مدنظر داشته 

باشيد.
قدرت  در  که  را  خود  ناراحتی  های  و  عالئم    -
تصميم گيری شما دخالت می کنند، بشناسيد و تالش 

کنيد آنها را رفع کنيد.
-  تغذيه مناسب داشته باشيد. تغذيه مناسب با افزايش 
قوای ذهنی در تمام زمينه  های ذهنی قدرت شما را 

افزايش خواهد داد.
-  معلومات خود را افزايش دهيد. افزايش معلومات 
هم در مسائلی الزم است که درحال حاضر، بايد برای 
افزايش معلومات،  کنيد و هم در  آنها تصميم گيری 
به صورت کلی و روزانه، در مسائل مختلف مدنظر است.

- در حين تصميم گيری تالش کنيد موضوع را از 
جنبه  های مختلف بشناسيد و به ابعاد مختلف آن پی ببريد 
- همواره به ياد داشته باشيد که در بيشتر انتخاب  های 
ما، انتخابی کامل و بدون عيب و نقص وجود ندارد و 
هر انتخاب، متضمن ازدست دادن امتيازاتی است که 
به عبارتی،  باشد.  داشته  می توانست  انتخاب  ها  ديگر 
تصميم گيری براساس بيشترين امتياز و کمترين احتمال 

شكست انجام می شود. 
*دانشآموختهجامعشناسي
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تصمیم گیری، 
همچون حل هر 
مسئلۀ ریاضی از 
فرمول  ها و مراحل 
منظمی تبعیت 
می كند. آشنایی فرد 
با روند تصمیم گیری 
منطقی احتمال 
موفقیت او را 
در تصمیم گیری 
افزایش خواهد 
داد. فرد با آگاهی 
از اینکه روال 
تصمیم گیری او 
درست است، با 
قدرت و اعتماد 
بیشتری عمل 
خواهد كرد و خواهد 
توانست تمام 
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بررسی و كنکاش 
كند
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ساعت:20:00
مدت:75دقیقه

كنسرت كنسرت-تئاتر
 در روزهای آخر اسفند

نویسندهوکارگردان:محمدرحمانیان
بازیگران:اشکانخطیبی،غزلشاکری

سرپرستارکستر:بهروزصفاریان
محل:تاالروحدت

دورهاجرا:01اسفند1392-29اسفند1392
ساعت:18:30

بهایبلیت:52,000تومان

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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کودك خسته
کودکي که خسته از شنا و آبتني تو يه صبح 
از  و سرخ  براق  با صورتي  تابستوني  ماه  مرداد 
عقب  صندلي  روي  طوالني  جوش  و  جنب 
کاديالك قهوه اي پدرش لم داده و باد کولر موهاي 
فرفري خرمايي رنگشو به آرومي تكون ميده در 
انتظاري شيرين واسه ديدن جايزه اي که پدر واسه 
خوب شنا کردنش براش خريده بود و تو اتاقش 
گذاشته بود، سانديس خنك رو تا آخرين قطره 
راست  دست  و  ميكنه  کج  رو  سرش  ميخوره. 
پدر رو ميبينه که نوار کاست نارنجي سوني رو از 
خواننده محبوب قديميش تو پخش ماشين ميذاره. 
ياد حرف مادرش ميفته که قول يه بستني خونگي 
رو بعد از استخر بهش داده بود. لبخندي از رضايت 
رو صورتش ميشينه ، متوجه نگاه مهربون پدرش تو 
آينه ماشين ميشه که از هر فرصتي براي نگاه کردن 
و لبخند زدن به کودکش استفاده مي کنه. به سختي 
تكوني به خودش ميده و از پنجره بيرون رو نگاه 
ميكنه تا گذر زمان واسش سريعتر بشه. نگاهش 
به نگاه سنگين کودکي که پشت درب شيشه اي 
اتوبوس در حال گذر ايستاده گره ميخوره. دستي 
واسش تكون ميده ولي کودك داخل اتوبوس که 
از فشار جمعيت نميتونست دستش رو باال بياره، 
با لبخند کمرنگي دوست لحظه ايش رو مهمون 
ميكنه و در انتظار ايستگاه بعد با چشماني بسته 

لحظه ها رو ميشمره....
*هومنقوچاني

طوطي ارشد
و  رفت  حيوانات  فروش  مغازه  يك  به  مردي 

درخواست يك طوطي کرد. 
صاحب فروشگاه به سه طوطي خوش چهره اشاره کرد 

و گفت: »طوطي سمت چپ 500 دالر است.«
است؟«  گران  اينقدر  طوطي  اين  »چرا  مشتري: 
صاحب فروشگاه: »اين طوطي توانايي انجام تحقيقات 

علمي و فني دارد.«
مشتري: »قيمت طوطي وسطي چقدر است؟ »

صاحب فروشگاه: طوطي وسطي 1000 دالر است. 
براي اينكه اين طوطي هر کاري را که ساير طوطي ها 
انجام مي دهند، انجام داده و عالوه بر اين توانايي نوشتن 

مقاله اي که در هر مسابقه اي پيروز شود را نيز دارد.« 
و سرانجام مشتري از طوطي سوم پرسيده و صاحب 

فروشگاه گفت: »4000 دالر.«
مشتري: »اين طوطي چه کاري مي تواند انجام دهد؟« 
صاحب فروشگاه جواب داد:  »صادقانه بگويم من چيز 
خاصي از اين طوطي نديدم ولي دو طوطي ديگر او را 

مدير ارشد صدا مي زنند.«

چشممان را باز کنيم
شيوانا به همراه چند تن از شاگردان از شهري عبور 
مي کرد. در حين عبور متوجه شدند که با وجودي که 
افراد ثروتمند در شهر زياد بودند اما تعداد افراد فقير 
و نيازمند نيز در آن بسيار زياد بود و تمام کوچه ها و 
محله هاي شهر پر از آدم هاي فقيري بود که در شرايط 
بسيار سختي زندگي مي کردند. شيوانا به همراهانش 
گفت: »بياييد زودتر از اين شهر برويم. بيماري و بال به 
زودي اين شهر را فرا خواهد گرفت!« همه با شتاب از 
شهر بيرون رفتند و چندين هفته بعد به دهكده شيوانا 
رسيدند. بالفاصله خبر رسيد که بيماري سختي تمام 
آن شهر فقيرنشين را فرا گرفته و بسياري افراد حتي 
ثروتمندان نيز از اين بيماري جان سالم به در نبرده اند 
و آن شهر اکنون توسط سربازان در قرنطينه کامل قرار 
دارد. روز بعد يكي از شاگردان که در سفر همراه شيوانا 
بود از او پرسيد: »آيا به خاطر بي عدالتي و بي اعتنايي 
ثروتمندان به اوضاع فقيران بود که اين مصيبت و بال بر 
مردم آن شهر نازل شد و شما براي همين به ما گفتيد 

که از آنجا برويم!«
شيوانا آهي کشيد و گفت: »آنچه من ديدم آلودگي و 
عدم رعايت بهداشت و نداشتن آب شرب سالم و پاکيزه 
و غذاي مناسب براي اهالي شهر بود. هر جا اين چيزها 
باشد بيماري بالفاصله به آنجا خواهد آمد. مهم نيست 
تعداد ثروتمندان آن منطقه چقدر است و آنها چقدر به 
فقيران کمك مي کنند. آلودگي بيماري مي آورد و بيماري 
فقير و غني نمي شناسد. براي ديدن بسياري از چيزها 
ديدگاه معرفتي الزم نيست. اگر چشم باز کنيم به راحتي 

مي توانيم ديدني ها را ببينيم.«
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پير  آذر)خزرمعصومی(: زنا زود   
عروسك  چون  چرا؟  می دونی  می شن، 
بازی شونم جديه، رو عمرشون حساب 
مادر  بعد  مادرن.  سالگی  دو  از  می شه. 
شوهرشون  مادر  بعد  ميشن.  برادرشون 
می ذاره  سن  به  پا  که  باباشون  ميشن. 
ازشون پرستاری يه مادرو می خواد. گاهی 
من  ميشن.  مادرشونم  مادر  حتی  وقتا 
شوهر نكردم. ولی مادر مادرم بودم، مادر 
پدرم بودم، مادر برادرم بودم، تازه به همه 
اينا بچه های به دنيا نياورده رو هم اضافه 

کن، مادر اونا هم بودم.

ايرج کريمي متولد 1332 تهران، فارغ التحصيل 
مهندسي مكانيك از دانشگاه پلي تكنيك است. 
وي فعاليت فيلمسازي را سال 1360 با ساخت 
فيلم هاي کوتاه آغاز کرد و سال 1363 نيز به 
عنوان نويسنده و منتقد سينما فعاليت هنري را 
ادامه داد. از ديگر فعاليت هاي وي مي توان به 
ترجمه کتاب هاي سينمايي اشاره کرد. »باغ های 
کندلوس« سومين فيلم بلند ايرج کريمی بيانی 
است شاعرانه و پر رمز و راز از زندگی، عشق 
و مرگ. سه دوست قديمی همراه با خاطرات 
دوستان از دست رفته شان آبان و کاوه )خزر 
معصومی و محمد رضا فروتن( راه سفر در 
پيش می گيرند. اما اين سفری حزن آلود نيست 
بلكه سفری است برای باز يافتن آنچه در طول 
اند... در واقع داستان  زندگی خود گم کرده 
دلدادگی اين دو که به صورت فلش بك های 
متوالی تعريف می شود تجربه ای است از خاليی 
که در زندگی اين سه کاراکتر وجود دارد و اين 

خأل چيزی نيست جز نبود عشق.






