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فـهـرسـت

به نام خـداوند جان و خـرد
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در ادبیات اقتصادي، به مجموعه ي عوامل و متغیرهایی 
که بر نتیجه ي عملکرد، و همچنین شکست یا موفقیت 
یــک بنگاه اقتصادي تأثیرگذار هســتند بدون این که 
تحت تســلط و اختیار مدیریت بنگاه باشــند؛ «فضاي 
کسب و کار» گفته می شود. یکی از معیارهاي مرجع 
براي توصیف کّمی این محیط، شاخصی است تحت 
عنوان «شاخص فضاي کســب و کار» که هر ساله از 
سوي بانک جهانی اعالم می گردد و طی آن جایگاه 
کشــورها در جدول رتبه بندي فضاي کســب و کار 
مشخص می شود. رتبه بندي مذکور یکی از معیارهایی 
اســت که همــواره مورد توجــه فعــاالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي بوده و در تصمیم گیري هاي مرتبط 
با ســرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی در کشورها 
تأثیرگذار است. شــاخص فضاي کسب و کار، خود 
براســاس ده شــاخص فرعی دیگر تعیین می شود که 
عبارتند از: «شــروع کســب و کار»، «زمان مورد نیاز 
براى کســب مجوزهاي ساخت»، «دسترسی به انرژي 
برق»، «ثبت دارایى ها»، «کســب اعتبارات»، «حمایت 
از ســرمایه گذارى»، «مالیات ها»، «تجارت خارجی»، 

«اجراى قراردادها» و «ورشکستگی».
براساس آخرین گزارش بانک جهانی پیرامون فضاي 
کسب و کار که تحت عنوان «گزارش فضاي کسب 
و کار 2012» منتشــر شــد، ایران در بین 183 اقتصاد 
شــناخته شــده در دنیا با ســه رتبه نزول نسبت به سال 
2011 در جایــگاه  143 قــرار دارد. در این رتبه بندي 
در بین ده شاخص بررسی شده، باالترین رتبه ي ایران 
مربوط است به شاخص «کسب مجوزهاي ساخت» که 
عدد 53 را به خود اختصاص داده اســت و پایین ترین 
رتبــه  ي ما، یعنــی 166 مربوط به شــاخص «تجارت 
خارجی» اســت. همچنین براساس این گزارش، ایران 
در میان 15 کشور منطقه ي خاورمیانه و شمال آفریقا 
حایز رتبه ي 13 شــده که عربســتان سعودي با رتبه ي 
جهانــی 12، در این منطقه مقام اول فضاي کســب و 

کار را به خود اختصاص داده است.
شاید انتشار ساالنه ي این گزارش ها و یا گزارش هاي 
مشــابه منتشر شــده از ســوي دیگر مراجع داخلی و 
خارجــی که همگی آن ها حکایت از نامســاعد بودن 
فضــاي اقتصادي کشــور براي کســب و کار ســالم 
و مولــد دارند باعث شــد کــه بحثی بــا موضوعیت 
مانع زدایی از مسیر کســب و کار، میان مجلس، اتاق 
بازرگانی، اتاق کشاورزي و اتاق تعاون گشوده شود 
و به ارایه ي «طرح بهبود مســتمر فضاي کسب و کار» 

به مجلس شوراي اسالمی بیانجامد. 
طــرح مذکور کــه در 28 ماده تنظیم شــده با به میان 
کشــیدن پاي دولــت، مجلس، شــهرداري ها، قوه ي 
قضاییه، بانک ها، سازمان بورس، شرکت هاي بیمه، و 
تعیین وظایف و تکالیف شش ماهه و یک ساله براي 
همــه ي ارگان ها و دســتگاه هاي اجرایی،  با این نیت 
تنظیم شده است که بخش بزرگی از مشکالت حاکم 
بر فضاي کسب و کار کشور را به سرعت مرتفع ساخته 

و راه را براي شــکوفایی بخش خصوصی و توسعه ي 
اقتصادي کشــور هموار کنــد. از نکاتی که در طرح 
مذکور به کرات بر آن تأکید شــده حضور پررنگ، 
همه جانبــه و اثرگــذار اتاق هاي بازرگانــی، صنایع 
و معادن ایران، کشــاورزي و تعاون بــه نمایندگی از 
بخش خصوصی، در تمامی تصمیم گیري ها و تمامی 
مراحــل اصالح و تدوین قوانیــن و مقررات مرتبط با 

کسب و کار است. 
طبیعی اســت که این طــرح نیز همچــون هر طرح و 
ایــده ي دیگري در برگیرنــده ي نقاط قوت و ضعف 
بــوده و موافقان و مخالفان خــود را دارد تا جایی که 
حتی برخی از اعضاي اتاق  بازرگانی که خود از بانیان 
اصلی این طرح اســت با آن به مخالفت برخواســته و 
جامع و فراگیر بودن آن را از جهاتی زیرسؤال برده اند؛ 
از جمله این که در طرح مذکور هیچ جایگاهی براي 
جامعه ي چند میلیونــی اصناف که بخش عمده اي از 
اقتصاد کشــور را در دست دارند در نظر گرفته نشده 
است و از همین رو ممکن است اجراي آن حاکمیت 
اقتصادي کشور را به سمت طیف محدودي از بخش 

خصوصی سوق دهد.
به هر حال  مســلم آن اســت که فضاي کسب و کار 
کنونی کشــور، هم براســاس آمارهاي موجود و هم 
تجربیات شخصی بســیاري از فعاالن اقتصادي، براي 
حضور جدي و مؤثر بخش خصوصی، فضاي مساعد 
و مناسبی نیست و نیاز به اصالحات و تغییرات بنیادین 
دارد و فعالیت در جهت بهبود این فضا با هدف فراهم 
کردن زمینه ي مساعد جهت فعالیت بخش خصوصی 

اقدامی شایسته، الزم و قابل دفاع است. 
در این راســتا انجمن صنفی شــرکت هاي اتوماسیون 
صنعتی نیز ضمن اذعان به برخی کاســتی هاي موجود 
در «طرح بهبود مســتمر فضاي کسب و کار» حمایت 
خــود را از این طرح اعالم می دارد و از تمامی فعاالن 
بخش خصوصی درخواســت دارد تا با حمایت همه 
جانبه از کلیات این طرح و تمامی طرح ها و اقدامات 
مشــابهی که به نوعی ایجاد محیطی سالم براي کسب 
و کار را هــدف قرار داده اند؛ دین خود را نســبت به 

کشور و ملت ادا نمایند. 
بر همین اساس ماهنامه ي صنعت هوشمند نیز به عنوان 
تریبون تخصصی اعضاي محترم انجمن، آمادگی خود 
را جهت انعکاس دیدگاه ها و نظرات شما عزیزان در 
خصوص این طرح و موارد مشابه اعالم می دارد.  

سردبیر

بهبود 
فضاي 
کسب 
و کار
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قشــم ولتـاژ؛ 
واحد نمـونه ي 

تحقیـق و توسـعه  
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم 
ولتاژ که از اعضاي فعال و باسابقه ي انجمن 
صنفی شرکت هاي اتوماسیون صنعتی 
(AIAC) می باشد در اولین جشنواره ي 
بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ي ایران 
که در تاریخ 11 مهرماه توسط انجمن 

تخصصی مراکز تحقیق و توسعه ي صنایع و 
معادن ایران برگزار گردید به عنوان یکی از 
واحدهاي نمونه ي تحقیق و توسعه ي کشور 

معرفی شد.
 چندي پیش نیز در گرامیداشت روز ملی 
صنعت و معدن که در مرکز همایش هاي 

برج میالد و با حضور مسؤوالن وزارت صنایع 
و معادن و جمع زیادي از صنعتگران و 

معدنکاران کشور برگزار گردید، مدیرعامل 
این شرکت مفتخر به دریافت لوح سپاس و 
تندیس روز صنعت و معدن، به عنوان واحد 
نمونه ي تحقیق و توسعه از دستان رییس 

جمهور محترم شد. 
 دو نمونه از دستاوردهاي واحد تحقیق و 
توسعه و کمیته ي علمی شرکت قشم ولتاژ 
مجموعه هاي مکاترونیک و رباتیک هستند 
که هر دو این طرح ها در میان هزاران طرح 
ارایه شده به جشنواره ي علم تا عمل، حایز 
اخذ رتبه ي طرح برتر گردیده و مورد بازدید 
رییس جمهور قرار گرفتند. این جشنواره 17 
شهریور ماه در مصالي بزرگ امام خمینی 

در شهر تهران برگزار شد. 

اعتراض هیأت رییسه ي 
انجمن صنفى شرکت هاى 

پیمانکار به شبه دولتى ها 
فارس: اعضاى هیأت رییسه ي انجمن صنفى 
شرکت هاى پیمانکار و تأسیسات مى گویند که 
نهادهاى دولتى و شرکت هاى شبه دولتى با 
گرفتن پروژه هاى صنعت احداث آن هم خارج 
از ضوابط، باعث بیکارى و خالى شدن 80 

درصد ظرفیت شرکت هاى خصوصى عضو این 
انجمن شده اند. منوچهر اقبالى، دبیر انجمن 
صنفى شرکت هاى پیمانکار تأسیسات ایران در 
جمع خبرنگاران در ابتداى این نشست گفت: 
200شرکت حقوقى عضو این انجمن هستند 
که از 50سال قبل تا کنون در حوزه ى صنعت 

اتوماسیون فعالیت دارند.
وى ادامه داد: وضع حاکم بر شرایط اقتصادى 
کشور، باعث شده 80 درصد ظرفیت این 

شرکت ها خالى باشد و 
20 درصد باقى مانده نیز با کندى به فعالیت 
در پروژه هاى در اختیار ادامه حیات دهند.
اقبالى با بیان این که مى توان گفت تمامى این 
شرکت ها در رکود و بیکارى قرار دارند، گفت: در 
حال حاضر شرکت هایى عضو این انجمن هستند 
که سابقه اى 50 ساله دارند، بنابراین شاید منحل 
و تعطیل نشده باشند، اما مطمئناً نبود پروژه باعث 
شده زیان هاى فراوان را متحمل شوند. محمد 

فریدنى، نایب رییس اول انجمن صنفى شرکت هاى 
پیمانکار تأسیسات و تجهیزات ایران نیز در 

ادامه ي این نشست گفت: اکنون بیشتر پروژه هاى 
عمرانى در حالى به شرکت هاى دولتى یا وابسته 
به دولت واگذار مى شود که شرکت هاى خصوصى 
عضو این انجمن به شدت با مشکل کمبود پروژه 
مواجه هستند. وى افزود: متأسفانه شرکت هاى 
جدیدالتأسیس دولتى به راحتى و در این حالت 
رکود مى آیند و در مناقصه برنده مى شوند.

به نقل از روزنامه ي شرق
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در ادبيات اقتصادي، به مجموعه ي عوامل و متغيرهايي 
كه بر نتيجه ي عملكرد، و همچنين شكست يا موفقيت 
يــك بنگاه اقتصادي تأثيرگذار هســتند بدون اين كه 
تحت تســلط و اختيار مديريت بنگاه باشــند؛ «فضاي 
كسب و كار» گفته مي شود. يكي از معيارهاي مرجع 
براي توصيف كّمي اين محيط، شاخصي است تحت 
عنوان «شاخص فضاي كســب و كار» كه هر ساله از 
ســوي بانك جهاني اعالم مي گردد و طي آن جايگاه 
كشــورها در جدول رتبه بندي فضاي كســب و كار 
مشخص مي شود. رتبه بندي مذكور يكي از معيارهايي 
اســت كه همــواره مورد توجــه فعــاالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي بوده و در تصميم گيري هاي مرتبط 
با ســرمايه گذاري هاي داخلي و خارجي در كشورها 
تأثيرگذار اســت. شــاخص فضاي كسب و كار، خود 
براســاس ده شــاخص فرعي ديگر تعيين مي شود كه 
عبارتند از: «شــروع كســب و كار»، «زمان مورد نياز 
براى كســب مجوزهاي ساخت»، «دسترسي به انرژي 
برق»، «ثبت دارايى ها»، «كســب اعتبارات»، «حمايت 
از ســرمايه گذارى»، «ماليات ها»، «تجارت خارجي»، 

«اجراى قراردادها» و «ورشكستگي».
براساس آخرين گزارش بانك جهاني پيرامون فضاي 
كسب و كار كه تحت عنوان «گزارش فضاي كسب 
و كار 2012» منتشــر شــد، ايران در بين 183 اقتصاد 
شــناخته شــده در دنيا با ســه رتبه نزول نسبت به سال 
2011 در جايــگاه  143 قــرار دارد. در اين رتبه بندي 
در بين ده شاخص بررسي شده، باالترين رتبه ي ايران 
مربوط است به شاخص «كسب مجوزهاي ساخت» كه 
عدد 53 را به خود اختصاص داده اســت و پايين ترين 
رتبــه  ي ما، يعنــي 166 مربوط به شــاخص «تجارت 
خارجي» اســت. همچنين براساس اين گزارش، ايران 
در ميان 15 كشور منطقه ي خاورميانه و شمال آفريقا 
حايز رتبه ي 13 شــده كه عربســتان سعودي با رتبه ي 
جهانــي 12، در اين منطقه مقام اول فضاي كســب و 

كار را به خود اختصاص داده است.
شايد انتشار ساالنه ي اين گزارش ها و يا گزارش هاي 
مشــابه منتشر شــده از ســوي ديگر مراجع داخلي و 
خارجــي كه همگي آن ها حكايت از نامســاعد بودن 
فضــاي اقتصادي كشــور براي كســب و كار ســالم 
و مولــد دارند باعث شــد كــه بحثي بــا موضوعيت 
مانع زدايي از مسير كســب و كار، ميان مجلس، اتاق 
بازرگاني، اتاق كشاورزي و اتاق تعاون گشوده شود 
و به ارايه ي «طرح بهبود مســتمر فضاي كسب و كار» 

به مجلس شوراي اسالمي بيانجامد. 
طــرح مذكور كــه در 28 ماده تنظيم شــده با به ميان 
كشــيدن پاي دولــت، مجلس، شــهرداري ها، قوه ي 
قضاييه، بانك ها، سازمان بورس، شركت هاي بيمه، و 
تعيين وظايف و تكاليف شش ماهه و يك ساله براي 
همــه ي ارگان ها و دســتگاه هاي اجرايي،  با اين نيت 
تنظيم شده است كه بخش بزرگي از مشكالت حاكم 
بر فضاي كسب و كار كشور را به سرعت مرتفع ساخته 

و راه را براي شــكوفايي بخش خصوصي و توسعه ي 
اقتصادي كشــور هموار كنــد. از نكاتي كه در طرح 
مذكور به كرات بر آن تأكيد شــده حضور پررنگ، 
همه جانبــه و اثرگــذار اتاق هاي بازرگانــي، صنايع 
و معادن ايران، كشــاورزي و تعاون بــه نمايندگي از 
بخش خصوصي، در تمامي تصميم گيري ها و تمامي 
مراحــل اصالح و تدوين قوانيــن و مقررات مرتبط با 

كسب و كار است. 
طبيعي اســت كه اين طــرح نيز همچــون هر طرح و 
ايــده ي ديگري در برگيرنــده ي نقاط قوت و ضعف 
بــوده و موافقان و مخالفان خــود را دارد تا جايي كه 
حتي برخي از اعضاي اتاق  بازرگاني كه خود از بانيان 
اصلي اين طرح اســت با آن به مخالفت برخواســته و 
جامع و فراگير بودن آن را از جهاتي زيرسؤال برده اند؛ 
از جمله اين كه در طرح مذكور هيچ جايگاهي براي 
جامعه ي چند ميليونــي اصناف كه بخش عمده اي از 
اقتصاد كشــور را در دست دارند در نظر گرفته نشده 
است و از همين رو ممكن است اجراي آن حاكميت 
اقتصادي كشور را به سمت طيف محدودي از بخش 

خصوصي سوق دهد.
به هر حال  مســلم آن اســت كه فضاي كسب و كار 
كنوني كشــور، هم براســاس آمارهاي موجود و هم 
تجربيات شخصي بســياري از فعاالن اقتصادي، براي 
حضور جدي و مؤثر بخش خصوصي، فضاي مساعد 
و مناسبي نيست و نياز به اصالحات و تغييرات بنيادين 
دارد و فعاليت در جهت بهبود اين فضا با هدف فراهم 
كردن زمينه ي مساعد جهت فعاليت بخش خصوصي 

اقدامي شايسته، الزم و قابل دفاع است. 
در اين راســتا انجمن صنفي شــركت هاي اتوماسيون 
صنعتي نيز ضمن اذعان به برخي كاســتي هاي موجود 
در «طرح بهبود مســتمر فضاي كسب و كار» حمايت 
خــود را از اين طرح اعالم مي دارد و از تمامي فعاالن 
بخش خصوصي درخواســت دارد تا با حمايت همه 
جانبه از كليات اين طرح و تمامي طرح ها و اقدامات 
مشــابهي كه به نوعي ايجاد محيطي سالم براي كسب 
و كار را هــدف قرار داده اند؛ دين خود را نســبت به 

كشور و ملت ادا نمايند. 
بر همين اساس ماهنامه ي صنعت هوشمند نيز به عنوان 
تريبون تخصصي اعضاي محترم انجمن، آمادگي خود 
را جهت انعكاس ديدگاه ها و نظرات شما عزيزان در 

خصوص اين طرح و موارد مشابه اعالم مي دارد.  

سردبير

بهبود 
فضاي 
كسب 
و كار

خبـــــــر

ــــــر
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تهيه كنـنده: 
مهنـدس على فاضلى

انجمن صنفى  اعضاى  از  كه  خودرو  ايران  تام  شركت 
شركت هاى اتوماسيون صنعتى مى  باشد به عنوان يكى از 
3 نماينده ى ايران در جايزه ى جهانى شركت هاى دانشى 
 Most Admired Knowledge Enterprise برتر
انتخاب شد. جايزه ى جهانى شركت هاى دانشى برتر كه 
به اختصار Make ناميده مى شود به دنبال شناساندن 
سازمان هايي است كه در خلق ارزش براي ذي نفعان خود 
از طريق تبديل دانش ها و سرمايه هاي فكري صريح و 
ضمني به محصوالت، خدمات و راهكارهاي بهتر نسبت به 
سازمان هاي ديگر برتري دارند و در سطوح ملى، منطقه اى 
و جهانى (Global MAKE Award) مرجع معرفى 
سازمان هاي دانش برتر و دانش بنيان در سراسر دنيا به شمار 
مي آيد. گفتنى است تاكنون شركت هايى مانند گوگل، اپل 

و مايكروسافت موفق به دريافت اين جايزه شده اند.
از معيارهاي هشت گانه ى جايزه ى جهاني مي توان به 
تبديل دانش سازماني به ارزش براي ذي نفعان، ايجاد 
يك سازمان يادگيرنده، ارايه ى خدمات، محصوالت و 
راهكارها مبتني بر دانش، بهينه سازي سرمايه هاي فكري 
با كمك دانش ذي نفعان، ايجاد  سازمان، خلق ارزش 
محيطي تعاملي براي تسهيم دانش، ايجاد فرهنگ دانش 
محوري در سازمان و توسعه ى توانمندي دانش كاران از 

طريق راهبرد مديريت ارشد اشاره كرد.
در فرآيند ارزيابى اين جايزه كه توسط دانشگاه صنعتى 
شريف و زير نظر مؤسسه ى تحقيقاتى مديريت دانش و 
سرمايه ى فكرى TELEOS و شبكه ى جهانى دانش 
(Know Network) انجام شد از بين 30 شركت 
ايرانى داوطلب حضور در اين جايزه پس از 3 مرحله 
مرحله ى  به  و  انتخاب  شركت   3 نهايت  در  ارزيابى 

آسيايى جايزه راه يافتند. 
جايزه ى  ارزيابى  فرآيند  در  خودرو  ايران  تام  شركت 
زمينه ى   در  خود  عملكرد  و  محور  دانش  راهبردهاى 
بومى سازى فناورى، جذب و استخدام منابع انسانى و 
پروژه هاى تحقيقاتى انجام داده را تشريح كرد. رويكرد 
يادگيرى سازمانى در شركت تام كه در 3 مرحله  پيش 
از اجرا ، حين اجرا و پس از اجراست از ديگر مواردى بود 
كه مورد توجه ارزيابان قرار گرفت. اختراعات ثبت شده ى 
شركت تام از جمله ربات كابلى و همچنين الگوريتم 

تشخيص فاز بين 2 سيگنال سينوسى از ديگر نكات مورد 
توجه داوران اين جايزه ى جهانى بود. در پايان اين مراسم 
تنديس نخستين دوره ى جايزه ى جهانى Make توسط 
معاونت توسعه و مديريت سرمايه هاى انسانى رياست 
جمهورى جناب آقاى فروزنده به شركت تام ايران خودرو 

اهدا شد. 
در پايان خاطر نشان مى شود شركت تام ايران خودرو 
(سهامي عام) در سال 1376 با هدف ارايه ى راهكارهاي 
مهندسي و بديع در راستاي استفاده ى  كارا و ثمربخش 
با  پيشرفته  اتوماسيون  و  نوين  فناور هاي  و  علوم  از 
از  جهاني  برتر  خودروساز  شركت هاي  از  الگوبرداري 
جمله پژو، شركت رنو، فيات با محوريت خطوط توليد 
خودرو و تحقق سودآوري بلندمدت ايجاد شد و در حال 
حاضر در زمينه هاي اتوماسيون صنعتى، فوالد، ريلي، 
صنايع معدني، صنايع خودرويي، نفت و گاز و نيروگاه 

فعاليت مي كند.

جناب آقاى مهندس حسين فرهادى،
 عضو محترم هيات مديره ى

انجمن صنفى شركت هاى
اتوماسيون صنعتى 

و مديرعامل شركت فراموج پويا

بدين وسيله ضايعه ى دردناك از دست دادن 
پــدر گراميتان را به شــما و خانواده ى محترم 

تسليت عرض مى نماييم.

 جناب آقاي مهندس محسن صالح نيا
معاونت محترم صنايع و اقتصادى، وزارت 

صنعت، معدن و تجارت

انتصاب شايسته ى جنابعالى را در سمت معاونت 
صنايــع و اقتصــادى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت از طرف هيــأت مديره و اعضاى اين 

انجمن به شما تبريك مى گوييم.

تام ايران خودرو، 
نماينده ى ايران 

در جايزه ى جهانى 
شركت هاى دانشى برتر



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

4

 Operational ــاژول  م  -2011 ــر  اكتب  10
ــي  زمان ــدول  ج  Eplan ــركت  ش  Sequence
ــك  ي  (Functional Timeline) ــردي  عملك
ماشين/كارخانه را با استفاده از توصيفات فرآيندي 
(Process Descriptions) مناسب مستندسازي 
مي نمايد. اين ماژول انتخاب بين دياگرام عملكرد يا 
ــتاندارد را امكان پذير نموده  يك GRAFCET اس
است. به اين ترتيب برنامه نويسان PLC مي توانند 
ــازي، كنترل و تعامل  از مزيت يكپارچگي مستندس

ــگرها بهره مند گردند. عملگرها و حس
ــدول واضح زماني از عملكرد  امروزه ارايه ي يك ج
ــامانه هاي كارخانه ها به دليل  ــين ها و س براي ماش
ــه  ــر ب ــي عناص ــالت مكاترونيك ــي و تعام پيچيدگ
ــت و از سوي ديگر  ــوار تبديل شده اس فعاليتي دش
ــامانه ي  وجود اين جداول براي برنامه ريزي يك س
 Operational ــد. ماژول كنترل ضروري مي باش
ــدن توصيفات فرآيند  Sequence امكان اضافه ش
ــم  ــرل را فراه ــامانه ي كنت ــتندات كل س ــه مس ب
ــواع راه هاي قابل انعطاف  ــد. اين نرم افزار ان مي نماي
ــي در اختيار  ــف فرآيندهاي عمليات را جهت توصي
ــي پركاربرد و نيز  ــاي عمليات ــذارد. دياگرام ه مي گ
 GRAFCET ــخه ي دياگرام هاي جديدترين نس
نيز توسط اين نرم افزار پشتيباني مي شوند. استفاده 
ــيدن به فرآيند  ــرعت بخش از اين ماژول موجب س

مهندسي مي شود. 
Device navigator ابزار اصلي براي وارد كردن 
 GRAFCET در يك تابع يا دياگرام Eplan توابع
ــع مورد نظر قبًال  ــت. اصًال اهميتي ندارد كه تاب اس
ــن كه به صورت يك  ــماتيك قرار گرفته يا اي در ش
device جديد قرار است به كار رود. تنها نياز است 
ــه و نيز ترتيب فرآيند بعد از  كه مقادير زمان/مرحل
ــوند. در اين حال  ــن در دياگرام وارد ش ــرار گرفت ق
ــده و مقادير نيز حتي  فرم هاي مورد نياز ضميمه ش
ــكل macro به آساني وارد شوند.  مي توانند به ش
ــراي اتمام كار، ترتيب  ــتي مورد نياز ب تنها گام دس
ــان گرافيكي از  ــا كمك يك الم ــت كه ب فرآيند اس

ــد.  قبيل polyline انجام خواهد ش

FAILSAFE/ACTUSAFE
عمل كننده  ايمن برقي 

 Failsafe-ACTUSAFE actuators are
responsible for highest levels of safety

ايمن سازي صد در صد
در صورت قطع برق، تركيدن لوله، انفجار، نشت، زلزله 
ــرايط غير عادي، ايمني صد در صد را به  و هر گونه ش

شما ميدهيم.

دفتر مركزي: تهران، خيابان اسكندري شمالي، 
خيابان فرصت شيرازي

شـماره 105، كـد پسـتي 1419794761  تلفن: 
66922170 فكس : 66929004

 مـاژول
 Operational Sequence

Eplan شـركت 1

ــركت  ش  iSD-TC ــري  س  -  2011 ــر  نوامب  10
Omega توانايي مانيتورينگ دماي تجهيزات و اماكن 
ــي را به صورت مبتني بر Web  ارايه مي نمايد.  حيات
 J، K، ــيله قابليت اتصال به دو ترموكوپل (انواع اين وس
ــد  ــته و مي توان T، E، R، S، B، C، N و L) را داش
آالرمي را در صورت باال يا پايين رفتن دما از حد مجاز 
ــت الكترونيك ارسال نمايد. همچنين در  به شكل پس
ــك آالرم ايجاد  ــع برق AC نيز مي توان ي صورت قط
نمود. اين محصول به سادگي نصب مي شود و فناوري 
ــرد كه نياز به  ــه كار مي گي OMEGA iServer را ب
ــط يك  ــته و تنها توس هيچگونه نرم افزار خاصي نداش
ــود. اين محصول  ــبكه به كار گرفته مي ش مرورگر ش
ــاي رايانه،  ــاي تميز، اتاق ه ــتفاده در اتاق ه جهت اس
ــامانه هاي HVAC، تجهيزات فرآوري و نگهداري  س
ــگاه هاي نيمه هادي،  ــگاه ها، آزمايش دارو و غذا، آزمايش
خطوط مونتاژ قطعات الكترونيكي، گلخانه ها و اماكني 
از اين قبيل ايده آل مي باشد. بهاي اين محصول از 495 

دالر شروع مي شود.

 iSD-TC نمايشگر دماي
 OMEGA شير موتوردارمحصول شركت 23

بخش آگهي ها و تبليغات صنعت هوشـمند با گشـودن صفحه اي تحت 
عنـوان «فنـاوري» در ايـن ماهنامه، سـعي دارد تا از يك سـو فرصتي 
مناسب را براي تأمين كنندگان داخلي براي تبليغ جديدترين محصوالت 
اتوماسـيوني بـا كمترين هزينه ي ممكـن فراهم آورد و از سـوي ديگر 
بهترين و مناسـب ترين اقالم اتوماسـيوني موجود در بازار را به مصرف 
كننـدگان اين تجهيـزات در بخش هاي مختلف صنعتـي معرفي نمايد. 
تفاوت اين بخش با صفحات معمول آگهي در اين است كه مطالب مندرج 
در آن به جاي شركت محور بودن، محصول محور هستند؛ بدين ترتيب 
كه به هر محصول فضايي حداكثر به اندازه ي نصف صفحه تخصيص داده 
مي شود كه در آن نام و تصوير محصول، ويژگي هاي خاص آن و خالصه اي 
از مشـخصات فني مربوطه درج شده و در انتها نام و مشخصات شركت 

تأمين كننده ذكر خواهد شد. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
شركت هاي متقاضي اسـتفاده از اين بخش مي توانند درخواست خود را با 
سازمان آگهي هاي صنعت هوشمند از طريق نمابر به شماره ي 88671951 و 
 m a g a z i n e @ a i a i c i r a n . o r g يا پست الكترونيك به آدرس

در ميان بگذارند.  
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محصوالت سرى E2200 كمپانى MOXA، نسل 
جديدى از Micro RTU ها هستند كه كاربردهاى 

گوناگونى در سامانه هاى كنترلى و نظارتى دارند. 
اين سرى از محصوالت با پشتيبانى از فناورى قدرتمند

ــكان كنترل و تعريف الجيك براى  Click & Go ام
ــم مى كند. الزم  ــونI/O را فراه ــيگنال هاى گوناگ س
ــتفاده از اين  ــف الجيك با اس ــت كه تعري به ذكر اس
ــچ دانش نرم افزارى ندارد  نرم افزار نياز به فراگيرى هي
ــوط مختلف برنامه به  و در محيط هاى گرافيكى خط
 E2200 ــته خواهد شد. محصوالت سرى راحتى نوش
ــتند كه وضعيتI/O ها را با شرايط از پيش  قادر هس
تعيين شده توسط كاربر، اعالم كنند اين مسأله باعث 
مى شود نسبت به سامانه هاىPollingقديمى، پهناى 

باند كمترى از شبكه اشغال شود. 
را   MOXA ــمند  هوش  OPC ــوالت  محص ــن  اي
ــتيبانى مى كنند، بنابراين امكان اتصال آنها با هر  پش
ــاده  ــكادا به راحتى و با چند تنظيم س ــامانه ى اس س

امكان پذير است. 
ــن كنترل كننده ى صنعتى  iologik E2200 اولي
ــراى برقرارى  ــت كه پروتكل SNMP V3 را ب اس
ــتيبانى  ــامانه هاى نظارتى پش ــا س ــى امن ب ارتباط
مى كند. اين پروتكل براى مهندسان IT اين امكان 
را فراهم مى كند كه به جاى استفاده از پروتكل هاى 
ــامانه هاى  ــط پروتكلSNMP به س ــنا، توس ناآش
ــى داشته باشند. بنابراين  نظارتى و كنترلى دسترس
امكان يكپارچه نمودن هر حسگر و تجهيزات متصل 
ــتگاه با شبكه ى اترنت و نرم افزارهاى مختلف  به دس

تحت SNMP وجود دارد.

 شركت ايزى نماينده رسمى
محصوالتAXOM  در ايران

تلفن:66 79 65 66
moxa@easyco.ccwww.easyco.cc

اين سوييچ / ترانسميتر كوچــك هوشمنـد همراه با 
يك نمايشگر بزرگ به صورت خاص براي سوييچ آالرم، 
مانيتورينگ و �on/o كنترل طراحي شده است. نقاط 
سوييچ به وسيله سه كـليد پايين نمايشگر، قابل برنامه 
ريـزي هستند عالوه بـر اين Process Value مي 
ــيگنال mA 20 -4  انتقال يابد .  ــد از طريق س توان
ــده در اين ماژول كه  ــاورى جديد به كار گرفته ش فن
ــده است، اين  Teach-in-Calibration ناميده ش
ــده  ــگر را در محل نصب ش امكان را مي دهد كه حس
كاليبره نماييم. اين عملكرد جديد پس از اين كه ميزان 
ــگر را در منـوي  برنامه ريزي وارد  فشار اعمالي به حس
ــيت ســلول  كرديـم به صورت خودكار ميزان حساس
(mV/bar)  كه K-factor ناميده مي شود را محاسبه 
 K-factor مي نمايد. شايان ذكر است كه تــغييرات
ــتگي به زمان كاركرد حسگر و شرايط فرآيند دارد.  بس
بيشترين كاربرد اين ماژول در صنايع سيمان، دارويي، 

غـــذايي، كاشي و سراميك مي باشد.

شركت برگ نماينده انحصارى 
شركت Burkert آلمان در ايران

تلفن : 300 200 26 021
فكس : 29 76 05 22 021

www.bargco.com
info@bargco.com

  L-Forceكننده  ي كنترل 
C نوع3200 

ترانسميتر
و سوييچ فشار

كنترل كننده ى هوشمند براى 
كاربردهاى كنترل از راه دور و 

سامانه ى آالرمينگ 456

ى
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4 اكتبر 2011 – شركت Lenze Americas كنترل 
ــوعC 3200  را به بازار عرضه  ــده ي L-Force ن كنن
ــرل حركت و نمايش در يك  نمود. تركيب PLC، كنت
دستگاه فشرده سبب ساده تر شدن مهندسي و افزايش 
 C 3200 ــردد. معماري صرفه جويي در هزينه مي گ
ــكلي است كه در يك كابينت كنترلي كوچك جا  به ش
ــت بدون نياز به فن يا باتري از طريق  ــده و قادر اس ش
يك UPS يكپارچه كار كند. از آن جايي كه اين وسيله 
بر پايه ي پردازشگرهاي Atom شركت Intel ساخته 
شده، بستري ايده آل براي اتوماسيون مبتني بر بهره وري 

انرژي مي باشد.
ــداز ECS و موتور  ــده ي C 3200 راه ان كنترل كنن
ــا هدايت  ــي از حركت ه ــق ترتيب MCS را از طري
ــت را برنامه ريزي  ــير حرك ــوده، هر نقطه از مس نم
ــتن حلقه هاي موقعيت  كرده و راه انداز را جهت بس

و سرعت با موتور هدايت مي نمايد. 
ماژول C 3200 به شكلي يكپارچه به ارتباط با چندين 
ــه ي ms1 ) تا 64 (با زمان  ــور، از 2 (با زمان چرخ مح
چرخه ي ms 6) مي پردازد. همچنين ماژول هاي ورودي/
خروجي سري 1000 شركت Lenze نيز مي توانند در 
كنار كنترل كننده و بر روي  گذرگاه اصلي قرار گرفته 
 Touch-probe .و باعث كاهش تأخير و جيتر گردند
ــي با  ــذرگاه اصل ــك گ capable I/O controls و ي
سرعت  Mbit/s 48 و با قابليت Time Stamp باعث 

تضمين دقت مي گردد.
ــودكار از  ــتاندارد خ ــدن پيكربندي اس با افزوده ش
طريق راه انداز حافظه ي فلش، جايگزيني دستگاه به 
 pluggable ــاده از طريق كارت حافظه ي شكل س
ــرور وب يكپارچه سبب  و عيب يابي از طريق يك س
ــا C 3200 از نظر كاهش زمان موردنياز  مي گردد ت
جهت راه اندازي و تعميرات باالتر از كنترل كننده هاي 
ديگر قرار گيرد. كنترل كننده ي C 3200 با نگاهي 
 IEC 61131-3،ــتانداردهاي اس از  ــه  آينده نگران
 (PLCopen، PLC Designer (CoDeSys3

و EtherCAT پشتيباني مي كند.
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ــيار زياد  ــر فرآيندهاى صنعتى بس ــان حاض در زم
ــان را فراهم  ــاى روزمره انس ــده اى نيازه و پيچي
ــن فرآيندهاى صنعتى در كارخانجات  مى  كنند. اي
ــتى و پوشاك، صنايع معدنى،  مواد غذايى، بهداش
ــگاه ها و موارد بسيار زياد ديگر  نيروگاه ها، پااليش
ــش آنچه در  ــاهده و پاي ــراى مش ــود دارند. ب وج
ــه منظور كنترل  ــن فرآيندها اتفاق مى افتد و ب اي
ــكل مطلوب نياز  ــام فرآيندها به ش ــى انج چگونگ
ــا و  ــرى پارامتره ــراى اندازه گي ــى ب ــه تجهيزات ب
ــت. اين  ــد در نقاط مختلف اس ــخصات فرآين مش
ــامل مواردى از قبيل فشار، دما، فلوى  پارامترها ش
ــطح مايع موجود در  عبورى از مقاطع مختلف، س
ــرى همچون رطوبت و  ــازن و پارامترهاى ديگ مخ

ــت. ــيدى بودن اس ميزان اس
ــاى مختلف  ــه ى روش ه ــه اراي ــث ابزاردقيق ب مبح
اندازه گيرى اين پارامترها پرداخته و تجهيزات مناسب 

براى اين منظور را ارايه مى كند.
ــيون و كنترل  كتاب ابزاردقيق كاربردى براى اتوماس
فرآيند با ديدگاهى كاربردى به ارايه ى روش هاى مختلف 
براى اندازه گيرى چهار كميت اصلى در فرآيندهاى صنعتى 
كه شامل فشار، دما، سطح و فلو است مى پردازد. در اين 
ــت نكات عملى در بكارگيرى اين  ــعى شده اس كتاب س
تجهيزات را كه در مراجع فارسى ديگر كمتر اشاره شده 
است از نقطه نظر استاندارد به ويژه استاندارد IPS مطرح 
شود تا بدين ترتيب راهنماى مناسبى براى عالقه مندان 

در اين زمينه باشد.
در فصـل اول از اين كتاب مفاهيم پايه اى و اصول 
ــق ارايه  ــرى و ابزاردقي ــث اندازه گي ــه در مبح اولي
ــته بندى تجهيزات  ــل دس ــت. در اين فص ــده اس ش
ــاخص هايى  ــرى از ديدگاه هاى مختلف، ش اندازه گي
كه در انتخاب تجهيزات ابزاردقيق تأثيرگذار هستند 
ــتانداردهايى كه در  ــوند، اس و بايد در نظر گرفته ش
زمينه ى ابزاردقيق مطرح بوده و مورد استفاده قرار 
ــيگنال هاى آنالوگ و آرايش هاى  مى گيرند، انواع س
ــوگ، اتصاالت  ــيگنال هاى آنال مختلف در انتقال س
ــى تجهيزات  ــب مكانيك ــف در نص ــى مختل مكانيك
ــر روى لوله ها و تيوب ها، انواع بدنه هاى  ابزاردقيق ب
ــته بندى آنها  ــى و نحوه ى دس ــزات الكتريك تجهي
ــتانداردهاى NEC و IEC و روش هاى  ــق اس مطاب

حفاظت در محيط هاى انفجارى ارايه شده است. 
ــده و انواع  ــار معرفى ش در فصـل دوم كميت فش
ــى و الكتريكى در اندازه گيرى آن  روش هاى مكانيك
ــر يك از اين روش ها  ــده و مزايا و معايب ه ارايه ش
ــت. در اين فصل گيج، ترانسميتر  معرفى گرديده اس
ــده و تجهيزات جانبى در  ــوييچ فشار معرفى ش و س

ــوارد كاربرد هر يك  ــب تجهيزات ابزاردقيق و م نص
ارايه شده است.

در فصل سوم انواع روش هاى اندازه گيرى دما شامل 
ــتفاده از ترموكوپل ها، RTDها و ترميستورها و  اس
 (Filled ــده ــامانه هاى پرش كالس هاى مختلف س
(Systems و روش هاى غيرتماسى شامل تابشى و 
صوتى ارايه شده است. در ادامه ى اين فصل ترموول 
ــى در اندازه گيرى دما معرفى  به عنوان ابزارى جانب

شده و انواع و مشخصات آن ارايه گرديده است.
ــف اندازه گيرى  در فصـل چهـارم روش هاى مختل
ــده و  ــته و نقطه اى ارايه ش ــورت پيوس ــطح به ص س
ــكالت هر يك ذكر شده است.  روش هاى نصب و مش

ــب  راهنمايى هاى الزم به منظور انتخاب جنس مناس
ــرايط مختلف  تجهيزات اندازه گيرى در مواجهه با ش

فرآيند نيز ارايه شده است.
در فصل پنجم آشنايى اجمالى با انواع سياالت ارايه 
شده و نحوه اندازه گيرى فلوى آنها بسته به نوع سيال، 
حجم، فشار و مسايل خوردگى معرفى شده و اصول و 

چگونگى نصب تجهيزات اندازه گيرى ارايه شده اند.

-----------------------------------------
نشانى مركز پخش:

ــى، خيابان ايرانشهر، پالك 16،  تهران، ميدان فردوس
طبقه سوم، واحد 5   تلفن :21 و 20 58 53 88

ــاى مختلف  ــه ى روش ه ــه اراي ــث ابزاردقيق ب مبح
اندازه گيرى اين پارامترها پرداخته و تجهيزات مناسب 

ــيون و كنترل   براى اتوماس
فرآيند با ديدگاهى كاربردى به ارايه ى روش هاى مختلف 
براى اندازه گيرى چهار كميت اصلى در فرآيندهاى صنعتى 
كه شامل فشار، دما، سطح و فلو است مى پردازد. در اين 
ــت نكات عملى در بكارگيرى اين  ــعى شده اس كتاب س
تجهيزات را كه در مراجع فارسى ديگر كمتر اشاره شده 
 مطرح 
شود تا بدين ترتيب راهنماى مناسبى براى عالقه مندان 

 از اين كتاب مفاهيم پايه اى و اصول 
ــق ارايه  ــرى و ابزاردقي ــث اندازه گي ــه در مبح اولي
ــته بندى تجهيزات  ــل دس ــت. در اين فص ــده اس ش
ــاخص هايى  ــرى از ديدگاه هاى مختلف، ش اندازه گي
كه در انتخاب تجهيزات ابزاردقيق تأثيرگذار هستند 
ــتانداردهايى كه در  ــوند، اس و بايد در نظر گرفته ش
زمينه ى ابزاردقيق مطرح بوده و مورد استفاده قرار 
ــيگنال هاى آنالوگ و آرايش هاى  مى گيرند، انواع س
ــوگ، اتصاالت  ــيگنال هاى آنال مختلف در انتقال س
ــى تجهيزات  ــب مكانيك ــف در نص ــى مختل مكانيك
ــر روى لوله ها و تيوب ها، انواع بدنه هاى  ابزاردقيق ب
ــته بندى آنها  ــى و نحوه ى دس ــزات الكتريك تجهي
 و روش هاى 

ــده و انواع  ــار معرفى ش كميت فش
ــى و الكتريكى در اندازه گيرى آن  روش هاى مكانيك
ــر يك از اين روش ها  ــده و مزايا و معايب ه ارايه ش
ــت. در اين فصل گيج، ترانسميتر  معرفى گرديده اس
ــده و تجهيزات جانبى در  ــوييچ فشار معرفى ش و س

كتاب ابزاردقيق كاربردى براى اتوماسيون و كنترل فرآيند
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ماجراى اختالس سه هزار ميليارد تومانى اخير بهانه اى 
به دســت بانك هاى دولتى داد تــا ضمن جمع كردن 
بساط ال.سى ريالى، اندك اعتبارات ريفاينانس خريد 
مواد اوليــه را نيز براى بخش خصوصى به نصف رقم 
ســال گذشــته تقليل دهند و براى اعطاى تســهيالت 
حتى بــه صنعتگران خوش حســاب كشــور، بيش از 
پيش مانع تراشــى كنند. در اين ميان حذف گشــايش 
اعتبار اسنادى ريالى و منوط كردن آن به دولتى بودن 
يكــى از طرفين معامله، معامالت اعتبارى ميان صنايع 
پايين دســتى و صنايع باالدستى بخش خصوصى را با 

مشكالت جدى مواجه كرد.
اين در حالى است كه بدهى دولت به بخش خصوصى، 
دوبرابر بدهى بخش خصوصى به دولت بوده و دولت، 
خود بدهكار بدحســاب ترى نسبت به بخش خصوصى 
اســت. در ايام اخير قائم مقــام دبيركل خانه ي صنعت و 
معدن، ميزان بدهى دولت به كارخانه ها را بدون احتساب 
بدهى هاى مربوط به پيمانكاران بخش خصوصى، بيش از 
دوبرابر بدهى معوق واحدهاى توليدى 18 استان كشور 
به بانك هــاى دولتى اعالم كرد؛ آرمــان خالقى بدهى 
دولت را 3500 ميليارد تومان و بدهى بخش خصوصى 

را 1600 ميليارد تومان برشمرد و گفت: «دولت به ميزان 
توان خود با بخش خصوصى قرارداد ببندد تا اين بخش 

درگير مسايل حاشيه اى نشود.»
وى با اشــاره به قانون هدفمندى يارانه ها افزود: «پس 
از اجــراى اين قانــون، بانك ها برخــالف وعده هاى 
دولــت همراهى خوبى بــا توليدكنندگان نداشــتند.» 
خالقى درباره ي ماده ي 28 قانون بودجه ي امسال كه 
بــه بانك ها اجازه مهلت بازپرداخت بدهى هاى معوق 
را مى دهد، گفت: «نه تنها اين كار انجام نشــده است، 
بلكه اســتمهال و تقســيط 5 ســاله ي بدهى معوقه ي 

ش
زار

ــ
ــ

ــ
گ

بدهى دولت به
بخش خصوصى؛ 

دوبرابر بدهى
بخش خصوصى به دولت!

بدهى دولت به
بخش خصوصى؛ 

دوبرابر بدهى
بخش خصوصى به دولت!

تهيه كننده : محمدعلى ديانتى زاده
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توليدكنندگان با بســتن قرارداد جديد و افزايش سود 
از 12 به 18 درصد انجام مى گيرد!»

اما عــالوه بر مطالبــات كارخانه ها، دولــت 12 هزار 
ميليارد تومان نيز به شــركت هاى پيمانكارى بدهكار 
اســت و اين بدهى، 200 شــركت از مجريان پيشــين 
پروژه هــاى كشــور را در معرض انحالل قــرار داده 
اســت. منوچهــر اقبالي، دبيــر انجمن شــركت هاي 
پيمانــكار تأسيســات و تجهيزات صنعتي بــا بيان اين 
مطلب مى گويد: «شــركت هاي عضو انجمن تاكنون 
نتوانسته اند بابت اجراي پروژه ها از كارفرمايان دولتي 

طلب خود را وصول كنند.»
در هميــن حــال عضــو هيــأت مديــره ي انجمــن 
شركت هاى ســاختمانى هشدار داده است: «مجموع 
مطالبات شــركت هاى پيمانكارى از دولت ظرف دو 
ســال اخير نزديك بــه 12 هزار ميليارد تومان شــده 
است كه به شــدت بخش خصوصى را از نظر تداوم 
فعاليت تهديد مى كند.» جواد خوانســارى مى افزايد: 
«ســهم مطالبات شــركت هاى پيمانكار در حوزه ي 

وزارت نيرو بالغ بر چهار هزار ميليارد تومان اســت. 
در بخش راه و شهرســازى اين رقم سه هزار ميليارد 
تومان برآورد شــده است و ساير مطالبات مربوط به 

ديگر رشــته ها اســت.»
وى مطالبات معوق را به زيان كشور و بخش خصوصى 
مى داند و مى گويد: «نبود منابع مالى موجب تعويق زمان 
اجراى پروژه ها شــده اســت و پيمانكاران هم امكان به 
نتيجه رســاندن برنامه ريزى صورت گرفتــه را ندارند.» 
اين فعال تشــكلى ادامه مى دهد: «دولت براى پرداخت 
مطالبات شيوه هاى مختلفى را پيشنهاد كرده كه ازجمله 
آن ها عرضه ي اوراق مشــاركت و يا ســهام واحدهاى 
توليدى بوده، اما تاكنون هيچ يك از وعده هاى داده شده 

شكل عملى به خود نگرفته است.» 

حواشى پررنگ تر از متن
يكى ديگر از تشكل  هايى كه اعضاى آن با مشكل مطالبات 
معوق سنگين و آسيب زننده از كارفرمايان دولتى مواجه 
هستند، انجمن صنفى شركت هاى اتوماسيون صنعتى است. 

يكى از اعضاى اين انجمن در اين باره مى گويد: «كارفرمايان 
دولتى از شركت هاى تابعه ي وزراتخانه هاى نفت، نيرو و 
صنعت، معدن و تجارت معموالً به بهانه ي نداشتن بودجه، 
پرداخت هاى مربوط به پيمانكاران و سازندگان داخلى از 

بخش خصوصى را عقب مى اندازند.»
آرتور هوسپيان با اشاره به مطالبه ي معوق 70 ميليارد ريالى 
شركت ســامانه هاى هوشــمند  فرازگامان از بخش هاى 
مختلــف دولتــى اعــم از نفت و نيــرو و خــودرو بابت 
سفارشات تحويل شده مى  افزايد: «مى دانيد كه براى گرفتن 
يــك پيش پرداخت 30درصدى از مبلغ قــرارداد، نياز به 
يك ضمانت نامه ي مالى به همان ميزان است كه تنظيم آن 
مستلزم ارايه ي وثايق ملكى است. اما مشكل اين جاست كه 
وقتى با وجود تحويل سفارش، مطالبات پيمانكار پرداخت 
نمى شود، نمى توان مبلغ ضمانت را آزاد كرد! چون آزاد 
كردن ضمانت را منوط به تسويه مى دانند و كارى ندارند 
كه تســويه به چه دليلى صورت نگرفته است و تازه براى 
تمديد اعتبار ضمانــت، مبلغى معــادل 10 درصد آن را 

به صورت ساالنه دريافت مى كنند!»

وى ادامه مى دهد: «يكى ديگر از مشــكالت، تأخيراتى 
است كه به خاطر بخش هايى از پروژه كه مسؤوليت انجام 
آن با كارفرماست ايجاد مى شود و نمونه ي آن قرارداد 12 
ماهه ي ما با يك كارفرماى دولتى براى ساخت دستگاهى 
بسيار پيچيده است كه قرار بود در ماه ششم از كار، يكى 
از قطعات و ابزار آن توسط كارفرما تهيه شود و در ماه نهم 
دستگاه به وســيله ي اين ابزار مورد امتحان قرار گيرد. اما 
كارفرما براى انجام اين كار يك سال و نيم تأخير داشت و 
پس از آن نيز از ما خواست تا خودمان قطعه ي مورد نظر 
را تهيه كنيم كه در عرض ســه ماه تهيه كرديم و سه ماه 

پس از آن نيز كار را به پايان رسانديم.»
هوسپيان اضافه مى كند: «اما در پايان كار، كارفرما اعالم 

كرد كه ديگر اين دستگاه را نمى خواهد و ظاهراً پرداخت 
مبلــغ اين قرارداد نيز برايش در اولويت قرار ندارد و اين 
در حالى اســت كه ســه دانشگاه كشــور و يك مشاور 
خارجى ما را در ساخت اين دستگاه همراهى كرده اند و 
ماحصل آن با تحسين مقامات عالى رتبه ي نظام و پوشش 
تلويزيونى به عنوان يك افتخار ملى همراه بوده اســت. 
از سوى ديگر در اين 2/5ســال، سه برابر پيش پرداخت 
قرارداد آن هزينه شــده و 200 ميليــون تومان هم براى 

تمديد ضمانت پيش پرداخت آن پرداخت شده است!»
وى عدم تضمين از ســوى كارفرما را يكى از مشكالت 
مهــم پيمانكاران و ســازندگان داخلى برشــمرده و بيان 
مى دارد: «در كشــورهاى خارجى گشايش اعتبارات در 

يكى از طرف  قالب ضمانت هاى متقابل فى مابين دو بانكـ 
ـ صورت مى گيرد، اما در  كارفرما و يكى از طرف پيمانكار

اين جا هيچ تضمينى از سوى كارفرما ارايه نمى شود.»
مديرعامل شــركت ســامانه هاى هوشــمند فرازگامان 
در بخش ديگرى از ســخنان خود با اشــاره به دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده از فاكتورهاى وصول نشده براى 
كارفرمايان دولتى مى گويد: «سازمان امور مالياتى براى 
يك فاكتور 3 ميليارد تومانى وصول نشــده ما، 4 درصد 
يعنى 120 ميليــون تومان ماليات بر ارزش افزوده مطالبه 
كرده  و به ازاى هر روز تأخير در پرداخت اين ماليات نيز 

2 درصد جريمه به آن اضاف مى كند!»
وى مشكل اصلى را بى مســؤوليتى كارفرمايان نسبت 
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به عواقب تعويق ها مى داند و مى گويد: «مشكالتى كه 
اين مطالبات معوق در پرداخت ماليات ها، دستمزدها 
و حق بيمه ي كاركنان ايجاد مى كند، متوجه ما است 
و كارفرما كارى ندارد كه مثًال به ازاى هر 5 روز تأخير 
در پرداخت حق بيمه ي كاركنان براى ما جريمه هاى 

غيرمشخص منظور مى شود.»
هوسپيان از دست دادن نيروى انسانى متخصص و ماهر 
را از عواقب جبران ناپذير مشــكالت مالى ناشى از عدم 
پرداخت ها ذكر كــرده و مى افزايد: «براى تربيت برخى 
از نيروهاى انســانى متخصص و ماهرى كه به خاطر اين 
مشكالت مالى نمى توانيم پاسخگوى تعهداتمان نسبت 
به آنان باشيم، هزينه هاى هنگفتى مانند اعزام به خارج از 

كشور براى آموزش صورت گرفته است.»

ميزان نيازمندى بسيارى از بخش ها؛ 
اختالس تا !

اما در همين حــال، متوليان دولتى بخش هاى صنعت، 
معــدن، صــادرات و عمران كشــور، اكنــون پس از 

فروكــش كردن اخبار و شــنيده هاى جنجالى مربوط 
به اختالس ســه هزار ميلياردى، دريافت تســهيالت و 
اعتباراتى در حد اين رقم را در بخش هاى مورد نياز، 
توقعــى دور از واقع و منطق نمى دانند و از ســامانه ي 
بانكى كشــور انتظار همكارى بيشترى دارند و جالب 
اين جا اســت كه حداقل تسهيالت مورد انتظار در هر 

بخش رقمى معادل عدد اختالس اخير است!
وزيــر صنعت، معــدن و تجــارت مى گويــد مجموع 
تسهيالت پرداختى بســته ي اول و قيمت هاى ترجيحى 
حامل هاى انرژى بيانگر پرداخت سه هزار ميليارد تومان 
يارانه به بخش صنعت و معدن تاكنون است و حداقل سه 
هزار ميليارد تومان ديگر براي بازسازي صنايع مورد نياز 
است. از سوى ديگر رييس كميسيون عمران مجلس هم 
اعالم كرده اســت كه براي ساخت ساالنه هزار كيلومتر 

راه آهن بايد سه هزار ميليارد تومان صرف شود.
رييــس كل بانــك مركزي نيــز در مراســم روز ملي 
صادرات، مجموع تســهيالت در نظر گرفته شده براي 
بخش صادرات را بيش از ســه هزار ميليارد تومان ذكر 

كرد و مديرعامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع 
معدني ايران (ايميدرو) هم تحقق اهداف توسعه اي معدن 
و صنايع معدني كشور در افق برنامه ها را نيازمند حدود 
شش هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري يعنى معادل دو 

برابر رقم اختالس اخير اعالم كرده است.
عضو هيأت مديره ي انجمن شركت هاى ساختمانى در اين 
باره مى گويد: «دولت ساالنه بودجه هاى عمرانى را در رقم 
اسمى افزايش مى دهد، اما در مقايسه با تورم، اين امر نه تنها 
با رشد مواجه نيست، بلكه هر سال تنزل يافته و زيان بخش 
خصوصى از اين راه نيز ادامه مى يابد.» جواد خوانسارى يكى 
ديگر از ضعف هاى مربوط به طرح ها را تخصيص نيافتن 
100 درصــد بودجه ي مربوطه ذكر كــرده و بيان مى دارد: 
«ســاالنه 60 درصد بودجــه ي عمرانى تخصيص مى يابد، 

درحالى كه بقيه صرف هزينه هاى جارى مى شود.»
و درنهايــت اميــد آن كــه دولت بــا اتخــاذ تدابير و 
تمهيــدات الزم تا پايان ســال جارى دســتكم بتواند 
مطالبات پيمانكاران را پرداخت كند و زمينه ي تداوم 

فعاليت آنان را فراهم سازد.
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شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى، نهادى است 
كه براساس ماده ي 68 مكرر «6» از فصل پنجم اليحه ي 
برنامه ي توســعه يعنى «تبادل نظر دولــت و بخش هاى 
خصوصــى و تعاونى و تســهيل فعاليت ايــن بخش ها، 
بررســى و رفع موانع كسب و كار و اتخاذ تصميم مؤثر 

براى اقدامات الزم» تشكيل و آغاز به كار كرده است.
اين شــورا 19 عضو دارد كه هشــت نفر آن ها وزير، 
دو نفر معاون قوه ي قضاييه (با يك رأى) و چهار نفر 
از رؤساى كميســيون هاى مجلس هستند. رييس كل 
بانك مركزى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى 
رييس جمهــور، رييــس اتــاق بازرگانــى و صنايع و 
معادن ايــران، دبيركل اتاق تعاون و شــهردار تهران 
ديگر اعضاى اين شــورا را تشــكيل مى دهند. هشت 
نفــر از مديران عامل شــركت هاى برتر خصوصى و 
تعاونى هم كــه جمعاً يك رأى دارنــد، عضو ديگر 

شوراى گفتگوى دولت و بخش خصوصى هســتند.
جلســات اين شــورا كــه رييــس آن وزيــر امور 
اقتصادى و دارايى اســت، بايد حداقل هر 15 روز 
يــك بار برگزار شــود و وزراى صنعــت، معدن و 
تجــارت، تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى، جهــاد 
كشــاورزى، نفت و نيرو نيز در آن حضور خواهند 
داشــت. متعاقب تشكيل اين شــورا در سطح ملى، 

مجموعه ي متناظر آن نيز بايد براســاس ماده ي 75 
قانون برنامه ي پنجم توســعه بــا هماهنگى معاونت 
برنامه ريزى اســتاندارى هر استان، در سطح استانى 
تشكيل شــود كه بررسى و رفع موانع كسب و كار 
و اتخــاذ تصميــم مؤثر بــراى تســهيل فعاليت هاى 
اقتصادى بخش هاى خصوصى و تعاونى در ســطح 

اســتان از وظايف آن اســت.
اعضــاى اين شــورا نيز شــامل معاونــت برنامه ريزى 
اســتان، رؤســاى  نماينــدگان  اســتاندارى، مجمــع 
تجــارت، جهــاد  و  معــدن  ســازمان هاى صنعــت، 
كشــاورزى، تعــاون، كار و رفــاه اجتماعــى، رييس 
كل دادگســترى، مديران شــركت هاى گاز و توزيع 
برق استانى و رؤســاى اتاق هاى بازرگانى و تعاون و 

شهردار مركز استان هستند.
نخســتين جلسه ي شــوراى گفتگوى دولت و بخش 
خصوصى در ســطح ملــى، در فروردين ماه امســال 
بــا حضور ســخنگوى اقتصادى دولــت (وزير امور 
اقتصادى و دارايى) و شــانزدهمين جلســه ي آن نيز 
نوزدهم دى ماه ســال جــارى با حضــور نمايندگان 
بخــش خصوصــي و تعاونــي و همچنيــن معاونت 
قــوه ي قضائيه، رييس كميســيون  جهاد كشــاورزي 
مجلــس شــوراي اســالمي، معاونان وزيــر صنعت، 

آشنايى با  شوراى
 گفتگوى دولت

و بخش خصوصى
تهيه كننده : گروه گزارش
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معــدن و تجارت، معاونــت برنامه ريــزي و نظارت 
راهبردي رياست جمهوري، وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعي،  وزير نيرو و شــهردار تهران در محل اتاق 

ايران برگزار شــد.
به عنــوان نمونــه اى از مســايل مطروحــه، نخســتين 
بند از دســتور اين جلســه ارايه ي گــزارش معاونت 
برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياســت جمهوري در 
مورد اجرايي شــدن ماده ي 62 قانــون برنامه ي پنجم 
توسعه (ساماندهي مجوزهاى فعاليت هاي اقتصادى)، 
بند دوم آن ارايه ي گزارشــي در مورد ماده 78 قانون 
بودجه سال 1390 (تجديد ارزيابي دارايي ها با هدف 
استفاده ي بيشتر از تســهيالت بانكي و ضمانت نامه ها 
و معافيت از ماليات افزايش ارزيابي) و دســتور سوم 
جلســه نيز پيگيــري اجراي بند «و» مــاده ي 80 قانون 
برنامه ي پنجم توســعه (كمك پلكانــي در پرداخت 

سهم كارفرما از حق بيمه) بود.
در اين جلســه گزارشــي نيز از تصويــب قانون بهبود 
مســتمر محيــط كســب و كار در مجلس و مــواد 29 
گانه ي اين قانون ارايه شــد كه گفته مى شــود پس از 
تأمين نظرات شوراي نگهبان، براي اجرا ابالغ خواهد 
شــد. همچنيــن در مورد برخي مســايل ديگــر مانند 
تأمين برق واحدها در شــهرك هاي صنعتي، حمايت 

از تعاوني هــا و وصــول مطالبات تعاوني هــا از برخي 
شــركت هاي دولتي نيز مواردى توسط اعضاي شورا 

مطرح شد.
ســخنگوى اقتصادى دولت اميدوار اســت شــوراى 
گفتگــوى دولت و بخــش خصوصــى محلى براى 
همدلى و دلســوزى و ظرفيت ســازى بــراى اقتصاد 
ايران باشد و به تريبونى براى مجادله و ظرفيت سوزى 
تبديل نشــود. سيد شمس الدين حسينى با بيان اين كه 
بــراى اصالح اقتصاد ايــران بايد ســاختارها متحول 
شود، مى گويد: «بخش خصوصى و دولتى به تنهايى 
نمى تواننــد ايــن كار را انجام دهند و بــه تعامل نياز 
دارند و اين شــورا مى توانــد در كم كردن فاصله ي 
اين دو بخش مؤثر باشــد.» رييس شوراى گفتگوى 
دولت و بخــش خصوصى مى افزايــد: «دبيرخانه ي 
شــورا بايد مواردى را براى ســال جهــاد اقتصادى 
ازجمله افزايش بهره ورى و كاهش قيمت تمام شــده 

تعيين كند تا اجرايى شــود.»
رييــس اتاق بازرگانى و صنايــع و معادن ايران نيز در 
اين بــاره مى گويد: «بــراى نخســتين بار در حكمرانى 
اقتصاد كشــور سياســتى پياده سازى شــد تا در يك 
حركــت همدالنه ي منســجم و منظم، مديــران برتر 
اقتصــادى بخــش خصوصى كنــار هم بنشــينند و با 

همكارى سه قوه براى شكوفا كردن اقتصاد كشور به 
مديريت بخش خصوصى و تعاونى گام بردارند.»

محمد نهاونديان با اشــاره به توجــه دولت و مجلس 
در تصويب برنامه ي پنجم مبنى بر راه اندازى شوراى 
گفتگوى دولــت و بخش خصوصى مى افزايد: «براى 
كاركرد موفق اين شورا بايد نگاهى به گذشته صورت 
داد تا بتوان با استفاده از تجربيات گذشته راه پيش رو 
را با كمترين اشــتباهات طى كرد و بر همين اســاس 
گامى كــه هم اكنون با راه اندازى شــوراى گفتگوى 
دولت و بخش خصوصى برداشته شده بايد با رعايت 

تمامى جوانب ادامه يابد.»
به عنــوان عضــو شــوراى گفتگــوى دولــت  وى 
و بخــش خصوصــى، راه انــدازى ايــن شــورا را 
حاصل بلــوغ فكرى اقتصاد ايران دانســته و تأكيد 
مى كند: «غرض اين نيســت كه در اين شورا بخش 
خصوصى در شئون حاكميتى اقتصاد دخالت كند، 
بلكه بايد هر سياســتى كه مى خواهد اتخاذ شــود، 
قبًال در مشــورت با بخش خصوصى تصميم ســازى 
شــده باشــد. در واقع حاصل عقــل جمعى وزرا و 
بخش خصوصى در اين شورا بايد ما را به يقين در 
مورد تصميمــات اقتصادى برســاند، زيرا وظيفه ي 

اين شــورا اجماع ســازنده اســت.»

ش
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شركت «درنا صنعت مهر» كه نام 
آن در ذهن بسياري از كارشناسان 

اتوماسيون صنعتي كشور با نام 
PLCهاي  Fatek عجين است از 

اعضاي جديد اما فعال انجمن صنفي 
شركت هاي اتوماسيون صنعتي 
است كه در همين مدت كوتاه، 

تعامل بسيار مسؤوالنه و مؤثري 
را با انجمن داشته است. جناب 

آقاي مهندس رياحي مديرعامل 
محترم شركت درنا صنعت مهر، 

داراي مدرك كارشناسي در 
رشته ي مهندسي برق از دانشگاه 
شهيد چمران اهواز و كارشناسي 
 (MBA) ارشد   مديريت اجرايى

از سازمان مديريت صنعتى هستند 
و به واسطه ي استعداد و عالقه ي 

شخصي از زمان اشتغال به تحصيل 
در مقطع كارشناسي وارد عرصه ي 

اتوماسيون صنعتي شده اند. آن 
چه در ادامه آمده خالصه ي گفت 

و شنودي است كه در آذرماه سال 
جاري با آقاي مهندس رياحي 

در دفتر شركت درنا صنعت مهر 
داشتيم.

صنعت هوشـمند: آقاي مهندس رياحي ضمن 
سپاس از جنابعالي به دليل اين كه دعوت ما را 
براي حضور در ايـن مصاحبه پذيرفتيد؛ جهت 
ورود به بحث خواهشمندم تاريخچه ي شركت 
«درنا صنعت مهـر» و زمينه هاي اصلي فعاليت 

اين شركت را تشريح فرماييد. 

ــركت  ــن كه اين فرصت را در اختيار من و ش - از اي
ــگزارم.  ــما سپاس ــا صنعت مهر قرار داديد از ش درن
ــار درنا مهر  ــت مهر كه به اختص ــركت درنا صنع ش
ــال 1378 كار خود را با  ــود در س نيز ناميده مي ش
ــركت ريزپردازنده ي مهر شروع كرد و در سال  نام ش
ــركا و سرمايه گذاران،   فعاليت ها  1382 با تغيير ش
ــركت «درنا صنعت مهر» ادامه داده شد.  در قالب ش
ــيون صنعتي،  ــان روزهاي آغازين كار، اتوماس از هم
ــزات مبتني  ــن PLC و تجهي ــگ و  تأمي مانيتورين
ــتور كار  ــر PC به عنوان زمينه هاي اصلي، در دس ب
ــش بازرگاني هم موفق  ــركت قرار گرفت و در بخ ش
 Fatek ــركت ــاري از ش ــذ نمايندگي انحص ــه اخ ب
ــركت ديگر شديم. همانطور  كشور تايوان و چند ش
ــركت Fatek به صورت  ــتيد ش ــتحضر هس كه مس
ــت  انحصاري توليدكننده ي PLC هاى كامپكت اس
ــهرت و اعتبار قابل  ــي داراي ش ــطح جهان كه در س
ــركت  ــا نماينده ي انحصارى اين ش ــت. م قبولي اس
ــياى ميانه  و كشورهاي  در سطح منطقه شامل آس
ــن نماينده ى  ــج فارس و پر فروش تري حوزه ي خلي
ــركت در جهان هستيم و از سهم بازار خوبى  اين ش
برخوردار هستيم. البته در زمينه ي تأمين تجهيزات، 
ــركت Beijer سوئد را نيز در  محصوالت HMI ش
سطح منطقه عرضه مي كنيم. اتوماسيون نيروگاه هاي 
برق كوچك و پراكنده مبتني بر ژنراتورهاي ديزل و 
گازي نيز يكي ديگر از زمينه هاي اصلي كار ماست. 
در اين خصوص نيز با شركت ComAp جمهوري 
چك و شركت Datakom  از تركيه كه سازنده ي 
تجهيزات و ارايه كننده ي راه حل اتوماسيون ژنراتور 
ــتند همكاري نزديكي داريم  و نيروگاه هاي برق هس
ــركت ها را در بازار ايران عرضه  ــوالت اين ش و محص
مي كنيم و پروژه هاي متعددي را در اين زمينه اجرا 
ــرا داريم كه برخى از آنها به  ــت اج كرده و يا در دس
ــتند. اگر اشتباه نكنم ما  نوع خود منحصر بفرد هس
ــتيم كه به صورت تخصصى در   تنها عضو انجمن هس

اين زمينه فعاليت مى كنيم .
ــيون  ــه ي اتوماس ــز وارد عرص ــته ني ــال گذش از س
ــال حاضر در  ــديم و درح ــا BMS ش ــاختمان ي س
ــاختمان و  ــات س ــازي تأسيس زمينه ي هوشمندس

مديريت هوشمند ساختمان كار مي كنيم.
 امروز پس از گذشت حدود 12 سال از آغاز فعاليت، 
ــاز  ــركت به عنوان  تأمين كننده و يكپارچه س اين ش
سامانه هاي اتوماسيون صنعتي در خدمت واحدهاي 
ــد و  ــور مي باش ــدي و كارخانجات صنعتي كش تولي

ــور در قالب تأمين  ــيعي از صنايع كش ــا طيف وس ب
ــروژه همكاري نزديك دارد كه  تجهيزات و اجراي پ
ــين  ــه مي توان به صنايعي همچون ماش از آن جمل
ــازى ، قطعه سازي خودرو، لوازم خانگي، الستيك  س
ــته بندى،  ــتيك، صنايع غذايي ، چاپ و بس و پالس
ــزي، مصالح  ــع فل ــه،  صناي ــور و شيش ــاجى، بل نس

ساختمان، نفت و گاز و پتروشيمي اشاره نمود.
ــات فني و  ــه ي خدم ــن كاال و اراي ــر تأمي ــالوه ب ع
ــامانه هاي اتوماسيون صنعتي  مهندسي، آموزش س
ــم از ديگر  ــك ه ــاى كوچ ــيون نيروگاه ه و اتوماس

زمينه هاي كاري ماست.

صنعت هوشـمند: در فرمايشـات خود اشـاره 
فرموديد كه با شـركت هايي از اروپا  همكاري 
داريـد. آيـا ايـن همكاري هـا بـه واسـطه ي 
تحريم هـاي اعمالـي عليه ايران محـدود و يا 

قطع نشده است؟
 

ــه قطع روابط  ــبختانه اين تحريم ها منجر ب - خوش
ــده اما مجبور  ــركت هاي خارجي نش تجاري ما با ش
ــتقيم پيگيري  ــورت غيرمس ــده ايم امور را به ص ش
ــا برندهاي معروف  ــاني كه ب كنيم. فكر مي كنم كس
ــش از ما تحت تأثير  ــل زيمنس كار مي كردند بي مث
ــون برندهايي كه  ــرار گرفته اند. ولي چ ــا ق تحريم ه
ــتند  ــم چندان بزرگ نيس ــا كار مي كني ــا با آن ه م
محصوالتشان هنوز هم به صورت غيرمستقيم امكان 

ورود به ايران را دارند. 
ــاي بانكي و  ــي تحريم ها وارد عرصه ه ــه از وقت البت
تبادالت مالي شده شرايط بسيار سخت تر از گذشته 
ــور كلي براي  ــراي ما و به ط ــت. آن چه ب ــده اس ش
صنعت مشكل ساز شده است سياست هاي ناكارآمد 
ــت كه بيش از  ــى در برابر اين تحريم ها اس و انفعال
ــت ها  ــود تحريم ها به ما ضربه مي زند. اين سياس خ
ــت كه هم  ــد ديدگاه راهبردى اس ــا فاق و عملكرده
ــب و كار ما تأثير منفي  ــتقيم بر كس به صورت مس
ــودي كه در حوزه ي صنايع  ــم از طريق رك دارد و ه
ايجاد مي كند باعث كاهش تقاضا شده است. به نظر 
ــه بخوريم از  ــن كه از بيرون ضرب ــن ما بيش از اي م
ــان ضربه  ــت و انفعالى خودم ــت هاي نادرس سياس
ــم. براي مثال ما كااليي را كه امكان توليد  مي خوري
ــل هم وجود ندارد باالخره با هر ترفندي  آن در داخ
ــال  ــه بر ارتباطاتي كه از 10 س ــت و با تكي كه هس
پيش برقرار كرده ايم تا پشت گمرك ايران مي آوريم 
و طرف خارجي هم حاضر مي شود تمام ريسك اين 
ــت  ــا اين كه مي داند كاال قرار اس ــرد و ب كار را بپذي
ــال  ــود آن را براي ما ارس ــران به كار گرفته ش در اي
ــم از ما طلب نمي كند  ــد و قيمت باالتري  ه مى كن
ــى و  ــن كاال هفته ها به دليل وجود بروكراس ولي اي
ــكان ترخيص پيدا  ــت و پا گير ادارى ام قوانين دس

نمى كند . 

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
فقدان تفكر م

راهبردى در 
مديريت كسب 
و كار كشور در 

ها مواجهه باتحريم 

مصاحبه كننده : 
مهندس وحيد تيمورى
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ــيد كه در كار ما تحريم بيشتر اثرگذار  بنابراين اگر بپرس
ــم عوامل داخلى اثر  ــت يا عوامل داخلى؛ من مي گوي اس
ــب و كار دارند  تا تحريم ها. به  ــترى  بر كس گذارى بيش
عبارت ديگر مشكل ما فقدان تفكر راهبردى در مديريت 

كسب و كار  كشور در مواجهه با تحريم هاست .
ــفته  ــما ببينيد چه آش ــث قيمت ارز ش االن در بح
ــده و چه مشكالتي براي كساني كه  بازاري ايجاد ش
در بخش خصوصي و توليد فعال هستند پديد آمده 
است. اين نوسانات نامعقول به طور مستقيم مربوط 
ــت به سياست هاي مالى و پولى . اگر هم مشكلي  اس
ــت هاي متوازن و  ــود بايد با سياس در بازار ايجاد ش
معقول با آن برخورد كرد نه اين كه خودمان به اين 

آشفتگي دامن بزنيم.
 

صنعت هوشـمند: تحريـم در حجم پروژه هاي 
ارجاعـي به شـركت شـما چه تأثيري داشـته 

است؟ 
 

ــال  ــت و از س - تحريم موضوع تازه اى براى ما نيس
ــرم مى كنيم. فروش و  ــت و پنجه ن 2006 با آن دس
ــال هاي اخير كه بحث  حجم پروژه هاي ما در طي س
ــده نه تنها كاهش نيافته بلكه از  تحريم ها مطرح ش
ــد منطقي و معقول هم برخوردار بوده است.  يك رش
ــه بخش عمده اي از اين روند مثبت به طور حتم  البت
مربوط به برنامه ريزي اي و تدابيرى است كه شركت 
ــال به سال هم اين  ــال هاى قبل داشته و س ما از س
برنامه ها را بازنگري و اصالح مي كند. البته بخشي هم 
به طور غيرمستقيم مربوط به تحريم ها مى باشد. زيرا 
تحريم باعث شده كه برندهاي معروف و بزرگ جهت 
فعاليت در ايران با مشكالت جدي مواجه شوند و به 
ــد كه عرصه براي برندهاي ديگر مهياتر  نظر مي رس
ــت. البته قصدم اين نيست كه  ــاعدتر شده اس و مس
بگويم تحريم خوب است و آثار مثبت داشته چون از 
طرف ديگر به دليل اينكه  كل صنعت ما را با مشكل 
مواجه كرده سلسله وار بر تمامي فعاالن بخش صنعت 
ــزرگ گرفته تا كارگاه هاى  از كارخانجات و صنايع ب
ــدگان جزء تجهيزات و خدمات  كوچك و تأمين كنن
ــتند. به  ــي درگير تبعات منفي آن هس ــه به نوع هم
ــرايط سخت و  ــركتي كه در اين ش طور حتم اگر ش
ــد دارد اگر در شرايط  تحت تحريم روندي رو به رش
اقتصادي و سياسي عادي قرار گيرد و بتواند با دنياي 
ــد؛ موفقيت هاي  ــي ارتباط برقرار كن خارج به راحت

بسيار بيشتري را به دست خواهد آورد.
ــتريان  همان طور كه عرض كردم تحريم بر روي مش
ــت. يكى از  ــته اس ــادي داش ــيار زي ــر بس ــا تأثي م
ــمگير سرمايه گذارى  عمده ترين داليل،كمبود چش
ــور است . به عنوان  ــتقيم و غير مستقيم در كش مس
ــك صنعت مادر ،  ــازي كه ي نمونه صنعت ماشين س
پايه و زاينده است و رونق آن موجب رونق اقتصادي 
ــور مي شود با مشكالت جدى مواجه شده است.   كش

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

آن چه براي ما و به 
طور كلي براي صنعت 

مشكل ساز شده است 
سياست هاي ناكارآمد 
و انفعالى در برابر اين 

تحريم ها ست كه
 بيش از خود تحريم ها 

به ما ضربه مي زند.
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ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
ــفانه در پي تحريم ها صنعت ماشين سازي در م متأس

ــت به يك  ــور ما كه روند اميدواركننده اي داش كش
ــت و اين براي صنعت ما بسيار  باره رو به افول گذاش
مخرب و آزاردهنده است. من از اين فرصت استفاده 
مى كنم و از همه مسئوالن درخواست مى كنم كه از 

افول اين صنعت جلوگيرى كنند.

صنعت هوشمند: در بيانات قبلي خود از نوسان 
نرخ ارز گفتيد؛ لطفًا بفرماييد كه شـما در اين 

خصوص با چه مشكالتي مواجه شده ايد.
 

ــا و قراردادهاي  ــش از 70درصد حجم پروژه ه - بي
ــت. چون  ــده اس ــر اين موضوع ش ــاري ما درگي ج
ــت و در بخش خريد  خريدهاي ما اغلب اعتباري اس
ــان مبناي اعالم  ــياري از قراردادها و پروژه هايم بس
قيمت ما به مشتري براساس دالر 1090بوده است و 
كااليي را كه با فرض دالر 1090 تومان از فروشنده 
ــتفاده كرده ايم در  ــل گرفته ايم و در پروژه اس تحوي
ــاس دالر 1500 تومان  هنگام بازپرداخت بايد براس
ــدود 40 درصد تحميل  ــم و اين يعني ح عمل كني
ــه اصوالً اقتصادى بودن  هزينه ي اضافي به پروژه ك

پروژه زير سؤال مى رود. 
ــى ثباتى در  ــرخ ارز به ب ــان ن ــرف ديگر نوس  از ط
ــرمايه گذارى و كاهش قدرت خريد صنايع منجر  س
ــت براى محصوالت  ــده و باعث كاهش در خواس ش

اتوماسيون شده است.
 

صنعت هوشـمند: به طور كلي آيا از نگاه شـما 
بانك هـاي كشـور نقش خـود را بـه خوبي در 

اقتصاد ايفا  مي كنند؟ 
 

ــت خير؛  اما  ــه اي كه مربوط به كار ماس - از آن جنب
ــان  ــه در كل چطور عمل مي كنند كارشناس اين ك
ــوان يك عضو  ــر دهند. ما به عن ــادي بايد نظ اقتص
ــور كه بايد بتوانيم بر  كوچك از بخش خصوصي كش
ــاب  روي بانك به عنوان يك منبع تأمين مالى حس
كنيم از عملكرد بانك ها رضايت نداريم و تهديدهايى 
ــامانه ى بانكى متوجه صنعت كشور است را  كه از س
كمتر از تحريم هاى بيگانگان نمى دانيم.  به نظر من 
ــا نقش راهبردى خود را در قبال تحريم ها به  بانك ه

خوبى ايفا نمى كنند .
ــتوانه  ــنويم كه افرادي بدون پش از يك طرف مي ش
ــى  ــخص بانك ــاى مش ــارج از روال ه ــه و خ و وثيق
ــت  ــا تومان وام مي گيرند و معلوم هم نيس ميليارده
ــر وقتي  ــد از طرف ديگ ــا مي رون ــا كج ــن پول ه اي
ــك مراجعه  ــك وام 50 ميليوني به بان ــراي  ي ــا ب م
ــخت گيري هايي مواجه مي شويم كه  مي كنيم با س
ترجيح مي دهيم از اصل موضوع صرف نظر كنيم. به 
همين علت ما تصميم گرفتيم در كار خودمان روي 
ــاب نكنيم و به پول بانك وابسته نباشيم  بانك حس

ــن كار را حس مي كنيم و  ــم آثار مثبت اي و االن ه
ــبختانه بدهي قابل توجهى به بانك نداريم. در  خوش
حال حاضر اعتباري كه نزد طرف هاي خارجي داريم 
ــت تا اعتباري كه بانك به ما  ــازتر اس براي ما كارس

مي دهد. 
ــاور داريم و رونق  ــى ب ــر به اصل 44 قانون اساس اگ
ــور مى دانيم،  ــعه در كش ــب و كار را محور توس كس
ــامانه ى بانكى يكى از گلوگاه هاى اصلى است كه  س

بايد مورد بازنگرى اساسى قرار گيرد.

صنعت هوشمند: در بحث آموزش، شركت درنا 
صنعت مهر چه فعاليت ها و برنامه هايي دارد؟

 
ــركت در دستور كار ما بوده  - آموزش از آغاز كار ش
ــكل و رويكردي  ــال پيش با ش ــدود دو س ــا از ح ام
ــم. آموزش هاي ما در  ــي گرفتي ــد آموزش را پ جدي
ــت و اغلب،  ــًال تخصصي و ويژه اس ــال حاضر كام ح
ــاى ديگر  ــم كه در ج ــوزش مي دهي ــواردي را آم م
ــال ما بحث آموزش  ــوند. براي مث كمتر ارايه مي ش
ــامانه هاى كنترل ژنراتورهاي ديزلى را  تخصصى س
ــركت ما در جاي  ــما غير از ش ارايه مى كنيم كه ش

ديگري نمي توانيد آن را ببينيد.
 

صنعت هوشمند: چه مدت است كه به عضويت 
انجمن درآمده ايد و علت اين عضويت چه بوده 

است؟
 

ــديم و  ــال عضو انجمن ش ــل همين س ــا از اواي - م
سابقه ي عضويت ما به يك سال نرسيده است. البته 
ــت كه با انجمن ارتباط داريم و عملكرد آن  سال هاس
ــته برداشت ما اين بود  ــتيم. در گذش را زير نظر داش
ــاز خاصي براي ما ندارد  ــه عضويت در انجمن امتي ك
كه شايد علت آن نقش كمرنگ انجمن بود. هميشه 
ــت در انجمن چقدر  ــه اين فكر مي كردم كه عضوي ب
مي تواند براي ما مفيد باشد. خوشبختانه در سال هاي 
ــاس كرديم كه جايگاه انجمن بسيار بهتر  اخير احس
ــذاري و چانه زني انجمن  ــده و قدرت اثرگ از قبل ش
ــتگاه هاي دولتي افزايش يافته است. به همين  با دس
دليل تصميم گرفتيم كه به عضويت انجمن درآييم. 

صنعت هوشمند: انتظارات شما از انجمن تا چه 
حد محقق شده است؟ 

 
ــده ايم و انتظار  - ما در يك انجمن تخصصي عضو ش
ــتقيم بر  ــتقيم و غيرمس ــم كه اين عضويت مس داري
ــالت  ــد. به نظر من رس ــب و كار ما اثرگذار باش كس
ــب و كار شركت هاي  اصلي انجمن بهبود فضاي كس
عضو است. شركت هاي عضو منافع مشترك بسياري 
ــد.  ــه دنبال اين منافع باش ــه انجمن بايد ب دارند ك
ــم كه رتبه ي  ــوري زندگي و كار مي كني ــا در كش م

ــب و كار در آن بر اساس رتبه بندى هاى  فضاي كس
بين المللي بسياربسيار پايين است و اين خود ريشه ى 
ــت. بنابراين تغيير اين فضا  ــيارى از مشكالت اس بس
ــياري را مي طلبد. انجمن ما  ــالش صنفي بس كار و ت
ــؤوليتي كه  و همه ي انجمن ها با درك جايگاه و مس
ــؤوالنه پيگير  ــيار جدي و مس بر دوش دارند بايد بس
ــند. ما  ــت هاي صنفي اعضاي خود باش تحقق خواس
بخش خصوصي قدرتمندي نداريم و در هيچ دوره اي 
ــته  ــور بخش خصوصي نتوانس از تاريخ و اقتصاد كش
ــه تغيير اين فضا  ــالم فعاليت كند. اگرچ آزادنه و س

بسيار سخت است اما بايد اتفاق بيافتد.
ــاز  يكپارچه س ــركت هاي  ش ــدي  رتبه بن ــوع  موض
ــيون كه مدتي است انجمن در  ــامانه هاي اتوماس س
ــت كه  ــده از موضوعاتي اس ــوص فعال ش اين خص
براي ما بسيار مهم است و منتظر اعالم نتايج نهايي 
ــت كه  ــتيم. چنين فعاليت هايي اس اين موضوع هس
ــدن فضاي كاري ما و در  ــفاف ش مي تواند باعث ش

نتيجه بهبود فضاي كسب و كار كشور شود.
ــن اخيراً انجام داده و براي ما  اقدام ديگري كه انجم
ــت.  ــاوره ي حقوقي اس جذاب بود بحث ارايه ي مش
اقداماتي از اين دست براي شركت ها جذابيت دارد و 
به نظر من بايد به تمامى حوزه ها در جهت رفع موانع  
ــري يابد. به عنوان نمونه مى  ــب و كار  اعضا  تس كس
ــاوره هاى مالي و بيمه،  مديريتي،  توان به ارايه ى مش

منابع انساني ، بازاريابى و  غيره اشاره نمود.
 

صنعـت هوشـمند: به عنـوان آخرين سـؤال 
مي خواهـم نظـر شـما را در مـورد ماهنامه ي 

صنعت هوشمند جويا شوم.
 

ــوان يك ارگان  ــمند به عن - ماهنامه ي صنعت هوش
ــتاي اهداف و  ــد در راس ــن باي ــه ي انجم زيرمجموع
ــاي انجمن حركت و فعاليت كند. بنابراين  مأموريت ه
ــب و كار را  ــريه هم بايد موضوع بهبود فضاي كس نش
ــتور كار خود قرار دهد و خود  به صورت جدي در دس
را به نوعي نماينده ي اعضا بداند و تريبون آن ها باشد. 
صنعت هوشمند به واسطه ي وابستگي به انجمن اين 
ــيل را دارد كه حتي بر تصميمات دولت اثرگذار  پتانس
ــت و بايد به  ــوزش هم البته مهم اس ــد. بخش آم باش
ــايل روز دنيا در زمينه ي  ــم پرداخت و ذكر مس آن ه
ــيون، بحث هاي راهبردى و مديريتي و مسايل  اتوماس
ــور و جهان مي تواند براي متخصصان  روز اقتصاد كش
اتوماسيون كشور بسيار مفيد باشد. همچنين صنعت 
هوشمند بايد چشم انداز درستى از صنعت اتوماسيون 

در ايران و جهان را ارايه دهد.
 

صنعت هوشـمند: جناب آقاي مهندس رياحي 
ضمن سـپاس مجـدد از حضـور شـما در اين 
مصاحبـه،  براي شـما و مجموعه ي درنا صنعت 

مهر آرزوي موفقيت و بهروزي مي نمايم.



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

15

 تأثير
 فضاى تحريم
 برتأمين مالى

پروژه ها

مقدمه
انديشمندان اقتصادى معتقدند كه فعاليت  هاى انسان در توليد، توزيع و مصرف، تابع قوانين 
ــت كه بايد آن ها را شناخت تا بتوان روابط علمى بين پديده هاى اقتصادى را  طبيعى اس
تبيين كرد. چرا كه انسان با توجه به تمايلى كه به ارضاى نيازهاى خود دارد، سعى مى كند 
ــت آورد. اين راه و روش، اصل  ــا صرف حداقل تالش يا هزينه، حداكثر نتيجه را به دس ب
ــاس مى توان ادعا كرد كه اقتصاد قبل از هر چيز به  ــده است. بر اين اس اقتصاد ناميده ش
تجزيه و تحليل و توضيح شرايط و روابطى كه در قلمرو رفاه مادى قرار دارد مى پردازد و 
از اين ميان ارتباطات بين انسان ها براى رفع نيازهايشان به شكل جدى ترى مورد توجه 
قرار گرفته است؛ به طورى كه اقتصاددانان اذعان دارند روابط اقتصادى بين ملت ها گاهى 
به اندازه ي تاريخ حيات بشر قدمت دارد. اهميت اين موضوع تا جايى است كه در بعضى 
موارد گسترش روابط تجارى ميان دولت ها مهم ترين هدفى است كه كشورها در روابط با 
يكديگر دنبال مى كنند و خلل در آن در قدرت مانور و ضعف آن ها تأثيرگذار است. در واقع 
استفاده از ابزارهاى مالى و اقتصادى همواره يكى از روش هاى مؤثر نظام سلطه ي بين الملل 
در گسترش دامنه ي نفوذ خود در كشورهاى مورد هدف بوده است. در حقيقت هميشه 
براى دفاع از موضوعي خاص در روابط ميان كشورها مباحثى براى تحميل و به ثمر رساندن 
تصميمات يك طرف نسبت به طرف مقابل لحاظ مى شود. تحريم ها نيز نوعى از اعمال 
فشار يك دولت بر دولت هاى ديگر براى رسيدن به مقصود و منافع گروهى و گاه داخلى 
ــت. تحريم اقتصادى1 به عنوان يكى از شيوه هاى وادارسازى كشورها به انجام  خويش اس
رفتار مورد نظر به ويژه رفتار سياسي مى باشد. تحريم هاى اقتصادى نيز عمدتاً از دو طريق 

اعمال مى شود: تحريم تجارى و تحريم مالى. 
در تحريم هاى مالى، محدوديت و تضييقات و فشارهايى بر روابط مالى كشور هدف اعمال 
ــرمايه گذارى، تأمين مالى و... . به همين جهت نحوه ي تأمين مالى و  ــود؛ يعنى س مى ش
تهيه ي بودجه ي اجرايى الزم براى انجام پروژه هاى زيربنايى و بهره بردارى از محصوالت و 
خدمات حاصل از آن ها در حال حاضر به عنوان يكى از مهم ترين چالش هاى پيش روى 
كشورهاى در حال توسعه مطرح مى باشد. با توجه به وضعيت خاص كشورهاى در حال 
ــعه و بحران هاى مالى در اين كشورها امكان تأمين سرمايه ي مورد نياز براى اجراى  توس
پروژه هاى بزرگ به راحتى فراهم نمى شود، بنابراين انتخاب روش تأمين مالى مناسب در 
ــأله ي مهمى است. در بسيارى از پروژه ها به دليل مسايلى مانند حجم  مورد پروژه ها مس
ــيت باالى پروژه از نظر مسايل سياسى، اقتصادى و امنيتى، عدم  ــرمايه، حساس باالى س
تمايل حضور خارجيان و سرمايه گذارى آن ها، مسأله ي تأمين مالى مورد توجه مسؤوالن 
حكومتى قرار مى گيرد. در تعدادى از پروژه ها با حمايت ها و اعتبارات دولتى مى توان وجوه 
مورد نياز را تأمين كرد، اما در پروژه هاى مهم زيرساختى مورد نياز كشور كه امكان تأمين 
ــط دولت فراهم نيست، مانند پروژه هاى نفتى، گازى، پتروشيمى و  وجوه كامل آن توس
بسيارى از صنايع ديگر براى توسعه ي زيرساخت ها نياز اساسى براى حضور سرمايه گذارى 

خارجى و استفاده از تسهيالت بانك ها و مؤسسات خارجى وجود دارد.
در بخش اول اين مقاله ابتدا با نگاه به تحريم ها از نظر مفهوم شناختى، گونه شناسى 
ــده  تحريم ها و مبانى حقوقى و نظرى، پيامدهاى تحريم عليه اقتصاد ايران بيان ش
ــپس در بخش بعدى مقاله با اشاره به شيوه هاى تأمين مالى پروژه ها در  ــت و س اس
ــب فايناس، ريفايناس، بيع متقابل راهكارها و راه هايى براي تأمين مالى پروژه ها  قال

در فضاى تحريم ارايه شده است.

1-Economic Boycott

مجيد سهرابى
كارشناس ارشد حقوق

ش
ـار

نگ

سميه قريشي
كارشناس ارشدروابط بين الملل

واژه هاى كليدى : تحريم، 
تأمين مالى، فاينانس، 
يوزانس، بيع متقابل، 
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تحريم از منظر مفهوم شناختى
تدابير و سياست هاى اقتصادى كه براى فشار آوردن 
بر اقتصاد يك كشــور اتخاذ مى شــوند، تا آن كشور 
به اهداف مــورد نظر ملزم شــود را تحريم اقتصادى 
مى گويند2. تحريم معادل واژه ي انگليسى «بايكوت» 
اســت. ايــن اصطالح مأخــوذ از نام فــردى ايرلندى 
است كه در اختالف ميان انگلستان و ايرلند از روش 
تحريم كاالها و ورود افراد در جهت مبارزه ي ملى و 
دستيابى به استقالل استفاده كرد.3 اما امروزه اين واژه 
به مبارزه ي سياســى يا اقتصادى بــه منظور قطع رابطه 
با يك شــخص، يك ســازمان يا يك دولت اطالق 

مى شود و نوعى مجازات سياسى و اقتصادى است.4
بنابراين تحريم را مى توان اقدامى دانست كه اعضاى يك 
جامعه براى جلوگيــرى و ممانعت از نقض هنجارهاى 
بين المللى و تشويق رعايت اين هنجارها اتخاذ مى كنند. 
همچنين مى تــوان تحريــم را تنبيهات اتخاذ شــده در 
واكنش به اقدامات دولت هايى دانســت كه استانداردها 

يا قوانين بين المللى را محترم نمى شمارند.
جان گالتونك تحريم هاى بين المللى را اين گونه تعريف 
مى كند: «اقداماتى كه يك يا چند بازيگر بين المللى عليه 
يك يا چند بازيگر ديگــر به عنوان يك يا هر دو عمل 
زير به عمل مى آورند: تنبيه مقابل و محروم ســاختن از 

2-مريدى، ســياوش و عليرضا نوروزى، فرهنگ اقتصادى، مؤسســه كتاب 
پيشبرد و انتشارات نگاه، تهران، 1373، ص 151

3- على بابايى، غالمرضا، فرهنگ علوم سياسى، شركت نشر و بخش ويس، 
تهران، 1369، ص 97

4- طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياســى، انتشارات سخن، تهران، 1372، 
ص 117

برخى چيزهايي كه براى او ارزش دارد يا وادار ساختن 
طرف مقابل بــه رعايت بعضى هنجارها كه براى طرف 

اقدام كننده حايز اهميت است.»5
از ايــن رو از منظــر حقوق بين الملل در آن دســته از 
تحريم هــاى بين المللى كه از جانب شــوراى امنيت 
سازمان ملل متحد و براساس فصل هفتم منشور اعمال 
مى گردد، مشروعيت الزم وجود دارد. بر همين اساس 
نوعى اجماع بين المللى نيز در اعمال ديده مى شــود و 
همين اجماع در مــواردى تبديل به عامل مالحظه اى 

در موفقيت تحريم مى شود.
بايد خاطر نشان سازيم كه اصطالح «تحريم اقتصادى» 
در اينجــا بــه اقدامات داراى خصلــت اقتصادى- در 
مقابــل واكنش هاى نظامــى يا ديپلماتيــك- اطالق 
مى شــود كه دولت ها براى بيــان مخالفت با اقدامات 
دولت هدف يا واداشــتن آن دولت به تغيير يك خط 
مشى يا رويه يا حتى ساختار حكومتى اتخاذ مى كنند. 
با آن كه مرزبندى، همواره دقيق نيست و حتى گاهى 
انگيزه هــا مختلط اســت، امــا تحريم هــاى اقتصادى 
معموالً اقداماتى هســتند كه به خاطر منفعت اقتصادى 
صــورت نمى گيرد و غالبــاً زيانى تجــارى به دولت 

درگير در برنامه ي تحريم وارد مى كند.
در تحريم هاى اقتصادى مقوله ي تحريم به دليل تنبيه 
و جريمه كردن كشور از طرف قدرت هاى بزرگ يا 
ســازمان هاى بين المللى مورد نظر قرار مى گيرد. اين 
تحريم هــا به دليل نقض قواعــد و نظامات بين المللى 

5-Harry Strack, Sanction, New York: Syracuse Uni-
versity Press, 2008, P11

يا عــدم رعايت اصولى اســت كه منافع كشــورهاى 
قدرتمند را تأمين مى كند.

گونه شناسى تحريم هاى اقتصادى :
به طور مشــخص نوع تحريم ها را مى توان در صحنه ي 

بين المللى از يكديگر متمايز ساخت و آن ها عبارتند از:
1- تحريم فرهنگى- ارتباطى؛

2- تحريم ديپلماتيك يا سياسى؛
3- تحريم مالى؛

4- تحريم اقتصادى؛
5- تحريم نظامى.

با اذعان به اين امر كه هدف هاى رفاهى هدف اصلى 
اكثر جوامع و دولت هاســت و دولت ها در جستجوى 
منافــع و بازارهايى براى كمك به رشــد اقتصادى و 
ايجاد رفاه بيشــتر هســتند، اقتصاد جايگاه ويژه اى در 
معامالت سياسى جهان و دولت ها پيدا مى كند و نظر 
به اين كه مبــادالت اقتصــادى بين المللى به صورت 
بخش مهمى از زندگى درآمده، قطع جريان مبادالت 
اقتصادى در برخى موارد مى تواند اقتصاد را فلج كند 

و در اكثر موارد زيان هاى جدى به بار مى آورد.
مجازات هــاى اقتصادى منجر به كاهش يا قطع كامل 
واردات و صــادرات مى گــردد و در نتيجه دولت ها 
را در مضيقــه قرار مى دهــد. بر اين اســاس مى توان 
گفت كــه مؤثرتريــن و كارآمدتريــن نوع تحريم، 
تحريم اقتصادى اســت. پروفسور كارتر در خصوص 
مفهوم تحريم اقتصادى بر اين باور اســت كه «تحريم 
اقتصــادى عبــارت اســت از اقدامــات و عمليــات 
اقتصــادى قهرى كه بر ضد يك يا چند كشــور براى 

ت
ري

ــ
ديـ

مـ

تدابير و سياست هاى اقتصادى 
كه براى فشار آوردن بر اقتصاد 

يك كشور اتخاذ مى شوند، تا 
آن كشور به اهداف مورد نظر 
ملزم شود را تحريم اقتصادى 

مى گويند. تحريم معادل واژه ي 
انگليسى «بايكوت» است.

امروزه اين واژه به مبارزه ي 
سياسى يا اقتصادى به منظور 
قطع رابطه با يك شخص، يك 

سازمان يا يك دولت اطالق 
مى شود و نوعى مجازات 
سياسى و اقتصادى است.

در بخش اول اين مقاله ابتدا 
با نگاه به تحريم ها از نظر 

مفهوم شناختى، گونه شناسى 
تحريم ها و مبانى حقوقى 

و نظرى، پيامدهاى تحريم 
عليه اقتصاد ايران بيان شده 
است و سپس در بخش بعدى 

مقاله با اشاره به شيوه هاى 
تأمين مالى پروژه ها در قالب 

فايناس، ريفايناس، بيع متقابل 
راهكارها و راه هايى براي تأمين 
مالى پروژه ها در فضاى تحريم 

ارايه شده است.
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تغيير و دگرگون ساختن وضع و رفتار سياسى كشور 
يا كشــورهاى مورد نظر اتخاذ مى گردد. تحريم هاى 
اقتصادى در مفهوم دقيق كلمه شــامل بلوكه كردن و 
توقيف دارايى هاى كشور تحريم شونده، منع واردات 

و منع خريد و فروش كاالها مى شود.»6 
براى تحريم هاى اقتصــادى نيز مى توان گونه هايى را 

برشمرد كه ذيًال بدان ها اشاره مى گردد:
الــف) تحريــم صــادرات و واردات: در اين تحريم 
كشور يا كشــورهاى تحريم كننده از ورود يا خروج 
كاالها و محصوالت يك كشور يا شمارى از كشورها 
به سرزمين خود جلوگيرى مى كنند. به عبارتى ورود 
كاالى خاص يا همه ي محصوالت صادراتى كشــور 
تحريم شــونده ممنوع مى شود. نكته ي قابل توجه آن 
اســت كه تأثير اين نوع تحريم ها بســتگى به شدت و 
دامنه ي كشور تحريم شــده دارد. اگر تحريم شونده 
بتواند جايگزين مناسبى براى خود فراهم آورد، خواه 
ناخواه از اثرات اين نوع تحريم ها كاســته خواهد شد 
و در عيــن حال عامل مؤثر ديگــر، جايگاه اقتصادى 
كشــور تحريم شونده از لحاظ پيشرفت و عقب مانده 
بودن در نظام بين المللى اســت. ســهميه بندى، تهديد 
و توقيف كلى صادرات و واردات، سياســت تبعيض 
آميز تعرفه اى، شامل رد همكارى بيشتر با كشورهاى 
هــدف و پذيرش امتيــاز تعرفه اى عمومــى، تعليق و 
لغــو موافقت نامه هاى تجارى و پروژه هاى مشــترك 

6- داوران پورفرد، مهشيد، تحريم بين المللى به عنوان نوعى ضمانت اجراى 
كيفرى، پايان نامه ي كارشناسى ارشــد، دانشگاه آزاد اسالمى، واحد تهران 

مركز، 1386، ص 12

و ممنوع كــردن صادرات فناوري، تهيه ي فهرســت 
ســياهى از معامالت تجارى توســط كشور هدف، از 

جمله اين دسته از تحريم مى باشد.
ب) مسدود كردن دارايى ها7: در يك اقتصاد جهانى به 
نسبت باز، شركت و حكومت و افراد اغلب دارايى ها را به 
شكل سرمايه، حساب بانكى و اموال غيرمنقول در خارج 
نگهدارى مى كننــد. اگر اين دارايى ها به اندازه ي كافى 
زياد باشد، مى تواند به عنوان گروگان مورد استفاده قرار 
گيرد. با استفاده از اين ابزار يكى از راه هاى درآمد ثابت 
كشــور مسدود مى گردد و با وارد آمدن فشار بر اقتصاد 
داخلى و خارجى زمينه ي تأثير و كارآيى الزم در جهت 
حصول به خواســت هاى مورد نظر تحريم كنندگان را 
فراهم مى ســازد.8 بلوكه كردن دارايى هاى ايران توسط 
آمريكا به واســطه ي اشــغال ســفارت آمريكا در ايران 
در ســال 1979 و ســرانجام توافق مبنى بر آزادســازى 
گروگان ها در قبال آزادســازى دارايى هاى ايران و ختم 
واقعه ي گروگان گيرى ديپلمات ها، نمونه ي مناسبى از 

اين تحريم به شمار مى آيد.
ج) محدوديت هاى گمركى، ارزى و پولى: تقريباً از 
همه ي محصوالت ساخت خارج كه وارد يك كشور 
مى شــود، به داليل اقتصادى گوناگــون ماليات اخذ 
مى گردد. ســاختار تعرفه9 به عنوان يــك عامل تنبيه 
در سياست خارجى هنگامى مى تواند به طور مؤثر به 

7-Freezing Assets  
8- هاستى، كى جى، مبانى تحليل سياست بين المللى، ترجمه بهرام مستقيمى 
و مســعود طارم سرى، تهران، مجله نقد مطالعات سياسى و بين المللى،شماره 

5 ، 1373، ص 381
9- Traiffe

كار رود كه كشــور مورد نظر در شرايطى قرار داشته 
باشــد كه با افزايش تعرفه ها، بازارهاى مهمى را براى 

محصوالت خود از دست بدهد.
محدوديت هاى پولى در واقع زيرمجموعه ي ضمانت 
اجراهــاى مالــى قــرار مى گيــرد و در بردارنــده ي 
محدوديت هاى ناظر بر وام ها و اعتبارات و يا تبديالت 
ارزى در ســطح بين المللى و معامــالت راجع به اموال 
در سطح فراملى است. به نظر مى رسد محدوديت هاى 
پولى بــه عنوان يــك ضمانت اجراى مالــى گاهى با 
محدوديت هاى تجارى به ويــژه در زمينه ي صادرات 
و واردات هم پوشــانى پيدا مى كند. مانند بلوكه كردن 
وجــوه مالى در معامــالت تجارى خارجــى.10 دولت 
ممكن است براى كنترل ورود برخى از كاالها به جاى 
تعرفه «ســهميه هايى» برقرار كند. آمريــكا براى ورود 
شكر از فيليپين و ديگر كشورهاى توليد كننده ي شكر 
ســهميه هايى مقرر مى دارد. از آن جا كه اين كشورها 
بخش انبوهى از شــكر يعنى محصــول عمده و اصلى 
خود را به آمريكا مى فروشند، هر تغيير در ميزان سهميه 

مى تواند به اقتصاد آن ها لطمه وارد كند.
د) قطع كمك هــاى اقتصادى: اســتفاده از اين حربه به 
نوعى در ساير موارد برشــمرده نيز وجود دارد. بررسى 
اين گونه تحريم ها با توجه به وابســتگى شــديد برخى 
از كشــورها باالخــص كشــورهاى در حال توســعه و 
عقب مانده بــه كمك هاى خارجى ديگر كشــورها و 

10- The Adrers Consequences of Economic Sanctions 
on the Enjoyment of human rights, the Bossuyt report, 
Economic and Social Council, Jan 21, 2000, http://
www.glebalplicyforumunsecouncil.htm 

*تحريم هـاي آمريكا: آبان، دي و بهمن 1358 
توقيف كليـه ي دارايي هاي ايران در بانك هاي 
آمريكايـي، توقيف درخريد نفـت، قطعنامه ي 
461 تصويب مجازات هاي اقتصادي،تحريم هاي 

اقتصادي و قطع ارتباط با ايران.
. فروردين 1359 قطع روابط سياسي و بازرگاني.

داماتـو»  «قانـون  براسـاس   1995 سـال  .
شـركت هايي كـه دريك سـال بيـش از چهل 
ميليـون دالر در ايـران سـرمايه گذاري كنند، 
از داد و سـتد با دولت آمريكا محروم خواهند 

شد. ...
* چين: سال 2008 خودداري بانك هاي دولتي از 

گشايش سند اعتباري براي بازرگانان ايراني.
* روسـيه: سـال 2008 انتقال يـا تأمين هر نوع 
مواد يا تجهيزات و يا فناوري هسته اي كه امكان 
اسـتفاده ي دوگانه ي نظامي و غيرنظامي از آنها 

وجود دارد از خاك روسيه به ايران ممنوع شد.
* هند: سـال 2008 تحريم مالي درباره ي انرژي 

هسته اي.
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ســازمان هاى اقتصادى بين المللى، مهم به نظر مى رسد. 
در كنــار اين موارد بايد از فهرســت ســياه11 نيز نام برد. 
كشورهاى تحريم كننده، فهرست سياه را براى مشخص 
كردن شركت هايى به كار مى گيرند كه با كشور مورد 

نظر و تحريم شده به تجارت مى پردازند.
بنابراين اقدامات اقتصادى را كه مى توانند آثار منفى 
براى كشورهاى در حال توسعه داشته باشند، مى توان 

به شرح زير برشمرد:
1- كاهش سرمايه گذارى؛

2- تأخير در تحويل قطعات يدكى؛
3- ايجاد مانــع در مورد دادن مجوز يــا ديگر موارد 

انتقال فناوري؛
4- قطع يا تقليل وام ها و اعتبارات دو و چند جانبه؛

5- امتنــاع از تأميــن مالــى مجدد بــراى بازپرداخت 
قروض موجود.

در تقســيم بندى ديگــرى نيز مى تــوان تحريم را از 
جهت منشأ در نظر گرفت:

- نوع اول، تحريم يك جانبه اســت كه در آن كشور 
فرستنده ي تحريم براساس تصميم يك طرفه ي خود، 

تحريم را اعمال مى كند.
- نوع دوم، تحريم چند جانبه اســت كه از سوى چند 

كشور عليه كشور هدف صورت مى گيرد.
- نوع سوم، اعمال تحريم از طرف سازمان ملل است 

كه توسط شوراى امنيت اعمال مى گردد.
از آن جــا كه در تحريم يك طرفه، فقط يك كشــور 
روابــط تجارى و مالى خود را با كشــور هدف محدود 
مى كند، در نهايت اين تحريم آثار سوء كمترى خواهد 
داشــت. ميزان اين اثرگذارى به نفوذ اقتصادى كشــور 
فرستنده ي تحريم در كشور هدف بستگى دارد. به طور 
مثال اگر كشورى مانند آمريكا بر كشورى مانند كانادا 
كه تا 80 درصد روابط تجارى اش وابسته به آمريكاست 
تحريــم اعمال كند، بدون ترديد كانادا به شــدت متأثر 
خواهد شد و به اوضاع وخيمى دچار مى گردد؛ اما اگر 
سهم معامالت اقتصادى آمريكا با كشورى مثًال حدود 
15 درصــد باشــد، تحريم يــك جانبــه كارى از پيش 
نخواهد بــرد. در تحريم هاى چند كشــورى اصطالحاً 
مى گويند: «ائتالف كشــورهاى داوطلب به وجود آمده 
است.» يعنى ائتالف كسانى كه مايلند به تحريم بپيوندند. 
اما تحريم شــوراى امنيت ســازمان ملل، كه همه جانبه 
اســت، براى اعضاى سازمان ملل الزم االجرا بوده و بعد 

قانونى و حقوقى نيز دارد.12
تمامى انــواع تحريم هــاى بين المللــى، تكيه ي قابل 
مالحظه اى بر اقدامات اقتصادى دارند كه از يك سو 
به عنوان ابزارى غيرمخرب در اعمال فشارها محسوب 
مى شــوند و از ســوى ديگر فشــارهاى عمده و معنى 
دارى بر دولت هدف وارد مى سازند. در تحريم هاى 
مالى و تجارى فرستندگان تحريم انتظار دارند كه اين 

11- Balck List
12- آذرى، مصطفــى، تحريــم اقتصــادى، آثــار و پيامدها، سياســت ها و 

راهكارها، مؤسسه تحقيقاتى تدبير اقتصاد، چاپ اول، 1387، ص 9

گونه تحريم ها اثــرات بازدارندگى، اثباتى و اجبارى 
را به همراه داشــته باشــند، اما تجربه نشان داده است 
كــه اقدامات اقتصادى هميشــه بهتريــن گزينه نبوده 
اســت (اگرچه در بعضى موارد به ويژه در مورد مثًال 

آفريقاى جنوبى با موفقيت توأم بوده است).
الزم به يادآورى اســت كه تحريم هاى اقتصادى بخشى 
از بســته ي تحريم هاى جامع هســتند كه شــامل انزواى 
سياسى، سختگيرى هاى فرهنگى و بايكوت هاى ورزشى 
نيز مى باشــند. تجربه ي تحريم هاى اقتصادى عليه عراق، 
صربستان و هائيتى، ترديدهايى را در خصوص كارآمدى 
آن ها مطرح نموده، ضمن آن كه هزينه ي تحريم كنندگان 
و افزايش فشــار بر مردم عادى اين كشــورها نيز، مشكل 

ديگرى در اين زمينه محسوب مى شود.13
ذكر اين امر ضرورى است كه در تحريم هاى اقتصادى 
اغلب پيش از اعمال تحريم مجموعه اى از اعمال صورت 

مى گيرد كه مى تواند شامل موارد زير باشد:
1- تشويق يا ترغيب از طريق مذاكره ي دو جانبه؛

2- اعالم عمومى و هشــدار براى آگاه كردن كشور 
مورد نظر؛

3- مشاوره با متحدين براى ايجاد ائتالف؛
4- آغــاز تحريم هــاى غيــر اقتصــادى (از قبيل لغو 
جلســات چند جانبــه بين المللى، لغو اعطــاى رواديد 
به مســؤوالن كشــور مــورد تحريم، كاهــش روابط 
ديپلماتيــك با كشــور مــورد تحريم، عــدم اعطاى 

تسهيالت و كمك هاى مالى).
امروزه تحريم اقتصادى يكى از ابزارهاى ســرمايه دارى 
بــراى مقابلــه با كشــورهايى اســت كــه در چارچوب 
سياســت هاى آن ها در نظام جهانــى حركت نمى كنند. 
تاريخ ايران معاصر، از ملى شــدن صنعت نفت تا انقالب 
و دستيابى به فناورى صلح آميز هسته اى در تضاد با منافع 
كشورهاى سرمايه دارى بوده و به همين دليل ابزار تحريم 
در راســتاى بر هم زدن وضع اقتصاد ايران و نشــان دادن 
ناكارآمدى دولت و حكومت، همواره مورد اســتفاده ي 
آمريكا قرار گرفته است. در واقع هرگاه سخن از تحريم 
مى شــود، بالفاصله بايد ياد آمريكا افتاد؛ زيرا اين كشور 
بيش از هر كشــور ديگرى در جهان از تحريم براى از پا 
درآوردن مخالفانش در اقصى نقاط جهان استفاده مى كند. 
براساس گزارش هاى رسمى در مجموع، 2/3 تحريم هاى 

اقتصادى به وسيله ي دولت آمريكا اعمال مى شود. 
در جدول روبرو برخى از تحريم هاى آمريكا و ديگر 

كشورها عليه جمهورى اسالمى ايران آمده است.

مبانى حقوقى تحريم 
مبانى حقوقــى بحث تحريــم اقتصادى در ســازمان 
ملــل بــه مــاده ي 39 و 41 فصل هفتم بــاز مى گردد 
كه مى گويد: «شــوراى امنيــت مى تواند براى اجراى 
تصميمات خود، اقداماتى را كه متضمن به كارگيرى 

13 - Cortright, David and Georg A.Lopez , "The Sanc-
tions Decade/ Assessing UN stratgies in the 1990s", 
2000, Lynne Rienner Publishers, P231

نيروى مســلح نباشــد، در پيش بگيــرد و مى تواند از 
اعضــاى ملل متحد بخواهد كه بــه اين قبيل اقدامات 

مبادرت ورزند.»
گاهــى اقدامات ممكن اســت شــامل متوقف كردن 
تمام يا بخشــى از روابــط اقتصــادى و ارتباطات راه 
آهن، دريايى، هوايى، پستى و ... باشد. روال و ترتيب 

رسمى براساس منشور چنين است:
1) شــوراى امنيت بايــد وجود تهديــد صلح، نقض 

صلح، يا عمل تجاوز را تشخيص دهد (ماده ي 39)؛
2) شــورا بايد به نفع توجيه يــا تصميم مربوط به نوع 
اقداماتى كه متضمن اســتفاده از زور نيست و بايد در 
واكنش به موارد ياد شده به كار گرفته شود رأى دهد 

(مواد 39 و 41).
3) اگر شــورا تصميم بگيرد اقدام يا اقداماتى براساس 
ماده ي 41 اتخاذ شــود و از دولت هاى عضو بخواهد 
چنين اقدام يا اقداماتى را معمــول دارند، اجراى اين 
اقدام يــا اقدامات به حكم قطع نامــه ي واحدى انجام 
شــود؛ استناد به مواد خاصى از منشور ضرورت ندارد 
ولى براى آن كه مقررات ماده ي 41 به مرحله ي اجرا 
درآيد و نقش آفرينى كند، الزم اســت اظهار و بيانى 
وجود داشــته باشد كه حكايت كند شــوراى امنيت 
تشخيص داده اســت تهديدى بر صلح يا نقض صلح 

يا عمل تجاوز وجود دارد.
از مطالب فــوق بر مى آيد كه، شــوراى امنيت در واقع 
نمى تواند تحريم هاى اقتصادى وضع كند، بلكه شــورا 
مى تواند از كشورهاى عضو بخواهد تحريم هاى خاص 
مندرج در قطع نامه ي شورا را به اجرا بگذارند و با استناد 

به ماده ي 25 متابعت آن را خواستار شود.14

مبانى نظرى 
صرف نظر از منشــور ملل متحد، ســه نــوع تفكر در 

مورد تحريم هاى اقتصادى وجود دارد:
1- مكتب موافقان تحريم: براساس اين مكتب فكرى، 
كشــورها هم در برقرارى رابطه ي اقتصادى و هم در 
قطع آن و هم در اعمال تحريم ها براســاس حاكميت 

مطلق دولت ها آزاد هستند.
2- مكتــب بى طرفى: هــواداران اين مكتــب بر اين 
باورند كه بين تحريم مســتقيم و غيرمســتقيم تفاوت 
وجــود دارد. يعنى تحريم مســتقيم مجــاز و تحريم 

غيرمستقيم غير مجاز مى باشد.
3- مكتب مخالفــان تحريم: اين گــروه معتقدند كه 
هيچ نوع تحريمى در نظــام جديد حقوقى بين المللى 
نبايد عليه كشــورها اعمال شود؛ زيرا پيامدهاى منفى 
تحريم به مراتب بيشــتر از پيامدهاى مثبت آن اســت. 
بنابراين تحريم اقتصادى روشــى مسالمت آميز براى 
حل اختالفات بين المللى و يا جبران خسارت نيست و 

مغاير با اصول اوليه ي منشور است.15

14- لوفلنــد، آندرياس اف، حقوق بين الملل اقتصادى، انتشــارات جنگل، 
1390، ص 870

15- زهرانــى، مصطفى، جنگ اقتصــادى در حقوق بين الملل، انتشــارات 
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اهداف تحريم ها
اثــرات منفى ناشــى از تحريم بر مــردم عادى باعث 
ايجاد فشــار بــر توانايى ســازمان ملل بــراى تضمين 
مؤثر تحريم مى شــود. اما در مورد جمهورى اسالمى 
ايران، آمريكا بسيار تمايل دارد با افزايش محدوده ي 
تحريم ها، ســطح نارضايتــى را به منظــور به چالش 
كشــيدن حاكميت جمهورى اسالمى ايران در داخل 
كشــور افزايــش دهد. بــراى نمونه، تحريــم فروش 
هواپيماى مســافربرى به ايران بــه اين منظور صورت 
مى گيرد. به رغم آن كه تحريم هاى اقتصادى با هدف 
وادار ســاختن كشــور تحريم، به تغييــر رفتار و خط 
مشى سياســى، از طريق تحميل فشارهاى اقتصادى به 
ندرت موفقيت آميز بوده اند، ولى همچنان به صورت 

گسترده به كار گرفته مى شوند.
امــروزه تحريم ها به عنوان ابزارى براى اعمال فشــار 
(تحميل يــا ممانعت) و نوعى نمايش قدرت كشــور 
عليه كشورى ديگر به شمار مى روند و براى هماهنگ 

وزارت امور خارجه، 1379، ص 258

كــردن تحريم با اهــداف دنبالى، معمــوالً دو روش 
وجود دارد:

1- اجبار هدف به قبول و اجراى سياست مورد نظر، كه 
اين امر امتيازاتى را براى هدف به دنبال خواهد داشت.

2- جلوگيــرى از افزايش توانايى هــدف در اجراى 
سياست هاى خطرناك، از طريق ممانعت از دسترسى 

به تجهيزات مورد نياز براى اجراى آن.16

پيامدهاى تحريم عليه اقتصاد ايران
تشديد تحريم  هاى اقتصادى اعم از تحريم هاى مالى 
و تجارى از سوى شــوراى امنيت مى تواند پيامدهاى 
اقتصادى زير را براى اقتصاد ايران در پى داشته باشد:
1- تحريم باعث باال رفتن نرخ ارز و افزايش حجم قاچاق 
كاالها به كشور مى شود كه به معناى كاهش رفاه مردم 
و نيز اعطاى امتياز مجانى به كشورهايى است كه كاال به 

صورت قاچاق از آن ها وارد مى شود؛
2- كاهــش ســرمايه گذارى خارجــى و بين المللى، 

16- آذرى، همان، ص 12

خروج سرمايه از كشور؛
3- افزايــش هزينه هــاى بيمه اى و باال رفتن ريســك 

فعاليت هاى اقتصادى؛
4- ســختى گشــودن اعتبــارات وارداتــى و نقــل و 

انتقال هاى ارزى تجار و واردكنندگان ايرانى؛
5- خــروج ســرمايه بــه دنبــال ناامــن شــدن فضاى 

سرمايه گذارى در كشور؛
6- عدم امكان يا سختى تأمين مالى پروژه ها؛

7- تحريم پولــى و بانكى و به دنبال آن توقف روابط 
بانكى كشور با بانك هاى خارجى، فشار بر بانك هاى 
خارجى براى قطــع مبادالت و معامالت پولى و مالى 
با شــركت ها و بانك هــاى ايرانى و مســدود نمودن 

حساب ارزى خارجى كشور؛
8- ايجاد دشــوارى در گشــايش اعتبارات اســنادى 

مدت دار براى طرف هاى خارجى؛
9- از لحاظ تأميــن مالى پروژه هاى ســرمايه گذارى 
بــه خصوص پروژه هاى فاينانس، بــا توجه به اين كه 
فاينانســورها عمًال شــركت هاى مطــرح را به عنوان 
متقاضــى فاينانس مى شناســند، اين بخش با مشــكل 

روبرو مى گردد.

شيوه هاى تأمين مالى پروژه ها
تعاريــف رايج در زمينه ي «تأمين مالــى پروژه محور»17 
بر توانمندى هــاى ايجاد بهره ورى توســط يك واحد 
اقتصادى و نيازها و مزيت هاى استفاده از بدهى در تأمين 
مالى ســاخت و عمليــات چنين واحدهايــى با تأثيرات 
ضمنى ســاختار بدهى بر اجزاى حقوق صاحبان ســهام 
متمركز مى شود. به طور كلى تأمين مالى پروژه محور، 
تأمين مالى يك پروژه ي اقتصادى به گونه اى است كه 
در آن وام دهنــده به جريانات نقدى ناشــى از عمليات 
واحد اقتصادى و ديگر دارايى هــاى واحد اقتصادى به 

عنوان تضمين بازپرداخت وام پروژه ها توجه مى نمايد.
تكنيك هاى تأمين مالى پروژه به عنوان يكى از ابزارهاى 
اوليه تأمين مالى گستره ي وسيعى از واحدهاى اقتصادى 
در سراسر جهان را فراگرفته است. كاربرد اين تكنيك ها 
نيز با توجه به نوع منابــع و انواع دارايى ها مورد پااليش 
قرار گرفته اســت. براى مثال از اين تكنيك ها در سطح 
وســيعى در تأمين مالى تجهيزات توليد، ارسال و توزيع 
بــرق نيروگاه ها، پتروشــيمى، كاغذ و معــدن و تمامى 
تجهيزات پروژه هاى زيرســاختى شــامل جاده سازى و 

فرودگاه استفاده مي شود.18
بنابراين مى توان گفت كه «تأمين مالى پروژه» عبارتى 
كلى است كه شامل روش هاى گوناگون تأمين مالى 
مى باشد كه به موجب آن تمام يا بخشى از منابع مالى 
مورد نياز يك پروژه توســط يك يا چند مؤسســه ي 
مالــى و اعتبارى صرفاً به اتــكاى عوايد و درآمدهاى 

17-Project Finance
18- بررســى تكنيك هاى تأمين مالى پروژه محور در تأمين مالى اســالمى، 
فرشاد هيبتى، موسى احمدى، پژوهشنامه اقتصادى، سال نهم، شماره 3، پاييز 

88، ص 93

/تحريم هاي انگلستان//تحريم هاي آمريكا /

ــه ي  كلي ــف  1358توقي ــن  بهم و  دي  ــان،  *آب
ــي،  آمريكاي ــاي  بانك ه در  ــران  اي ــاي  دارايي ه
ــه ي 461 تصويب  ــف درخريد نفت، قطعنام توقي
و  اقتصادي  ــاي  اقتصادي،تحريم ه ــاي  مجازات ه

قطع ارتباط با ايران.
* فروردين 1359 قطع روابط سياسي و بازرگاني.

ــو»  دامات ــون  «قان ــاس  براس  1995 ــال  س  *
شركت هايي كه دريك سال بيش از چهل ميليون 
دالر در ايران سرمايه گذاري كنند، از داد و ستد با 

دولت آمريكا محروم خواهند شد.
ــا» هر شركتي را كه با  ــال 1996 قانون «ايلس * س
ــون دالر تجارت  ــزان بيش از 20 ميلي ــران به مي اي

داشت را نيز تهديد به اعمال تحريم مي كرد.
* سال 2002 سازمان «IEEE» تحريم علمي عليه 

ايران را وضع نمود.
ــتور  ــال 2006 در دادگاه فدرال آمريكا دس * س
استرداد يكي از بزرگ ترين كلكسيون هاي باستان 
ــناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع  ش

اسراييل صادر نمود.
ــركت هاي مايكروسافت و ياهو  ــال 2007 ش * س
ــورهايي كه خدمات وب  ــت كش ايران را از فهرس

دريافت مي كنند خارج نمودند.
* سال 2007 تحريم بانك هاي دولتي و بعضي از 

مؤسسات ملي مانند بانك ملت، ملي، صادرات.
* سال 2009 تصويب تحريم شركت هاي صادركننده ي 

بنزين به ايران در مجلس سناي آمريكا. 

* سال 2008 دارايي هاي بانك ملي ايران را 
ضبط و تحريم نمود.

* سال 2008 بانك باركليز حساب هاي ايرانيان از 
جمله بانك صادرات و بانك ملي را مسدود نمود.

/تحريم از سوي كشورهاي ديگر/

* چين: سال 2008 خودداري بانك هاي دولتي از 
گشايش سند اعتباري براي بازرگانان ايراني.

ــال 2008 انتقال يا تأمين هر نوع  ــيه: س * روس
ــته اي كه امكان  مواد يا تجهيزات و يا فناوري هس
ــي و غيرنظامي از آنها  ــتفاده ي دوگانه ي نظام اس

وجود دارد از خاك روسيه به ايران ممنوع شد.
ــال 2008 تحريم مالي درباره ي انرژي  * هند: س

هسته اي.
ــال 2008 قطع معامالت ارزي بانك  * بلژيك: س

دامبرت بروكسل با ايران.
ــال 2008 بانك دويچ قطع معامالت  * آلمان: س

ارزي با ايران.
* سوئيس: سال 2008 مصادره ي دارايي هاي 12 

شركت ايران و قطع معامالت ارزي.
ــال 2010 تصويب  ــه ي اروپا و كانادا: س * اتحادي
ــش انرژي و  ــا عليه بخ ــدي از تحريم ه دور جدي

كشتيراني ايران.

/قطعنامه ي 1803 سازمان مل متحد/ 

* سال 2008، در راستاي محكوميت پرونده ي انرژي 
هسته اي ايران وتحريم هاي مالي و مسافرتي.
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آتــى حاصــل از اجراى پــروژه تأمين مى شــود. هر 
چنــد در ايــن روش بازپرداخت اصل و فــرع وام از 
طريق درآمدهاى حاصــل از اجراى پروژه پيش بينى 
شــده اســت، دارايى هاى پروژه نيز به عنوان تضمين 
بازپرداخت محسوب مى شــود. از اين رو تأمين مالى 
پروژه يك مفهوم عام اســت كــه مى تواند در قالب 
روش هاى قراردادى گوناگون محقق شود. مثًال يك 
قرارداد بيــع متقابل يا يك قرارداد بى.او.تى مى تواند 
نوعى روش تأمين مالى پروژه تلقى گردد، زيرا در هر 
دو شيوه، وام دهندگان به اعتبار درآمدهاى حاصل از 
اجراى پروژه بيع متقابل يا بى.او.تى تسهيالت مالى را 

در اختيار شركت مجرى قرار مى دهند.
اصلى ترين مشخصه ي تأمين مالى پروژه كه اين روش 
را از ســاير روش هاى تأمين مالى از جمله روش هاى 
ســنتى اخذ وام متمايز مى ســازد، اتكا به درآمدهاى 
آتى حاصل از اجراى پــروژه براى بازپرداخت اصل 
و فرع تســهيالت اســت. در روش معمــول اخذ وام، 
وام گيرنــده متعهد اســت كه در مواعد مقرر نســبت 
بــه اســتهالك اصل و فــرع وام اقدام كنــد. فارغ از 
اين كه پروژه اى كه براى آن وام اخذ شــده اســت، 
درآمد كافى براى بازپرداخت اصل و فرع را داشــته 
باشــد يا خير. از ايــن رو در تأمين مالــى پروژه، اگر 
درآمد حاصــل از پروژه هم كفاف بازپرداخت اصل 
و فرع را نداشــته باشــد، وام دهنده نمى تواند به اموال 

شركت هاى مسؤول طرح مراجعه نمايد.
تأمين مالى پــروژه عموماً براى طرح هــاى اقتصادى 
ســنگين و پرهزينــه انجــام مى گيرد كه جلــب منابع 
مالى به روش هاى متعارف براى آن ها مناسب نيست. 
اجراى بســيارى از طرح هاى اقتصادى بزرگ نيازمند 
منابع مالى گســترده اى است كه شركت هاى مسؤول 
به ندرت قــادر به تأمين اين ميزان نيــاز مالى از منابع 
داخلى خود هســتند. اخذ وام به شــكل سنتى نيز كه 
مبتنى بر تضمين بازپرداخت توســط وام گيرنده است 
براى اجراى اين طرح هاى بزرگ پرمخاطره اســت. 
تأمين مالى پروژه روشى است كه وام دهنده به اعتبار 
عوايــد حاصل از پــروژه وام راپرداخــت مي كند و 
بازپرداخــت نيز از طريق اختصاص كل يا بخشــى از 

عوايد پروژه انجام مى شود.19
تأمين مالى پروژه در طرح هايى قابل استفاده است كه 
داراى توجيه اقتصادى باشند و پيش بينى گردد درآمد 
حاصــل از اجراى آن ها عالوه بــر جبران هزينه هاى 
جــارى كفاف بازپرداخت اصل و فرع را نيز مى كند. 
طرح هاى مهــم و زيربنايى كه بــراى رفاه عمومى و 
زيرســاخت هاى اقتصادى يك كشــور حياتى است 
ولى درآمد اقتصادى مشــخصى نــدارد، نمى تواند از 

اين طريق تأمين مالى گردد.
تأمين مالى پروژه، اصوالً متضمن تشــكيل شــركت 

19-Harriers, Heinrich, «The Court Law of Project Fi-
nancing» in Norbert Hornced), The Law of Internienal 
Trade Finance Publishers, Deventer 2009, P346

خاص پــروژه براى اجراى طرح اســت كــه از يك 
شخصيت حقوقى مستقل از مؤسسين برخوردار است. 
شركت هاى مؤســس از طريق تشــكيل اين شركت 
خاص مســؤوليت هاى خود در مورد اين شــركت و 

تعهدات آن را به سهام خود محدود مى كنند.20
مشــخصه ي ديگرى كه در تأميــن مالى پروژه وجود 
دارد محدوديت مراجعه به شــركت هاى مؤسس در 
خصوص تعهدات شــركت خاص پروژه اســت. در 
صورتى كه شــركت پروژه نتواند تعهــدات و ديون 
خود را انجام دهد و عوايد طرح نيز كفاف بازپرداخت 
اصل و فرع را نداشته باشد، طلبكاران نمى توانند براى 
وصول مطالبات خود به مؤسســين مراجعه كنند، مگر 
تا ميزان آورده، مشروط به اين كه تمام آورده ي خود 

را هزينه نكرده باشند.21
بايد توجه داشته باشيم كه نكته ي مهم مورد استفاده در 
هر كدام از روش هاى تأمين مالى، شرايط و ويژگى هاى 
كشــور ميزبان پروژه مى باشد. بايد روشى مورد استفاده 
قــرار گيرد كه بتواند بــا كمترين ميــزان وقت و هزينه 
جوابگوى ريسك هاى پروژه باشد. بر سياست هاى اتخاذ 

شده كشور ميزبان بسيار حائز اهميت است.
در ادامــه به بررســى برخى از شــيوه هاى تأمين مالى 

پروژه مى پردازيم:

1. فاينانس
فاينانس در لغت به معنى «ماليه» يا تأمين مالى مى باشد 
و در بحــث ســرمايه گذارى به تأمين مالــى از طريق 
اســتفاده از منابع داخلى يا دريافت و اســتفاده از وام 
ارزى اطالق مى شــود.22 به طور خالصه قراردادهاى 
فاينانس بدين مفهوم هستند كه يك بانك يا مؤسسه ي 
تجارى خارجى وامى را بــه منظور عمليات معينى به 
كشور يا شركت مشــخص پرداخت كرده و در واقع 
كنترلى روى هزينه كردن آن ندارد و بنابراين تعهدى 
نيز براى به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسيدهاى 
تعيين شده اى اصل و فرع آن را از طرف قرارداد و يا 

بانك تضمين كننده قرارداد دريافت مى كند.23
در هر صورت روش فاينانس يك روش كوتاه مدت 
انتقال سرمايه به كشــور است. زيرا پس از فرارسيدن 
موعــد بازپرداخــت وام، بايد اصل ســرمايه به همراه 
سود آن برگشت داده شــود. بنابراين مهم ترين شرط 
در دريافــت وام ارزى، تخصيــص آن به طرح هايى 
است كه داراى توجيه اقتصادى بوده و نرخ بازگشت 
ســرمايه ي معمولى را داشته باشــند. به طور كلى دو 
روش شــامل فاينانس خودگــردان و غير خودگردان 
براى تأمين مالى پروژه ها مورد استفاده قرار مى گيرد 
در روش نخســت طرح (شــركت دريافت كننده ي 

ــارات  ــيروى، انتش ــين ش ــوق تجارت بين الملل، دكتر عبدالحس 20- حق
سمت، 1389، ص 321

21- شيروى، همان
22- دكتر محمدرضا هاشمى، تأمين مالى پروژه ها، بررسى هاى اقتصادى، 

تابستان 1388، شماره 8، ص 62
23- همان، ص 65
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اعتبــار) بايد توانايــى صدور كاال بــراى بازپرداخت 
اقســاط تسهيالت به صورت ارز را داشته باشد؛ اما در 
روش فاينانس غير خودگردان، ســرمايه ي الزم براى 
اجراى پروژه ي مشخص، توسط مؤسسه ي اعتبارى و 
يا بانك عامل خارجى تأمين مى شود. مدت استفاده از 
منابع در اين روش حدود 10 سال است و نرخ بهره ي 
ساالنه ي آن ها بر حسب شــرايط اقتصادى و ريسك 
كشــور تعيين مى شود كه حدود 1 الى 4 درصد بيشتر 

از نرخ بهره ي بين بانكى لندن (اليبور) مى باشد.24
برخى از ويژگى هاى استفاده از فاينانس عبارتند از:

1- در صورت دســتيابى به تسهيالت داراى نرخ پايين 
و بلندمدت بودن بازپرداخت و به شرط داشتن توجيه 

اقتصادى روش بسيار مفيدى است.
2- به دليل آن كه در اكثر پروژه هاى بهره مند از فاينانس، 
مديريت پروژه توســط طرف ايرانى مى باشد؛ به خاطر 
تأخير در زمان بندى ممكن اســت خســارت تأخير به 

قدرى زياد باشد كه جبران امتيازات اوليه را نكند.
3- چنانچــه امــكان فــروش محصــوالت توليدى به 
صورت كوتاه مدت و با ســود بيشتر از سود فاينانس 

وجود داشته باشد، روش مؤثرى محسوب مى گردد.
4- ريسك حاصله در هنگام دريافت وام هاى خارجى 
بــر عهده ي اعتبــار گيرنده بــوده و در هــر صورت 
بازپرداخت اصل و سود حاصل از سرمايه گذارى در 

موعد تعيين شده الزامى است.
5- دريافت اعتبارات فاينانس فقط جذب ســرمايه ي 
فيزيكى محســوب شــده و بر خالف سرمايه گذارى 
خارجى كه در بيشــتر موارد با انتقال فناورى و دانش 
فنــى همراه اســت، هيــچ گونه مزيتــى در خصوص 
افزايش رقابت صنعتى كشور و انباشته شدن سرمايه ي 

انسانى در نيروهاى متخصص را به دست نمى دهد.25

2.يوزانس
يوزانس در لغت به معناى «فرجه»، «مهلت» و «وعده ي 
پرداخت» آمده است و در اصطالح سرمايه گذارى به 
معنى توافــق بر پرداخت قيمت فنــاورى و تجهيزات 

دريافت شده در قبال برات مدت دار مى باشد.26
يكى از روش هاى استقرار كوتاه مدت، يوزانس (ورود 
كاال و خدمات به شــكل نسيه) مى باشــد كه بازارهاى 
مالى و پولى كشورهاى صنعتى براى حمايت از فروش 
توليدات كشور خود آن را تأمين يا تضمين مى كنند و 
از بدترين نوع اســتقراض به ويژه اســتقراض در حجم 
زياد به حســاب مى آيد. زيرا زمان پرداخت اين نوع از 
اســتقراض بســيار كوتاه مدت بوده و معموالً حتى در 
صورت تبديل آن ها به سرمايه ي توليدى فرصت كافى 
براى به گردش درآمدن چرخه ي توليد همان ســرمايه 
وجود ندارد و بنابراين كشــور متعهد، مكلف است از 

24- همان، ص 67
ــر على صادقى، فاينانس در پروژه هاى اقتصادى، مديريت مالى،  25- دكت

شماره 17، پاييز 1385، ص 105
26- هاشمى، همان، ص 65

ســاير منابع مالى خود براى تأمين بازپرداخت وام اقدام 
كند، بنابراين در كوتاه مدت منابع مالى كشور به شدت 

تحت فشار قرار مى گيرد.
معموالً هزينه هاى مالى براى اين نوع از اســتقراض ها 
ســنگين بوده و تأمين كننده ي اين منابع نگران به ثمر 
نشســتن نتايج هزينه نبوده و صرفاً تضمين هاى كافى 
براى برگشت اصل و فرع را از طريق دولت ها مطالبه 
مى كننــد. هدف اصلى كشــور يا منبــع واگذارنده، 
فروش هر چه بيشتر و صادرات توليدات داخلى است. 
در حقيقت اين شــيوه براى حمايت از صادرات است 

كه كشورهاى صادركننده از آن استفاده مى كنند.27
تفــاوت روش فاينانــس با يوزانس در اين امر اســت 
كه در فاينانس تنهــا بحث تأمين مالى و دريافت پول 
بــه صورت وام مطرح اســت در حالــى كه در روش 
يوزانــس بحث كاال، خدمات و يا دانش فنى نيز وارد 
شــده و در واقع اين فناورى از كشــور يا مؤسســات 
خارجــى خريدارى مى گردد. بايــد اذعان كرد كه با 
توجــه به نرخ بهره و تنظيم نرخ محصول توســط وام 

دهنده اين روش بسيار پرهزينه است.28

3. بيع متقابل
بيــع متقابل يكى از شــيوه هاى تجارت متقابل اســت 
كه نســبت به ديگر شيوه هاى آن و همچنين نسبت به 
خريد عادى تسهيالت، از شكل پيچيده ترى برخوردار 
است. در حالت كلى در اين قرارداد، ابتدا تسهيالت و 
تجهيزات توليدى توسط فروشنده ي اوليه به خريدار 
اوليه فروخته مى شــود و پــس از توليد محصوالت، 
خريدار اوليه، محصوالت توليد شده توسط تجهيزات 

فروشنده ي اوليه را به او خواهد فروخت.
بنابراين قرارداد بيع متقابل قراردادى اســت كه در آن 
بازپرداخــت پــاداش (جبران خدمــات) و هزينه هاى 
بانكى در نظر گرفته مى شود. شروع بازپرداخت اصل، 
بهره و پاداش ســرمايه گذار، بالفاصلــه بعد از به ثمر 
نشســتن طرح و توليد از آن طرح است و پرداخت ها 
براســاس جداول تنظيمى توافق شده انجام مى گيرد. 
يكــى از محدوديت هاى اساســى اين قــرارداد، اين 
اســت كه پرداخت هاى انجام گرفته به ســرمايه گذار 
نبايد از درآمدهايى كه از توســعه ي طرح به دســت 
آمده اند بيشــتر شــود. در واقع اين فلسفه ي وجودى 
قراردادهايي است كه به طور عمده در بخش صنعت 
مورد اســتفاده قرار گرفته اند، يعنى از محل توليداتى 

است كه از فعاليت جديد ايجاد شده است.29
بايد خاطر نشــان ســازيم كه در تعريف بيــع متقابل 
نظرات متعددى بيان گرديده اســت كه ممكن است 
جامع و مانع نباشد. اما شــايد بتوان مهم ترين تعريف 
ارايه شده را در آنيســترال يافت كه براساس آن «بيع 

27- صادقى، همان، ص 110
28- همان

ــازى و تحليل  ــدم، محمدرضا و مزرعتى، محمد، 1385، مدل س 29- مق
قراردادهاى بيع متقابل، تحقيق اقتصادى، شماره 76، ص 160

متقابل شــامل آن دسته از معامالتى است كه براساس 
آن، يــك طرف معاملــه، كاالها، خدمــات، فناورى 
يــا چيزهاى بــا ارزش اقتصــادى ديگــر را از طرف 
ديگر خريدارى كند.30 بر اســاس آمارى كه توســط 
شــوراى ملى تجارت خارجى آمريكا از شركت هاى 
آمريكايــى ارايه شــده اســت، 55٪ بيــع متقابل اين 

شركت ها به صورت خريد متقابل بوده است.31
نكته ي مهم در شــناخت روش بيع متقابل اين است كه 
تأمين كننده ي مالى با شروع بهره بردارى پروژه از فرآيند 
اجرايى خارج مى شــود و تنها مى توانــد بر بهره بردارى 
نظارت كند ولى حق مديريت ندارد و اين كارفرماست 
كــه بهره بــردارى را انجــام داده و هزينه هايى را متقبل 

مى شود و محصول پروژه را به فروش مى رساند.32
خاطر نشــان مى شــود كه در قراردادهاى بيع متقابل 

معموالً موارد زير مشخص مى شود:
1.  توزيع سرمايه ي اوليه

2.  پاداش
3. هزينه هاى بانكى

4.  جدول توزيع اصل ســرمايه، هزينه هــاى بانكى و 
پاداش

5.  محدوديت هاى مربوط به پرداخت
در مجموع مى توان مشخصه ها و ويژگى هاى ذيل را 

براى قراردادهاى بيع متقابل برشمرد:
الف) دو قرارداد مجزا: اين قرارداد، از دو قرارداد اصلى 
تشكيل مى شود. در قرار نخست، فروشنده يا صادر كننده 
متعهد مى شــود كه امكانات توليد را فراهم كرده و در 
قبال آن بهاى فروش تجهيزات و كارخانه و فناورى را به 
صورت بخشى از محصوالت همان كارخانه و امكانات 
سرمايه گذارى شــده دريافت دارد. در واقع در قرارداد 
دوم، قرارداد بازخريد محصول ناشى از همان امكانات و 
فناورى مى باشد. اين دو قرارداد به وسيله ي يك پروتكل 

به هم مرتبط مى شوند.33
ب) ارتباط بين كاالها و تجهيزات و وسايل صادراتى 
با كاالهاى بازخريد شده: در اين جا كاالى توليد شده 

از سوى صادركننده ي اصلى بايد بازخريد گردد.
ج) بلنــد مدت بودن قرارداد: ايــن قراردادها در واقع 
از جمله قراردادهاى بلند مدتى به شــمار مى آيند كه 
دوره ي مؤثر آن ها مى تواند از 5 تا 20 ســال باشد. از 
اين رو مدت زمانى كه براى ساخت پروژه بايد صرف 
شــود و مدت زمانى كه پروژه بايد مورد بهره بردارى 
قرار گيرد تا از طريق بازخريد محصوالت، هزينه هاى 
صورت گرفته- مســتهلك شــود، موجب مى شود تا 

ــين، انواع روش هاى قراردادى تجارت متقابل،  ــيروى، عبدالحس 30- ش
انديشه هاى حقوقى، ش 7، پاييز و زمستان 83، ص 7

31- شيروى، همان
ــى اميرمحمد و هادى خواجه زاده دزفولى، ارزيابى و اولويت  32- رحيم
ــب تأمين مالى خارجى، مجموعه مقاالت سومين  ــيوه هاى مناس بندى ش
ــران، 1385، تهران، بى جا، ص  ــام تأمين مالى در اي ــعه نظ كنفرانس توس

209
ــه تطبيقى ماهيت حقوقى قراردادهاى  33- صابر، دكتر محمدرضا، مطالع
ــماره 37، 1386، ص  ــل و جايگاه قانونى آن، مجله حقوقى، ش ــع متقاب بي
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اجراى كامل يك قرارداد سال ها به طول انجامد.34
د) ســنگين بودن عوضيــن قراردادهاى بيــع متقابل: 
منظور از سنگين بودن عوضين قراردادهاى بيع متقابل 
اين اســت كــه در پروژه هاى عظيــم و پربها و گران 
قيمت مورد استفاده قرار گرفته است. قراردادهاى بيع 
متقابــل كه در ارتباط با توســعه ي ميادين نفت و گاز 
بين ايران و شــركت هاى خارجى منعقد شــده است 
نشــان مى دهد كه ايــن پروژه ها عظيم بــوده و مبالغ 
آن ها از صدها ميليون دالر فراتر رفته است. به عنوان 
مثال در تبصره ي 11 بند (د) از قانون بودجه ي ســال 
1385 كل كشــور در مورد طرح هاى توســعه ميادين 
نفت و گاز آمده است: «تا سقف دوميليارد و هشتصد 
ميليون دالر اعتبار مورد نياز... به صورت فاينانس و يا 
بيع متقابل خواهد بود.» اين رقم كالن نشــان دهنده ي 

سنگين بودن عوضين اين قراردادهاست.

4-قراردادهـاى سـاخت، بهره بردارى و 
(B.O.T) واگذارى

دســتيابى به توســعه و رشــد اقتصــادى تنهــا در پرتو 
سرمايه گذارى در طرح هاى زيربنايى اقتصادى امكان پذير 
است. در حالى كه طرح ها و پروژه هاى زيربنايى به صورت 
سنتى متعلق به بخش عمومى بوده و توسط دولت تأمين 
مالى، اجرا و در نهايت مورد بهره بردارى قرار مى گرفته 
اســت، بسيارى از كشورهاى در حال توسعه قادر نيستند 
به تقاضاهــاى روزافزون در بخــش زيربنايى اقتصادى 
پاســخ دهند. آن ها جهت اجراى پروژه هــاى زيربنايى 
به ســرمايه گذارى كالن، منابع پولــى خارجى، فناورى 
پيشرفته، دانش فنى و مديريت كارآمد نيازمند هستند. از 
اين رو دولت ها بدون حضور و مشاركت سرمايه گذاران 
بخش خصوصى داخلى و خارجى جوابگوى تقاضاهاى 
رو به رشــد در بخش زيربنايى اقتصادى نيستند. يكى از 
سازوكارها جهت حل معضل ســرمايه گذارى و تأمين 
مالى آن ها قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى 

(B.O.T) مى باشد.
در خصــوص اين قــرارداد بايد گفت كــه پروژه اى 
بــا مجــوز دولت توســط يــك شــركت خصوصى 
ساخته مى شــود و پس از ســاخت براى مدتى مورد 
بهره بــردارى آن شــركت قــرار مى گيــرد و پس از 
انقضاى مــدت بهره بردارى، پروژه بــه دولت طرف 
قرارداد منتقل مى گردد. به عبــارت  ديگر، دولتى به 
يك كنسرســيوم خصوصى متشــكل از شركت هاى 
خصوصى امتياز مى دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد 
تأميــن مالى يك طــرح زيربنايى را عهده دار شــده، 
آن را اجــرا كنــد و در ازاى مخارجى كه تقبل كرده 
براى مدتى از پروژه ســاخته شده، بهره بردارى نمايد 
و پس از سپرى شدن مدت بهره بردارى، پروژه و حق 

استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل كند.35

34- شيروى، همان، ص 19
35- شيروى، عبدالحسين، قراردادهاى ساخت، بهره بردارى و واگذارى، 

انتشارات دانشگاه تهران، 1384، ص 10

جمع بندى 
انتخــاب روش تأمين مالى مناســب در مورد پروژه ها 
مسأله ي مهمى است. ساختار استفاده شده براى پروژه 
در يك كشــور ممكن است به دليل وجود تفاوت ها 
در قوانين و شرايط آن مؤثر نباشد در حالى كه به طور 
مؤثرترى در كشور ديگر استفاده شود. نكته ي مهم در 
اين خصوص انتخاب شكل صحيح روش تأمين مالى 
با توجه به شــرايط هر پروژه و شــرايط كشور ميزبان 
اســت. انديشــيدن راهكار براى تأمين مالى مورد نياز 
پروژه از مراحل اوليه براى اطمينان از به انجام رسيدن 
پروژه است. مســأله اى كه در ايران به دليل تحريم ها 
و حواشى آن در ســال هاى اخير، و نداشتن روابط و 
تعامالت بين المللى مناســب به واســطه ي اختالف و 
چالش مبنايى ايران با غرب، از جانب سرمايه گذاران 

مورد توجه بيشترى قرار گرفته است.
در پروژه هايى كه از نظر دولت حســاس و راهبردي 
به حســاب مى آيند، انتخاب شكل صحيح قراردادها 
نقش بســيار مهمــى در موقعيــت پــروژه دارد. اگر 
كشورى كه سرمايه گذارى در آن صورت مى گيرد، 
از لحاظ توانايى هاى اقتصادى و فناورانه، مديريتى و 
ســازماني توانمند باشــد و طرح هاى توسعه اى را در 
موعد مقرر به بهره بردارى برساند و بتواند محصوالت 
خود را بازاريابى كرده و به قيمت هاى پيش بينى شده 
در طرح به فروش برســاند، روش «فاينانس» مطلوب 
اســت؛ چرا كــه مديريــت طرح ها به طــور كامل به 
عهد ي كارفرماســت. ولى براى كشورى كه از لحاظ 
مديريتى و ســازمانى ضعيف باشــد و نتواند در بازار 
بين المللى و رقابت با ديگر توليدكنندگان محصوالت 
خود را به فروش برســاند، روش مطلوبى نيست، چرا 

كه ريســك سرمايه گذارى باالســت در صورتى كه 
فروش توليدات به مانعى برخــورد كند، بازپرداخت 

اصل و سود آن با مشكل مواجه مى شود.
«يوزانس» هم روش مطلوبى به دليل بازپرداخت وام ها 
در كوتاه مدت نيست؛ چرا كه در اين روش همان طور 
كه گفته شد حتى در صورت تبديل سرمايه، فرصت 
كافى براى به گــردش درآمدن چرخه ي توليد همان 
ســرمايه وجود ندارد و كشور بايد از ساير منابع مالى 

خود جهت بازپرداخت اقدام كند.
اين امر به ويژه با توجه به شــرايط تحريم و مســأله ي 
ثبات و امنيت اقتصــادى براى اطمينان از بازپرداخت 
وام ها نقش مهمى دارد. در ايران تعداد بســيار زيادى 
از پروژه هــا نــه تنها بــه دليل عوامل داخلــى، كه در 
بســيارى از موارد بــه دليل عوامــل خارجى تحميل 
كننــده از جانب نظام بين الملل اســت كــه با چالش 

مواجه مي شوند.
شــايد بتوان گفت براى چنين كشورهايى روش «بيع 
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متقابل» بهتر از دو روش باالست چرا كه سرمايه گذار 
ســرمايه و ســود خود را از محصــوالت برمى دارد، 
بنابراين سرمايه گذار خود را درباره ي كيفيت و بازار 
محصــوالت متعهــد مى دانــد و در مديريت طرح ها 
شــركت مى كند. اين مشاركت باعث پوشش ضعف 
مديريتى كارفرما و ارتقاى منابع انســانى آن مى شود 
و فروش با مشــكالت كمترى مواجه است. از طرفى 
بايد گفت از آن جا كه سرمايه گذاران خارجى سعى 
مى كنند كمترين ريســك را در سرمايه گذارى خود 
متحمل شــوند، تا حد امكان خــود را كمتر با قوانين 
داخلى كشــور درگير مى كنند. به طــور مثال، ما در 
صنعت نفــت از قراردادهــاى «بيع متقابل» بيشــترين 
استفاده را مى كنيم. اين نوع قراردادها در كشورهايى 
كه قوانين آن ها هر نوع مالكيت بخش خصوصى و يا 
خارجى را در صنعت نفت منتفى مى داند مورد استفاده 
قرار مى گيرند. ما بايد قبول كنيم هزينه ي قرارداد بيع 
متقابل براى ما بيش از «فاينانس» اســت، چون بخش 

عمده اى از ريسك را سرمايه گذار خارجى مى پذيرد 
و بابت اين ريسك هزينه طلب مى كند.

گزينــه ي مطرح ديگــر «B.O.T» اســت. اين روش 
امروزه در كشــورهاى توســعه يافته بــراى واگذارى 
آخرين تصدي هــاى دولتى به بخش خصوصى مانند 
تأسيســات زيربنايى مورد توجه قرار گرفته است. در 
قراردادهاى «B.O.T» نيز هزينه ي ريسك تا حدودى 
بيش از «فاينانس» است ولى از بيع متقابل كمتر است، 
به دليل آن كه ســرمايه گذار حاضر است با ريسك و 

تحمل هزينه ي كمتر سرمايه گذارى كند.
قدر مســلم با توجه به اســتطاعتى كه در كشور وجود 
دارد و همچنين منابع در دســترس و از طرفى به لحاظ 
محدوديت منابع ارزى عالقمنديم كه برخى از سرمايه ها 
را از خــارج طلب كنيم. ولــى در خصوص بهره گيرى 
از هــر كدام از اين شــيوه ها در فضاى بحران نبايد تنها 
به وجــود داليلى از قبيل اصالح ســاختارها و زيربناى 
اقتصادى، عــدم وجود قوانين تســهيل كننده و وجود 
قوانين دســت و پا گير و همچنيــن وجود قطعنامه هاى 
چندگانه و اثرات مخرب آن تأكيد كرد. «بسترســازى 
فرهنگى، فعال شدن دانشگاه ها در زمينه ي انتقال فناورى 
و ايجاد رابطه ي مؤثر ميان دانشگاه و صنعت، همكارى با 
كشورهاى در حال پيشرفت و گسترش مراكز پژوهشى 
و پشــتيبانى از كارآفرينــان در اركان تصميم گيرى»36 
اثرات قطعنامه ها را بــه تدريج كمرنگ تر خواهد كرد 
و مى توان اميد و امكان و آينده ي بهترى را براى تأمين 

مالى پروژه ها در نظر داشت.

ــرمايه گذارى خارجى،  ــره، منوچهر، صفار، رابعه، روش هاى س 36- جف
فصلنامه پژوهشى سياسى- اقتصادى، شماره 283، بهار 1390، ص 171

راهبرد
«در جســتارهاى اقتصادى كمبود سرمايه به عنوان يكى 
از عوامــل توســعه نيافتگى مطرح اســت. ســرمايه  در 
تركيب بــا نيروى كار و فناورى مى تواند بخش توليد را 
تحرك بخشد و افزايش توليد به باال رفتن سطح زندگى 
شهروندان و رشــد و توسعه ي اقتصادى مى انجامد. اگر 
دولت ها نتوانند به گونه اى مناسب به منابع مالى دسترسى 
يابند، فعاليت هاى اقتصادى آن ها در راستاى رشد و توسعه 
با دشوارى روبرو خواهد شد.»37 از سويى در جهان امروز 
كشورى نيست كه بتواند تمام نيازهاى جامعه ي خود را 
بدون توليدات و خدمات ســاير كشورها برآورده سازد. 
اگر اين توان هم در كشــورى وجود داشته باشد، مقرون 
به صرفه نيست. از اين رو انتخاب سياست مناسب در اين 
امر حائز اهميت اســت. با توجه به اين كه كشور ايران از 
موقعيتي حساس و راهبردي در منطقه برخوردار مى باشد، 
و بــا توجه بــه معيارهايى كه در روند انقــالب و پس از 
ســال هاى دفاع مقدس به عنوان اصول اساسى و ارزشى 
كشور مانند اســتقالل و خودكفايى و عدم وابستگى به 
كشورهاى بيگانه مطرح و پيگيرى شده است38 و همچنين 
به ســبب افزايش حضور كشور در عرصه ي بين الملل و 
همين طور به دليل افزايش ر.ز افزون توانمندى هسته اى 
در سال هاى اخير با تهديدهاى مختلفى از سوى جامعه ي 
بين الملل مواجه شده است كه از جمله ي آن ها مى توان به 

تحريم اقتصادى ايران اشاره كرد.
همان طور كه گفته شد تحريم هاى اقتصادى رايج ترين 
نوع تحريم هاى بين المللى هستند كه معموالً در قالب 
قطــع روابط تجــارى، ايجاد ممنوعيت بــراى عوامل 
و فعــاالن اقتصــادى، محدود كردن ســرمايه گذارى 
خارجى، جلوگيــرى از همكارى هاى مالى و پولى و 

مانند آن ها مطرح مى شوند.
«اما آنچه در اين ميان مهم اســت اين است كه، فارغ از 
اين كه مفاد و نوع تحريم چه باشد، اطالق چنين عنوانى 
به هر كشور معرف بى ثباتى سياسى بين المللى آن كشور 
است و كليه كشورها و شركت هاى خارجى را در تعامل 
اقتصادى و غير اقتصادى با ايران دچار احتياط مى كند و 
به معناى دقيق كلمه ضريب ريســك همكارى با ايران 
را افزايش خواهد داد. چنين تحولى از يك سو موجب 
كاهش سرمايه گذارى در ايران مى شود و از سوى ديگر 
و مهم تر از سرمايه گذارى، محروم شدن از فناوري هاى 

كشورهاى ديگر را در بر دارد.
اين امر بر افزايش ريســك ســرمايه گذارى كشــور 
تأثير گذاشته و موجب باال رفتن هزينه هاى بيمه اى و 
بانكى و مبادالتى ايران با جهان خارج مى شــود كه نه 
تنها موجب تأخير در روند توسعه ي اقتصادى كشور 
مى شــود، بلكه هزينه هــاى ارزى را بــراى كاالهاى 
معينى افزايش مى دهد كــه در نهايت به تورم داخلى 

37- همان، ص160
38- قنبرى، على- سپانلو، هاشم، بررسى عوامل مؤثر بر تقاضاى واردات 
ــطه اى- مصرفى، پژوهشنامه  ــرمايه اى- واس ايران به تفكيك كاالهاى س

بازرگانى، فصلنامه شماره 57، زمستان 1389، ص 211
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منجر خواهد شد.»39
از نــگاه ديگــر «تحريم ها بــا توجه بــه ويژگى هاى 
كشــور هــدف و ســطح اجمــاع بين المللــى داراى 
تأثيرات گوناگونى هستند. در واقع به دليل سازوكار 
پيچيــده ي اعمــال تحريم و كاركردهــا و آثار چند 
بعدى آن عالوه بر كشــور هدف، جامعه ي بين الملل 
نيز هزينه هاى بســيار زيادى براى اعمال تحريم، بايد 
بپردازد كه البته با مشــكالت متعــددى در اين زمينه 
مواجه مى شــود. بــه بيان ديگــر نحــوه ي مديريت 
هزينه ها و منافع تحريم براى كشورها (تحريم كننده 
و تحريم شــونده) از اهميت بااليى برخوردار است. 
موفقيت تحريم اقتصادى را بايد براساس ميزان تحقق 
اهدافــى ارزيابــى كرد كــه از طريق تحريم كســب 
مى شــوند. با وجود تمام فشــارهاى ناشى از تحريم، 
بررســى ها نشــان مى دهند كه تحريم ها اغلب موفق 
نبوده انــد و تنها هنگامى كه هدف تحريم كشــورى 
كوچك با دولتى متزلزل بــوده، تحريم ها به اهداف 

خود دســت يافته اند.»40
از ايــن منظــر برخــورد بــا تحريم هــا، برنامه ريزى 
هدفمنــدى را مى طلبد كه در ســايه ي اتخــاذ تدابير 
مناســب و راهكارهــاى منطقــى و بــا بهره گيرى از 
فرصت هــا و ظرفيت هــاى موجود، مى تــوان آثار و 

تبعات منفى آن را به حداقل رساند.
در پايان به بخشى از راهكارهاي تأمين مالى پروژه ها 

در فضاي تحريم اشاره مى شود:
1.  مقامات اقتصادى كشــور بايــد جايگزين هايى را 
براى انجام مبــادالت بانكى خــود برگزينند. در اين 
مورد، شناســايى مراكز مالى دور از دســترس قوانين 
تحريم هــاى مالى و همــكارى با آن هــا (بانك هاى 
آسياى جنوب شــرقى، اسالمى و كشــورهاى عضو 
گروه غير متعهدها)، توصيه مى شــود. مؤسسات مالى 
رده دومــى كــه به شــدت در حال رقابت هســتند به 

راحتى قابل جايگزينى مى باشند.
2.  تبديل دارايى ها به پول نقد و بيرون كشــيدن منابع 
مالى از مؤسسات مالى، قبل از اعمال ساير تحريم هاى 

شديدتر.
3.  تبديــل منابــع مالى به ســاير اشــكال دارايى ها به 
صــورت ثابت، يا به جريان انداختن دارايى ها شــامل 

سهام مستغالت، جواهرات و سنگ هاى قيمتى و... .
4.  نقل و انتقال غير آشــكار پول به مناطقى كه خارج 

از شمول اعمال تحريم ها هستند.
5.  بــا عنايــت به رونــد رو بــه گســترش بانكدارى 
اسالمى كه حجمى بالغ بر 400 ميليارد دالر مبادالت 
بانكــى در جهــان را به خود اختصاص داده اســت، 
تأكيد ويژه بر اســتقالل و توانمندى بانك توســعه ي 
اسالمى از طريق گسترش بنگاه هاى فراملى اسالمى، 

ــى تحريم، قطعنامه سوم تحريم ايران و  ــله گزارش هاى بررس 39- سلس
ــماره 7، مهر  ــه تحقيقاتى تدبير اقتصادى، ش راه هاى مقابله با آن، مؤسس

1387، ص (32- 33)
ــه  ــت ها و راهكارها، مؤسس 40- تحريم اقتصادى، آثار و پيامدها، سياس

تحقيقاتى تدبير اقتصادى، 1387، ص (21- 22)

مقابله با چالش هاى ســرمايه اى ناشى از تحريم ها را 
امكان پذير مى ســازد.

6.  ايجاد سازوكار استفاده از وجوه ارزى جمع آورى 
شده در جهت تأمين نيازهاى حياتى از طريق معامالت 
نقــدى در بازارهــاى غير رســمى، عدم اســتفاده از 
شركت هاى ايرانى اعم از دولتى، شبه دولتى و دولتى 
خصوصى شــده در خريد ســهام و ســرمايه گذارى 
مشــترك با شــركت هاى خارجى و مؤسسات مالى 
بين المللى، عدم اســتفاده از اشــخاص حقيقى ايرانى 
و غير ايرانــى در نقل و انتقــاالت ارزى با بانك ها و 
مؤسسات خارجى، از جمله راهكارهاى پيشنهادى در 

بخش ارزى مى باشد.
7.  فراهم ساختن مقدمات تقاضا از دولت ها براى ارايه ي 

گزارش درباره فعاليت هاى بانكى و يا مالى كشور.
8.  از جمله اقدامــات خنثى ســازى تحريم هاى مالى 
و حفــظ منابع ارزى خارجى، انتقــال و تا حد امكان 
اختفاى دارايى هاى به امانت گذاشــته شده در خارج 

از كشور است.
9.  در حالى كه شــرايط تحريم هــاى اقتصادى باعث 
شده تا بانك ها فشار شديدى را براى تأمين پروژه هاى 
مختلف داخلى بر دوش كشــند، بــراى تأمين مالى و 
ملزومــات صنعتى و حتى طرح هاى دولتى مى توان بر 
بازار ســرمايه به جاى بانك ها تكيــه نمود. در ضمن 
احيــاى اوراق قرضه خزانه مى تواند به  كمك دولت 

آمده و به تفكيك خزانه از بانك كمك نمايد.
و نهايت اين كه:

اقتصاد ملى نيازمند ســرمايه گذارى داخلى و خارجى 
است و اين امر مستلزم نگرش ويژه دولت به بازارهاى 
مالى و بورس اوراق بهادار اســت. ايجاد انگيزه براى 
عامل ســرمايه گذاران و گســترش مالكيت عمومى و 
حمايت از بازارهاى اوليه، بازارهاى ثانويه و اســتفاده 
از ابزارهــاى و ابزار مشــتقه كارآمد و ايجاد شــرايط 
رقابتى و حذف انحصارات دولتى و واگذارى ســهام 
بانك ها، بيمه ها و شركت هاى بزرگ دولتى در قالب 
سياســت هاى ابالغى بند (ج) اصل 44 قانون اساســى 
مى تواند در توسعه ي بازار سرمايه و بورس، به منظور 
تأمين مالى طرح هاى اقتصادى و مقابله با تحريم هاى 

مالى كمك شايانى داشته باشند.
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برزيــل نيز مانند اغلب كشــورهاي در حال توســعه، در 
دهه هاي گذشــته سياست جايگزيني واردات را با هدف 
رسيدن به خودكفايي در تأمين انرژي و همچنين توسعه ي 
صنايع داخلي به اجرا گذاشته است. در اين سياست ها سعي 
مي شده از طريق پديد آوردن يك محيط حفاظت شده در 
برابر رقباي قدرتمند خارجي، به ايجاد و تولد شركت هاي 
بومي كمك شود. پس از پيگيري شديد اين سياست در 
دهه هاي گذشته، صنعت نفت برزيل در دهه ي 90 شاهد 
كاهش ميزان سياست هاي حمايتي و آزادسازي هاي نسبي 
بود. در اين بين، قوانين دولتي در مورد نقش شركت ملي 
نفت اين كشور، جايگاه ســاير نهادها و الزامات ساخت 

داخل تغيير نمود.
در اين مقاله سعي شده است، سير تاريخي قوانين دولت 
در بخش صنعت نفت و نتايج هريك از آنها در دوره هاي 
مختلف تاريخي در كشور برزيل مورد بررسي قرار گيرد. 
سپس به بررسي شكل جديد قوانين پس از آزادسازي هاي 
دهه ي 90 و اثرات آنها پرداخته شــده است. در نهايت با 
توجه به تحوالت دوره هاي مختلف و نتايج آن، در مورد 
تأثير قوانين مناسب دولتي و نقش نهادهاي ملي نكاتي به 

صورت  نتيجه گيري ارايه شده است. 

شكل گيري و توسعه ي صنعت نفت برزيل
همان طور كه در جدول 1 ديده مي شود طي سال هاي اخير، 
توليد نفت و گاز در كشور برزيل رشد چشمگيري داشته 
است. با وجود آن كه كشور برزيل يكي از توليد كنندگان 
اصلي نفت و گاز در آمريكاي التين محسوب مي شود، 
ولي اين كشور هنوز هم در مقام يك واردكننده ي نفت 

باقي مانده است. 
تاريخ فعاليت صنعت نفت و صنايع جانبي وابســته به آن 
در كشور برزيل، با تغييرات و تحوالت گسترده اي همراه 
بوده اســت. هر چنــد در دوران  مختلِف فعاليت صنعت 
نفت برزيل طي 70 سال گذشته، سياست ها و برنامه هاي 
گوناگــون (و به ظاهر متفاوتي) براي تقويت اين صنعت 
اجرا شــده اســت، ولي چنانچــه اين فعاليت هــا از منظر 
«چگونگــي حمايت دولت برزيل از ســازندگان داخلي 
تجهيزات نفت» نگريســته شــود، مي تواند به دو دوره ي 

زماني متفاوت زير تفكيك شود: 

الف) دوران حمايت گسترده از صنايع داخلي
آغاز اين دوران را مي توان با شــروع فعاليت هاي صنعت 
نفت برزيــل در دهه ي 50 ميالدي، معادل دانســت. اين 
دوران را مي توان دوران انحصار و يكه تازي شركت هاي 
داخلي برزيل (شــركت نفتي پتروبراس1 و شركت هاي 

1- Petrobras

ســازنده ي تجهيزات صنعت نفت) در عرصه ي صنعت 
نفت اين كشور ناميد.

پس از انتخابات رياســت جمهوري برزيل در سال 1950 
و با ارايه ي پيشنهادهايي مبني بر تأسيس يك شركت ملي 
نفت با مالكيت دولت، پتروبراس  در سال 1953 تأسيس 
شد. با آغاز فعاليت اين شركت، مقرر شد تا كليه ي امور 
مربوط به اكتشاف، توليد، پااليش و حمل و نقل نفت و 
گاز در برزيل به اين شــركت واگذار شده و اين شركت 
موظف شــد تا در اين امور نظارت كامل و مستقيم (و نه 

تنها صرفاً نظارت كلي) داشته باشد. 
تشــكيل شــركت هاي ملي نفــت، يكــي از مهم ترين 
راهبرد هاي كشــورهاي در حال توسعه جهت مديريت 
جامع اكتشــاف، توليد و مصرف نفت و گاز و استفاده ي 
مناســب از اين ذخاير راهبردي به بهترين نحو در جهت 
ارتقــاي اقتصادي- صنعتي كشــور خود بوده اســت. از 
سوي ديگر شركت هاي ملي نفت به علت دارا بودن ابعاد 
حداقل، امكان تعامل و چانه زني با شركت هاي معظم نفتي 
بين المللي را كسب مي كردند. اگر به صورت اجمالي به 
سابقه ي شــركت هاي ملي نفت توجه شود، تفاوت هاي 
زيــادي در روش ايجاد، نوع فعاليــت، تعداد كاركنان و 
غيره به چشم مي خورد. در كشورهاي در حال توسعه اين 
شــركت ها در سطوح مختلفي از قبيل انعقاد قراردادهاي 
بهره برداري تا برنامه ريزي براي گســترش توانمندي هاي 
فني و فناورانه ي شركت هاي داخلي به فعاليت پرداخته اند. 
به هر حال بعضي از اين شــركت ها (از جمله پتروبراس) 
از ســطوح معمول فعاليت هاي شــركت هاي ملي (نظير 
بهره برداري، بازاريابي براي نفت توليدي و موارد مشــابه 
آن) پــا را فراتر گذاشــته و به صورت جــدي در جهت 

ارتقاي ساير بخش هاي صنعتي گام نهاده اند.
در كشورهاي در حال توسعه اولين تجربه ي شكل گيري 
شركت ملي نفت به ســال 1922 و تأسيس شركت ملي 
نفت آرژانتين بازمي گردد. پس از آن و در ســال 1938، 
اقتصاد جهاني شــاهد تولد دومين شركت ملي نفت در 
كشــور مكزيك بود. اين روند در دهه هاي بعد، رشــد 
قابــل توجهي يافت، به طوري كه در ســال 1977، بالغ بر 
80 شركت ملي نفت در كشورهاي در حال توسعه ايجاد 
شده بودند. در آن برهه زماني، اعمال «سياستهاي دولتي» 
در بخش نفت و گاز روند روبه رشــدي داشت. به عنوان 
مثال از سال 1963 تا 1974، (به جز در كشورهاي اياالت 
متحده، كانادا و كشورهاي كمونيستي) سهم بخش دولتي 
در توليد نفت جهاني از 9 درصد به 62 درصد، در بخش 
پااليش از 14 درصد به 24 درصد و در بخش بازاريابي از 

11 درصد به 21 درصد رسيده بود. 
شــركت هاي ملي نفت بــا برقراري ارتباطات گســترده 
با ديگر شــركت هاي معظم نفتي و ســاير شــركت هاي 
ملي، در شــكل گيري روابط اقتصادي كشــورها ســهم 
بسزايي داشته اند. صنعت نفت با ديگر بخش هاي صنعتي 
و اقتصادي ارتباطات پســين2 و پيشــين3 زيــادي برقرار 

2- Backward Linjage
3- Local Content

1/5 ميليون بشكه در روزتوليد نفت در حال حاضر13/4 ميليارد مترمكعبتوليد گاز
2/2 ميليون بشكه در روزمصرف داخلي8/5 ميليارد بشكهميزان ذخاير كشف شده ي نفت
ميزان ذخاير نفتي فراساحل 

نسبت به كل ذخاير كشور
630 هزار بشكه در روزتوليد نفت در اوايل دهه ي ٪9690

1جدول 1جدول 1  - اطالعات كلي صنعت نفت برزيل جدول 1  - اطالعات كلي صنعت نفت برزيل 
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مي كند كه مي توان به عنوان نمونه به صنايع پتروشيمي در 
پايين دست و يا صنايع تأمين كننده ي تجهيزات و خدمات 
اشــاره كرد. از اين رو توســعه ي صنعت نفــت و گاز با 
توسعه ي بسياري از بخش هاي صنعتي و خدماتي كشور 

مرتبط است.
در دهه ي 50 ميالدي و به علت وجود كمبودها و مشكالت 
ســاختاري عميق در اغلب بخش هــاي مرتبط با صنعت 
نفت برزيــل (از جمله كافي نبودن تعداد پااليشــگاه ها، 
زيرساخت هاي حمل و نقل و تأسيسات تخليه ي نفت و 
گاز)، تأمين نفت خام به معضلي بزرگ براي اين كشور 
تبديل شده بود. هرچند در اين دهه، موضوع بومي سازي 
صنعت نفت برزيل و صنايع جانبي آن، به عنوان امري مهم 
و بخشــي از سياست كلي جايگزيني واردات در صنعت 
نفت اين كشــور تلقي مي شد، با اين حال مسأله ي تأمين 

نفت خام مورد نياز از اولويت بيشتري برخوردار بود. 
بــا توجه به ضعف مجموعه ي صنعت نفت برزيل در آن 
دوران و نياز مبرم اين كشــور به توسعه ي هر چه سريع تِر 
زيرســاخت هاي صنعت نفت (در جهــت افزايش توليد 
نفت)، بازسازي صنعت نفت برزيل با مشاركت گسترده ي 
شركت هاي خارجي آغاز شــد. بر همين اساس، در آن 
ســال ها بخشــي از تجهيزات و خدمات فني و مهندسي 
مورد نياز در بخش هاي مختلف صنعت نفت اين كشور 
(از جملــه پااليشــگاه ها، خطــوط لوله و غيره) توســط 
شركت هاي آمريكاي شمالي تأمين مي شد. نتيجه ي مهم 
و قابل توجه حضور شــركت هاي خارجي در بازســازي 
صنعــت نفت برزيل آن بود كه اين كشــور توانســت با 
بكارگيــري جديدترين فناوري هــاي روز، ظرفيت ها و 
قابليت هــاي الزم را جهت افزايش توليــد نفت و تأمين 

بخشي از نيازهاي داخلي خود كسب كند.
در دهه ي 50 ميالدي و به دليل وجود مشكالت ساختاري 
در صنعت نفت برزيل، شــركت هاي خارجــي (اعم از 
شركت هاي نفت و ســازندگان تجهيزات نفت) فعاليت 
گســترده اي در صنعت نفت اين كشــور داشته اند، با اين 
حال و در اغلب موارد، امور مرتبط با اكتشاف، استخراج، 
فرآوري و انتقال نفت و گاز، عمدتاً بدون مشاركت جدي 
شركت هاي خارجي به انجام رسيده است. تنها در مواردي 
كه اســتفاده از فناوري  هاي جديد ضــروري مي نمود، از 
شــركت هاي خارجــي (و به صورت محدود) اســتفاده 

مي شد. 
پــس از كودتاي نظامي ســال 1964 در برزيل و در طي 
سال هاي 1964 تا 1985، اختيار پتروبراس در تصميم گيري 
بر روي فعاليت هــاي نفت و گاز كاهــش يافت. ارتش 
از نفــت به عنوان اهرمي در جهــت كنترل حركت هاي 
مردمي و شــورش هاي احتمالي استفاده مي كرد. در اين 
مدت پتروبراس براي انجام فعاليت هاي تجاري از طرف 
دولت نظامي حاكم بر برزيل، اختيار تام داشت. همين امر 
باعث شد تا فعاليت هاي اين شركت در زمينه ي اكتشاف 
و توليد نفت در برزيل تا حد زيادي به دســت فراموشي 

سپرده شود.
در سال 1977 توليد نفت از اولين ميدان فراساحلي برزيل آغاز 

شد. برخالف سال هاي دهه ي 50 ميالدي، برنامه ريزي ها و 
سياست هاي اتخاذ شده در صنعت نفت برزيل طي دهه ي 
80 ميالدي، با هدف مشاركت بيشتر شركت هاي برزيلي 
در توســعه ي صنعت نفت اين كشور دنبال مي شد. در اين 
دهه، شركت پتروبراس مأموريت يافت تا عالوه بر كاهش 
واردات نفت و نظارت بر چگونگي تأمين نفت مورد نياز 
كشــور، ترتيبي اتخاذ كند تا پروژه هاي نفتي اين كشور با 
مشاركت بيشتر صنايع و شركت هاي برزيلي به انجام رسد. 
مضــاف بر اين، پتروبراس در انجام فعاليت هاي نفتي خود 
مجاز بود تا در انتخاب نوع فناوري و جنبه هاي ديگر صنعتي 
و تكنيكي پروژه ها، بر مبناي صالح ديد خود عمل كند. در 
اين دوران و به دنبال اعمال محدوديت هاي واردات، صنايع 
و شركت هاي برزيلي در پروژه هاي مختلف صنعت نفت (به 
ويژه در ساخت سكوها، كشتي سازي و احداث خطوط لوله 
حمل و نقل نفت و البته با مشاركت شركت هاي خارجي در 

برخي از پروژه ها) به قابليت هاي چشمگيري دست يافتند.
در سال 1986 و با روي كارآمدن دولت غير نظامي جديد 
در برزيل، نه تنها انحصار شركت هاي داخلي در صنعت 
نفت كمتر نشد، بلكه اين شركت ها نسبت به شركت هاي 
خارجي، از تســهيالت بسيار بيشتري نيز براي فعاليت در 

صنعت نفت برزيل برخوردار شدند. 
در اواخر دهه ي 80 ميالدي و به دنبال افول اقتصاد برزيل 
(كه تا آن زمان معجزه ي اقتصادي ناميده مي شد) و افزايش 
تورم در برزيل، اقتصاد بحران زده ي اين كشور به بازسازي 
اساســي نيازمند بود. با اعمال سياست هاي جديد، موانع 
موجود در روابط تجاري برزيل با ديگر كشورها برداشته 
شــد و توافق نامه ي تجارت آزاد با كشورهاي همسايه ي 
برزيل به تصويب رسيد. برنامه ي خصوصي سازي نيز در 

دستور كار دولت قرار گرفت.
 اين برهه ي زماني، فرصت بســيار مناسبي براي رشد تنها 
شــركت معظم نفتي برزيل و ساير شركت هاي خدماتي 
و ســازند    گان تجهيزات مورد نياز صنعت نفت در برزيل 
فراهم آورد. توسعه ي فعاليت  ســازندگان تجهيزات در 
اين كشــور، به گونه اي بود كه محصــوالت و كاالهاي 
توليدي آنها مي توانست در برخي موارد بالغ بر 94 درصد 
از احتياجــات صنعت نفت برزيل را به اين اقالم و كاالها 

برآورده سازد. 

ب) دوران آزادسازي فعاليت هاي 
صنعت نفت برزيل

با توجه به اين كه اجراي پروژه هاي اكتشاف و يا استخراج 
نفت در ميادين فراســاحلي عميق و خيلي عميق، نيازمند 
اســتفاده از دانش فني روز بود، كشــور برزيــل با اعمال 
سياســت هاي تجاري جديد و كاهــش محدوديت هاي 
واردات، گام بلندي در جهــت اخذ فناوري  هاي نوين در 
پروژه هاي فراساحلي نفت و گاز برداشت. در همين راستا، 
شركت پتروبراس به مانند ساير شركت هاي بزرگ نفتي 
ديگــر، با افزايش همكاري خــود با صنايع تأمين كننده ي 
داخلي و خارجي سعي كرد تا ضمن استفاده از فناوري هاي 
پيشرفته در پروژه هاي فراساحلي نفت و گاز، كيفيت برتر و 

طراحي هاي جديدي را نيز مدنظر داشته باشد. در حال حاضر، 
شركت نفتي پتروبراس در دنياي صنعت نفت، به عنوان يكي 
از شركت هاي با تجربه و توانمند در عرصه ي فعاليت هاي 

نفتي در ميادين فراساحلي عميق شناخته مي شود. 
 از اوايــل دهه ي 90 و با تصويب قانــون جديد نفت در 
برزيل، دوران جديد فعاليت صنعت نفت در اين كشــور 
آغاز شــد. بر اســاس قوانين جديــد، پروژه هاي صنعت 
نفت بايد با مشاركت شــركت هاي داخلي و خارجي و 
از طريق برگزاري مناقصات بين المللي به انجام  رســد. بر 
همين اســاس، از سال 1999 تاكنون، صنعت نفت برزيل 
شــاهد برگزاري 6 مناقصه ي بين المللي بوده است كه در 
آنها بسياري از شركت هاي معتبر خارجي و داخلي حضور 

فعالي داشته اند.
در ســال 1994 و بــا آغاز به كار دولــت جديد، فرآيند 
اصالح ســاختار صنعت نفت با هدف جذب ســرمايه ي  
خارجي براي افزايش توليد نفت و حمايت از شركت هاي 
خصوصي آغاز شد. بر مبناي قوانين جديد، ذخاير نفتي 
همچنان متعلق به دولت بود، ولي شركت هاي خصوصي، 
مجاز به فعاليت در تمامي عرصه هاي صنعت نفت بودند. 
طبق اين قانون، شركت پتروبراس نيز به عنوان يك شركت 
دولتي، در كنار ساير شركت هاي خصوصي، مي توانست 
فعاليت هاي خود را ادامه دهد و با شركت هاي خارجي و 
داخلي ديگر به ايجاد Joint Venture بپردازد. قوانين 
جديد را مي توان به منزله ي بخشي از سياست كلي دولت 
برزيل براي پيوستن به بازارهاي جهاني در عرصه ي صنعت 

نفت تلقي كرد.
در اواخــر دهه ي 90، بحث خصوصي ســازي شــركت 
پتروبراس  مطرح شــد و نوسازي اين شركت با تمركز بر 
فعاليت هايي مانند بهبود عملكرد، تمركززدايي سازماني و 
كاهش هزينه هاي اضافي آغاز شد. به دنبال اين نوسازي، 
تعداد كاركنان شــركت از 62 هزار نفر در سال 1989 به 
39 هزار نفر در سال 1999 تقليل يافت. در تدوين قوانين 
جديد، خصوصي ســازي شــركت پتروبــراس يكي از 
بحث انگيزترين موضوعات مطروحه بود. هر چند بحث 
جدي درباره ي واگذاري اين شركت به بخش خصوصي 
از اواسط دهه ي 90 (همزمان با تدوين قوانين جديد) آغاز 
شده بود، ولي در نهايت در سال 2000 و با واگذاري 28/5 
درصد از ســهام اين شركت به بخش خصوصي، اين امر 
تحقق يافت، اما هنوز هم رگه هايي از انحصار شــركت 
پتروبراس در صنعت نفت برزيل (مانند كنترل انحصاري 
اين شركت بر امر واردات و پااليش نفت و مشتقات آن) 
ديده مي شد كه اين امر نيز در سال 2002 و با سلب اختيار 

از اين شركت در زمينه ي واردات، خاتمه يافت.
پس از واگذاري بخشــي از سهام شــركت پتروبراس  به 
بخش خصوصي، ســازمان جديدي به نــام آژانس ملي 
نفــت4 (ANP) و با هدف تدوين قوانين و نظارت عالي 
بر فعاليت هاي صنعت نفت و گاز برزيل تأسيس شد. در 
چارچوب قانوني جديد، مبناي فعاليت ها براســاس عقد 

4- National Petroleum Agency (ANP)
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قــرارداد و برگــزاري مناقصه، تنظيم شــد. پس از تعيين 
موضوع پروژه (توسعه ي ميدان، تأسيس خطوط لوله گاز و 
يا فعاليت هاي پااليشگاهي)، آژانس ANP براي پروژه ي 

مورد نظر يك مناقصه ي بين المللي برگزار مي كند.  
به دنبال اين تحوالت، شركت پتروبراس با تغيير مأموريت، 
موظف شــد تا فعاليت هاي خــود را صرفاً به عنوان يك 
شــركت نفت خصوصــي (با وضعيتي مشــابه با ســاير 
شركت هاي بين المللي نفت) ادامه دهد. بر همين اساس، 
كليه ي امتيازاتي كه پيش از اين براي اين شركت (به عنوان 
يك شركت دولتي و ملي) در نظر گرفته مي شد، حذف 
شد و اين شركت مجبور شد كه براي ادامه ي فعاليت  خود 

در صنعت نفت با ديگر شركت ها رقابت كند. 
در يك نگاه اوليه، اين گونه به نظر مي رسد كه برگزاري 
مناقصــات بين المللــي، حاكــي از آزادســازي كامــل 
فعاليت هاي صنعت نفت برزيل و حذف سياست حمايت 
دولتي از شركت ها و صنايع داخلي در اين كشور مي باشد، 
اما بررســي دقيق تر اين مناقصات و مقايســه ي الزامات، 
دستور العمل ها و نتايج حاصل از هر مناقصه (كه در ادامه 
به آن خواهيم پرداخت)، مؤيد اين مطلب است كه دولت 
برزيل برنامه ي هوشــمندانه اي را براي حمايت از صنايع 

داخلي در پيش گرفته است. 
حضور شركت ها و سازندگان خارجي در كشور برزيل 
و مشــاركت آنها با سازندگان داخلي در توليد و ساخت 
تجهيزات اين كشور مي تواند بســتر مناسبي براي ايجاد 
اشتغال و انتقال فناوري براي شركت هاي برزيلي باشد. البته 
اين نكته واضح است كه شركت هاي برزيلي در رقابت با 
شركت هاي بين المللي، ممكن است دچار چالش هايي نيز 
بشــوند كه اين امر مي تواند به نوسازي و بازسازي صنايع 

تأمين برزيل نيز كمك شاياني بكند.
شــركت پتروبراس در حال حاضر در بين 12 شــركت 
بزرگ نفتي دنيا قرار دارد و در هر دو بخش باالدســتي و 
پايين دستي صنعت نفت فعال است. در سال 2001، شركت 
پتروبراس با در اختيار داشتن 33 هزار نيروي انساني، فروشي 
خالص معادل 24/4 ميليارد دالر و درآمد خالصي برابر با 
4/3 ميليارد دالر، يكي از پرســودترين شركت هاي نفتي 
بود. توليد نفت در كشور برزيل تقريباً هنوز تحت كنترل 
كامل اين شــركت انجام مي گيرد. شركت پتروبراس در 
نظر دارد در آينده، فعاليت هاي باالدســتي خود را بيشتر 
در ميادين فراساحلي عميق و خيلي عميق (كه تخصص 
اصلي اين شركت نيز محســوب مي شود) متمركز كند. 
در عرصه ي بين المللي نيز، غرب آفريقا، آمريكاي التين 
و خليج مكزيــك از نقاط مورد نظر اين شــركت براي 

فعاليت هاي اكتشاف و استخراج نفت مي باشد. 

تجربه ي قانون گذاري در برزيل با هدف 
افزايش  ساخت داخل تجهيزات

در صنعت نفت
هر چنــد صنعت نفت برزيــل گام هاي بلنــدي را براي 
آزادســازي فعاليت هــاي نفتــي ايــن كشــور و جذب 
شركت هاي خارجي براي حضور بيشتر در صنعت نفت 

برزيل برداشته اســت، با اين حال اعمال تعرفه هاي 10 تا 
20 درصــدي براي واردات كاالها و تجهيزات مورد نياِز 
صنعِت نفت برزيل، نشــان از عزم دولتمردان اين كشور 
براي حمايت از ســازندگان داخلي مي باشد. وجود اين 
مالحظات مالياتي در امر واردات، باعث شــده اســت تا 
بسياري از شركت هاي خارجي، كاالي مورد نظر خود را 
با همكاري يكي از شــركت هاي برزيلي و در داخل اين 

كشور توليد كنند.
از ســوي ديگر با وجود آزادســازي هاي اخير، شركت 
پتروبــراس را مي تــوان همچنــان به عنــوان اصلي ترين 
شــركت نفتي عامل فعال در بازار برزيــل در پروژه هاي 
نفت فراســاحلي و خريدار اصلي محصوالِت ســاخت 
شــركت هاي داخلي در اين كشــور دانســت. از اين رو 
سياســت هاي تأمين كاال و تجهيزات اين شركت، نقش 
مهمي در تعيين سهم سازندگان داخلي تجهيزات صنعت 

نفت برزيل دارد. 
همان طــور كه پيش از اين عنوان شــد، با توجه به قوانين 
جديــد، اعطاي انواع مختلف پروژه هــا از طريق مناقصه 
صورت مي گيرد. در مناقصه ي برگزار شده در سال 1999 
(R1) بلوك هاي نفتي بسيار بزرگي براي اكتشاف و توسعه 
اعالم شــد و 10 شــركت بزرگ خارجي نيز در مناقصه 
شركت كردند. از 37 بلوك پيشنهادي تنها قرارداد مربوط 
 (R2) به 12 بلوك منعقد شد. در سال 2000، مناقصه دوم
برگزار شــد و طــي آن 23 بلوك كوچك جهت جلب 
شركت هاي نفتي كوچك براي توسعه اعالم شد. در اين 
مناقصه، شركت پتروبراس با مشاركت تعدادي از شركت 
خارجي، توسعه ي تعداد زيادي از بلوك هاي مذكور را به 
خود اختصاص دادند. از 53 بلوك پيشنهادي در مناقصه ي 
سوم (R3) در سال 2001 (كه عمدتاً نيز در آب هاي عميق 
و خيلي عميق واقع بود) تنها دو سوم بلوك ها به مرحله ي 
عقد قرارداد رسيد. بسياري از شركت هاي بزرگ نفتي در 

اين مناقصه حضور داشتند.
در سال 2002، مناقصه ي چهارم (R4) با پيشنهاد 39 بلوك 
در بخش فراساحل و 15 بلوك در ميادين خشكي برگزار 
شد. در اين مناقصه نيز به مانند مناقصات پيشين، شركت 
پتروبراس با همكاري شركت هاي خارجي برنده ي مناقصه 
بود. در حال حاضر، شركت پتروبراس بيش از 200 قرارداد 

همكاري با شركت هاي خارجي منعقد كرده است.
شــركت هاي عالقه مند به حضور در مناقصات توسعه ي 
صنعت نفت برزيل بايــد صالحيت هاي مالي، تكنيكي 
و قانونــي را دارا بوده و دفتر نمايندگي در برزيل داشــته 
باشــند. پس از برگزاري مناقصه و بررسي صالحيت ها و 
بر اساس الزامات و شرايط اعالم شده در مناقصه (از  جمله 
درصد مشاركت سازندگان برزيلي در هر مناقصه)، برنده 
يا برندگان مناقصه اعالم مي شــود. امضاي قرارداد نهايي 
مشــروط به آن اســت كه برندگان مناقصــه با همكاري 
يكديگر، يك شــركت برزيلي مستقل تأسيس نموده و 
يا تحت نظر يك شــركت برزيلي ديگر فعاليت خود را 
آغاز كنند. همچنين، برنده ي مناقصه ملزم است تا تعدادي 
از كاركنان برزيلي را استخدام كرده و نسبت به آموزش 

آنها اقدام كند. مضاف بر اين و به عنوان بخشــي از حق 
مشــاركت، از برنده ي مناقصه خواســته مي شود تا يك 
درصــد از درآمد ناخالص حاصل از توليد ميدان نفتي را 
در امور تحقيق و توسعه هزينه كند. همچنين در شرايطي 
كه توسعه ي ميدان مذكور، نيازمند توانمندي هاي ويژه اي 
نيز باشد، مشاركت شــركت هاي برزيل در امر تحقيق و 
توسعه نيز به عنوان بخشي ديگر از شرايط مناقصه گنجانده 
مي شود. پس از برگزاري مناقصه و تعيين ميزان دقيق سهم 
تجهيزات ساخت داخل، چنانچه سهم تجهيزات داخلي 
مورد استفاده در پروژه با درصد عنوان شده در متن قرارداد 
يكسان نباشد، اپراتور پروژه بايد مبلغي را به عنوان جريمه 

به آژانس ملي نفت پرداخت نمايد.

الف) مناقصات اول (Round1) تا چهارم 
(Round4)

اين مناقصات، شامل 4 مناقصه ي بين المللي برگزار شده 
طي سال هاي 1999 تا 2002 مي باشد. ارزيابي شركت هاي 
حاضر در هر يك از اين مناقصات، بر اساس پارامترهاي 

دوگانه ي زير صورت گرفته است:
پارامتـر اول- پرداخت حـق حاكميت5: در اين 
مناقصات، يكي از پارامترهاي ضــروري، پرداخت حق 
حاكميت از سوي شــركت برنده ي مناقصه مي باشد. در 
هر مناقصه، با توجه به ويژگي هاي بلوك هاي پيشنهاد  شده 
و همچنين بر مبناي اين كه اپراتور انجام پروژه ها به لحاظ 
 C و يا A، B ميزان توانمندي در كدام يك از سه كالس
 C شركت هاي متوسط و B ،شــركت هاي حرفه اي (A
شركت هاي نه چندان معتبر و كم تجربه) قرار داشته باشد، 
حق حاكميت حداقلي براي هر بلوك تعيين مي شــود و 
برنده ي مناقصه ملزم به پرداخت اين مقدار حداقل مي باشد. 
هر شــركت موظف است كه پيشنهادي را باالتر از ميزان 
كف تعيين شده، اعالم نمايد. شركتي كه باالترين مقدار 
حق حاكميتي را پيشــنهاد دهد، بيشــترين امتياز را از اين 
پارامتر دريافت كرده (85 امتياز) و امتياز ساير شركت ها 

از اين پارامتر، از رابطه ي ذيل محاسبه مي شود: 

فرمول هاي مورد استفاده در محاسبه ي اثرات ساير پارامترها 
نيز كامالً مشابه فرمول 1 مي باشد. تنها، موضوع امتيازبندي 
عوض مي شود. امتياز هر شــركت، در مقايسه با بهترين 

شرايط پيشنهادي بين شركت ها تعيين مي شود.
پارامتر دوم- درصد استفاده از تجهيزات ساخت 
شـركت هاي برزيلي: پارامتر دوم آن اســت كه اين  
شــركت ها، چند درصد از كل كاال و خدمات مورد نياز 
خود را در مرحله ي اكتشاف(EP)6 و مرحله ي توسعه ي 

5- Signature Bonus
6- Exploration Phase (EP)
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ميدان7  (DP)، از محصوالت و كاالهاي ساخت برزيل 
تأمين مي كنند. ايــن پارامترهــا (EP و (DP، به ترتيب 
3 امتياز و 12 امتياز را به خود اختصاص داده و شــركتي 
كه مقدار بيشينه را برايEP  و يا DP پيشنهاد دهد، بيشينه 

امتياز را از هريك از اين پارامترها دريافت مي نمايد.
در نهايت، امتياز كل هر يك از شــركت هاي حاضر در 
مناقصه، از مجموع امتيازات حاصل از 3 مورد فوق محاسبه 
شده و شركتي كه بيشترين امتياز را دريافت كند به عنوان 

برنده ي مناقصه اعالم مي شود.

ب) مناقصات پنجم (Round5) و ششم 
(Round6)

مناقصات مورد نظر در اين قســمت شــامل 2 مناقصه ي 
برگزار شده در سال هاي 2003 و 2004 مي باشد. ارزيابي 
شــركت هاي حاضر در مناقصه بر مبناي پارامترهاي زير 

صورت مي گيرد:
پارامتر اول- كمينه ي مقدار پيشـرفت برنامه ي 
اكتشـاف8 (MP): در ايــن مناقصه هــا، از شــركت ها 
خواسته شد تا با اعالم برنامه ي مشخصي، جزئيات بيشتري 
از برنامه هاي مدنظر خود را براي به انجام رساندن مرحله ي 

اكتشاف اعالم كنند. اين مورد 30 امتياز دارد. 
پارامتـر دوم- پرداخت حق حاكميـت: در اين 
دو مناقصه، تنها 30 امتياز از كل 100 امتياز مناقصه به اين 

پارامتر اختصاص داده شده است. 
پارامتر سوم- درصد استفاده از تجهيزات ساخت 
شـركت هاي برزيلي: شــركت (و يا شــركت هاي) 
برنده ي مناقصه، ملزم بوده تا در هر يك از مراحل اكتشاف 
و توسعه ي ميدان، حداقلي از تجهيزات و خدمات مورد 
نياز خود را از محصوالت و كاالهاي ارايه شــده توسط 
شركت هاي برزيلي تأمين كند. اين درصِد حداقل بر مبناي 
رتبه بندي شركت هاي عامل، در مرحله ي اكتشاف و در 

مرحله ي توسعه ي ميدان تعيين مي شود.
 

1. مرحلـه ى اكتشـاف در بلوك هـاي نفتـي 
واقع در ميادين فراساحلي: امتيازدهي در مرحله ي 
اكتشــاف، بر مبناي آنكه بلوك  و يا ميدان مورد نظر در 
مناقصه، يك ميدان فراســاحلي و يا يك ميدان خشكي 
باشــد، اندكي متفاوت اســت. ما در ايــن مقاله جزئيات 
مناقصات ميدان فراســاحلي را به دليل اهميت بيشتر آنها 
در برزيل تشريح مي كنيم. چگونگي محاسبه ي فرمول ها 

7- Development Phase (DP) 
8- Minimum Exploration Program (MP)

براي ميادين خشــكي نيز با توجه به تجهيزات مورد نياز 
براي آنها و برآورد سطح توانمندي شركت هاي داخلي، 

تعيين مي شود. 
در بلوك هاي نفتي فراساحل، ابتدا تجهيزات و خدمات 
مورد نياز در مرحله ي اكتشاف به دو زيرگروه زير تقسيم 
شده و سپس امتيازدهي بر اساس ميزان استفاده از خدمات 
و تجهيزات ساخت شركت هاي برزيلي در مرحله اكتشاف 

صورت مي گيرد:
•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در پردازش و تفسير 

اطالعات جغرافيايي و زمين شناختي، 7 امتياز. 
•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در حفاري، ارزيابي و 

تكميل چاه، 8  امتياز.
به اين ترتيب ماكزيمم امتياز مربوط به استفاده از تجهيزات 
ساخت شركت هاي برزيلي در مراحل اكتشاف ، برابر با 

15 امتياز از مجموع 100 امتياز مناقصه مي باشد.
2. مرحلـه ي توسـعه ي ميـدان در بلوك هاي 
نفتي واقع در ميادين فراسـاحلي: ابتدا تجهيزات 
و خدمات مورد نياز در مرحله ي توســعه ي ميدان، به دو 
گروه زير تقسيم شده و سپس به پارامتر استفاده از خدمات 
و تجهيزات ســاخت شــركت هاي برزيلي در مرحله ي 

توسعه ي ميدان، امتيازدهي صورت مي گيرد.
•  خدمات طراحي و مهندسي تفصيلي، 7 امتياز

•  تجهيزات و خدمات مورد استفاده در حفاري، ارزيابي 
و تكميل چاه، ســاخت و مونتاژ ســكوهاي توليد نفت، 
تسهيالت مرتبط با فرآيند، سامانه ي جمع آوري و انتقال 
نفت (خطوط لوله، تجهيزات زيرآبي و استخراج نفت)، 

18 امتياز
بيشــينه ي امتياز مربوط به استفاده از خدمات و تجهيزات 
شركت هاي برزيلي در پروژه هاي توسعه ي ميادين نفتي، 

معادل 25 امتياز از كل 100 امتياز مناقصه است.
ارزيابي امتياز شـركت هاي حاضـر در مناقصه: 
اكنون با توجه به پارامترهاي سه گانه، امتياز نهايي هر يك 
از شركت هاي حاضر در مناقصه محاسبه مي شود. چنانچه 
شركتي (يا كنسرسيومي از چند شركت)، بيشترين امتياز 
را دريافت كند، به عنوان برنده ي مناقصه اعالم مي شود. 
شــركت مذكور، ملزم بوده تا در قســمت هاي مختلف 
پروژه، به تعهدات خود مبني بر استفاده از حجم تعيين شده 
براي استفاده از خدمات و تجهيزات شركت هاي برزيلي 
در فعاليت هاي اكتشاف و توسعه ي ميدان نفتي عمل كند. 
اين حجم، معادل آن درصدهايي است كه شركت مورد 
اشاره، در ابتداي مناقصه و در بندهاي مرتبط با استفاده از 
تجهيزات ســاخت برزيل اعالم كرده است. در غير اين 
صورت شركت ملزم به پرداخت جرايم معيني به اين شرح 

مي باشد:
• چنانچه حجم واقعي تجهيزات و خدمات شركت هاي 
برزيــل، در انجام پروژه ها (اكتشــاف يا توســعه ميدان)، 
كمتر از حداقل مقادير عنوان شده در جدول 2 مي باشد، 
شركت مذكور متعهد است معادل با 50 درصد ارزش اين 
مابه التفاوت را (تفاوت حجم واقعي تجهيزات و خدمات 
تهيه شــده از شركت هاي برزيلي با حداقل مقادير عنوان 

شده در جدول 2) به عنوان جريمه پرداخت كند.
• چنانچــه حجم واقعــي خدمات و تجهيــزات برزيلي 
بكار رفته در پروژه ها، بيشتر از حداقل مقادير عنوان شده 
در جدول 2 و كمتر از درصد اوليه اعالم شــده از ســوي 
شــركت مذكور باشد، شركت متعهد اســت تا معادل با 
20 درصد ارزش اين مابه تفاوت را (تفاوت حجم واقعي 
تجهيزات برزيلي مورد اســتفاده در پروژه و درصد اوليه 

اعالم شده از سوي شركت) به عنوان جريمه بپردازد.
با توجه به مطالب، مي توان گفت كه در اين مناقصه ها، در 
مجموع بالغ بر 40 امتياز (15 امتياز در مرحله اكتشاف و 25 
امتياز در مرحله توسعه ميدان) از كل 100 امتياز مناقصه، به 
موضوع استفاده از تجهيزات و خدمات توليد شده توسط 

شركت هاي برزيلي در پروژه ها، اختصاص يافته است.

نتايج قوانين جديد
همان گونه كه عنوان شــد، سياســت اخير دولت در قبال 
پروژه هــاي صنعت نفــت اين كشــور، واگــذاري اين 
پروژه ها از طريق برگزاري مناقصات بين المللي مي باشد. 
تاكنون بالغ بر 6 مناقصه در اين حوزه برگزار شــده است 
كه در جدول 3، درصد اســتفاده از تجهيزات برزيلي در 
بخش هاي اكتشــاف و توسعه ي ميدان هر 5 مناقصه اول 
آمده است. (آمار مناقصه ي 6 به صورت جمع بندي شده 

منتشر نشده است.)
نتايج قوانين جديد در جدول 3 خالصه شــده است. هر 
چند كــه در فواصــل مناقصه هاي اول تا چهارم، ســهم 
سازندگان برزيلي در حال افزايش مي باشد ولي اين رشد 
از آهنگ نسبتاً كندي برخوردار است. مي توان با مقايسه ي 
مناقصه ي چهارم و پنجم به اثرات قوانين جديد پي برد. در 
فاصله ي زماني نسبتاً كوتاه بين اين دو مناقصه تنها تحول 
جدي، تغيير قوانين مي باشد. اين جدول نشان مي دهد كه 
تدوين قوانين هوشمندانه مي تواند تأثيرات چشم گير مثبتي 

در استفاده از قابليت هاي موجود داخلي داشته باشد.
در 4 مناقصه اول، الزامي مبتني بر اســتفاده از تجهيزات و 
خدمات شركت هاي برزيلي در بخش هاي مختلف پروژه 
وجود نداشت و شــركت ها تنها براي اخذ امتياز بيشتر و 
افزايش شــانس دريافت پروژه ها، اســتفاده از تجهيزات 
برزيلي را در دستور كار خود قرار داده بودند. در حالي كه 
در دو مناقصه ي آخر، برنده ي مناقصه ملزم بود تا حداقل 
بخشي از كاالها و خدمات مورد نياز پروژه هاي خود را از 

محصوالت شركت هاي برزيلي تأمين كند. 
عالوه بر اين، در 4 مناقصه ي اول، تنها 15 امتياز (از مجموع 
100 امتياز پروژه) به پارامتر استفاده از خدمات و تجهيزات 
شركت هاي برزيلي در پروژه ها اختصاص داده شده بود 
كه اين امر باعث شــد تا موضوع مشاركت شركت هاي 
برزيلــي ســاخت تجهيــزات در آن پروژه هــا، يك امر 
حاشــيه اي و نه چندان مهم تلقي شود. اما در 2 مناقصه ي 
آخر، نه تنها اســتفاده از تجهيزات خدمات شركت هاي 
برزيلي در پروژه ها ضروري و الزامي بود، بلكه از مجموع 
100 امتياز مناقصه بالغ بر 40 امتياز آن به موضوع استفاده از 
توانمندي شركت هاي برزيلي در تأمين كاالها و خدمات 

جدول2: حداقل ميزان الزم براي تأمين تجهيزات از شركت هاي بومي

مرحله توسعه 
ميدان 

رتبه اپراتور مرحله اكتشاف
ميدان 

٪30٪30A
٪60٪50B
٪70٪70C
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موردنياز پروژه ها اختصاص يافته بود. اين بند از قرارداد در 
راستاي تشويق شركت هاي نفتي به استفاده ي گسترده تر از 
پتانسيل هاي صنعتي برزيل در پروژه هاي نفت اين كشور 

تدوين شده است.

نتيجه گيري
كشور برزيل به مانند اغلب كشورهاي آمريكاي التين، طي 
يك قرن گذشته، سياست جايگزيني واردات و برنامه هاي 
ملي گرايانه ي ديگري را با هدف رســيدن به خودكفايي 
در تأمين انرژي و همچنين توسعه ي صنايع داخلي به اجرا 
گذاشته اســت. عالوه بر اين موارد، افزايش ظرفيت ها و 
قابليت هاي صنايع داخلي، همواره يكي از اهداف اصلي 
دولتمردان برزيل بوده است و اجراي برنامه هاي مختلف 
در صنعت نفت و ســاير صنايع اين كشور (مانند سياست 
فناوري برزيل، حمايت از صنايع داخلي و مانع تراشي براي 
ورود سازندگان خارجي تجهيزات به بازار برزيل) از آن 
جمله مي باشــد. نتيجه ي اين تالش ها و سياستگذاري ها، 
گســترش صنعت ملي نفت در برزيل به همراه توســعه 
قابليت هاي فناورانه در برخي از عرصه هاي صنعت نفت 

و زنجيره ي صنايع تأمين تجهيزات مي باشد. 
فضاي بسته و غيررقابتي صنعت نفت برزيل، باعث شده 
بود تا شركت پتروبراس با انحصار در اين صنعت به عنوان 
يك شركت نفتي غيركارآمد و غير بهينه فعاليت خود را 
ادامه دهد و صنايع تأمين كننده نيز بدون اكتســاب دانش 
فني روز در پروژه هاي فراســاحل عميــق و غيرعميق به 
فعاليت غير اقتصــادي خود ادامه دهند. با اين حال به نظر 
مي رسد حركت مجموعه ي صنايع نفت برزيل به سمت 
فعاليت هاي رقابتي و آزادسازي هاي اخير اين صنعت براي 
حضور شركت هاي خارجي، زمينه ي مساعدي را فراهم 
آورده است تا صنعت نفت برزيل با توسل به تجربه هاي 
خــود در دوران فضاي بســته، با فعاليت در فضاي جديد 

كاري، به صنعتي رقابتي تبديل شود.
دوران آزادســازي، فضايــي را پديــد آورده اســت تــا 
شــركت هاي كه در دوران سياســت هاي حمايتي ايجاد 
شــده اند، مورد ارزيابي و محك قرار گيرنــد. در دوران 
حمايــت از صنايــع داخلي، حضــور نه چنــدان جدي 
شركت هاي خارجي از يك ســو و فقدان يك برنامه ي 
جامع از ســوي دولت برزيل از سوي ديگر، باعث شد تا 
اساســاً مقوله ي رقابت در فعاليت شركت ها و سازندگان 

تجهيزات صنعت نفت در برزيل نهادينه نشود. 
هرچند وجود سياست هاي حمايتي سبب شكل گيري و 
تولد شركت هاي بومي سازنده شده بود، ولي تجهيزات 
ســاخت شركت هاي برزيلي نسبت به محصوالت مشابه 
خارجي از كيفيــت كمتري برخوردار بــوده و هزينه ي 

تمام شــده آنها نيز بيشــتر بود. اين امر سبب شد كه پس 
از آزادسازي ها، ميزان ســاخت داخل كه حالت كاذبي 
داشــت، كاهش چشــمگيري را تجربه نمايــد. البته به 
علت شـكل گيري قابليت هاي نسـبي مناسـب 
در بنگاه هـاي بومي در سـايه ى سياسـت هاي 
حمايتي، بسـياري از اين شـركت ها در سايه ي 
دولـت  هوشـمندانه ي  جديـد  سياسـت هاي 
توانسـتند در يـك فضاي رقابتي نيـز به فعاليت 
خـود ادامه دهند. به اين ترتيب سياسـت هاي 
آزادسـازي مناسـب در كنـار اشـكال جديـد 
سياسـت هاي حمايتي قرار گرفت و تالش شد 
از پتانسـيل هاي پديد آمده در دوران گذشـته 

حداكثر استفاده صورت گيرد.
در تحوالت اخير صنعت نفت برزيل بايد به دو موضوع 

اساسي توجه شود:
1- اوالً در اين تحول به دو فرآيند مرتبط با يكديگر، كه هر 
دوي آنها در گسترش ظرفيت داخلي مؤثر مي باشند، توجه 
صورت گرفته است. يكي آن كه از توسعه ي شركت هاي 
داخلي حمايت شده است، و ديگر آن كه سرمايه گذاري 
و مشاركت شركت هاي خارجي مورد تشويق قرار گرفته 
است. اين دو فرآيند براي افزايش ميزان ساخت داخل و 
توانمندي بنگاه هاي بومي از طريق فعاليت هاي مشترك 
شــركت هاي معظم نفتــي و نهادهاي دولــت، كليدي 
مي باشــند. در كنار پذيرش حضور شــركت هاي نفتي 
بين المللي در بازار داخلي از آنها خواسته شد تا مسؤوليت 
اصلي دستيابي به اهداف تعيين شده را بپذيرند و نسبت به 
اهداِف افزايش ساخت داخل متعهد شوند. در برزيل اين 
كار از طريق قانون گذاري هوشمندانه صورت گرفته است. 
محتواي قوانين مناقصات به گونه اي است كه شركت هاي 
نفتي نفع خود را در پذيرش مشاركت بيشتر شركت هاي 
ســازنده داخلي مي يابند. اين شــركت ها به همكاري با 
شركت هاي بومي جهت ظرفيت سازي از طريق آموزش، 
برگزاري همايش ها و نيز استفاده از تجهيزات ساخت آنها 

متعهد مي گردند.
2- بــراي اجــراي سياســت هاي افزايــش مشــاركت 
شــركت هاي بومي، بايد يك واحــد دولتي كوچك با 
منابع و اختيار الزم در مقابل سرمايه گذاران مربوطه يعني 
شركت هاي نفت و گاز وجود داشته باشد؛ در برزيل اين 
كار از طريق تفكيك مسؤوليت هاي اجرايي (پتروبراس) 
و مســؤوليت هاي قانون گذاري و نظارتــي (آژانس ملي 
نفت) صورت گرفته است. توانايي اعطاي مجوزها، تأييد 
پروژه ها و غيره نيــز در اين زمينه بر عهده ي آژانس ملي 
نفت قرار گرفته اســت و در عوض از پتروبراس خواسته 
شده اســت كه تالش كند كه به يك شركت توانمند و 

كارآمد تبديل شود. 
با توجه به مطالب فوق و در يك جمع بندي كلي مي توان 
گفت كه در حال حاضر سازندگان تجهيزات صنعت نفت 
و گاز در برزيل قادر هســتند به توليد و ارايه ي خدمات و 
كاالهــاي مورد نياز اين صنعت مطابق با اســتانداردهاي 
بين المللي بپردازند و كاالهاي ساخت آنها قابل رقابت با 
محصوالت مشــابه خارجي به لحاظ استانداردهاي مورد 
نياز مي باشد. ســازندگان خارجي تجهيزات اين صنعت 
نيــز تالش مي كننــد تا بــا ايجــاد Joint Venture با 
شركت هاي برزيلي و يا تأسيس شركت هاي اقماري در 
اين كشور به طور غيرمستقيم در بازار تجهيزات صنعت 

نفت برزيل وارد شوند. 
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-----------------
 قســمت دوم

چالــش ها و شاخـــص ها
-----------------
در قسـمت نخسـت از مجموعـه مقـاالت 
شبكه هاى هوشمند (Smart Grid)، به بحث 
و بررسـى نيازهاى كنونى بشر در استفاده از 
انرژى الكتريكى پرداختيم و سعى كرديم به 
اين پرسش پاسـخ دهيم كه چرا شبكه هاى 
قدرت كنونى در آينـده اى نه چندان دور (و 
حتى اكنون نيز) نمى توانند پاسـخ گوى نياز 
بشـر باشـند و در نتيجه براى تأمين انرژى 
الكتريكى جوامع انسانى نيازمند شبكه هاى 
جديدى به نام شبكه هاى هوشمند مى باشيم. 
سـپس به بررسـى ويژگى هـا و خصوصيات 
اين شـبكه ها پرداختيم و عالوه بر بحث در 
بـاب پيكربنـدى رايج و فراگير شـبكه هاى 
هوشـمند، يكـى از باورهاى اشـتباه عمده 
درباره ى شـبكه هاى هوشمند را مورد نقد و 

بررسى قرار داديم.
در ادامـه ى اين سلسـله مقـاالت، در اين 
شـماره، ابتدا مشـكالتى را كه بر سـر راه 
پياده سازى و اجراى شبكه هاى هوشمند در 
شرايط كنونى وجود دارد، بررسى مى كنيم 
و بعد از آن به سـراغ بازار برق در سامانه ى 
هوشـمند مى رويم. اما بخش اصلى مقاله ى 
اين شـماره معرفى عوامل كليدى موفقيت 
شـبكه هاى هوشمند اسـت كه يك به يك 
آن هـا را معرفى خواهيم كـرد. در آخر نيز 
معرفى شـاخصه هاى اساسـى شـبكه هاى 
هوشـمند را كه در شـماره ى بعـد به آن ها 

بيشتر خواهيم پرداخت، آغاز مى كنيم.

5 . چالش هاي پيش روي اجراي 
شبكه ي هوشمند

در مســير اجراى شــبكه ى هوشــمند چالش هاى 
بسيارى وجود دارد؛ از جمله اين كه:

• سرمايه ى مورد نياز اجراى شبكه از چه بخشى 
تأمين شود؟

• بــراى اين بــازار جديد برق بايــد چه مقرراتى 
وضع شود؟

Smart Grids
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خواهد شــد كه بخواهيم كنترل ايــن ناهمگونى را به 
نقطه ى كارايى بهينه و بيش ترين ســود برســانيم، در 
حالى  كه همزمــان به بخش بازرگانى اجازه ى رقابت 

عادالنه و بدون دغدغه را بدهيم.

6 . بررسى بازار در شبكه ى هوشمند
بازار برق در بســيارى از كشــورهاى دنيــا در اختيار 
دولت نمى باشــد، بلكه بازارهاى متنوعى وجود دارد 
و بايــد گفت كه اختيار اســتفاده از هر يك از آن ها 

با مشترى است.

.1. رشد ارزش بازار در شبكه ى قدرت 6
در 5 ســال آينده در آمريكا بازارهاى برق، بيشــتر از 
70 درصد رشــد خواهند كــرد؛ يعنى ارزش آن ها از 
5/6 بيليون دالر در ســال 2010 به 9/6 بيليون دالر در 
ســال 2015 مى رسد. اين رشــد ارزش سبب مى شود 
كــه رقابت بين بازارهاى مختلــف افزايش يابد و هم 
چنين اتحــاد، همكارى و هماهنگى ميان فناورى هاى 
مختلف را بيش تر خواهد كرد؛ در نتيجه، سرمايه هاى 
مالى هنگفتى به ســمت شركت هاى فعال در زمينه ى 

شبكه ى هوشمند سرازير خواهد شد.
طبــق تحقيقــات، پيش بينــى مى شــود كــه در ده تا 
پانزده ســال آينده، تفاوت هاى ميان شبكه هاى سنتى 
و هوشــمند از ميــان بــرود. روزى كــه نرم افزارها و 
ســخت افزارهاى جديدى به شبكه هاى كنونى اضافه 

شوند، نزديك است.[1]
در اين نوع شــبكه ها، براى يافتــن راهكارهاى ادغام 
اين دو نوع فناورى، نيازمند قوانين اقتصادى و تجارى 
جديد هستيم. هم چنين به شركت هاى خدمات رسانى 
بــه مصرف كننــدگان و نيــز شــركت هاى جديدى 
براى توزيع و انتقال نيازمنــد خواهيم بود. بايد گفت 
كه اين شــبكه هاى نويــن را نمى توان با ســامانه هاى 
مديريت قديمى نظيــر silo اداره كرد.silo [7] يك 
نوع ســامانه ى مديريت ناتــوان در ايجاد ارتباطات و 
عملكردهــاى دو طرفه با ديگر اجزا اســت. در واقع 
اين اصطــالح را براى بيان ناتوانى در ســامانه به كار 

مى برند.[2]

7. نگاه بسامان به شبكه ى هوشمند
در زير بــا يك ديد بســامان ابعاد مختلف شــبكه ى 

هوشمند را به شما معرفى مى كنيم [5] :

1.7. عوامل كليدى موفقيت
ارزش يك سامانه به عواملى است كه بر اساس آن ها 
مى توان گفت آن ســامانه مى تواند به موفقيت دست 
يابــد يا خير. بــراى آن كه بتوان به يك ســامانه اتكا 
كرد و از كارايى آن اطالع حاصل نمود، بايد بتوان از 
صحت وجود و كارآمدى اين عوامل مطمئن شد. در 

شكل 1.7 مى توانيد اين عوامل را مالحظه كنيد:
در مورد شبكه ى قدرت اين عوامل عبارتند از:[5]

Smart Grids
شبكه هاى الكتريكى هوشمند

• مصرف كنندگان را چگونــه و از چه راه هايى 
مى تــوان از مقــررات، فايده هــا و چالش هــاى 
شــبكه ى جديد برق آگاه كــرد و آموزش هاى 

الزم را به آن ها داد؟
• امنيت شبكه ى جديد را چه از لحاظ اطالعاتى 
و چــه از لحــاظ فيزيكــى و الكتريكــى چگونه 

مى توان تأمين كرد؟
• چه خدمات جديدى مى توان ارايه داد و از چه 

راهى؟
• بــراى مجموعه ى موارد باال و ســاير موارد چه 

الگوى اقتصادى جديدى بايد پيش بينى كرد؟
• آيا مصرف كنندگان و مشــتركان صنعتى و به 
خصوص خانگى اســتفاده از شــبكه ى جديد را 

مى پذيرند و با آن كنار مى آيند؟
... •

همچنيــن كنترِل يــك ناهمگونى ناخواســته، در 
شــبكه ى برق قدرت كنونــى  كه احتمــاِل بروِز 
بااليــى دارد، مشــكلى جــدى از نظــر فنــاورى 
محسوب مى  شــود. اين موضوع زمانى  پيچيده تر 

ـد
ــ

ــ
رآين

ف

شكل 6-1. تصويرى از 
وسعت و اجزاى شبكه ى 

هوشمند

.2. سامانه و  شكل 6
شبكه ى قدرت امروزى
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تـريكى هوشـــــــــمند

1.1.7. قابليت اطمينان
اين قابليت وســيله اى است براى سنجش توانايى سامانه 
براى ادامه ى عملكرد آن، در حالتى كه برخى از خط ها 
و ژنراتورهاى آن از مدار خارج شده باشند. در حقيقت 
مى توان گفت كه اين قابليت با عملكرد سامانه ى تحت 
فشــار رابطــه دارد.[5] در واقع ســامانه ى داراى قابليت 
اطمينان بايد بتواند اختالالت و مشكالت شبكه را تحمل 
كند، بدون اين كه قطع شود و هم چنين اين سامانه بايد 
درباره ى حوادث و خطاهاى رخ داده در شبكه ى قدرت 
هشدارهايى را ارســال كند و در ضمن قبل از آن كه به 
ساير قسمت هاى شبكه آســيب جدى وارد شود، خطا 
را اصــالح نمايد[5] بايد گفت بر اســاس اين ويژگى، 
شبكه ى هوشمند ســعى مى كند در ابتدا وقوع خطاها را 
پيش بينى كند و براســاس آن تصميمات مناسبى اتخاذ 
نمايد و در مرحلــه ى بعد، درصورت عدم موفقيت اين 
اقدامات خطاها كشف كند و به آن ها به منظور كاهش 

قطعى ها پاسخ سريعى بدهد.[5]

.3. سامانه و  شكل 6
شبكه ى قدرت آينده (به 
تفاوت هاى اين شكل با 
شكل قبلى توجه كنيد.)

.1. عوامل  شكل 7
كليدى موفقيت در 

شبكه ى قدرت
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با وجود اين كه قابليت اطمينان شبكه ى امروزى بيش 
از 99/97 درصد مى باشــد، باز هم همان درصد ناچيز 
عدم اطمينان ساالنه خسارتى بالغ بر 150 ميليارد دالر 

به اقتصاد اياالت متحده تحميل مى كند.[5]

2.1.7. امنيت
امنيت به معنــاى مقاومت در برابــر حمالت فيزيكى 
و رايانه اى اســت؛ بدون اين كه قطعى و يا خاموشــى 
بزرگــى رخ دهد. در همين راســتا بايد گفت كه هر 
چند اين عمل شــبكه هزينه ى زيــادى در بر دارد، اما 
در صورتى كه امنيت شبكه تا حد مناسبى تأمين شود، 

آن گاه سرمايه ها به طرز قابل توجهى بازمى گردند.
امنيت شــبكه ى هوشــمند بايد با دقــت بااليى تأمين 
شــود، چراكه تمام اجزاى آن به هم وابســته اند و در 
صــورت ايجاد خطا در يك قســمت، به ســرعت در 
تمامى قســمت هاى ديگــر پخش خواهد شــد و در 
نتيجه دسترســى غيرقانونى به يك شبكه، تمام آن را 

در معرض خطر قرار مى دهد.

3.1.7. اقتصادى بودن
انگيزه ى اقتصادى بر مبناى بازده تعريف مى شود.[7] 
به اين معنا كه شــبكه هايى اقتصادى و به صرفه هستند 
كه تحــت قوانين عرضه و تقاضا ســعى كنند بهترين 
قيمــت را براى فروش انرژى الكتريكى در بازار ارايه 
دهند.[5] در همين راستا اين نكته شايان ذكر است كه 
با پيشرفت شبكه ى هوشمند، قيمت قبض برق به كم تر 
از 30 درصــد مبلغ كنونى كاهش مى يابد. شــبكه ى 
هوشمند ســبب از بين رفتن نواقص و بى كفايتى هايى 
مى شود كه در حالت عادى باعث باالرفتن قيمت تمام 
شده ى انرژى الكتريكى مى شوند. در واقع تاكنون در 
مناطقى كه از اين سامانه اســتفاده شده، كاهش قابل 
توجهــى در قيمت برق در بازارهاى انرژى الكتريكى 

مشاهده شده است.
براى پيشــرفت شبكه ى هوشــمند غالباً يك سامانه يا 
ســازمان پيوســته و منظم پيش بينى و ايجاد مى گردد تا 
تنوع و كارايى شبكه هاى هوشمند مختلف را تضمين 
كند. استفاده از اين سامانه سبب مى شود كه در صنايع 
مختلفــى كه با صنعت برق در ارتباط هســتند سلســله 
ابتكاراتى بــراى اقتصادى تر شــدن و بهينه تر گشــتن 
مصرف انرژى الكتريكى به وجــود بيايد. در حقيقت 
يــك ســامانه ى ارزيابــى پايــدار و پويا در شــبكه ى 
هوشــمند وجود دارد كه باعــث كاهش قيمت انرژى 
الكتريكــى مى گــردد. اين كاهش قيمــت از 25 تا 30 
درصد متغير اســت. بديهى اســت ايــن كاهش قيمت 
موجب مى شــود كه صنايع مختلف بــه ارزش وجود 
شبكه ى هوشمند بيش تر پى ببرند و در نتيجه انگيزه ى 
بيش ترى براى گسترش و ادامه ى فعاليت هاى شبكه ى 
هوشــمند ايجاد شود و اين امر زمينه ى مناسبى را براى 
ارايه ى ساير خدمات شبكه ى هوشمند و ايجاد تنوع در 
آن ها ايجاد مى كند. در بازارهاى مختلف كاهش قيمت 

انــرژى الكتريكى از 13 تا 17 درصد متفاوت اســت، 
امــا بايد گفت كه در شــرايط كنونى در ايــن بازارها 
از بســيارى از فوايد ذاتى شبكه ى هوشمند بهره گرفته 
نمى شــود. در ضمن ذكر اين نكته ضرورى اســت كه 
اين گونه بازارهاى خــرد در برآورد هزينه نقش خود 
را بازى مى كنند و در نتيجــه مى توان اميدوار بود كه با 
اجراى كامل شبكه ى هوشمند روزى بتوان به رقم 30 

درصد در كاهش هزينه ها دست يافت. [7]

4.1.7. كيفيت انرژى
كيفيــت انــرژى را مى توان از ديدگاه هــاى متفاوتى 
بررســى كرد، اما آن چه كه غالباً مدنظر است فراهم 
آوردن انرژى در ســطح نياز و توقــع مصرف كننده 

است، بدون آن كه عملكرد او را تضعيف كنيم. [5]
از جمله عواملى كه در سنجش كيفيت انرژى به كار 

مى روند، مى توان به موارد زير اشاره كرد: [8]
• تداوم خدمت  رسانى

• عدم تفاوت در دامنه ى ولتاژ و باال و پايين نشــدن 
مداوم آن

• ولتاژ و جريان گذرا
• محتــواى هارمونيك ها در شــكل مــوج جريان و 

ولتاژ
• و...

در صنعــت بــرق وظيفه ى بررســى كيفيــت انرژى 
الكتريكــى (و در واقع توان الكتريكــى) بر عهده ى 
واحدهاى اندازه گيرى فازورها (PMU) اســت، كه 

با استفاده از آن چنين تحليلى را انجام مى دهند. [7]

. بازده و سازگارى با محيط زيست 5.1.7
بــراى آن كــه در زمينــه ى افزايش بازده بــه نقطه ى 
مطلوبى برسيم بايد سرمايه گذارى ها را به سمتى ببريم 
كه بازگشــت و سودرســانى بهتر و بيش ترى داشــته 
باشند. براى رسيدن به اين هدف نيز بايد با استفاده از 
كاهش تلفات انرژى و بســيارى عوامل ديگر، تلفات 

انرژى و هزينه هاى مالكيت را كاهش دهيم. [5]
بــراى آن كه ايــن مفهوم بــراى خواننــده ى محترم 
وضوح بيش ترى پيدا كند، مثالى مى آوريم: افزايش 5 
درصدى در بازده شبكه ى الكتريكي، معادل كاهش 
انتشــار گازهــاى گلخانــه اى حاصــل از 53 ميليون 

دستگاه خودرو است. [3]
مى بينيــد كه در اثر تالش براى آســيب نرســاندن به 
محيط زيســت، هزينه هــاى خود شــبكه نيز كاهش 
مى يابــد. اين ســازگارى با محيط زيســت، البته بايد 
در درجــه ى اول به منظور كاهش اثرات نامطلوب بر 
محيط زيســت و كاهش هزينه ى مربوط به بازسازى 

شبكه باشد. [5]
در ســال 2006 ميالدى در ايــاالت متحده ى آمريكا 
از كل 1638 ميليارد كيلووات ســاعت انرژى كه در 
شبكه ى الكتريكى تلف شــد، 655 ميليارد كيلووات 
ســاعت به تنهايى در ســامانه ى توزيع از ميان رفت. 
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اين درحالى اســت كه تنها بــا 10 درصد بهبود بازده 
در شــبكه هم مى توان 5/7 ميليــارد دالر صرفه جويى 
اقتصادى ايجاد كرد و هم اين كه از انتشار 42 ميليون 

تن گاز دى اكسيدكربن جلوگيرى كرد.[9]
در عين حال با اســتفاده از المپ هاى فلوئورســنت به 
جاى المپ هاى رشته اى مى توان انرژى اضافى براى 
روشنايى سه ميليون خانه ى ديگر را فراهم كرد و 600 

ميليون دالر صرفه جويى اقتصادى ايجاد نمود. [5]
در كل بايد گفت كه در شرايط كنونى اقتصادى جهان 
كه اكثر كشورهاى بزرگ و صنعتى درگير بحران مالى 
مى باشند، اتخاذ چنين تصميمات و راهكارهايى مى تواند 
براى پيشبرد اهداف و چشــم اندازهاى از پيش تعريف 
شــده مؤثر باشــد و سرمايه ى اتالف شــده در شبكه ى 
الكتريكى را به طور مثال به صورت فرصت هاى شغلى 
جديــد و يا كمك هاى مالى براى بخش هاى درگير در 

اين بحران اقتصادى تبديل نمايد. [5]

6.1.7. ايمنى
ايمنى را مى تــوان به صورت عدم ايجــاد خطر براى 
عمــوم مصرف كنندگان و نيــز كاركنان صنعت برق 
تعريف كــرد. اين ايمنى بايد هــم در مدت نصب و 
اجرا و هم در تمام عمر نگه دارى و بهره بردارى تأمين 

گردد. [5]

8 . مشخصه هاى اساسى شبكه هاى هوشمند
در زيــر به بررســى هفت ويژگى اساســى شــبكه ى 
هوشــمند مى پردازيم كه ســبب تمايز اين شــبكه با 

شبكه هاى  كنونى گرديده است [5]:

• مشاركت فعال مشتركان و مصرف كنندگان
• ايجــاد امــكان پراكنده بــودن توليــد و افزايش 

گزينه هاى ذخيره سازى در نقاط مختلف شبكه
• فعال ســازى خدمــات و بازارهاى جديــد و نيز 

ارايه ى محصوالت و خدمات نو
• توليد انرژى الكتريكى با كيفيت براى رسيدن به 

اقتصاد ديجيتالى
• بهينه سازى عملكردها و بازدهى و سوددهى بهتر 

سرمايه گذارى ها
• خود-ترميمى

• مقابله بــا فجايع طبيعى و حمالت تروريســتى و 
خرابكارانه

در ادامــه هريك از مــوارد باال را تا جــاى ممكن و در 
حوصله ى اين مقاله به صورت مختصر مطرح مى كنيم:

8 .1. مشاركت فعال مشتركان و
مصرف كنندگان  [8]

منظور از ايجاد امكان مشــاركت فعال اين است كه 
مشــتريان را تا جاى ممكــن وارد تصميم گيرى ها 
مى كنيــم و به آن ها در زمينه ى مصــرف اختياراتى 
مى دهيــم تا جايى كه مشــترى به عنصــرى فعال و 

جدايى ناپذير در شبكه ى قدرت تبديل گردد. [5]
مصرف كنندگان مسكونى و ادارى بايد به مجموعه 
برنامه ها، فناورى ها و سياست هاى شبكه ى هوشمند 
كه موجب قدرتمندســازى آنها در مديريت انرژى 
مى شود دسترسى داشته باشــند. اين در حالى است 
كــه امروزه در شــبكه هاى قدرت، مشــتركان فاقد 
اطالعــات كافــى هســتند و در ســامانه ى قدرت 
مشاركت چندانى ندارند. مى توان قضيه را اين گونه 
بيان نمود كه در اين شــبكه هاى هوشمند، ابزارهاى 
مختلف براى مشتريان متفاوت، فرصت هاى جالبى 
را بــراى مديريــت مؤثر انــرژى فراهــم مى آورند. 
عرضه ى اطالعات در مــورد مقدار انرژى مصرفى 
و راهنمايى هاى ســاده در مورد روش هاى كاهش 
 smart) آن در وب ســايت ها، تلفن هاى هوشمند
در  شــده  نصــب  نمايش گرهــاى  و   (phones
آشپزخانه مى تواند منجر به كاهش 5 تا 15 درصدى 

انرژى مصرفى شود. [8]
پيشرفت دســتگاه هاى الكتريكى كه قادر به برقرارى 
ارتبــاط بــا شــبكه هاى الكتريكــى و تعديــل مقدار 
انــرژى مصرفــى مى باشــند، مثالــى از نوآورى هاى 
سريعى اســت كه به مشتريان و جامعه سود مى رساند. 
وسايل الكتريكى هوشــمند قابليت برنامه ريزى براى 
پاســخ گويى به دســتورهاى صادره از مراكز كنترلى 
مجــاز را نيــز دارند. بــراى مثال يك خشــك كننده 
 brown مى توانــد المنت گرمايى خــود را در زمان
out   خامــوش كند و يا اين كه يك آب گرم كن با 
زمان بندى مناسب مى تواند از انرژى در زمان ارزان تر 
آن استفاده كند. طبق گزارش هاي ارايه شده در مورد 
وســايل الكتريكى هوشمند، بازار اين وسايل در سال 

2019 به ارزشى معادل 26 ميليون دالر خواهد رسيد، 
كه اين خود بيان گر اهميت روزافزون اين صنعت نوپا 

است. [8]
ســامانه هاى مديريــت انــرژى از جملــه  ســامانه ى 
 Building Management) ساختمان  مديريت 
مديريــت  ســامانه ى  يــا  و   (System – BMS
 ،(Energy Management System) انــرژى 
راه حل هــاى ديگر كاهش انرژى مصرفى مى باشــند 
كه با تركيبى از وسايل الكتريكى هوشمند مى توانند 
باعــث صرفه جويى قابل توجهــى در مصرف انرژى 
شــوند. از جمله مزيت هاى اين ســامانه ها مى توان به 

موارد زير اشــاره كرد: [8]
1. كنترل وسايل خانگى از راه دور 

2. فراهــم آورى اطالعــات دقيق و جزيــى از مقدار 
انرژى مصرفى وسايل خانگى 

در بخش زيــر به معرفى برخــى مالحظات در بحث 
نيرومندسازى مشتريان خوهيم پرداخت:

8 .1.1. آموزش مشتريان
همزمــان با دســت يابى محققان به شــيوه هاى جديد 
مديريــت انــرژى، سياســت گذاران بايــد ســعى و 
تالش خــود را در زمينــه ى به روزرســانى اطالعات 
مصرف كننــدگان افزايش دهنــد. در ابتدا تعداد زياد 
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تـريكى هوشـــــــــمند

شبكه هاى الكتــريكى 
گزينه ها و اختيارات مى تواند براى بعضى از مشتريان 
نگران كننــده و گيج كننده باشــد. به هميــن دليل از 
آن جا كه بــراى توفيق اجراى هــر طرحى، رضايت 
شــركت كنندگان در آن طــرح الزامى اســت، گذر 
موفقيت آميــز از شــبكه هاى امروزى به شــبكه هاى 
هوشمند نيز نيازمند آگاه ســازى مشتركان از مزاياى 
شــبكه ى هوشــمند و معايب شــبكه هاى امروزى و 
راضى نــگاه داشــتن آن هــا از طريق سياســت هاى 

مختلف تشويقى است. [8]
آموزش در مورد دســتگاه هاى مرتبط با مشــتريان و 
برنامه هاى كاربردى اســتفاده شــده در آنها مى تواند 
نقش مهمى در نيرومندســازى مشــتريان ايفا كند كه 
بازتاب آن را مى توان به روشــنى در هزينه ها، آسايش 
و ترجيحات شــخصى آنها مشاهده نمود. در بسيارى 
از موارد، گفت وگو با مشــتريان مى تواند بســيارى از 
ناسازگارى ها را كاهش دهد و پايه ى رابطه ى خوب 
بيــن انجمن هاى مرتبط و مســؤوالن اجــراى طرح را 

ايجاد كند. [8]

 8 .2.1. دسترسى سريع، آسان و به موقع به
اطالعات مورد نياز

 اطمينان از دسترسى به هنگام به داده هاى اطالعاتى 
و آموزشــى كــه از عناصــر مهــم در پياده ســازى 
شــبكه هاى هوشــمند محسوب مى شــود، موفقيت 

چشــم گير اين شــبكه ها را تضمين مى كند. اطالع 
از مقــدار انــرژى مصرفــى در هر لحظــه مى تواند 
مصرف كنندگان را در شناسايى دستگاه هاى داراى 
نقــص، بهبــود بازدهــى انرژى و كاهــش صورت 

حساب ماهيانه يارى نمايد. [8]
براى ايجاد دسترسى مصرف كنندگان به اطالعات 
مربوط به انرژى مصرفى، بايــد به قواعد زير توجه 

نمود:  [8]
1. ايجاد امكان دسترســى به اينترنت: مشتريان بايد 
گزينه هــا و راهكارهــاى متفاوتــى بــراى دريافت 
اطالعات مقدار انرژى مصرفى داشــته باشــند. هم 
چنيــن بايد براى آنان دسترســى به موقع، آســان و 

سريع به اينترنت فراهم شده باشد.
2. ايجاد امكان دسترسى به موقع به داده ها: اطالعات 
انــرژى مصرفى و قيمت آن كه با كمترين تأخير در 
دسترس مى باشد، گسترش تعداد زيادى برنامه  هاى 

كاربردى را مورد پشتيبانى قرار مى دهد.
3. فراهــم نمــودن امكان اســتفاده از ماشــين هاى 
اســتاندارد:  فرمــت  يــك  در  داده هــا  نمايانگــر 
اطمينــان از فرآهم آورى داده ها در فرم اســتاندارد 
نمايانگر مى تواند دسترســى  توســط ماشــين هاى 
مصرف كنندگان به اطالعــات را از طريق انتخاب 

سامانه ى مديريت انرژى افزايش دهد.

8 .3.1. بكارگيرى دستگاه ها
بهبود دسترســى مشــتريان به اطالعات مى تواند در 
ســازماندهى مديريت انرژى تأثيرى مثبت بگذارد. 
براى اطمينان از بهره مندى مشتريان از مزاياى شبكه 
هوشمند، آنها بايد بتوانند از دستگاه هاى بكار رفته 
براى مديريت انرژى استفاده كنند و همچنين نسبت 

به بازخورد ارسالى عكس العمل نشان دهند. [8]
تجربه نشان داده است كه هرگاه طريقه ى استفاده از 
دستگاه هاى ذخيره سازى انرژى مشكل بوده است، 
مصرف كنندگان در ذخيره سازى آن چندان موفق 
نبوده انــد. هنگامى بكارگيرى يك عامل اساســى 
تلقى مى شود كه مشــتريان در انتخاب دستگاه ها و 
برنامه هــاى كاربردى مورد اســتفاده از آن ها دچار 
مشكل مى شــوند. پس از اطمينان از قابليت استفاده 
از دستگاه ها، گام بعدى در فعال سازى ذخيره سازى 
انرژى، فراهم آوردن پيشنهادات شخصى در مورد 

اقدامات خاص در اين زمينه است. [8]
بازخوردهاى مؤثر بر مقدار انرژى مصرفى مى تواند به 
طور كلى مصارف مسكونى را 4 تا 15درصد كاهش 
دهد. اين بازخوردها، هم چنين مفاهيم گســترده اى را 
كه مشــتريان را در تصميم گيرى يارى مى دهد و در 
تصميمات آنان مؤثر است، فراهم مى آورد. از جمله ى 
اين مفاهيم مى توان به مقايسه ى مقدار انرژى مصرفى 
زمان حال و زمان گذشته و مقدار انرژى مصرفى يك 

خانوار با همسايه هاى خود اشاره نمود.  [8]

8 .4.1. حفاظت داده ها
حفاظت داده هاى شــخصى كاربــران مانند داده هاى 
مرتبــط با مقدار انــرژى مصرفى و يا ســاير داده هاى 
حســاس كه بايــد پوشــيده بمانند، امــرى مهم تلقى 
مى شــود و بايد در ايــن خصوص به مشــتركان اين 
اطمينان را داد كه اطالعات شخصى آنان در زمينه ى 
ميزان مصرف، الگوى مصــرف، موارد مصرف و ... 

كامًال محفوظ باقى خواهند ماند.

8 .5.1. حفاظت مصرف كنندگان
حفاظت از حريم مصرف كنندگان يكى از موارد مهم 
در زمينه ى اقدامات حفاظتى محســوب مى شود؛ هر 
چند جنبه هــاى حفاظتى ديگــر مصرف كنندگان نيز 
بايــد در نظر گرفته شــود. همزمان با بروز مســايل و 
فرصت هاى جديد، سياســت گذاران عرصه ى انرژى 
بايد به روزرســانى روش هاى حفاظتى را در دســتور 
كار خود قرار دهند كه از جمله فوايد اين كار، ايجاد 
اطمينان از توجه كافى به اين مسأله و سالمتى و امنيت 

در زمان قطع ارتباط مى باشد.

 8 .2. ايجاد امكان پراكنده بودن توليد و
 افزايش گزينه هاى ذخيره سازى در نقاط

مختلف شبكه
همان طور كه پيش تر نيز توضيح داديم، در شبكه هاى 
امروزى تنها از نيروگاه هاى متمركز استفاده مى شود 
و در اين گونــه شــبكه ها نمى توان بيــن منابع توزيع 
پراكنــده بــا يكديگر و نيز با شــبكه ارتباط مناســبى 
برقرار كرد، چرا كه زيرســاخت هاى مناسبى در اين 
زمينه وجود ندارند. در حالى كه بايد در شــبكه هاى 
هوشــمند اين امكان فراهم شــود كه تعداد زيادى از 
منابع انرژى توزيع شــده به راحتى بتوانند وصل شوند 
و يا از شبكه جدا گردند. هم چنين بتوان در شبكه هاى 
جديد تمركز استفاده از انرژى را به سمت استفاده از 

انرژى هاى نو و پاك برد.
با اين توضيحات بايد گفت كه نيروگاه هاى پراكنده، 
يك نمونــه ى كوچــك از اســتفاده ى فناورى هاى 
نويــن در نيروگاه هاى انــرژى الكتريكى مى باشــند 
كــه در نزديكى محل مصرف قــرار دارند و مى توان 
به وســيله ى آن ها، هزينه هــا را كاهش داد و بر بهبود 

قابليت اطمينان شبكه تأثير مثبت گذاشت.[10]
در ايــن جا خالــى از لطف نيســت كــه دو نمونه از 
انواع تقســيم بندى انرژى ها را مطــرح كنيم. يكى از 
ديدگاه هاى مطرح در اين مورد، تقسيم بندى انرژى ها 
از لحــاظ زمــان اتمام آن ها اســت كــه از اين منظر 
انرژى ها به دو دســته ى تجديدپذيــر و تجديدناپذير 
تقســيم بندى، نگرشى  تقسيم بندى مى شــوند. ديگر 
است كه انرژى ها را از لحاظ دورى و نزديكى آن ها 
به محل مصرف مورد بحث قرار مى دهد. از اين منظر 
منابــع تأمين انرژى به دو دســته ى پراكنده و متمركز 

تقسيم بندى مى شوند. 
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انرژى هــاى تجديدپذير نيــز همان طور كــه قبًال در 
مقدمه ى بحث بيان كرديم انرژى هايى هســتند كه به 
طور طبيعى جايگزين مى شوند. البته بايد در نظر داشت 
كه روند جايگزينى آن ها مى تواند بسيار كند صورت 
گيــرد. در واقع اين انرژى ها مــدت زمان نامحدودى 
دارنــد، ولى در مقدار انرژى موجــود در واحد زمان 
محــدود مى باشــند. از جمله ى اين منابــع مى توان به 
زيســت توده ها، انرژى زمين گرمايى، خورشــيدى، 
بادى، اقيانوســى، حرارتــى، اموج دريــا و هم چنين 
انــرژى موجود در جــزر و مد دريا اشــاره كرد. بايد 
توجه داشــت كه انرژى هاى تجديدپذير لزوماً منابع 
انرژى پراكنده نيستند. به عنوان مثال نيروگاه برق آبى 

يك منبع انرژى تجديدپذير و متمركز است.
عــالوه بر اين كــه اســتفاده از انرژى هــاى نو باعث 
كاهش قابــل توجه هزينه ها مى شــود، بايد گفت كه 
به دليل اثرات نامطلــوب كم تر اين انرژى ها بر روى 
محيط زيســت و نگرانى روزافزون در مورد تغييرات 
آب و هوايى ناشــى از مصرف ســوخت هاى فسيلى 
و نيــز رو به كاهش بودن اين نوع ســوخت ها و اتمام 
آن هــا در آينــده اى نزديك، بايد هرچه ســريع تر به 
ســمت استفاده از انرژى هاى نو برويم. در پايان، ذكر 
اين نكته ضرورى اســت كه در پايان ســال 2009 در 
اياالت متحده تنهــا 8 درصد نياز انرژى الكتريكى از 
طريق انرژى هاى نو تأمين مى شــود و در حال حاضر 
ظرفيت بيش ترى براى استفاده از اين انرژى ها وجود 

ندارد.[21]
.1 ميزان اســتفاده از انرژى هاى نو و ســهم  شــكل  8
آن هــا را در تأمين انــرژى مورد نياز كشــور اياالت 

متحده به خوبى نشان مى دهد:

ـد
ــ

ــ
رآين

ف

البتــه بايد گفت در اســتفاده از انرژى هــاى نو بايد 
مالحظاتــى نيز رعايت گــردد. به عنــوان مثال بايد 
امكان اســتفاده از انرژى بادى و خورشيدى در يك 
منطقه بــه طور هم زمان فراهم باشــد، تــا در زمانى 
كه باد نمى وزد بتوان از انرژى خورشــيدى استفاده 
كرد و در زمانى كه هوا ابرى اســت انرژى باد مورد 
استفاده قرار گيرد. (به اين مى گويند استفاده ى مؤثر 

و درســت از طبيعت!)
دليل اين امر آن است كه:

1. هم اكنون فناورى هايى كه اســتفاده از انرژى هاى 
الكتريكــى را امكان پذيــر مى ســازند، بســيار گران 

هستند.
2. منابع انرژى هــاى تجديدپذير، به ويژه آن هايى كه 
مؤثرتر مى باشــند، معموالً از محل مصرف بسيار دور 

هستند (يعنى به نوعى پراكنده مى باشند).
شــايد خالى از لطف نباشــد كــه بگوييــم در آينده 
باترى هاى وســايل نقليــه ى الكتريكــى توانايى اين 
را خواهند داشــت كه وســايل نقليه را شــارژ كنند و 
سپس انرژى مازاد خود را در صورت نياز به شبكه ى 
الكتريكى انتقال دهند و اين خود يك نوع استفاده از 

منابع انرژى پراكنده است. [5]

.1. سهم هريك از منابع انرژى در تأمين قدرت مورد نياز خانگى و صنعتى اياالت متحده ى آمريكا شكل 8
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8 .1.2. انواع خودروهاى الكتريكى[22]

در مورد انواع خودروهاى الكتريكى تقسيم بندى هاى 
مختلفــى ايجــاد شــده اســت. يكــى از انــواع اين 

تقسيم بندى ها، به صورت سه دسته ى زير است:
1. خودروهايى كه به طور مســتقيم از يك ايســتگاه 

برق بيرونى، انرژى الكتريكى دريافت مى كنند.
2. خودروهايى كه از برق ذخيره شده از يك ايستگاه 

بيرونى استفاده مى كنند.
3. خودروهايى كه به وسيله ى يك ژنراتور الكتريكى 
مانند موتور هايبريد و يا سلول هاى سوختى هيدروژنى 

تأمين مى گردند.
خودروهاى الكتريكى شامل قايق الكتريكى، موتور الكتريكى، 

هواپيما، قطار، سفينه و خودرو الكتريكى مى باشند.
در زيــر از منظــرى ديگــر خودروهــاى الكتريكى 
را تقســيم بندى مى كنيــم. در اين تقســيم بندى، تنها 

خودروهاى هايبريد1 مد نظر بوده اند. 

 8 .1.1.2 خودروهاى هايبريد2
در ايــن نوع خــودرو، منبع ابتدايى و اوليــه براى تأمين 
قــدرت محرك خودرو، يك ســوخت داخلى و يك 
موتور سوخت فسيلى است، اما يك باترى و يك موتور 
الكتريكى مكمل براى فراهم كردن قدرت در زمان معين 
(در زمان ســرعت كم) در اين نوع خودرو ها تعبيه شده 
است كه اســتفاده از آن باعث كاهش مصرف سوخت 
مى گردد و سبب مى شود موتور گازوييلى قدرت بيشتر 

را براى شارژ دوباره ى باترى فراهم كند.

1- hybrid
2 - Current generation

Plug-in hybrids
اين نوع خودرو، يك خودرو هايبريد قانونمند است كه 
بانك باترى با ظرفيت بســيار باال دارد. اين بانك باترى 
قابليت شارژ شــدن به وسيله ى سامانه ى برق خانگى را 
دارا مى باشــد. در حالي كه كه هايبريدهاى اســتاندارد 
نيازمند تركيب مولد و انرژى از موتور براى شارژ باترى 
و به كار انداختن موتور مى باشــند، اين سامانه مى تواند 
ماننــد يك وســيله ى الكتريكى كه از طريق ســوختى 
از موتور داخلى تأمين مى شــود، عمل كند. به اين نوع 
خودروها PHEVs 3 مى گويند. اين نوع از خودرو هاى 
هايبريد، از گستره ي قدرت بيشترى نسبت به خودروهاى 

ديگر هايبريد برخوردار است.

8 .2.2 مدل هاى در دسترس هايبريد
ســه نوع مختلف زيــر از خودروهــاى الكتريكى در 
 Full Hybrid، Mild Hybrid، دســترس اند: 

[12].Plug in Hybrid
بــا ايــن توضيــح بــه نســبت مفصــل در خصوص 
خودروهاى الكتريكى، به بيان اين مطلب مى پردازيم 
كه اين خودروها از منابع مهم انرژى توزيع شــده در 

آينده مى باشند.
بر اســاس يكى از پژوهش هاى اخير در شمال غرب 
اياالت متحده، نيروگاه هاى حال حاضر اين كشــور، 
هــم اكنــون تنهــا ظرفيت تأميــن 73 درصــد انرژى 
الكتريكــى خودروهايــى را دارند كه قرار اســت در 
شب شــارژ شــوند. در نتيجه ى اين عمل، اين كشور 
بى نيــاز از 52 درصد واردات انــرژى و مصرف 6/2 
ميليون بشكه ى اضافى نفت مى گردد. البته بايد گفت 
كه اجراى اين پروژه بدون داشــتن زيرســاخت هاى 
مناســب امكان پذير نمى باشــد، كه اميد اســت اجرا 
و بهره بــردارى شــبكه ى الكتريكــى هوشــمند، اين 

زيرساخت هاى مناسب را تأمين كند.[10]
بــد نيســت نگاهى نيــز بيندازيــم بــه هزينه هايى كه 
انرژى هــاى نو بر ما تحميل مى كنند و در مقابل ببينيم 
كــه آيا با توجه به بازدهى آن ها، اســتفاده از آن ها از 

لحاظ مالى به صرفه است يا خير.
در ايــن زمينه ابتدا به ســراغ پنل هاى جــاذب انرژى 
خورشــيدى مى رويم: در ســال 2007 ميالدى براى 
استفاده از هر 2 وات انرژى الكتريكى حاصل از يك 
پنل خورشيدى، بايد 0/99 دالر هزينه در نظر گرفت. 
(اين رقم بدون احتســاب هزينه ى نصب مى باشــد.) 
حال آن كه در ســال 1979 براى اســتفاده از 0/906 
وات انرژى الكتريكى تنها به 0/582 دالر سرمايه نياز 
بود. در همان ســال 2007 نيز استفاده از 6 وات انرژى 
الكتريكى توليدى نيروگاه هسته اى بيش از 2/2 دالر 
هزينه در بر دارد. قضاوت با شــما اســت. استفاده از 

كدام يك در شرايط كنونى به صرفه تر است؟

3 - Plug-in Hybrid Electric Vehicles

نتيجه گيرى اين شماره
از مجموعه ى مطالب اين شماره مى توان اين گونه 
نتيجه گرفت كه بازار برق و تأمين انرژى الكتريكى 
با توجه به حجم عظيم سرمايه اى كه در اين بخش 
خوابيده اسـت به شـدت مى تواند سودآور باشد. 
پس مى تـوان اين اطمينـان را داد كـه على رغم 
موانعى كه بر سر راه اجراى شبكه هاى الكتريكى 
هوشـمند وجـود دارد (و در ابتـداى اين مقاله به 
آن ها پرداختيم)، سرمايه هاى صرف شده در اين 
راه به سرعت بازمى گردد. البته اين امر به شرطى 
محقق خواهد شد كه شبكه ى هوشمندمان داراى 
عوامل كليدى موفقيت باال باشد. در ضمن در اين 
شـماره دو مورد از شاخصه هاى اصلى شبكه هاى 
هوشمند را بيان كرديم. در شماره ى آينده ادامه ى 
ايـن ويژگى ها را بيان خواهيم كرد و به  بررسـى 

سايرابعاد شبكه هاى قدرت خواهيم پرداخت.
ادامه دارد...

-------------------------------
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ــامانه هاي كنترل  ــه مقاالت «معرفي معماري س ــماره هاى قبلى از سلس ــيده در ش در مقاالت به چاپ رس
ــزرگ توليد كننده ي  ــركت هاي ب ــامانه ي DCS از ش ــرح دنيا» تا به حال معمارى چهار نوع س DCS مط
اين محصول تحت عناوين TXP، PCS7 و CENTUM و Industrial-IT به تفصيل معرفى گرديد. 
ــماره، قصد دارد به معرفي معمارى سامانه ي كنترل DCS شركت  ــده در اين ش در ادامه ، مقاله  ي ارايه ش

Honeywell بپردازد.
 DCS اولين سامانه ي GE در سال 1970 با ورود به دنياي رايانه و ادغام با شركت Honeywell شركت
ــخه هاي مختلفي  ــامانه ي پله اي با تعداد زيادي ريزپردازنده ابداع كرد. كه تاكنون با نس را به صورت يك س
ــيمى، نفت و گاز كاربرد زيادى دارد.  ــده و در صنايع بزرگي چون پتروش از كنترل كننده ها به بازار ارايه ش
ــخه هاي  ــاخت Honeywell، معرفي نس ــن مقاله به مواردى چون تاريخچه ي DCSهاي س ــواى اي محت
منتشر شده، نسخه ي جارى، معمارى، انواع كنترل كننده ها و دستگاه هاى ورودى خروجى (IO)، ابزار ها و 

نرم افزار هاي مهندسي و رابط اپراتوري، ساختار شبكه و گذرگاه هاى ارتباطى پشتيبانى شده مى پردازد.

1. تاريخچه
ســابقه ي فعاليت شــركت Honeywell به ســال 1885 بر مي گردد كه در آن زمان آقاي آلبرت باتز1  فرم 
 Mark C. ثبــت  اختــراع را براى اوليــن كنترل كننده ي درجــه ي حرارت پر كرد و در ســال 1906 آقــاي
Honeywell تأسيس شركت تخصصي Honeywell را در ايالت ايندياناي آمريكا براى توليد سامانه  هاى 

1-Albert Butz

معرفى معماري
سامانه هاي

 DCSكنترل
مطرح دنيا

-----------------
قسمت نهـم

-----------------
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كنترل و ابزار دقيق
sadegh_akbari@yahoo.com
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گرمايش بــا آب، اعــالم نمود. در ادامه در ســال 
 Honeywell 1958 كنترل كننده ي پرواز شركت
در قــرار دادن اولين ماهــواره ى آمريكا در مدار به 
كار گرفته شــد. دفتر مركزي اين شــركت در شهر 

Phoenix ايالت آريزونا مي باشد.
شركت  Honeywell داراي 122 هزار كارمند در 
بيش از 100 كشور جهان است و به ادعاي مديريت 
شركت، در ســال 2007 بيش از 34/6 ميليارد دالر 
فروش داشته اســت. كه از اين مقدار، 12/5 ميليون 

دالر سهم سامانه هاي كنترل فرآيند بوده است. 

1.1. راه حل هاي كنترل و اتوماسيون 
Honeywell

شــركت  كنتــرل  و  اتوماســيون  راه حل هــاى 
Honeywell، در خصوص ارايه ي محصوالت 
و خدمات براى كنتــرل گرمايش، خنك كننده، 
اتوماســيون فرآيندهاي صنعتى،  تهويه، رطوبت، 
تجهيزات كنترل و نظارت تصويرى، ســامانه هاي 
ايمنى صنعتى،  ســامانه هاى  هشدار آتش/امنيت، 
و  برنامه هــا  خانگــي،  اتوماســيون  ســامانه هاى 
نرم افزارهــاى كاربــردى پيشــرفته بــراى كنترل 
خانه/ســاختمان و بهينه ســازى صنعتى، حســگر، 
سوييچ ها ، ســامانه هاى كنترل و ابزاردقيق براى 
اندازه گيرى فشــار، جريان هوا، درجه حرارت و 
غيــره آن را به عنوان يك پيشــرو در جهاني اين 

صنعت مطرح نموده اســت.
شــركت  فرآينــد  اتوماســيون  راه حل هــاي 
توليــد  حــوزه ي  ســه  شــامل   Honeywell
ابزاردقيق،  تجهيــزات فرآيند، ماننــد تجهيــزات 
انجام پروژه هــاي بزرگ نفــت وگاز، و ارايه ي 
خدمــات پس از فروش مي باشــد. بــه طوري كه 
ســهم ســامانه هاي كنتــرل و اتوماســيون از كل 

فعاليت هاي شــركت 36 ٪  مي باشــد.

2. سامانه هاي عرضه شده
 ABB هماننــد شــركت Honeywell شــركت
فرآينــد  كنتــرل  و   DCS ســامانه هاي  تنــوع  از 
زيادي برخوردار مي باشــد. سيســتم هاى شــركت 
سامانه هاي كنترل فرآيند يكپارچه   Honeywell
را به همراه ايمنى پيشــرفته ارائه مي كنند. فهرســت 
ســامانه هاي ارايه شــده توسط اين شــركت مطابق 

جدول 1 مي باشد.

 Experion PKS 3. سـامانه ى
 PKS آن  در  كــه    Experion PKSســامانه ى
 Process Knowledge خالصه شــده ى عبارت
System مي باشد، تجربه ى سه دهه از كنترل فرآيند 
شــركت Honeywell، مديريت دارايى و دامنه اي 
از تخصص را با متدولوژي هاي شش سيگما تركيب 
و در قالب يك معمارى يكپارچه ى ســامانه ى دانش 

شكل 1. حوزه هاي فعاليت شركت Honeywell در اتوماسيون فرآيند

(HPS) براي اتوماسيون فرآيند Honeywell  شكل 2. سير تحول راه حل

Honeywell شركت DCS جدول 1. فهرست انواع سامانه هاي

Alcont .سامانه ى طراحى شده براى كنترل، اندازه گيرى، نظارت و يكپارچه سازى فرآيندهاى پيچيده ١
در پلنت هاي صنعتى و كارخانه هاى توليدي مي باشد به طوري كه نسل هاي مختلف از 

Alcont را مى توان به راحتى با فناورى Experion يكپارچه كرد.

Experion PKS .براى اتوماسيون فرآيند، مديريت كسب ٢  Honeywell جديدترين نسخه ى سامانه ى يكپارچه ى
و كار و دارايى ها است كه به توليدكنندگان صنعتى در افزايش سودآورى و بهره ورى شركت كمك 
مى كنند. Experion R400، آخرين نسخه ى منتشر شده از اين سامانه مي باشد، كه ويژگى هاى 

جديدي را به منظور افزايش ايمنى، قابليت اطمينان و عملكرد ارايه مى دهد.

Experion LS .٣ (DCS) قدرت و قابليت اطمينان يك سامانه ى كنترل توزيع شده Experion LS سامانه ى
را در راه حل هاى كوچك و انعطاف پذير ارايه مى دهد . اين سامانه براى كارخانه هاي توليدي از 

نوع دسته اى و ترتيبي ايده آل مي باشد.

Experion HS .۴ -يك بستر نرم افزارى قدرتمند مي باشد كه داراى برنامه هاى كاربردى براى واسط انسان
ماشين (HMI)، كنترل نظارتى و اكتساب داده از راه دور (SCADA) مى باشد. اين سامانه 

راه حل يكپارچه و مقرون به صرفه براى انجام عمليات واحد هاي كوچك تر است.

Experion MX .۵.براي صنايع كاغذ و خمير كاغذ مي باشد  Honeywell راه حل كنترل و اتوماسيون

MasterLogic PLC .۶ مى تواند به PLC هاي ماژوالر، مقياس پذير و مبتنى بر رك مي باشند. نصب اينPLC
صورت مستقل و يا توزيع شده با ارتباط نظير به نظير باشد.

TDC 2000 .از زمان معرفى آن در سال 1975 همچنان به ٧ Honeywell شركت TDC 2000 سامانه ى
عنوان DCS پيشتاز باقى مانده است. به طوري كه شركت Honeywell سرمايه گذارى خود را در 
فناورى TDC2000 با فراهم آوردن يك مسير ارتقاى آسان و بدون نياز به دور انداختن سخت افزار 

و نرم افزار ادامه مى دهد.

TDC 3000 .مطرح در اندازه ى بزرگ مي باشد كه ٨ DCS يكي ديگر از سامانه هاي TDC 3000 سامانه ى
در سال 1983 معرفي شد. فناوري TDC 3000 قابل يكپارچه شدن در آخرين نسخه ى 

سامانه ى  Experion مي باشد.

TPS .تكامل ٩ TPS مي باشد. سامانه ى TotalPlant Solution خالصه  شده ى TPS عبارت
يافته ى سامانه ى TDC 3000  بوده (در حال حاضر شبكه TPS ناميده مى شود) و شامل 

تمام قابليت هاى اين سامانه و همچنين بسيارى از قابليت هاى جديد مي باشد
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فرآينــد تحــت عنــوان Experion PKS به صورت 
يك جا ارابه نموده اســت. به طوري كه موجب بهبود و 
بهينه سازى فرآيندهاى كاري، باال بردن راندمان تعمير و 
نگهدارى روزمره و حذف كاركنان از فرآيندهاى دستى 
شده است. اين قابليت ها تنها با با استفاده از فناورى هاى 
مبتكرانه اى PKS Experion ارايه مي گردد. سامانه هاي 
 TotalPlant  ،TDC3000  ،  TPS، TDC2000
Alcont، FSC، و ســامانه ى PlantScape از جمله 

اين فناوري ها مي باشند.
شــركت Honeywell ادعــا مي كند كه ســامانه ى 
Experion PKS قابليت هايي فراتر از يك سامانه ى 
DCS فراهم مي كند. انتشــار اولين نسخه ى سامانه ى 
كنترل فرآينــد Experion PKS به ســال 2003 بر 
مي گردد. از اين سامانه تاكنون ويرايش ها يا نسخه هاي 

مختلفي به بازار ارايه شده است. كه عبارت است از:
Experion R301 •
Experion R311 •
Experion R400 •

شــكل 3 تاريخچــه ى ســامانه ى PKS را به تصوير 
كشيده است.

Exprision PKS 1.3. معماري
ســامانه ى Experion PKS يك معمــارى يكپارچه 
و مشــاركتي2 با قابليت هاى DCS به روز مي باشــد كه با 
 ،(ASM) 3فناورى هاى مديريــت وضعيت غيرعــادى

مديريت ايمنى و مديريت اطالعات، يكپارچه شده است.
 Experion بســته به نيازهــاى يك كاربــرد، بســتر
شامل بســيارى از راه حل هاى مختلف سخت افزاري و 
نرم افزاري يكپارچه مي باشد. معمارى نشان داده شده در 
شــكل 4 تصويري نمونه از گره ها يا تجهيزات ممكن 
مي باشد كه مى تواند در Experion مورد استفاده قرار 
گيرد. توجه شود كه اين معمارى بسيار مقياس پذير بوده 
و همه ى گره ها الزم و مورد نياز نمي باشــد. اين سامانه 

2-Collaborative Architecture
3-Abnormal Situation Management

بسته به نياز، شامل بسيارى از سخت افزار ها و ابزار هاي 
نرم افزاري مختلف يكپارچه مي باشد.

 DCS اين ســامانه همانند ديگر ســامانه هاي مطرح
از ســاختار اليه اي برخوردار اســت. بــه طوري كه 
پياده سازي زيرســامانه هاي مختلف آن در سطوح و 

شبكه هاي مختلف صورت مي گيرد. مطابق شكل 4 
اين معماري شامل پنج سطح زير مي باشد.

1. Automation Level 1: Local 
Control Network
2. Automation Level 2 : Supervisory 
Control Network
3. Automation Level3 : Advanced 
Control Network
4. Automation Level 3.5
5. Automation Level 4: Corporate 
Network

ويژگى هــاى كنتــرل گســترده (DCS) ســامانه ى 
Experion PKS شــامل كنترل پيوســته، ترتيبى 
و گسســته بوده كه به طور كامــل داراي محيط هاي 
روى  بــر  شــونده  اجــرا  شــيئ گراي  توســعه ى 

كنترل كننده هاي كامًال افزونه4 مي باشد.
سامانه ى Experision داراي مشخصه هاي زير است:

١. پروتكل مشترك 
سامانه ى Experision قادر است مشخصه ى افزونگي 

4- fully redundant  controllers

شكل 3. سير تكامل فناوري اتوماسيون 
  PKS Honeywell

شكل 4. معماري نمونه براي سامانه ى 
Experision PKS
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 I/O، Foundation را براي هر دو نوع تجهيــزات
Fieldbus و Hart DE پشتيباني نمايد.

٢. داراي معمارى بسيار مقياس پذير
سامانه ى Experision مى  تواند هم براى كاربرد هاي 
كوچك (مانند واحدهاى كوچك و يا واحد هاي تأمين 
خدمــات عمومي ماننــد آب و برق) و هــم با معماري 
مخصــوص شــركت Honeywell براي ســامانه ى  
گســترده ى پلنت هاي بزرگ (DSA)5 مورد اســتفاده 
قرار گيرد، اين سامانه همچنين مى تواند پلنت هاي بسيار 

بزرگ مانند پتروشيمى را نيز پوشش دهد.
٣. استفاده از كنترل كننده ى C300 با رويه ى كنترلي 

سريع تر و قوى تر
۴. ديوار آتش كنترل

اين گزينه، ســامانه هاى بحرانى را از نقص هاي امنيتي 
ســايبري حفاظت كرده و در دسترس بودن سامانه را 

تضمين مي كند.
۵. داراي سامانه ى  ايمني6

 7TPS ۶. قابليت يكپارچگي با سامانه هاي

Experion PKS 2.3. كنترل كننده هاي
بــراى ارايه ى انعطاف پذيرى بــاال چندين نوع كنترل 
كننده در ســامانه ى Experion در دسترس و قابل 
بكارگيري مي باشــد. كنترل كننده هاي فرآيند مانند 
C300 ،C200 در كنــار محيط برنامه نويســي كنترل 
 SIM-)C300  و C200 و محيط شبيه سازى ACE
 CEE با اســتفاده از نرم افزار كنترل ،(C300 ,C200
راهبردهــاى كنترل متشــكل از مجموعــه اى غنى از 

بلوك هاى استاندارد را فراهم مى كند.

C200 1.2.3. كنترل كننده ى
كنترل كننــده ى C200 رويه هاي كنترلي قدرتمندى 
بــراى بســتر  Experion فراهــم مى كنــد. اين نوع 
 ،R200 نســخه ى PlantScape كنترل كننده كه با
عرضه شد، داراى ســابقه ى طوالنى مي باشد. كنترل 
كننــده ى C200 با كنتــرل كننــده ى C300 و گره 
ACE در معماري نرم افزار هســته اي CEE8 شركت 

 CEE به هم پيوســته است. نرم افزار Honeywell
محيطي عالــى براي زمان بندي و اجــراي كد كنترل 

5-Honeywell‘s patented  Distributed System Archi-
tecture (DSA)
6-Integrated Safety System
7-Integration of Experion with TPS
8-Control Execution Environment (CEE)

فراهم مى كنــد. به طوري كه راهبردهاى كنترل براى 
هر گره ى كنترل كننده توســط نرم افزار مشــترك با 
عنوان Control Builder پيكربندي و بارگذاري 

مي گردد، كه يك ابزار آسان مهندسى مي باشد.

Experion C300 2.2.3. كنترل كننده ى

 I/O در بسته بندى مشابهC300  كنترل كننده ى سرى
طراحى شــده  است. همچنين اين كنترل كننده شامل 
طرح كنترل C200 با همان محيط كنترلي و ابزارهاي 
مربوطه نيز مي باشد. قابليت كنترلي شامل مجموعه ى 
 SFC كنترل ترتيبي ،CFC كاملي از كنترل پيوســته

و  كنترل منطقى مي باشد.
شــكل 6 تصويــر ســخت افزاري ماژول هــاي IO و 
كنترل كننده هاي C300 را نشــان مي دهد. همان طور 
كه در شكل ديده مي شود نصب عمودي اين ماژول ها 
موجــب جانمايي بهينه ماژول هــا در تابلو كنترل و و 

بهبود در مديريت دماي ماژول ها گرديده است.

Experion C200E 3.2.3. كنترل كننده ى
ايــن كنتــرل كننده بــا نســخه ى  R400 ســامانه ى  
Experion PKSبــه بــازار معرفــى شــد، كنترل 
 C200 همچنــان همان قابليت هاي C200E كننده ى
را ارايــه مي كنــد و در هر جايي كه C200 اســتفاده 
شــده اســت قابل بكارگيري مي باشــد. به طوري كه 
حافظه و قابليت هاى بيشــترى را ارايه مي كند از همه 
 Experion  9مهم تر، ابزار مديريت فرآيند دسته اي
بــه طور كامل از C200E پشــتيبانى مي كند. بنابراين 
كاربرد هــاي فرآينــد دســته اى مى توانــد كامــًال از 
قابليت هاي مــدل S88 كه به طور مســتقيم در خود 

كنترل اجرا مي شود، بهره بردارى نمايند.

IO 3.3. خانواده ى
ســامانه ى Experion پنج دسته I/O فراهم مى كند 

9-Batch

C300 شكل 6 . كنترل كننده ى سري

C200 شكل 5 . كنترل كننده ى

Experion در سامانه ى  IO  توضيح و اتصال آنها با شكل 7. خانواده ى ، IO جدول 2. خالصه اي از خانواده ى
C200E/C300/C200 كنترل كننده هاي
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/C200 كه مى توانند در رابطه با پردازنده هاي كنترل
C200E و C300 مورد اســتفاده قرار گيرند. جدول 
زير هر خانواده را بــه همراه ويژگى هاى عمده ى آن 

فهرست نموده است.

FIM 1. مفهوم. 3.3
 Cو ســري A (FIM2)) هــر دو نســخه ي ســري
((FIM4) بــه عنــوان دروازه اى براي دســتگاه هاى 
هوشــمند Foundation Fieldbus  بــه خدمت 
گرفتــه مي شــوند. به ازاى هــر FIM، FIM2 از دو 
لينــك FF H1 و FIM4 از چهــار FF H1 لينك 

پشتيبانى مي كند.

سامانه هاي مهندسي .4.3
CEE 1.4.3. مفاهيم

ايده ى CEE شــركت Honeywell (محيط اجرايي 
كنتــرل10) يك پلتفورم اجراي كنترل قطعى، ســازگار 
و قابــل اعتماد را براى تمــام فرآيند هاي كنترلي مبتنى 
بــر پردازنده هــاى موجــود بــر روي كنترل كننده هاي 
Honeywell  فراهم مى كند. اين راه حل، تركيبى از 
اســتحكام، انعطاف پذيرى و يكنواختى در يك محيط 
كنتــرل اجرايي مي باشــد كه مى تواند بر روى سيســتم 
/CEE C200 عامل هاى مختلــف كنترل كننده هــاي

C200E، C300 و گره هاي ACE نصب گردد.

CEE 2.4.3. بلوك هاي تابع
 C200E،/C200 روى حافظــه ى  CEE برنامــه ى 
مى شــود،  بارگــذارى   ACE گره هــاى  و   C300
به طوري كــه آنها را قادر به پاســخگويى به نيازهاى 
كنترلــي فرآيندهاى پيوســته، فرآيندهاى دســته اى، 
عمليــات گسســته، و كاربرد هــاي كنتــرل ماشــين 

مي كند.
همانطوري كه در شكل  9 نشان داده شده است، كاربر 
راهبرد كنترل خاص يك پلنت را با انتخاب بلوك هاي 
تابع FB مورد نظر از كتابخانه و با اتصال صحيح ورودى 

و خروجى هاي بلوك پياده سازي مي كند.

ACE 3.4.3. گره ى
گــره ى ACE شــركت Honeywell بر روي يك 
پلتفورم رايانه اى در كالس سرور اجرا مى شود. برنامه ى 
ACE-CEE بــه حافظه بارگذاري شــده و پلتفورمي 
بــراي اجــراي كنتــرل و همچنيــن دسترســى به يك 
مجموعه ى جامع از بلوك هــاي تابع، كنترل خودكار، 

منطق، اكتساب داده ها و محاسبه را فراهم مي كند.
بلوك هاى تابع سفارشـى: عــالوه بر كتابخانه ى 
 CEE بلوك هاي تابع اســتاندارد ارايه شــده توسط
شــركت Honeywell، گره  ى ACE امكان ايجاد 
بلوك هــاى تابــع سفارشــى را كه از آن هــا با عنوان 

10-Control Execution Environment

H1 با دو شبكه FIM شكل 8 . نمونه ى پيكربندي ماژول هاي

Control Builder شكل11.  صفحه اي نمونه از

شكل13. يك نمونه از صفحه ى 
استوديو پيكربندي

ACE شكل 10. گره ى

CB با خدمت گيرنده هاي ERDB شكل 12. ساختار ارتباطي

CEE شكل 9. مثالي از حلقه ى كنترلي
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DCS CDB12 (بلوك هاي الگوريتم سفارشى) و CAB11

(بلوك هاى داده سفارشــي) ياد مى شود براي كاربر 
فراهم مي كند. بلوك هاى سفارشــى داراي الگوريتم 
و ســاختار داده ى تعريف شده توسط كاربر مي باشند 
و همين كه يك بار بلوك CAB ايجاد شود به همان 

صورت بلوك تابع استاندارد رفتار مى كند.

4.4.3. شبيه سازي
شركت Honeywell قابليت شبيه سازى قدرتمندى 
را فراهــم مى كنــد. كه براى اســتفاده در شــبكه ى 
 CEE كنترل نظارتي و پردازنده هاى كنترل مبتنى بر

بهينه سازى شده است.
ميزبانى محيط شبيه سازى، بر روى يك رايانه ى سرور 
كه بــر روي آن نرم افزار كنترل كننده ى شبيه ســازى 
شــده اجرا مي گردد، صورت مي گيرد. سرور مذكور 
مى توانــد كنترل كننده هاي مبتني بــر CEE، از جمله 
C200E، C300 ،C200 و ACE را شبيه سازى نمايد. 
اين شبيه ســاز همچنين قادر به شبيه ســازى PMIO با 
 Foundation رابــط  مــاژول   ،SIMIOLIM
Fieldbus، لينك هاي H1، دستگاه ها و راهبرد هاى 
محيط هــاى  مي باشــد.   SIM-FFD بــا  كنتــرل 
شبيه ســازى براي شبيه سازي همان توابع محيط اجراي 
كنتــرل (CEE) موجــود در ماژول هــاي پردازنده ى 

كنترل كننده ها، طراحى شده اند.

Control Builder (CB)5.4.3. نرم افزار
نرم افــزار CB شــركت Honeywell يــك ابزار 
پيكربندى گرافيكى است كه براي پيكربندى اجزاى 
ســامانه و راهبردهاى كنترل براى گره هاى شــبكه ى 

كنترل نظارتي زير استفاده مى شود.
 ،I/O C200/C200E و C300 و  پردازنده  هــاي   •

سخت افزار، و راهبردهاى كنترل مرتبط
• رايانه هاى FIM ســرى A و سرىC است و تمام 

دستگاه هاى FF متصل شده
• گره هاى ACE و راهبردهاى كنترل و بلوك هاى 

سفارشى مرتبط

CB محيط كاري •
نرم افزار CB براى پيشبرد راه حل مؤثر و كارآمد مهندسى 

CB دو محيط كاري جدا از هم فراهم مي كند.
Project .١

بــه صورت آفالين بوده و به ســامانه ى كنترل متصل 
نمي باشــد. به طوري كه اجازه ى ايجاد و اصالح تمام 
پيكربندى سامانه را بدون اخالل در پيكربندي جاري 

سامانه (آنالين) براي مهندسان فراهم مي كند..
Monitor .٢

كه به صورت آنالين به كنترل كننده متصل بوده و اجازه 
مى دهد تا كاربر بتواند تمام جنبه هاى طرح  كنترلي را در 

11-Custom Algorithm Blocks
12-Custom Data Blocks

يك محيط زنده ى اجرايي مشاهده كند. اجازه ى اعمال 
برخى از تغييرات در اين حالت وجود دارد.

ERDB پايگاه  داده ى مهندسي . 6.4.3
بانــك اطالعات مهندســى ERDB ، پايگاه داده اى 
اســت كه براى ذخيره ســازي تمام كار هــاي تكميل 
شده در Control Builder استفاده مي شود. يك 
بانك ERDB مشــخص با يك خوشــه ى سرور13 و 
 C200E ،/C200  پيكربندى تمــام كنترل كننده هاي
FIM ،C300 متصل شــده و بــا گره هاى ACE در 
ارتباط مي باشــد. يك ERDB در خوشــه  ى سرور 
(اعم از اوليه و پشــتيبان هنگامى كه به صورت افزونه 

مي باشد) ذخيره و نگهدارى مي گردد.

QVCS .7.4.3
 ،QVCS سامانه ى كنترل نســخه و كارايي سامانه ى
الحاقيه ى اختيارى به CB مي باشد كه ارزيابي مهارت 
و كارايي سامانه را با تعريف و اجراى چرخه ى حيات 

قابل تعريف توسط كاربر ساده مي كند.

. استوديو پيكربندى14 8.4.3
نسخه ى 210 سامانه Experion، محيط يكپارچه ى 
جديــدي را معرفــى مي كند كه بطــور قابل توجهى 

مهندسى و مديريت پيكربندى را بهبود مى بخشد.
اســتوديو پيكربنــدى، فعاليت هــاي مهندســى را به 
عنوان وظايف مهندســي به جاى ابــزار به كاربر ارايه 
مي دهــد،  به ايــن معني كه همه ى وظايف ســرورها 
را مي توان از يك نقطه يعني از اســتوديو پيكربندي، 
پيكربنــدى نمود. به طوري كــه برنامه هايي ويژه مثل 
 Control و    HMIWeb، Quick Builder

Builder  از اين جا قابل راه اندازي مي باشند.

SCADA 9.4.3. واسط
ســامانه ى Experion  عالوه بر پشــتيباني از طيف 
گســترده اى از ابزارهــاى OPC، روش هاي ويژه ى 
كســب داده و تســهيالت كنترلي را به منظور ارتباط 
با طيف گســترده اى از كنترل كننده هــا و واحد هاى 

پايانه ى راه دور15 (RTUs) فراهم مى كند.

Quick Builder 10.4.3. ابزار
ابــزار Quick Builder امــكان پيكربندى گره ها، 
RTU لينك هــاى ارتباطــى به كنتــرل كننده هــا و

هــا، ايســتگاه ها و چاپگرها را براي كاربــران فراهم 
مي كند.

سامانه ى پايش .4.3
شــركت Honeywell  براي پياده ســازي سامانه ى 

13-Server Cluster
14-Configuration Studio
15-Remote Terminal Units

اپراتــوري يا ســامانه ى واســط گرافيكــي كاربر از 
نرم افــزاري به نام HMIWeb  اســتفاده مي كند كه 

مبتني بر HTML مي باشد.
فنــاورى HMIWeb، يك معمــارى مبتنى بر وب 
اســت كه از ادغام واسط انسان و ماشين با برنامه هاي 
كاربــردي و داده هــاي كســب و كار حمايت كرده 
و فوايــد كاملــي از داده ى يكپارچه را با اســتفاده از 
فناورى هــاى اســتاندارد اينترنت ماننــد HTML و 
XML ارايه مى دهد. پالتفورم  پشتيباني كننده ى اين 

نرم افزار عبارتند از:
• Windows 2000 for Server and/or 
Client
• Windows XP for Client
• Windows 2003 Server (server only)
• PHD 150, 200/201 and 202
• Multi-Processor Servers and Multi-
Server Clusters
• Validated with Citrix and Terminal 
Services

 Experion ايستگاه
ايســتگاه Experion بــا بكارگيــري فناورى هــا و 
ويژگى هاى پيشــرفته، پلتفورمي براي كنترل و پايش 
عمليات ارايــه مي كند. در قلب اين ســامانه نرم  افزار 
HMIWeb قــرار دارد. انواع مختلفى از ايســتگاه 

Experion وجود دارد كه عبارتند از:
• Experion Station – Flex (ES-F)
• Experion Station – Console (ES-C)
• Experion Station – Console
• Extension (ES-CE)
• Experion Station – TPS (ES-T)

همــه ى انــواع ايســتگاه هاي Experion از رابــط 
مجموعــه  و  كــرده  اســتفاده  يكســاني  اپراتــوري 
مشــخصه هاي در دســترس را صرف نظر از هر گره، 

به اشتراك مي گذارند.

Experion شكل14.  ايستگاه اپراتوري كنترل و پايش فرآيندExperion شكل14.  ايستگاه اپراتوري كنترل و پايش فرآيند
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 Experion–Flex 1.  ايستگاه. 5.3
(ES-F)

ايستگاه ES-F يك ايســتگاه رابط اپراتوري بسيار 
متنوع مي باشد و از آن جايي كه براي نمايش داده ى 
فرآيند بــه اپراتور از يك ارتبــاط خدمت گيرنده- 
خدمت دهنده بهره گيرى مي كند، مى توان آن را در 
هر جاي ممكن كه داراي يك اتصال به يك سرور 
(يا ســرور افزونه ى پشــتيبان) مي باشد قرار داد. نوع 
اتصال شامل اينترنت، بى ســيم و يا ارتباط از طريق 

شماره گيرى تلفني مي باشد.

ES-Console 2. ايستگاه. 5.3
 ES تمام قابليت هاى يك ايستگاه ES–C ايســتگاه
F - را فراهم مى كند با اين استثنا كه ارتباط مستقيم 
دارد   Experion PKS CEE زيرســامانه ى  بــا 

 ACE ،C200 دســتگاه هايى مانند كنترل كننده ى)
و غيره را پشتيبانى مي كند). اين كار دسترسي بااليى 
را براى فرآيندهاى كليدى فراهم مى كند. بعضي از 

مشخصه هاي كليدي اين سامانه عبارتند از:
• اتصال مستقيم به داده و اطالعات آالرم/رخداد براي 
 ،C200 نظير كنترل كننده ى CEE دستگاه هاي مبتني بر

ACE و غيره  در درون خوشه ى خدمت دهنده
• قابليت چندپنجره اي

• پشــتيباني از قابليت اترنت تحمل كننده ى در برابر 
(FTE) خطا

Console Extension  ( CE) 3. ايستگاه. 5.3
 ES-C به يك ايســتگاه ES-CE يــك ايســتگاه
متصل مي گردد كه بســيار  شــبيه به اتصال ايستگاه 
 PKS Experion خدمت دهنــده ى  بــه   ES-F
مي باشــد. اين كار يــك روش مقرون بــه صرفه و 
راهى مؤثر براى گســترش دسترسي باال به عملكرد 
ES-C فراهم مى كند. اين نوع ايســتگاه در اواسط 

سال 2004 براي PKS Experion آماده گرديد.

PKS16 4. ايستگاه سيار. 5.3
ايســتگاه سيار PKS شــامل گروهي از راه حل هاي 
قدرتمند براى رله كردن اطالعات ســامانه ى كنترل 
به كاربران در هر جا كه نياز است، مي باشد. هر يك 
از راه حل ها براى برنامه هاى كاربردى خاص مشترى 
بهينه سازى شــده و داراي دسترسى هايي چون فقط 
خواندني، دسترســى  از طريق اينترنت براي كاربران 
متعدد و همچنين دسترســى تضمين شــده به سامانه 
 PKS براى اپراتورهاى ســيار است. ايســتگاه سيار

شامل سه راه حل مي باشد.
• Mobile Access for eServer 

16-Mobile Station PKS

ES-C شكل16. پيكربندي نمونه براي ايستگاه كنسولي

 Experion Station – Console شكل17. مثالي از
Extension
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Standard
• Mobile Access for eServer Premium
• Mobile Access for Station

. مشخصه هاي معمول ايستگاه  5. 5.3
Experion

 Experion ســامانه ى (HMI) رابط انســان ماشين
شــركت   HMIWeb فنــاورى  از   PKS
Honeywell بهره گيرى مي كند كه داراي معمارى 
مبتنى بر وب بوده و امكان تركيب و يكپارچه ســازي 
داده هــاى نرم افزار  HMI و كســب و كار را فراهم 

مي كنــد. نرم افــزار HMIWeb  از نســل جديــد 
فناورى رابط كاربرى شــركت Honeywell بهره 
مي برد. به طــوري كه از HTML بــه عنوان فرمت 
اصلي نمايش براي دسترســي بــه صفحات گرافيكي 

فرآيند استفاده مي كند. 

. صفحه هاي نمايش استاندارد 6. 5.3
ســامانه ى پايش از يك ســري صفحــات گرافيكي 
نمايش استاندارد براي بصري ساختن فرآيند استفاده 
مي كنــد. صفحه هــاي نمايش اســتاندارد يادگيرى و 
اســتفاده از ســامانه را براي اپراتورها آســان مي كند. 
طيــف گســترده اى از صفحه هاي نمايش اســتاندارد 

موجود عبارت است از:
• Menu/navigation displays
• Alarm summary
• Event summary
• Trends
• Operating groups
• Point details
• Popup faceplates
• System status displays
• Con�guration displays
• Loop Tuning displays
• Diagnostic and maintenance 
displays
• Summary displays

.7. پايش ويديويي17 5.3
مشــخصه ى پايــش ويديويــي از ويژگى هاى مهمي 
اســت كه از طريق آن مي توان سايت هاى راه دوري 
كه بدون اپراتور و پرســنل هستند به صورت ويدويي 

كنترل و پايش كرد.

OPC Display Data Client . 8. 5.3
قابليــت نمايــش داده ى OPC اين امــكان را براي 
كاربــر فراهــم مي كند تا بتوانــد داده ى OPC را بر 
روى يك صفحه ى نمايش بــدون نياز به ايجاد يك 
گــره ى SCADA (كاربــر نيازي بــه خريد گره ى 
OPC ندارد) درج  بــراي درج داده ى   SCADA
نمايد. اين روش براى داده هايى كه فقط نياز به ديده 
شدن توسط اپراتور داشته و نيازى نيست كه سيگنال 
آالرمي توليد شــود و يا داده اي ثبت گردد، ايده آل 
مي باشد. اين قابليت از هر دو حالت خواندن و نوشتن 

پشتيبانى مي كند.

Exprision 184. شبكه هاي كنترل نظارتي
نظارتــي  كنتــرل  شــبكه ى  مؤلفه هــاي   21 شــكل 
Honeywell  و همچنين كنترل كننده هاي مبتني بر 

17-Live Video
18-Supervisory Control Networks

CEE، خانواده ى ماژول هاي IO و گره هاي شبكه را 
به تصوير كشيده است. مطابق اين شكل سه نوع شبكه 

به شرح زير وجود دارد.
1. ControlNet 
2. CIP (Control Information 
Protocol) Ethernet 
3. Honeywell FTE (Fault Tolerant 
Ethernet)
اين سه نوع شبكه از لحاظ پروتكل، رسانه ى فيزيكي، 
سرعت انتقال، محدوديت هاي ظرفيتي با هم متفاوت 

هستند. 
توجــه داشــته باشــيد كه شــكل بــاال يــك نمودار 
عملكردى بــوده و ماژول هاى رابط شــبكه ى واقعى 
را نشــان نمى دهد. ايــن ماژول هــا در ادامه توصيف 

مي گردد.

1.4. شبكه ى  كنترل نظارتي با 
ControlNet

شــكل 22 يك نمونه از شبكه ى كنترل نظارتي مبتني 
 Honeywell شــركت ControlNet بر پروتكل
را نشــان مى دهــد. ControlNet يــك پروتــكل 
ارتباطى باز توسعه يافته توسط Rockwell مي باشد 
كه مبتني بر كابل كواكسيال RG-6 بوده و از سرعت 
انتقال 5 مگابيت بر خوردار است. بخش كواكسيال را 
مى توان با استفاده از تكرار كننده ها و ماژول هاي فيبر 

نورى توسعه داد. 
 C200E،/C200 تنهــا   ControlNet نســخه ى 
/C300 .را پشتيباني مي كند ACE و گره ى FIM2

FIM4 نمى تواند به اين نوع شبكه متصل شود.

CIP  2.4. شبكه ى  كنترل نظارتي با اترنت
 19  CIP اترنــت  پروتــكل  پياده ســازي   22 شــكل 
(پروتكل اطالعات كنترل) را به عنوان يك شــبكه ى 
كنترل نظارتي شركت Honeywell نشان مى دهد. 
ايــن پروتــكل توســط Rockwell به عنــوان يك 

19-Control Information Protocol

CIP  شكل22. شبكه  ى كنترل نظارتي با اترنت

 HMIWeb شكل 18. نمونه اى از صفحات نمايش در
Display Builder

 Digital Video شكل 19.  پايش ويديويي با نرم افزار
Manager

شبكه 20. كنترل نظارتي و مؤلفه هاي آن

شكل 21.  پياده سازي شبكه ى كنترل نظارتي با پروتكل 
ControlNet
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C FIM شكل 26. رابط ورودي/خروجي براي انتقال از  شكل 25. سري جديد ماژول هاي
DeltaV به TDC3000

جايگزين اترنت براي ControlNet توســعه يافته 
است. پروتكل  CIP اترنت براي انتقال داده از محيط 
انتقال استاندارد اترنت و اصول TCP/IP با الحاقاتي 
ايــن  از  مي كنــد.  بهره گيــرى   ControlNet از 
پروتكل تنها مى توان براي پياده ســازي يك شبكه ى 

غيرافزونه20 استفاده كرد.
CIP تنهــا از C200E/C200 و  نســخه ى اترنــت 
 FIM2/FIM4/C300 و پشــتيبانى مي كند   ACE

نمى تواند به اين نوع شبكه متصل شود.

FTE 3.4. شبكه ى
شــبكه ى ارتباطــي ســامانه ى Exprision بــر مبناي 
پروتكل اترنت تحمل پذيــر در برار خطا21 تحت عنوان 
FTE مي باشد. تا قبل از سامانه ى PKS كنترل كننده ها 
توسط شــركت Honeywell  طراحي و ايستگاه هاي 
اپراتوري و خدمت دهنده هاى مبتني بر رايانه هاى شخصي 
بودند (PC) شــبكه ى كنترل داراي سرعت اختصاص 
mbps5 بود. ولي براي PKS نســل جديدي از شبكه 
يــا گذرگاه كنترل مورد نياز بــود. كه موجب به وجود 
آمدن FTE گرديد. كه شــبيه TPS LCN/UCN و 

ControlNet سامانه PlantScape مي باشد.

20-non-redundant network
21-Fault Tolerant Ethernet (FTE)

يك شبكه ى FTE داراي سوييچ ها و كابل هاي 
پشــتيبان يا افزونه22 مي باشد. توپولوژي اين شبكه همان 
طوري كه در شكل ديده مي شود به صورت دو درخت 

موازي متصل شده به هم از باال به پايين مي باشد.

4.4. واسط هاي پشتيباني شده
معماري اين ســامانه داراي رابط هــاي مختلف براي 
 FOUNDATION پروتكل هاي مختلف از جمله
 Fieldbus، Pro�bus، DeviceNet، LON،
ControlNet و Interbus مي باشد. مشخصه هايي 
چون اســتحكام، امنيت، انطباق و سازگاري، كنترل، 
ايمنى و قابليت اطمينــان در همه ى اليه هاى معمارى 
براي ارايه ى كارايى باال در سطح گسترده زيرساخت 

پلنت، توزيع شده است.
عالوه بر واسط هاى اســتاندارد، گره ACE همچنين 
مى توانــد دسترســى بــه اطالعــات از دســتگاه ها و 
گره هاى كنتــرل مرتبط ديگر نيز فراهم نمايد. بعضي 

از اين واسط ها عبارت است از:
OPC انتقال داده بين گره هاي سازگار با •

• ارتباطات بين شبكه اي با ديگر شبكه هاي كنترل23
 Honeywell اتصال به سامانه ها و گره هاي قديمي •

22-redundant
23-Supervisory Control Networks

 ACE-T كــه بــه گره هاي ((TPS/TPN/LCN
معروف هستند.

DeviceNet 1.1.4. واسط
 DeviceNet بــه   Experion PKSTM رابــط 
بــه   DeviceNet شــبكه ى  از  ارتباطــى  مســير 
كنترل كننده هــاي C200 را از طريق كارت واســط 

سخت افزاري اختصاصي DNB فراهم مي كند.
ماژول DNB يك دستگاه ســاخته شده توسط آلن 
برادلى24 است كه مى تواند در هر دو رك كنترل كننده 
و I/O ســوار شــود. دياگرام شــكل 24 يك مثال از 

توپولوژى مربوطه به تصوير كشيده است.

2.1.4. پشتيباني از قابليت فيلدباس25
شــركت Honeywell مدتــي طوالني اســت كه در 
صف مقدم تحوالت مربوط به روند فيلدباس مي باشــد. 
اين شــركت يكى از اعضاى مؤسس بنياد فيلدباس بوده 
و داراي چندين نوع فيلدباس درحال اجرا و نصب شده 
مي باشــد. راهبرد شــركت Honeywell در فيلدباس 
شــامل بكارگيري آن در تجهيزات اندازه گيري فيلد تا 
پياده سازي قابليت هاى كامل آن در سامانه هاى كنترل و 

24-Allen-Bradley
25-Fieldbus Functionality

FTE شكل23. توپولوژي

DeviceNet شكل 24. توپولوژي واسط
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همچنين يكپارچه سازى آن در سطوح مديريت توليد26 
(CPM)، مديريت دارايى و پلنت (PAM) مي باشد.

ماژول هاي سرى C Honeywell در واقع يك پلتفورم 
جديد براى پشتيبانى فيلدباس از طريق ماژول هاي واسط 
 C FIM 27 محســوب مي شــوند كه به ســري(FIM)
مشهور هستند. ويژگى هاى ســرى جديد FIM C  دو 
برابر تعداد اتصاالت نسخه هاى قبلى FIM مي باشد. به 
طوري كه امكان اتصال تا 16 دســتگاه در هر شــبكه را 
فراهم مي كند. ماژول FIM همچنين نيازى به پياده سازى 
 FIM نداشته و اتصال مستقيم از C300 كنترل كننده ى
به تجهيزات ابزاردقيق يا شير صنعتي را پشتيبانى مي كند. 

به طوري كه نياز به كنترل كننده را حذف مي كند.

3.1.4. تبديل برنامه ى كنترل به قالب 
ديگر سامانه ها

شــركت Emerson يك نرم افــزار مبدل براي تبديل 
 DeltaV به  Honeywell برنامه هاي كنترل مبتني بر
در صــورت ارتقاى ســامانه كنترل پلنــت از هانيول به 
DeltaV طراحــي و پياده ســازي كرده اســت. مبدل 

to DeltaV 3000 TDC از اين جمله مي باشد.
شركت DeltaV همچنين راه حل سخت افزاري براي 

26-Collaborative production management
27-Fieldbus Interface Module

ارتقاى سامانه ى  TDC 2000&3000 به DeltaV نيز 
ارايه داده است. محصول FlexConnec از جمله اين 
ســخت افزار ها مي باشــد. به طوري كه ارتباطات كابلي 

سامانه ى TDC را به قالب DeltaV تبديل مي كند.
همچنين راه حــل ديگري بــراي انتقال از ســامانه ى 
TDC3000 بــه  ســامانه ى PCS7 بــه بــازار ارايه 
شــده اســت كه امكان ارتقــاى يك پلنــت مبتني بر 
 PCS7 را به پلنت مبتني بر سامانه ى  Honeywell
فراهم مي كند. شكل زير انواع مبدل هاي ساخته شده 
براي اين منظور، توسط Siemens را نشان مي دهد.

توسعه ى امنيتى و عمليات رويه اي .5
هجــوم روزافزون اســتاندارد هاي IT به ســامانه هاى 
اتوماســيون، همچنين نياز به افزايــش امنيت و مقابله 
با شكســت ســامانه ها را نيز با خود بــه ارمغان آورده 
اســت. طيــف تهديدات امنيتى ســايبر بســيار متعدد 
و وســيع مي باشــد به طــوري كه شــامل حمالت به 
خدمت دهنده ها تا كشــف رمز عبور مي باشد. از اين 
رو امروزه توليدكننــدگان به محافظت از محرمانگى  
و تماميت داده هــاى خود و همچنين حصول اطمينان 

از در دسترس بودن سامانه هاى خود نياز دارند.

قلمرو شــبكه ى كنترل مبتنى بر اترنــت از اين قاعده 
مســتثنى اســت. به همين دليل زيرســاخت شــبكه ى 
كنترل Honeywell با حركت رو به جلو از ساختار 
اترنت تحمل كننده ى خطا 28به نام (FTE) اســتفاده 
مي كند. شــبكه ى FTE در حال حاضر براى افزايش 
امنيت و قابليت اطمينان مورد اســتفاده قرار مي گيرد. 
به عنــوان مثال، FTE به طور مداوم تمام مســيرهاى 
ممكن در شبكه را چك كرده و در صورت شكست 
يــا وجود خطا در ارتباطات يك مســير، ارتباط را از 

مسير ديگر برقرا مي كند.
شــكل زير ماژول هاي ديوار آتــش Experion را 
نشــان مي دهد كه به اليه ى كنترل، يك اليه ى امنيتي 

را اضافه مي نمايند.
ادامه دارد ...

-----------------------------------
منبع

1. honeywell  Process Solutions,http://hpsweb.
honeywell.com: 

28-Fault Tolerant Ethernet

PCS7 به  Honeywell براي ارتقاى سامانه هاي siemens شكل 27. مبدل هايPCS7 به  Honeywell براي ارتقاى سامانه هاي siemens شكل 27. مبدل هاي

28-Fault Tolerant Ethernet

Experionشكل 28. ماژول هاي ديوار آتش
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اندازه گيرى
جريان سياالت

در صنعت
-----------------------

قسمت هفــــتم
-----------------------

مهندس  محمد حسن موحدي
اداره تحقيقات و استانداردهاى 

(IPS) نفت
nipc.net@movahed٦١

gmail.com@movahed٦١
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في

واژه هاى كليدى :
اندازه گيرى جريان سيال،

امواج فراصوت،
اثر داپلر

ش
ـار

نگ



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

49

.4. اندازه گيـرى جريـان سـيال بـه كمك  6
امواج فراصوت

امواج ماوراءصوت يا امواج فراصوت شامل امواجى 
مى شــود كــه از محــدوده ى فركانس قابل شــنيدن 
بشــر (KHz18) بيشــتر اســت. و اين در حالي است 
كــه در كاربرد ويــژه ي اندازه گيري جريــان، حتى 
امواجــي با فركانــس فراصوتى در حــد مگاهرتز نيز 
اســتفاده مى شــود. براى مثال در اندازه گيرى جريان 
گازهــا از امواج صوتــى با فركانــس  KHz 100و 
در اندازه گيــرى جريــان مايعات از امــواج صوتى با 

فركانس چند مگاهرتز استفاده شده است.
دســتگاه هاى اندازه گيــرى جريان ســياالت مبتنى بر 
امواج فراصوتى از نظر ســاختمان شــامل نمونه هاى 
متعددى مى شــود و عبارت فراصوتى براي تمام اين 
دســتگاه ها، بيان گــر يگانگى كامل فنــاورى به كار 
بــرده شــده و هم ســانى در نحــوه ى عمل كــرد اين 
دســتگاه ها نخواهد بود. اما آن چه مســلم است، تمام 
اين دســتگاه ها و روش ها را مى توان در دو دســته ي 

كلي تقسيم بندى نمود:
. دســتگاه هاى اندازه گيــرى فراصوتــى مبتنى بر «اثر 

داپلر»1
. دســتگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى مبتنى بر «اصل 

اختالف زمان گذر»2
با تشــريح دو روش بيان شــده، مالحظه خواهد شــد 
كه اصول و شــرايط اندازه گيــرى در دو روش فوق، 

تاحدودى با هم متفاوت است.

.4. 1. دسـتگاه هاى اندازه گيـرى فراصوتى  6
مبتنى بر «اثر داپلر»

پديده ى داپلر- ايــن اصل بيان مى دارد زمانى كه 
يك جســم متحــرك به عنــوان هدف به يــك ناظر 
نزديــك مى شــود داراى صداى بــم و زمانى كه در 
جهت مخالف و از هدف دور مى شود داراى صداى 
زير اســت (مبنــاى مقايســه ى صــدا در اين جا بروز 

تغييرات در فركانس صوتى است).
در اندازه گيرى جريان سياالت به كمك اين پديده ى 
فيريكى، تعداد و ابعاد ذرات موجود در سيال نيز نقش 
پيدا مى كنند. به طوري كــه، اندازه گيرى به اين روش 
امكان پذير نخواهد بود مگر آن كه سيال داراى ذرات 

1-Doppler Method
2-Transit Time Differential Method (Time-of-flight)

.10. سرعت صوت در  شكل 6
هادى هاى مختلف صوتى

لد
ــ

ــ
ــ

في

 اندازه  گيرى جريان
 به كمك شاخص

سرعت سيال (ادامه)

.11. اصول كار  شكل 6
اندازه گيرى جريان

به روش فراصوتى مبتنى بر 
«اثر داپلر»

f2 – f = f1∆



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

50

معلق و يا حباب هوا باشد. با برخورد امواج فراصوتى 
بــه ذرات معلق فوق، فركانِس امواِج بازگشــت داده 
شده نسبت به امواج ارسال شده ى اوليه داراى تفاوت 
خواهد بود. كاهــش يا افزايش فركانس بســتگى به 
فاصلــه ى منبع صوت (فرســتنده3) بــا ذره و فاصله ى 
گيرنده ى صوت4 بــا ذره دارد؛ به طورى كه در رفت 
و برگشــت امواج فوق، محــل فيزيكى ذره تغيير پيدا 

كرده است.

اصول كار:
:(f1) با فركانس ارسالى (λ) رابطه ى طول موج

λ = c / f1

كه در آن c سرعت صوت است.
با در نظر داشــتن α به عنوان زاويه ى امواج ارسالى و 
برگشــتى (كه خود به موقعيت ذره و نحوه ى بازتاب 
امواج بستگى دارد)، آن گاه و به طور كلى vp سرعت 
ســيال بر مبناي طول موج برگشتي، اين گونه محاسبه 

خواهد شد:
λp = ( c – vp . Cos α ) / f1

براى مثال:
 λ2 = ( c – v2 . Cos α ) / f1

بــراى مقادير vp<<c كه احتمــال آن هم به راحتى 
متصور و محتمل است، داريم:

f2 = f1.c / ( c – 2vp . Cos α )

و به اين ترتيب با اندازه گيرى اختالف فركانس رفت 
و برگشت، سرعت ذرات عبورى (و در نتيجه سرعت 

سيال) قابل اندازه گيرى خواهد بود:

f2 – f1 = ∆f = 2vp . f1. Cos α / c

پس با داشــتن اختالف فركانس، امكان محاســبه ى 
سرعت سيال يا در حقيقت ميزان سيال عبورى فراهم 

خواهد شد. چون:
Q = K.∆f

كــه در آن ميــزان K در يك اندازه گيــرى خاص، 
عــددى ثابت بــوده و بيــش از هر چيز، بــه عواملى 
هم چون زاويه ى انتشار و بازتاب موج و موقعيت قرار 

گرفتن ذرات معلق در سيال بستگى دارد.

محدوديت هاى روش داپلر:
• سيال مورد اندازه گيرى بايد به اندازه ى كافى داراى 

ذرات معلق باشد.
• ذرات بايد به اندازه ي كافى بزرگ باشــند تا امكان 

3- Emitter
4- Reciever

برگرداندن موج را ايجاد كنند.
• صوت ايجاد شده در اثر سرعت سيال مى تواند به طور 

مخرب و نامطلوب، روى اندازه گيرى تأثيرگذار  باشد.
• ســرعت ذرات معموالً با ميانگين ســرعت ســيال 
متفاوت اســت، از اين رو ممكن است تاحدودي در 

اندازه گيرى ايجاد خطا كند.
• بســته به نوع پروفايل جريان، اندازه گيرى جريان با 

دقت هاى متفاوت امكان پذير خواهد بود.
• نياز به ادواتي جهت آرام سازي سيال مى باشد. 

.4. 2.  دستگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى  6
مبتنى بر «اصل اختالف زمان گذر»

اســاس اين روش متناسب اســت با ميزان نفوذ امواج 
فراصوتى ارسالى در سيال كه اين نفوذ خود به سرعت 
ســيال و جهت ارســال امواج بســتگى دارد. به بيانى، 
امواجى كه در جهت جريان ســيال ارســال مى گردند 
در مقايســه با امواج ارسالى در جهت مخالف جريان 

سيال، به مراتب انرژى كم ترى نياز دارند.
حسگر هاى تعبيه شده روى لوله به طور پيوسته و هم زمان 
امواج فراصوتى را به طرف حســگر مقابل ارسال نموده 
و امواج ارســالى را از حســگر مقابــل دريافت مى كنند. 
زمانى كه ميزان جريان ســيال صفر است، هر دو حسگر 
در زمان يكســان و بدون اختالف زمان امواج ارسالى را 
دريافت مى كنند. اما زمانى كه ســيال داراي جريان باشد، 
چون يكــى از امواج در جهت حركت ســيال حركت 
مى كند و موج ديگر در جهت مخالف آن، دو موج فوق 
با اختالف زمانى متناسب با سرعت سيال و فاصله ى بين 
حســگرها به گيرنده ى مقابل مى رسند. فاصله ى بين دو 
حسگر مشخص و ثابت است، از اين رو مى توان مدعى 
شــد اختالف زمان محاسبه شــده صرفاً متناسب است با 

سرعت سيال.

لد
ــ

ــ
ــ

في

.12. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان فراصوتى 

مبتنى بر اصل اختالف زمان
الف : چگونگي چيدمان 

حسگرها مقابل هم 
ب : نمايش يك آشكارساز

الف

ب

انــدازه گيــــــرى 
جريــان ســــياالت 
در صنــــــــــعت
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اصول كار:
:B  به حسگر A با مراجعه به شكل 6-12-الف، زمان عبور موج از حسگر

)cos.(
1

αvc +
 . 

αsin
D

 = TA       TB

:A  به حسگر B و همين طور، زمان عبور موج از حسگر

TB       TA = 
αsin

D
 . 

)cos.(
1

αvc −

در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

∆T = (TB      TA) – (TA      TB) = v. 
D

TT BAAB )2sin(.. α→→

كه در آن: D قطر لوله، v ســرعت ســيال و α زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن 
حسگر روى لوله است.

با داشتن سطح مقطع لوله (A) ميزان جريان سيال اين گونه محاسبه خواهد شد:

q = v . A = v . π . D4 / 2

 

تقسيم بندى هاى گوناگون روش اندازه گيرى جريان 
سياالت به كمك امواج فراصوتى:

ضمــن بيان اين كه روش هــاى اندازه گيرى فراصوتى 
داراى كاربــرد در اندازه گيرى جريان ســيال با دماى 
200- تا 500+ درجه ى سليســيوس اســت، اين گونه 

دستگاه ها به چهار روش دسته بندى مى شوند:

1. از نظر جنس يا نوع ســيال مورد اندازه گيرى (مايع 
يا گاز)،

2. از نظــر تعــداد كانــال، تعــداد پرتوها5 يــا تعداد 
آشكارسازهاى  اندازه گيرى، 

3. از نظــر پيكربندى يا نحوه ى چيدمان آشكارســاز 
(پرتوها)،

4. از نظر ســاختمان دســتگاه و نحوه ى قرار دادن آن 
روى لوله:

•  كمربندى يا دستگاه اندازه گيرى خشك 
• In Line يا دســتگاه اندازه گيرى تر (حسگرها به 

نحوى با سيال در تماس هستند) 

بيشــترين كاربرد روش هاى فراصوتــى در اندازه گيرى 
جريان مايعات و به ويژه اندازه گيرى جريان سياالت به 
قصد فروش است، اما اين فناوري در اندازه گيرى جريان 
گازها نيز كاربرد دارد. از نظر ساختمان دستگاه، متناسب 
با كاربرد آن و اين كه دستگاه فوق در اندازه گيرى هاى 
موقت اســتفاده مي شــود يا اندازه گيــرى دايم، ممكن 
است ساختمان دستگاه هاى انتخاب شده با هم متفاوت 
باشــند. در اندازه گيرى هاى موقــت از نوع كمربندي6 
استفاده خواهد شــد كه معموالً دستگاه تنها دو حسگر 

5- Beam
6-Clamp-On
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.13. دستگاه اندازه گيرى جريان سيال با يك دسته پرتو شكل 6

.14. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با دو 

دسته پرتو

.15. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با 

تعداد پرتوهاى متعدد

اصول كار:انــدازه گيــــــرى اصول كار:انــدازه گيــــــرى 
:

انــدازه گيــــــرى 
:B

انــدازه گيــــــرى 
B  به حسگر 

انــدازه گيــــــرى 
A به حسگر  

انــدازه گيــــــرى 
A الف، زمان عبور موج از حسگر-

انــدازه گيــــــرى 
12-الف، زمان عبور موج از حسگر 

انــدازه گيــــــرى 
12-

انــدازه گيــــــرى 
-6

انــدازه گيــــــرى 
با مراجعه به شكل 6

انــدازه گيــــــرى 
با مراجعه به شكل 

1

انــدازه گيــــــرى 
1 D

انــدازه گيــــــرى 
D جريــان ســــياالت (جريــان ســــياالت جريــان ســــياالت)cos جريــان ســــياالتcos. جريــان ســــياالت ).جريــان ســــياالت( α جريــان ســــياالتαv جريــان ســــياالتvc جريــان ســــياالتc +جريــان ســــياالت +

sinجريــان ســــياالت αsinجريــان ســــياالت αجريــان ســــياالت  . جريــان ســــياالت  . 
Bجريــان ســــياالت TBجريــان ســــياالت T       جريــان ســــياالت        Aجريــان ســــياالت TAجريــان ســــياالت T = جريــان ســــياالت  = 

و همين طور، زمان عبور موج از حسگر جريــان ســــياالت و همين طور، زمان عبور موج از حسگر Bجريــان ســــياالت B به حسگر  جريــان ســــياالت  به حسگر  Aجريــان ســــياالت A:جريــان ســــياالت :

T جريــان ســــياالتTB جريــان ســــياالتB        جريــان ســــياالت       T جريــان ســــياالتTA جريــان ســــياالتA =  جريــان ســــياالت  = جريــان ســــياالتα جريــان ســــياالتαsin جريــان ســــياالتsin
D جريــان ســــياالتD

)جريــان ســــياالت ).جريــان ســــياالت .cosجريــان ســــياالت cos(جريــان ســــياالت (جريــان ســــياالت  . جريــان ســــياالت  . 
1جريــان ســــياالت 1

α جريــان ســــياالتαv جريــان ســــياالتvc جريــان ســــياالتc −جريــان ســــياالت −

در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

جريــان ســــياالت 
در نتيجه، اختالف زمان ارسال و دريافت امواج اين گونه محاسبه خواهد شد:

(در صنــــــــــعت(Aدر صنــــــــــعتTAدر صنــــــــــعتT      در صنــــــــــعت      Bدر صنــــــــــعتTBدر صنــــــــــعتT) =در صنــــــــــعت) = T∆در صنــــــــــعت T∆در صنــــــــــعت Dدر صنــــــــــعتDدر صنــــــــــعت .در صنــــــــــعت .vدر صنــــــــــعتv = (در صنــــــــــعت = (Bدر صنــــــــــعتTBدر صنــــــــــعتT      در صنــــــــــعت      Aدر صنــــــــــعتTAدر صنــــــــــعتT)در صنــــــــــعت) –در صنــــــــــعت –
Tدر صنــــــــــعتTTدر صنــــــــــعتT Bدر صنــــــــــعتBAدر صنــــــــــعتATATدر صنــــــــــعتTATAدر صنــــــــــعتABدر صنــــــــــعتBTBTدر صنــــــــــعتTBT .در صنــــــــــعت..در صنــــــــــعت.)sinدر صنــــــــــعت)2sinدر صنــــــــــعت2(در صنــــــــــعت( αدر صنــــــــــعتα→در صنــــــــــعت→→در صنــــــــــعت→

α ســرعت ســيال و αدر صنــــــــــعتα ســرعت ســيال و α ســرعت ســيال و در صنــــــــــعت ســرعت ســيال و αدر صنــــــــــعتα زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن در صنــــــــــعت زاويه ى ارســال امواج فراصوتى يا همان زاويه ى قرار گرفتن  vدر صنــــــــــعتv ،قطر لوله، در صنــــــــــعت قطر لوله v ،قطر لوله vدر صنــــــــــعتv ،قطر لوله v Dدر صنــــــــــعتD :كه در آن: در صنــــــــــعتكه در آن
حسگر روى لوله است.

در صنــــــــــعت
حسگر روى لوله است.

يا:
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خواهد داشــت و حسگرها در هر اندازه گيرى در محل 
مربوطه روى لوله قرار خواهند گرفت. بديهى است اين 
دســتگاه ها داراى دقت بسيار بااليى نخواهند بود. اما در 
اندازه گيرى هاى دايم، تعداد حســگرها و متناسب با آن 
تعداد پرتوها بسيار باالتر خواهد بود و چون اندازه گيرى 
دايم اســت دستگاه نيز به حالت كمربندى نبوده و براى 
نصب دايم طراحى شده است. در ادامه خواهيم پرداخت 
به تقسيم بندى دستگاه از نظر تعداد و چگونگى چيدمان 
حســگر ها كه فقــط در دســتگاه هاى با كاربــرد دايم 
موضوعيت پيدا مى كند. به طور كلى اين گونه دستگاه ها 

به سه دسته تقسيم مى شوند:
1. دستگاه هاى تك پرتو

2. دستگاه هاى دو پرتو
3. دستگاه هاى با تعداد پرتوهاى متعدد7

ارتباط بين هر فرســتنده و گيرنده توســط يك دسته 
پرتو برقرار مى شود. با توجه به انواع متفاوت پروفايل 
ســيال داخل لوله، به نظر مى رســد نمى توان براى هر 
نــوع اندازه گيرى تنها يك نســخه پيچيــد و از يك 
نوع چيدمان يا يك معمارى براى ســاخت دســتگاه 
اندازه گيرى استفاده نمود. در ادامه ى بحث سه تقسيم 

بندى باال تشريح مى شود:

دسـتگاه هاى اندازه گيرى با يك پرتو: در اين 
نوع چيدمان، حســگرهاى A و B به صورت قرينه در 
دو طرف لوله قرار گرفته و ســرعت متوســط ســيال 
توسط اين دو اندازه گيرى مى شود. براى داشتن دقت 
قابل قبول، الزم است دو حســگر به طور كامًال قرينه 
مقابل هم قرار گرفته و سيال داراى پروفايل قابل قبول 

و بدون اعوجاج باشد. 
اما چون امكان نصب دو حسگر به طور كامًال متقارن 
باعث بروز خطا خواهد شد، از طرفي وجود اعوجاج 
و اغتشــاش در پروفايل سيال نيز اجتناب ناپذير است، 
براى جبران و كاهش خطا به جاى يك دسته پرتو از 

دو دسته پرتو استفاده مى شود.

دسـتگاه هاى اندازه گيرى بـا دو پرتو: در اين 
حالت ميانگين حســابى مقدار خوانده شده توسط دو 

حسگر محاسبه و در خروجى دستگاه قرار مى گيرد.
چنان چه در انتخاب محل نصب حســگرها دقت الزم 
داشــته باشــيم مى توان مدعى شــد تا حدودى دقت و 
صحت مورد نظر در اندازه گيرى حاصل شــده است. 
اما با توجه به شــكل، مى توان به اين نكته اشاره داشت 
كــه در اغلب اندازه گيرى ها خروجى هر دو حســگر 
تقريباً با هم معادل اســت و اين امــر به لحاظ موقعيت 
جاگيرى كامًال قرينه ى حسگرها است. از طرف ديگر، 
پروفايل جريان ســيال داخل لوله همــواره به صورت 
ماليم و بدون تالطم نيســت، از اين رو به نظر مى رسد 
استفاده از اين نوع چيدمان و معمارى حسگرها هميشه 

7-Multi Beam

موفقيت آميز نخواهد بود. شايد يكى از راه هاى مقابله با 
اين نقص، افزايش تعداد دسته هاى پرتو باشد.

دسـتگاه هاى اندازه گيرى با تعداد پرتوهاى 
متعدد: مى دانيــم در كاربردهاى اندازه گيرى جريان 
ســيال به قصد فروش، دقت و صحــت باالترى مورد 
نياز كاربر اســت. با اضافه كردن تعداد حســگرها به 
10 يا بيشــتر (معادل پنج پرتو يا بيشتر) به طور موازى 
تمام زواياى پروفايل ســيال با دقــت قابل قبول ديده 
شــده و در نهايت ســرعت ســيال كه با محاســبه ى 
ميانگين حســابى از تعداد ارقام به دست خواهد آمد، 
قابل قبول تر اســت. هم چنين با نصب شكل دهنده ى 
جريان8 قبل از دســتگاه اندازه گيرى و كاهش تالطم 
ســيال در لوله، تــا حدودى دقت و صحت دســتگاه 

اندازه گيرى جبران مى شود.

8- Straightener

سؤال: آيا هرچه تعداد پرتوها بيشتر باشد، صحت و 
دقت اندازه گيرى نيز ارتقاء مى يابد؟

متناســب بــا اين كه كدام ســازنده بخواهد دســتگاه 
خود را براى فروش تبليغ كند، اين ســؤال پاسخ هاى 

گوناگونى مى تواند داشته باشد:
1. برخــى ســازندگان كه فناورى ســاخت دســتگاه 
اندازه گيــري با تعــداد زيادى آشكارســاز يا پرتو را 
به كار مى برند پاســخ مى دهند هر چــه تعداد پرتوها 

بيشتر باشد، دقت دستگاه نيز باالتر خواهد بود.
2. در مقابل رقباى اين سازندگان مدعى هستند كه تعداد 
زيادى از اين پرتوها يكديگر را هم پوشانى كرده و در 
عمل تعداد بهينه (هم از نظر دقت و هم با لحاظ كردن 

عوامل اقتصادى) براي مثال تعداد پنج پرتو است. 
از ايــن رو، كاربــر بايد هنگام انتخاب دســتگاه تمام 

جوانب را در نظر داشته باشد. 
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.16. دستگاه اندازه گيرى جريان سيال با تعداد پرتوهاى متعدد شكل 6

.17. دستگاه  شكل 6
اندازه گيرى جريان سيال با 

تعداد پرتوهاى متعدد
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مزاياى دستگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى
صــرف نظــر از دســت بندى هاى انجام شــده از نظر 
ساخت اين نوع دســتگاه ها، به طور كلى مزاياى زير 

منسوب به اين نوع دستگاه ها است:
• داراى تأييديه ى مؤسسات معتبر بين المللى از جمله 
و   OIML، METRO، NPD، NMI، PTB
API Aproval جهت استفاده از اين نوع دستگاه، 
بــه ويــژه در اندازه گيــرى جريان ســياالت به قصد 

فروش
• دقت باال (٪0/15 ±)

• قابليت اطمينان بسيار خوب
• دسترسى و قابليت نصب دستگاه در تمام اندازه ها

اندازه گيــرى دوجهتــه ى ســياالت (در  قابليــت   •
كاربردهاي خاص)

• سادگى نصب
• هزينــه ي كم تعميرات و عدم نياز به قطعات يدكى 

متنوع و متعدد
• قابليت اندازه گيرى با دقت بســيار باال در جريانات 
كــم (عمــًال داراى Turn Down معــادل 100:1، 
يعنــى جريانــات بيشــتر از 1٪ را با دقــت قابل قبول 

اندازه گيرى مى كند). 

معايب دسـتگاه هاى اندازه گيرى فراصوتى
• تغييــر احتمالي رژيم ســيال از دقــت اندازه گيرى 
مى كاهد، از اين رو نياز به حالت دهنده ى جريان در 

ورودى دستگاه مى باشد.
• در اندازه گيرى سياالت دوغابى و كثيف نوع مبتنى 

بر اصل اختالف زمان گذر كاربرد ندارد.
• قيمت دستگاه نسبتاً گران است.

• اندازه ى 4 اينچ يا كوچك تر از اين نوع دستگاه در 
دسترس نمى باشد.
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Praman, March 2005
4. Industrial Flow Measurement, Michael 
Anthony Crabtree, The University of 
Huddersfield, June 2009
5. Flow Handbook, Endress & Hauser 
Company, 2006
6. API – MPMS – 5-6, Manual of Petroleum 
Measurement Standards – Chapter5- 
Metering, Sec. 6. Measurement of Liquid 
Hydrocarbons by Coriolis Meters
7. API – MPMS – 5-8, Manual of Petroleum 
Measurement Standards – Chapter5- 
Metering, Sec. 8. Measurement of Liquid 
Hydrocarbons by Ultrasonic Flow Meters 
Using Transit Time Technology
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 Gas Insulated Transmission كه مخفف عبارت (GIL) خطوط انتقال انرژى الكتريكى با عايق گازي
Line  مي باشــد براي اولين بار در ســال 1972 اجرا شد، اين خطوط براي انتقال توان الكتريكي با ولتاژهاي 
فوق العــاده باال بين kv 245 تا  kv 550 كاربرد دارند. ســاختارGIL  معموالً شــامل هادي هاي آلومينيومي 
SF6 پر شده اند قرار گرفته اند. اين 

لوله اي شكل است كه درون لوله  هاي فلزي كه از مخلوط نيتروژن و گاز 
مخلوط گاز، عمل ايزوله كردن هادي، از محيط اطراف را بر عهده دارد.

مهم ترين انگيزه در توسعه ي هر چه بيشتر هادي هاي لوله اي براي مسيرهاي طوالني و ولتاژهاي باال، كاهش 
چشم گير هزينه ها بود. بنابراين از اين سامانه مي توان براي فواصل باالتر از چند ده كيلومتر نيز استفاده كرد.

اين كاهش هزينه به داليل زير مي باشد:
• سازگاري مشخصات فني تأسيسات GIL با تأسيسات الكتريكي مورد استفاده در خطوط انتقال مرسوم

• سادگي و تحت استاندارد بودن قطعات و تجهيزات مورد استفاده شده در اين فناوري
SF6 يا نيتروژن (N2) و يا تركيبي از اين دو گاز براي ايجاد ايزوالسيون بهتر

• استفاده از گازهاي 

 خطوط انتقال انرژي
الكتريكي با عايق گازي

G I L مهندس سيد اسماعيل امام جمعه
esmailemamjomeh@gmail.com

 ،GIL : واژه هاى كليدى
خطوط انتقال، 

روش هاى نصب، 
سازگارى الكترومغناطيسى

رى
آو

رد
گ



90
ن 

هم
و ب

ى 
/ د

12
8 

1 و
27

ى 
ـاپ

 پي
/10

 و 
9 

اره
شم

 /1
4 

ال
سـ

55

لد
ــ

ــ
ــ

في

طرح و ساختار پايه 
در خطوط انتقال بــا عايق گازي، هادي ها به صورت 
لولــه اي و  يكپارچــه، از آلياژ آلومينيــوم كه داراي 
مقاومت پاييني اســت درســت مي شــوند تــا تلفات 
انتقــال تا حد امكان كم گردد. ايــن لوله ي يكپارچه 
همچنين براي حمل جريان القايي برگشتي نيز استفاده 
مي گردد و باعث مي شــود ميدان مغناطيســي كاهش 
يابد؛ تا حدي كه مي توان از آن چشم پوشي كرد. اين 
هادي درون لوله ي فلزي كه آن را احاطه كرده است 
توســط بوشــينگ هايي1 كه نقش ايزوالتور از جنس 
رزين اپكســي يا عايق هاي ديگر را دارند و در مقابل 
تنش هاي مكانيكي داراي مقاومت هســتند، در مركز 
فضاي لوله ي فلزي به طور مستقيم  نگه داشته مي شود 
و توسط اين بوشينگ ها پشتيباني مي گردد. طرز قرار 
گرفتــن هادي در لوله ي اصلي به دو شــكل اســت؛ 
يكي به صورت تك هادي و ديگري به صورت ســه 

هادي.
  SF6

براي عايق كردن اين ســامانه از تركيب  دو گاز 
  SF6

و N2   اســتفاده مي كنند. اگر به تنهايــي از گاز 
استفاده شود اين عمل باعث افزايش هزينه ها مي گردد. 
  GILتحقيقات مؤسســه ها و سازندگان ســامانه هاي
SF6  و 

نشان مي دهد كه در صورت استفاده از تركيب

1-spacer

نيتروژن هزينه هاي توليد با توجه به سطح ولتاژ حداقل 
تا 20٪   كاهش پيدا مي كند.

بــراي دادن زوايا به مســير خطــوط GIL مي توان از 
زانويي هايــي كــه براي ايــن منظور طراحي شــده اند 
استفاده كرد. زاويه اي كه مي توان به اين زانويي ها داد 
از 4  تا 90 درجه قابل تغيير اســت و به صورت اتصال 
لبه به لبه به ساير قسمت ها متصل مي گردد. براي اتصال 
اجزا و گســترش طول اين خطوط از  ابزار جوشكاري 
پوســته اي اســتفاده مي شــود، كه اين اعمــال به طور 

خودكار و منظم و توسط رايانه كنترل مي شوند.

سازگاري الكترومغناظيسي
طبق نتايج به دســت آمده از بررســي ســامانه هاي     
ايــن گونه خطوط داراي ميدان مغناطيســي   GIL
كمتري نســبت به خطوط انتقال متداول هســتند و 
در جاهايي كــه بايد ميدان مغناطيســي كمتري در 
محيط وجود داشــته باشــد همچون بيمارســتان ها، 
مكان هاي بســته اي كــه در آن تجهيــزات ارتباط 
از راه دور قــرار دارنــد و اتاق هــاي كنترل پرواز 
بيش تــر از اين خطوط اســتفاده مي شــود. به همين 
خاطر هســت كه خطوط GIL بايد انعطاف پذيري 
زيــادي در تعييــن مســيرهاي احــداث، نصــب و 

بهره برداري داشــته باشــند. 
علت ســازگاري الكترومغناطيســي خطوط GIL اين 
اســت كه پتانسيل زمين بر روي هادي داخل لوله  تأثير 
مي گذارد، در واقع شار جريان ها در لوله ي فلزي و هادي 
لوله اي نسبت به هم يك اختالف فاز 180 درجه دارند. 
اين اختالف فاز باعث مي شــود دو ميدان مغناطيســي 
روي هم قــرار بگيرند و يكديگر را خنثي كنند. زماني 
كه يك خــط انتقال با عايق گازي در عمق يك متري 
زمين دفن مي شــود اندازه ي ميدان در ســطح باال و در 
فاصلــه ي 0/5 متري آن كمتر از μT 5 اســت، اين در 
صورتي اســت كه اين مقدار در كابل هاي XLPE و 
خطوط هوايي از مقدار بسيار بيشتري برخوردار است. 
در شكل 3 نمودار جهت مقايســه ي ميدان مغناطيسى  

GIL   با ديگر خطوط انرژي صورت گرفته است.

 GILشكل 2. قابليت ايجاد زاويه در مسير 

 شكل1. مسير هادي درون لوله ي فلزي
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 GIL روش هاي نصب خطوط
1. نصـب بـه صـورت مدفون شـده در زير 

خاك 
در ايــن حالت خطوط در برابر خوردگي ســطحي 
محافظت مي شوند و اين امكان به وجود مي آيد كه 
اين سامانه را بتوان از مسيرهايي با خاك هاي آلوده 

نيز عبور داد.
با توجه به اين خصيصه كه ميدان مغناطيسي در اين 
خطوط انتقال در سطح زمين در حداقل مقدار خود 
قرار دارد، مي تــوان از زمين بدون هيچ محدوديتي 
براي كارهاي مختلف اســتفاده كــرد. زيرا كاهش 
ميدان باعث كاهش چشــم گير حــرارت مربوط به 
خاك مى شود و اثرات مخرب بر محيط زيست در 

اين روش بسيار كم است.

2. نصب درون تونل
در اين روش تونلي از ســازه هاي پيش ســاخته تهيه 
  GIL  مي كنند كه مراحل نصب را براي سامانه هاي
ســاده و سريع مي ســازد. ســازه هاي پيش ساخته را 
درون يك كانال قرار مي دهند، ســپس روي آن را 

پر مي كنند.
اين تونل  باالي  از زميــن  اين روش مي توان  با 
بــه طور كامل بــراي اهداف مختلف اســتفاده 
كــرد. تنها يــك مقدار ناچيــز گرما از اطراف 
به ســطح خــاك منتقل مي گردد   GIL خطوط 

كه قابل چشم پوشــي اســت.

3. نصب بر روي سطح زمين
احداث تأسيســات بــر روي زمين روش ديگري 
اســت كه مي توان از آن استفاده كرد، بايد توجه 
داشــت كه GIL در برابر آلودگي هاي محيطي، 
گرما و تشعشــعات خورشيد تا حد زيادي مصون 
اســت، و اين از امتيازات بارز اين نوع از خطوط 

انتفال انررژي اســت.

 GIL مزاياي خطوط
به طور كلي مي توان مزاياي خطوط GIL را به قرار 

زير برشمرد:
• سرعت و سهولت نصب 

• تلفات مقاومتي كم
• تلفــات خازني كم به دليل كاهش كاپاســيتانس 

خط
• امــكان انتقال توان هاي باالتر نســبت به خطوط 

انتقال انرژي مرسوم
• عدم نياز به ســامانه هاي خنك كننده (استفاده از 

جريان طبيعي هوا)
• غير قابل اشتعال

• قابليت تعمير و نگهداري در مدت زمان كم
• مصون از فرسودگي

• سازگار با محيط زيست
• داراي هزينه ي كلي كمتر نســبت به ســامانه هاي 

مرسوم

نمونه  اي از استانداردهاي موجود براي بهره  
GIL  برداري از خطوط

تمامي طراحي ها و تســت هاي صــورت گرفته براي 
اين گونــه خطوط طبق اســتاندارد  IEC 61640 با 
 HV gas-insulated transmission عنــوان 
 lines for rated voltages of 72.7 kV
”and above  انجام مي شــود. در اين اســتاندارد 

پارامترهاي تست به قرار زير تعيين شده اند:
٥٥٠ KV ولتاژ نامي؛ باالتر از

 ١٥٥٠ KV ولتاز نامي استقامت در برابر صاعقه؛ باالتر از
 ١٧٥٠ KV ولتاژ نامي سويچينگ؛ باالتر از

٤٠٠٠ A جريان نامي؛ باالتر از
جريان اتصال كوتاه نامي؛ باالتر از 63 در 3 ثانيه

 63  KA جريان خطا ناشي از قوس الكتريكي؛ باالتر از
در 0/5 ثانيه

توان نامي انتقالي در ســامانه ي ســه فــاز؛ باالتـــر از 
  ٣٠٠٠ MVA

تركيــب عايــق گازي؛ مخلــوط  SF6  و نيتــروژن 
(N2)

در حالتــي كــه كابل دفــن شــده اي، در زير زمين 
داشــته باشيم به دليل محدوديت حرارتي و گرمايي 
مقدار جريان نامي كمتر از  A ٢٠٠٠ مي باشد. در 
خطــوط هوايي اين مقدار را مي تــوان بيش تر كرد 
ولي بــه همان نســبت تلفات خط نيــز افزايش پيدا    

مي كنــد.

نتيجه
خطوط انتقال با عايق گازي يكي از فناوري هاي قابل 
توجه در عرصه ي انتقال توان الكتريكي در ولتاژها و 
توان هاي خيلي باال است كه عملكرد موفقيت آميزي 
در 30 ســال گذشــته داشته اســت. اين گونه خطوط 
بدون داشــتن نياز به پركردن دوباره ي عايق گازي و 
يا  به وجود آمدن خطاي جدي در آن به روند كاري 

خود ادامه مي دهند.
ايجاد ميدان هاي مغناطيسي خيلي ضعيف در اطراف 
ســامانه ي  GIL و غير قابل اشتعال بودن اين سامانه 
در صــورت بــروز خطاهاي داخلي بيــش از پيش بر 

موفقيت اين سامانه ها افزوده است.

 

 

 ٤٠٠ kv ١٠٠٠ و MVA شــكل 3. مقايســه ي ميدان مغناطيســي در ســامانه هاي مختلف انتقال انرژي براي يك ســامانه ى دو مداره
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منابع  :
 

1- IEEE power Engineer Review,September 
2000    "Gas-Insulated Transmission Lines"      
Jorg Riedl,Thomas Itillers
2-  "Gas-Insulated Transmission Lines - Under 
Ground Power Transmission Achieving 
a Maximum of Operational Safety and 
Reliability "     Dr.lng.Drik Kunze & Dr.lng.
Erich Binder
Www.Siemens.Com -

Reliability "     Dr.lng.Drik Kunze & Dr.lng.
Erich Binder
Www.Siemens.Com -G I LG I L
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فناوري RFID1 با پيشرفت روزافزون در زمينه ي سرعت و حجم انتقال داده ها و همچنين افزايش استقامت 
فيزيكي برچسب2 در برابر دما و شرايط محيطي، به تدريج حوزه هاي متعددي را پوشش داده و سبب ارتقا سطح 
اتوماسيون مي گردد. يكي از اين زمينه ها، انتقال حجم زياد داده هاي يك ابزار ماشينكاري در محيط بسيار آلوده و 
خشن يك ماشين CNC است. امري كه مي تواند آخرين حلقه ي اتوماسيون در فرآيند بسيار دقيق و پيچيده ي 

ماشينكاري را تكميل نموده و امكان افزايش دقت را تا باالترين حد ممكن فراهم نمايد.
در فرآيند ماشـينكاري الزم اسـت هر ابزار جهت بازبيني و اصالح از ماشـين خارج شـده و پس از 
بررسـي تمامي ابعاد توسط دسـتگاه Tool Pre-setter در اتاق ابزار به ماشين برگردانده شود. در 
روش سنتي اطالعات ابزار توسط متصدي دستگاه نوشته شده و پس از بازبيني و اصالح  در دستگاه، 
اطالعات جديد ابزار توسـط متصدي از طريق HMI وارد بانك اطالعاتي ماشـين مي گردد. در اين 
فرآيند امكان بروز خطا و نيز افزايش هزينه ي توليد وجود دارد. براي حل اين مشـكل از شناسايي 
خـودكار ابزار3 يا به اختصار ATI اسـتفاده مي شـود. در اين روش از فنـاوري RFID براي انتقال 
اطالعات ابزار بين ماشـين و ابزار و همچنين دسـتگاه و ابزار  اسـتفاده مي شود. در اين مقاله ضمن 

تشريح ATI به نمونه هايي از كاربرد آن در صنعت كشور اشاره شده است.

RFID .1
در دهه ي گذشته RFID يك فناوري جديد و تا حدي پيچيده بود كه عمدتاً در صنعت به كار گرفته مي شد. به عنوان مثال 
در صنعت خودرو خطوط مونتاژ بدنه، رنگ، تريم و سامانه  هاي كانوايري مونتاژ ترمز ABS، ايربگ، موتور و گيربكس 
با استفاده از اين فناوري به سطح بااليي در اتوماسيون و قابليت اعتماد دست يافتند. البته در خطوط مونتاژ لوازم خانگي، 

1-Radio Frequency IDentification
2- tag
3- Automatic Tool Identification

1فناوري 1فناوري RFID1 با پيشرفت روزافزون در زمينه ي سرعت و حجم انتقال داده ها و همچنين افزايش استقامت 

فيزيكي برچسب2 در برابر دما و شرايط محيطي، به تدريج حوزه هاي متعددي را پوشش داده و سبب ارتقا سطح 
اتوماسيون مي گردد. يكي از اين زمينه ها، انتقال حجم زياد داده هاي يك ابزار ماشينكاري در محيط بسيار آلوده و 
CNCخشن يك ماشين CNCخشن يك ماشين CNC است. امري كه مي تواند آخرين حلقه ي اتوماسيون در فرآيند بسيار دقيق و پيچيده ي 

استفاده از فناوري

در شناسايي خودكارابزار  

مهندس مسعود بهبهاني
كارشناس ارشد كنترل

شركت تام ايران خودرو
behbahani2006@gmail.com
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تجهيــزات مخابراتي، موتورهاي الكتريكــي توان پايين، 
كنتاكتور و ... نيز مواردي از RFID  استفاده گرديد. 

به تدريج با امكان افزايش حجم تبادل اطالعات، حوزه ي 
اســتفاده ى اين فناوري گســترش يافــت و در انبارهاي 
مكانيزه و لجستيك قطعات، جهت رديابي كاال استفاده 
شــد. از سوي ديگر افزايش ســرعت انتقال اطالعات با 
اســتفاده از فركانس هاي باال به حدي رســيد كه امكان 
بهره گيري از RFID  در رديابي قطارها نيز ميسر گرديد. 
امــروز ديگــر RFID يــك فناوري انحصــاري در 
صنعت نيســت و در بســياري از حوزه هــاي تجاري 

نيز وارد شده اســت. در فروشگاه هاي كوچك نيز با 
كمــك اين فناوري، امكان رديابــي و افزايش ايمني 

محصوالت فراهم گرديده است.
فناوري RFID مبتني بر شناســايي به وسيله ي امواج 
راديويي اســت كــه تجهيزات آن به ســه بخش زير 

تقسيم مي شوند:
− برچســب كه عبارت اســت ازحافظه ي قابل حمل 

ذخيره ي اطالعات
− آنتن كه فرامين پردازشگر را به امواج راديويي تبديل 
مي نمايد. البته در برچسب هاي پسيو، آنتن در دو فركانس 
مجزا امواج راديويي ارسال مي نمايد كه عالوه بر اطالعات، 

تغذيه ي مورد نياز برچسب را نيز ارسال مي نمايد.   
− پردازشــگر كه از طريق آنتن به اطالعات برچسب 
دسترســي يافته و بــا اليه هاي باالتر هرم اتوماســيون 
از طريــق بســترهاي صنعتــي ماننــد Ethernet و 

PRPFIBUS ارتباط برقرار مي كند. 
حجم اطالعات مبادله شده و سرعت نسبي بين آنتن و 
برچسب دو پارامتر اصلي در تعيين فركانس راديويي 
مي باشــند. با توجــه به مقــاالت متعــدد در زمينه ي 
RFID و هدف مقاله، بررســي جزييات بيشتر خارج 

از حوصله ي اين نوشته مي باشد.

2. مديريت ابزار
براي هــر ابزار براســاس فرآينــد تعريف شــده، آلياژ 
قطعه ي كار و مشــخصات بخش برشــي، سقف مجاز 
عملكرد مشخص مي شود. در يك فرآيند ماشينكاري، 
كنترل كننده ي مركزي با پايان هر مرحله، ابزار مربوطه 
را در مخــزن ابزار4 قــرار داده و ابزار مرحلــه ي بعد را 
برداشــت مي نمايد كه اين امور به ترتيب Unload و 
Load ناميده مي شوند. با قرارگيري هر ابزار، كاركرد 
مجاز ابزار يك عدد كاهش مي يابد. مديريت برداشت و 
قراردهي صحيح ابزارها در مخزن، مديريت ابزار ناميده 
مي شــود. اين مديريت همچنين موظف است براساس 
بانك اطالعاتي ابزارها، ميزان استفاده از هر ابزار را دنبال 
نموده و نســبت به صدور هشدار و يا فرمان توقف براي 

ابزار با كاركرد بيش از حد مجاز اقدام نمايد.
امروزه يــك رقابــت تنگاتنگ در دنيــاي ابزارهاي 
ماشينكاري مطرح است. حاشيه ي سود بسيار كاهش 
يافتــه و در نتيجــه فرآيندهاي قديمــي توليد، مرتب 
نيازمند بازنگري و نوآوري مي باشــند. در اين حوزه 
ســه پارامتر زمان، هزينه و ميزان توليد در صدر توجه 
مي باشــند و يكي از زمينه هاي مطــرح در دنياي ابزار 
كه تأثير قابل مالحظه  و ســريعي در توليد، طول عمر 
ابزار و بازگشــت سرمايه دارد اســتفاده از سامانه  هاي 
مديريت ابزار كارا هم در اتاق ابزار و هم در ماشين ها 
اســت. روش قديمي نوشــتن اطالعات در اتاق ابزار، 
امــكان خطاي قــرار دادن ابــزار در ماشــين، ابزار با 
اطالعات اشــتباه و امكان خطــا در جابجايي ابزار از 

4- Tool Magazine

شكل 1 .  نمايي از 
ارتباط غيرتماسي 

آنتن با برچسب در 
ATI

شكل 2 .  ساختارهاي مختلف 
RFID شركت زيمنس در 

كاربردهاي صنعتي

(ج)(ب)(الف)
شكل 3.  سه شكل اساسي در سامانه ي سنتي مديريت ابزار

الف - بروز خطا در ورود دستي اطالعات،
ب-  قرائت اشتباه داده هاي برچسب، 

ج- قرارگيري ابزار در مكان اشتباه
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جمله مواردي هســتند كــه مي توانند ســبب كاهش 
زيادي در توليد، زمان وقفه، صدمه به ابزار و ضايعات 

غيرضروري در ماشينكاري شوند.
گرچــه نرم افــزار مديريت ابزار در يك ماشــين امكان 
خطا در استفاده از ابزار را به حداقل مي رساند؛ ولي بايد 
توجه داشت مبناي اطالعات ماشين، اطالعاتي است كه 
متصدي به صورت دستي به ماشين وارد مي كند. در ثبت 
دســتي اطالعات، يك ابزار در نگهدارنده تثبيت شده 
و اندازه گيري ابعاد انجام مي شــود. تغييرات و آفست ها 
روي يك برچســب نوشته شــده و روي نگهدارنده ي 
ابزار  الصاق مي شــود. برچســب امكان بروز خطا را به 
شدت افزايش مي دهد. آيا مي توان به صحت اطالعات 
ثبت شده روي برچسب اطمينان نمود؟ آيا برچسب در 
جابجايــي از ابزار جدا نخواهد شــد؟ آيا ابزار در مكان 
صحيــح در مخزن ابــزار قرار داده خواهد شــد؟ چنين 
خطاهايــي مي تواند ســبب افزايش صدمات بــه ابزار، 
شكســت ابزار، خطاي نابهنگام و پيــش از موعد ابزار، 
صدمه و يا خرابي اســپيندل ماشــين، توليد چندين تن 
ضايعات در سال و حتي صدمه به ماشين و كاهش توليد 
گردد. بنابراين مشــكالت اصلي ناشــي از ثبت و انتقال 

اطالعات توسط متصدي به قرار زير است:
در گذشــته برخــي شــركت ها تــالش نمودنــد از 
باركدهــاي خطــي و دو بعدي در كنــار يك بانك 
اطالعاتي مركــزي براي مديريت اطالعات ماشــين 

اســتفاده نمايند. اين تــالش گرچه بــا موفقيت هايي 
همراه بود ولي به دليل ماهيت ذاتي و طبيعت مبتني بر 
نور باركدها و از ســوي ديگر محيط آلوده ي ماشين، 
به يك روش قابل اطمينان بدل نشــد و از بســياري از 
مشكالت مشــابه روش دستي رنج مي برد. باركدهاي 
صدمه ديــده و يا كثيف مي توانند ســبب كاهش در 

توليد و عدم قابليت رديابي اطالعات گردند. 

ATI .3
شناسايي خودكار ابزار يا ATI روشي براي شناسايي 
خــودكار ابــزار ماشــينكاري اســت و به بيــان فني، 
 ATI در مديريت ابزار است. در RFID بكارگيري
تمــام داده هاي مربوط به ابزار در برچســب - كه در 

نگهدارنده ي ابزار تعبيه مي شود – ذخيره مي گردد.
با اســتفاده از ATI تغييراتي در فرآيند كاري صورت 
مي گيرد. در اتاق ابزار، ابزار در نگهدارنده تثبيت شــده 
و اندازه گيري توســط دستگاه انجام مي شود. اطالعات 
و آفست هاي ابزار به صورت اتوماتيك توسط دستگاه 
در برچســب همراه ابزار ذخيره مي شــود. سپس ابزار به 
صورت دستي در جايگاه ويژه اي در اختيار ماشين قرار 

گرفته و ماشــين پس از بازخواني اطالعات برچسب، 
نســبت به ثبت اطالعات در بانك اطالعات ماشين و 
قرار دادن ابزار در موقعيت صحيح در مخزن ابزار اقدام 
مي نمايد. بنابراين ATI با حذف امكان بروز خطاهايي 
مانند ثبت و يا وارد كردن اشتباه  اطالعات در سامانه ي 
سنتي، تبادل اطالعات بين ماشين و دستگاه را به يك 
حلقه ي بسته ي مطمئن تبديل مي كند. اكنون برچسب 
هر ابزار تمام اطالعــات داخلي ابزار مانند طول عمر، 
موقعيت در مخزن ابزار، اطالعات آفست و تاريخچه ي 
آن را در خود جاي داده است. استفاده از ATI عالوه 
بر مزاياي قابل توجه در زمينه ي فني، از لحاظ اقتصادي 
نيز مقرون به صرفه بوده و بازگشت سرمايه ي معقولي 

به دست مي دهد.
 

1.3. مزاياي فني
استفاده از ATI در قالب خطوط ماشينكاري جديد 
و يا يك پروژه  ي نوسازي سامانه هاي قديمي مزاياي 
فني متعددي دارد كه به سطح مديريت ابزار موجود 
و رويكرد كاربر بســتگي دارد. خاطر نشان مي شود 
كه هر يك از سازندگان فهرستي طوالني از مزاياي 
ATI  ارايه مي دهند كه در واقع همگي معلول ســه 
محــور «حــذف ثبــت و ورود دســتي اطالعات»، 
«افزايش دقت و قابليت اطمينان اطالعات» و «ارتقا 
سطح سامانه اتوماسيون» مي باشند. در ادامه به برخي 

از اين مزايا اشاره شده است:
− بــا حــذف خطــاي متصــدي در ورود داده ها، 

اطالعات ابزار هميشه صحيح خواهد بود.
− كاهش هزينه ي توليد و ديگر هزينه هاي جانبي 

− افزايش سطح اتوماســيون با سامانه ي مديريت ابزار 
خودكار، اين سامانه به شما اجازه مي دهد كه به راحتي به 

مشتريان كيفيت باالي فرآيندهاي توليد را نشان دهيد.
− تمامــي ابزارهــا با دقــت رديابي شــده و امكان 

شكل 5 . نمونه اي از 
اطالعات ابزار ذخيره 

شده در برچسب

شكل 6.  برگشت 
سرمايه و سودآوري 
ATI  يك پروژه ي
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استفاده از يك ابزار بيش از طول عمر مجاز حذف و 
ضايعات مربوطه كاهش مي يابد.

− با افزايش دقت ثبت متغيرها و آفست ابزار، دقت و كيفيت 
ماشينكاري قطعات افزايش قابل توجهي خواهد يافت.

− استفاده از حداكثر عمر نامي ابزار
− افزايش زمان كاركرد مفيد ماشــين با حذف زمان 

الزم براي ورود اطالعات و كاهش ضايعات 
−  اطالعــات دقيق ابزار كه در هر مرحله ي Load و 

Unload بروز مي شود.
− گزارش دهي دقيق اطالعات به بانك داده ها

−  رديابي مستمر ابزار جهت كيفيت حداكثري
− طــول عمــر نامي و فعلــي ابزار با دقــت در بانك 

داده هاي ماشين ثبت مي شود
− كاهش نياز به فهرست برداري از ابزار

− تبديل اطالعات از شــكل كاغذي به ديجيتال، سبب 
حفظ كامًال مطمئن اطالعات در تمام مراحل مي شود.

− اطالعات دقيق ابزار همواره همراه ابزار مي باشــد، 
از اين رو هر لحظه امكان بازخواني آنها وجود داشته 

و نيازي به بانك داده ها وجود ندارد. 
− با حذف كاغذ و برچسب، اطالعات ابزار فراموش 

و يا از بين نخواهد رفت.
− قراگيــري صحيــح ابــزار در مخزن ابزار ماشــين 

تضمين خواهد شد.
− قرائت و نوشتن خودكار اطالعات در برچسب توسط 

ماشين و دستگاه، صحت اطالعات را تضمين مي كند.
−در نتيجه ي استفاده از اطالعات دقيق، به روز و قابل 
اطمينــان ابزار مي توان به ســهولت داده هــا را تحليل 
نموده و در محاسبه ي هزينه ها، مدرن نمودن سامانه ي 
كيفيت ابزار و اســتفاده ي بهينه ي ابزار جهت افزايش 

توليد و كيفيت و راندمان حداكثري استفاده نمود.
−با ذخيره ســازي اطالعــات ابزار ماننــد ابعاد، تعداد 
كاركــرد، موقعيت در مخزن ابزار و .... در برچســب 
همــراه آن، حجم زيادي از داده ها بدون نياز به بانك 

اطالعاتي ذخيره و قابل انتقال خواهد بود.
 

2.3. مزاياي اقتصادي
پروژه ي ATI همانند هر پروژه در زمينه ي اتوماسيون 
بايــد عالوه بــر توجيه فنــي، از توجيــه اقتصادي در 
برگشت ســرمايه برخوردار باشد. نمونه هايي از نتايج 
اقتصادي اجراي ATI در مرجع[3] آورده شده است 
كه نشان مي دهد در صورت اجرا و استفاده ي صحيح 
از ATI عالوه بر مزاياي فني اشــاره شده، در بازه ي 

زماني معقولي سرمايه ي اوليه برگشت شده است. 
به عنوان مثــال، در يك واحد توليد گيربكس خودرو، 
12 ماشــين نصب شده است. با اجراي ATI تعداد ابزار 
معيوب در سال از 175 به كمتر از 20 كاهش يافته است. 
مجموع هزينه هاي حفظ شــده برابر يك ميليون و 690 
هزار دالر و زمان برگشت سرمايه يك سال و نيم تخمين 
زده مي شــود. در يك كارخانه ي توليد قطعات هواپيما 
با 23 ماشــين، اجراي ATI سبب كاهش86 ٪ در ابزار 

معيوب گرديد. اين ميزان كاهش سبب حفظ دو ميليون 
دالر و برگشت سرمايه ي در حد يك سال خواهد شد.

بــه عنوان يك نمونــه ي صنعتي موجــود در ايران، از 
ATI در ســالن ماشــينكاري سرســيلندر پــژو 206 
(TU5, EF7) در شركت ايران خودرو استفاده شده 
است. در اين سالن كه در سال 1388 توسط شركت تام 
ايران خودرو  به بهره برداري رسيده است در 37 ماشين 
 Tool و يك دســتگاه COMAU ســنتر شــركت
Pre-Setter موجــود در اتاق ابزار از RFID جهت 

ثبت و انتقال اطالعات استفاده شده است. 

4. نتيجه گيري
مزاياي RFID در ذخيره سازي و انتقال مطمئن اطالعات 
به صورت غيرتماسي در سرعت  نسبي باال، حجم داده هاي 
زياد و در شرايط محيطي آلوده سبب كاربرد روزافزون آن 
در كاربردهاي مختلف گرديده است. ارتقا سطح مديريت 
ابزار در فرآيند ماشينكاري با توجه به شرايط سخت كاري 

در ماشين نيازمند چنين فناوري مي باشد. 
مي تــوان پيش بينــي نمود كــه عالوه بــر مزاياي فني 
و اقتصــادي،  رقابت واحدهاي ماشــينكاري و لزوم 
كاهش هزينه هاي توليد، بسياري از اين واحدها را در 

آينده متمايل به استفاده از اين فناوري نمايد.

----------------------------------
مراجع

1- “SINUMERIK 840D/810D, SINUMERIK 
Tool Data Communication SinTDC, 
Description of Functions”, 01.02 Edition
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فراغت از تحصيل فصل مهمي از زندگي افرادي 
است كه مسير ورود آنها به دنياي شغلي و حرفه اي 

از درس و دانشگاه مي گذرد. در اين زمان است كه 
يك جوان مي تواند با تصميم گيري صحيح، از ميان 
دنيايي از «ممكن ها» بهترين ها را برگزيند و آينده ي 

خود و خانواده اش را به بهترين شكل ممكن 
رقم بزند؛ و بديهي است كه يك تصميم غلط و 
نسنجيده در اين مقطع مي تواند حاصل زحمات 

چندساله ي درس و دانشگاه را بر باد دهد و از فردي 
با تحصيالت دانشگاهي، فردي ناراضي و غيرمفيد 

براي خود، خانواده و جامعه بسازد. 
واضح است كه تجويز يك نسخه ي واحد براي 
تمامي افرادي كه در جستجوي موفقيت هستند 
امري غيرممكن است و هر كس بايد بر حسب 

شرايط، استعدادها و امكانات خويش، راه و روش 
خود را جهت ادامه ي هرچه بهتر زندگي برگزيند؛ 
ولي توجه داشتن به برخي نكات به ظاهر ساده، اما 

در باطن بسيار ارزشمند و اثرگذار مي تواند براي 
تمامي افراد و در هر شرايطي مفيد واقع شود. از اين 

رو توجه فارغ التحصيالن جديدي را كه در شرف 
ورود به دنياي حرفه اي هستند به چند توصيه  جلب 

مي كنم:

به توانايي هاي خود 
اعتقاد داشته باشيد

 اگر شما از اعماق وجود به توانمندي هاي خود 
اعتقاد و اطمينان داشته باشيد در اين صورت ديگران 
نيز نسبت به شما اطمينان و قوت قلب خواهند يافت 

و ناخودآگاه ايشان را وادار خواهيد نمود كه به 
توانمندي ها و قابليت هايتان اعتماد كنند و در مورد 

شما آن گونه فكر كنند كه شما مي خواهيد. 

روياپردازي كار بدي نيست؛ براي 
روياهايتان ارزش قايل شويد 

برخي بر اين باورند كه روياپردازي مهم ترين عامل 
ايجاد تغيير است و تغييرات بزرگ و تأثيرگذاري 
كه تاريخ شاهد آنها بوده است حاصل روياهايي 
است كه شايد كسي تحقق آنها را باور نمي كرد. 

انسان اين توان را دارد كه روياهاي خود را به 
واقعيت بدل كند. توجه به خواسته هاي رويايي و 

تالش عقالني و هدفمند در جهت تحقق آنها از شما 
فردي موفق خواهد ساخت. خواست هاي رويايي 

خود را دنبال كنيد تا ناممكن ها ممكن شوند.

كاري را انجام دهيد 
كه به آن عشق مي ورزيد

زندگي بسيار كوتاه است؛ پس آن را صرف انجام 
كارهايي كه برايتان ناخوشايند است نكنيد. كاري 

را انجام دهيد كه خودتان دوست داريد؛ نه آن 
چه را كه ديگران دوست دارند شما انجام دهيد. 

پس كاري را كه به آن عالقه داريد بيابيد و آن را 
عاشقانه انجام دهيد.

در مورد آن چه هستيد با خود 
رو راست باشيد

هرگز فراموش نكنيد كه از كجا آمده ايد و اصل 
و نسب شما چيست. به اصالت و اعتقادات خود 

احترام بگزاريد. اين به شما كمك خواهد كرد كه 
بهتر تصميم بگيريد، بهتر زندگي كنيد و كمتر دچار 

پشيماني شويد.

در آن چه حق شماست 
هرگز به كم قانع نشويد

نمي توان براي عظمت انسان نهايتي قايل شد؛ 
بنابراين در دستيابي به موفقيت هاي بزرگ قناعت 
نكنيد و به كم رضايت ندهيد. از خود و ديگران 

انتظار بهترين ها را داشته باشيد و هميشه براي بهبود 
شرايط خود در كمين موقعيت ها باشيد. مسايل را 

همان طور كه هست نپذيريد و براي ايجاد تغييرات 
مثبت در آنها به دنبال راهكارهاي عملي باشيد. آنچه 

را كه سزاوار آن هستيد بايد خود به دست بياوريد؛ 
نشستن در انتظار اين كه ديگران ارزش شما را 

درك كنند و آن چه را اليق آن هستيد به شما عطا 
كنند ممكن است به زماني بيش از مدت عمر شما 

نياز داشته باشد.

پل هاي پشت سرتان را 
خراب نكنيد

در زندگي هيچ گاه به نوع نگاه ديگران نسبت به 
خود بي  توجه نباشيد و طوري عمل نكنيد كه تصوير 

نامناسب و نامطلوبي از شما در ذهن انسان هاي 
منصف ايجاد شود. حركت ماشين وار به سمت 

خواست هاي شخصي بدون توجه به منافع اجتماع 
و عبور از روي ديگران براي نيل به موفقيت، حتي 
از بعد صرفاً مادي نيز چندان عاقالنه نيست؛ چراكه 

ممكن است انسان هايي كه روزگاري بي تفاوت 
و بي رحمانه از كنارشان عبور كرديد؛ در منزلگاه 

بعدي زندگي شما ظاهر شوند، اما اين بار با قدرت 
تأثيرگذاري بر ادامه ي مسير شما.

صادق و شجاع باشيد 
در پايان هر روز به آنچه كرده ايد مسؤوالنه فكر 

كنيد و در برابر وجدان خود پاسخگو باشيد. به 
وعده هايتان عمل كنيد. طوري زندگي كنيد كه از 

درون به خود افتخار كنيد و هرگاه مقابل آيينه ي 
وجدان قرار گرفتيد بتوانيد با غرور در چهره ي خود 

بنگريد و همان تصويري را ببينيد كه مطلوب وجدان 
بيدار شماست.

 توصيه
 به
 فارغ التحصيالن
جديد
تهيه كننده: 
1مهندس وحيد تيمورى

2

3

4

5

6
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فروتن و متواضع باشيد
همه ي ما در وجود خود نقص هايي داريم كه بايد 

آنها را بپذيريم و در جهت رفع آنها در حد توان 
بكوشيم؛ چراكه بنابر عقيده ي بسياري از بزرگان، 

تالش در جهت رفع اين نقايص و حركت به سوي 
كمال يكي از مهم ترين اهداف زندگي انسان است. 
توجه به كاستي ها در عين باور داشتن به توانمندي ها 

و استعدادهايمان مي تواند از ما انساني استوار اما 
متواضع و فروتن بسازد كه همواره با تكيه بر نقاط 

قوت خود در پي رفع نقايص و رسيدن به كمال 
است. البته توجه داشته باشيد كه حركت به سوي 

كمال فرآيندي مادام العمر است كه نمي توان براي 
آن نهايتي متصور شد. 

به خود عشق بورزيد، 
احترام بگزاريد و خطاهاي 

گذشته ي خود را ببخشيد
به خود عشق ورزيدن و احترام گزاردن گام اول 

در عشق ورزيدن به ديگران است. خود را دوست 
داشته باشيد؛ با خود با شفقت و گذشت رفتار كنيد 

و بزرگوارانه خود را براي خطاها و اشتباهاتي كه 
در گذشته مرتكب شده ايد ببخشيد؛ همان طور كه 
بايد ديگران را ببخشيد و از تقصير آنها درگذريد. 
به ياد آوردن اشتباهات گذشته فقط بايد با هدف 

پند گرفتن و انتخاب مسير درست براي ادامه ي راه 
باشد نه براي سرزنش كردن خود. بايد همچون 
پروردگارتان در مقابل خود و ديگران رئوف و 

باگذشت باشيد. 

ديگران را دوست داشته باشيد 
و به آنها عشق بورزيد  

اگر قلب شما به جاي پر شدن از رسوبات سياه و 
سنگين حاصل از كينه  و دلخوري نسبت به ديگران، 

جايگاه محبت و عشق به انسان ها باشد؛ حتي در 
سخت ترين لحظات زندگي، در اعماق وجودتان 
احساسي مملو از شعف و ا ميد خواهيد داشت و 

رفته رفته عشق واقعي وعميق را درك خواهيد كرد.   

و خالصه طوري زندگي كنيد كه هرگاه 
برگشتيد و به گذشته نگريستيد ناخودآگاه 

خنده بر لبانتان بنشيند. 
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در ادبیات اقتصادي، به مجموعه ي عوامل و متغیرهایی 
که بر نتیجه ي عملکرد، و همچنین شکست یا موفقیت 
یــک بنگاه اقتصادي تأثیرگذار هســتند بدون این که 
تحت تســلط و اختیار مدیریت بنگاه باشــند؛ «فضاي 
کسب و کار» گفته می شود. یکی از معیارهاي مرجع 
براي توصیف کّمی این محیط، شاخصی است تحت 
عنوان «شاخص فضاي کســب و کار» که هر ساله از 
سوي بانک جهانی اعالم می گردد و طی آن جایگاه 
کشــورها در جدول رتبه بندي فضاي کســب و کار 
مشخص می شود. رتبه بندي مذکور یکی از معیارهایی 
اســت که همــواره مورد توجــه فعــاالن بخش هاي 
مختلف اقتصادي بوده و در تصمیم گیري هاي مرتبط 
با ســرمایه گذاري هاي داخلی و خارجی در کشورها 
تأثیرگذار است. شــاخص فضاي کسب و کار، خود 
براســاس ده شــاخص فرعی دیگر تعیین می شود که 
عبارتند از: «شــروع کســب و کار»، «زمان مورد نیاز 
براى کســب مجوزهاي ساخت»، «دسترسی به انرژي 
برق»، «ثبت دارایى ها»، «کســب اعتبارات»، «حمایت 
از ســرمایه گذارى»، «مالیات ها»، «تجارت خارجی»، 

«اجراى قراردادها» و «ورشکستگی».
براساس آخرین گزارش بانک جهانی پیرامون فضاي 
کسب و کار که تحت عنوان «گزارش فضاي کسب 
و کار 2012» منتشــر شــد، ایران در بین 183 اقتصاد 
شــناخته شــده در دنیا با ســه رتبه نزول نسبت به سال 
2011 در جایــگاه  143 قــرار دارد. در این رتبه بندي 
در بین ده شاخص بررسی شده، باالترین رتبه ي ایران 
مربوط است به شاخص «کسب مجوزهاي ساخت» که 
عدد 53 را به خود اختصاص داده اســت و پایین ترین 
رتبــه  ي ما، یعنــی 166 مربوط به شــاخص «تجارت 
خارجی» اســت. همچنین براساس این گزارش، ایران 
در میان 15 کشور منطقه ي خاورمیانه و شمال آفریقا 
حایز رتبه ي 13 شــده که عربســتان سعودي با رتبه ي 
جهانــی 12، در این منطقه مقام اول فضاي کســب و 

کار را به خود اختصاص داده است.
شاید انتشار ساالنه ي این گزارش ها و یا گزارش هاي 
مشــابه منتشر شــده از ســوي دیگر مراجع داخلی و 
خارجــی که همگی آن ها حکایت از نامســاعد بودن 
فضــاي اقتصادي کشــور براي کســب و کار ســالم 
و مولــد دارند باعث شــد کــه بحثی بــا موضوعیت 
مانع زدایی از مسیر کســب و کار، میان مجلس، اتاق 
بازرگانی، اتاق کشاورزي و اتاق تعاون گشوده شود 
و به ارایه ي «طرح بهبود مســتمر فضاي کسب و کار» 

به مجلس شوراي اسالمی بیانجامد. 
طــرح مذکور کــه در 28 ماده تنظیم شــده با به میان 
کشــیدن پاي دولــت، مجلس، شــهرداري ها، قوه ي 
قضاییه، بانک ها، سازمان بورس، شرکت هاي بیمه، و 
تعیین وظایف و تکالیف شش ماهه و یک ساله براي 
همــه ي ارگان ها و دســتگاه هاي اجرایی،  با این نیت 
تنظیم شده است که بخش بزرگی از مشکالت حاکم 
بر فضاي کسب و کار کشور را به سرعت مرتفع ساخته 

و راه را براي شــکوفایی بخش خصوصی و توسعه ي 
اقتصادي کشــور هموار کنــد. از نکاتی که در طرح 
مذکور به کرات بر آن تأکید شــده حضور پررنگ، 
همه جانبــه و اثرگــذار اتاق هاي بازرگانــی، صنایع 
و معادن ایران، کشــاورزي و تعاون بــه نمایندگی از 
بخش خصوصی، در تمامی تصمیم گیري ها و تمامی 
مراحــل اصالح و تدوین قوانیــن و مقررات مرتبط با 

کسب و کار است. 
طبیعی اســت که این طــرح نیز همچــون هر طرح و 
ایــده ي دیگري در برگیرنــده ي نقاط قوت و ضعف 
بــوده و موافقان و مخالفان خــود را دارد تا جایی که 
حتی برخی از اعضاي اتاق  بازرگانی که خود از بانیان 
اصلی این طرح اســت با آن به مخالفت برخواســته و 
جامع و فراگیر بودن آن را از جهاتی زیرسؤال برده اند؛ 
از جمله این که در طرح مذکور هیچ جایگاهی براي 
جامعه ي چند میلیونــی اصناف که بخش عمده اي از 
اقتصاد کشــور را در دست دارند در نظر گرفته نشده 
است و از همین رو ممکن است اجراي آن حاکمیت 
اقتصادي کشور را به سمت طیف محدودي از بخش 

خصوصی سوق دهد.
به هر حال  مســلم آن اســت که فضاي کسب و کار 
کنونی کشــور، هم براســاس آمارهاي موجود و هم 
تجربیات شخصی بســیاري از فعاالن اقتصادي، براي 
حضور جدي و مؤثر بخش خصوصی، فضاي مساعد 
و مناسبی نیست و نیاز به اصالحات و تغییرات بنیادین 
دارد و فعالیت در جهت بهبود این فضا با هدف فراهم 
کردن زمینه ي مساعد جهت فعالیت بخش خصوصی 

اقدامی شایسته، الزم و قابل دفاع است. 
در این راســتا انجمن صنفی شــرکت هاي اتوماسیون 
صنعتی نیز ضمن اذعان به برخی کاســتی هاي موجود 
در «طرح بهبود مســتمر فضاي کسب و کار» حمایت 
خــود را از این طرح اعالم می دارد و از تمامی فعاالن 
بخش خصوصی درخواســت دارد تا با حمایت همه 
جانبه از کلیات این طرح و تمامی طرح ها و اقدامات 
مشــابهی که به نوعی ایجاد محیطی سالم براي کسب 
و کار را هــدف قرار داده اند؛ دین خود را نســبت به 

کشور و ملت ادا نمایند. 
بر همین اساس ماهنامه ي صنعت هوشمند نیز به عنوان 
تریبون تخصصی اعضاي محترم انجمن، آمادگی خود 
را جهت انعکاس دیدگاه ها و نظرات شما عزیزان در 
خصوص این طرح و موارد مشابه اعالم می دارد.  
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خبـــــــر
قشــم ولتـاژ؛ 
واحد نمـونه ي 

تحقیـق و توسـعه  
شرکت مهندسی برق و الکترونیک قشم 
ولتاژ که از اعضاي فعال و باسابقه ي انجمن 
صنفی شرکت هاي اتوماسیون صنعتی 
(AIAC) می باشد در اولین جشنواره ي 
بین المللی جوایز تحقیق و توسعه ي ایران 
که در تاریخ 11 مهرماه توسط انجمن 

تخصصی مراکز تحقیق و توسعه ي صنایع و 
معادن ایران برگزار گردید به عنوان یکی از 
واحدهاي نمونه ي تحقیق و توسعه ي کشور 

معرفی شد.
 چندي پیش نیز در گرامیداشت روز ملی 
صنعت و معدن که در مرکز همایش هاي 

برج میالد و با حضور مسؤوالن وزارت صنایع 
و معادن و جمع زیادي از صنعتگران و 

معدنکاران کشور برگزار گردید، مدیرعامل 
این شرکت مفتخر به دریافت لوح سپاس و 
تندیس روز صنعت و معدن، به عنوان واحد 
نمونه ي تحقیق و توسعه از دستان رییس 

جمهور محترم شد. 
 دو نمونه از دستاوردهاي واحد تحقیق و 
توسعه و کمیته ي علمی شرکت قشم ولتاژ 
مجموعه هاي مکاترونیک و رباتیک هستند 
که هر دو این طرح ها در میان هزاران طرح 
ارایه شده به جشنواره ي علم تا عمل، حایز 
اخذ رتبه ي طرح برتر گردیده و مورد بازدید 
رییس جمهور قرار گرفتند. این جشنواره 17 
شهریور ماه در مصالي بزرگ امام خمینی 

در شهر تهران برگزار شد. 

اعتراض هیأت رییسه ي 
انجمن صنفى شرکت هاى 

پیمانکار به شبه دولتى ها 
فارس: اعضاى هیأت رییسه ي انجمن صنفى 
شرکت هاى پیمانکار و تأسیسات مى گویند که 
نهادهاى دولتى و شرکت هاى شبه دولتى با 
گرفتن پروژه هاى صنعت احداث آن هم خارج 
از ضوابط، باعث بیکارى و خالى شدن 80 

درصد ظرفیت شرکت هاى خصوصى عضو این 
انجمن شده اند. منوچهر اقبالى، دبیر انجمن 
صنفى شرکت هاى پیمانکار تأسیسات ایران در 
جمع خبرنگاران در ابتداى این نشست گفت: 
200شرکت حقوقى عضو این انجمن هستند 
که از 50سال قبل تا کنون در حوزه ى صنعت 

اتوماسیون فعالیت دارند.
وى ادامه داد: وضع حاکم بر شرایط اقتصادى 
کشور، باعث شده 80 درصد ظرفیت این 

شرکت ها خالى باشد و 
20 درصد باقى مانده نیز با کندى به فعالیت 
در پروژه هاى در اختیار ادامه حیات دهند.
اقبالى با بیان این که مى توان گفت تمامى این 
شرکت ها در رکود و بیکارى قرار دارند، گفت: در 
حال حاضر شرکت هایى عضو این انجمن هستند 
که سابقه اى 50 ساله دارند، بنابراین شاید منحل 
و تعطیل نشده باشند، اما مطمئناً نبود پروژه باعث 
شده زیان هاى فراوان را متحمل شوند. محمد 

فریدنى، نایب رییس اول انجمن صنفى شرکت هاى 
پیمانکار تأسیسات و تجهیزات ایران نیز در 

ادامه ي این نشست گفت: اکنون بیشتر پروژه هاى 
عمرانى در حالى به شرکت هاى دولتى یا وابسته 
به دولت واگذار مى شود که شرکت هاى خصوصى 
عضو این انجمن به شدت با مشکل کمبود پروژه 
مواجه هستند. وى افزود: متأسفانه شرکت هاى 
جدیدالتأسیس دولتى به راحتى و در این حالت 
رکود مى آیند و در مناقصه برنده مى شوند.

به نقل از روزنامه ي شرق
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