®Optimal

حرف اول ...
اپتیمال به معنای بهینه ،یکی از اصلیترین اهداف مهندسی
صنایع است .برای رسیدن به این هدف ،مهندسین صنایع و یا
حتی مدیران باید تواناییهای مختلفی در زمینههای مختلف

داشته باشند .توانایی تحلیلی یکی از این تواناییهاست که برای
رسیدن به اهداف به ما کمک میکند .مورد دیگری که میتواند
ما را در این راه یاری دهد استفاده از دروسی مانند هندسه
تحلیلی و آمار ،و همچنین آموزش آنها به مدیران و مشاوران در
صنعت و تجارت است .البته هرگز نباید نقش مهمترین عامل
موفقیت_ نه تنها در این زمینه بلکه در تمامی امور زندگی_
جلد  :بصیر نگهدار

برنامه ریزی را فراموش کرد.
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علم و فناوری

گزارش

مقاله

مصاحبه

اپتیمال
OPTIMAL
ـــــــــــــــــــــــــــ

نشریه علمی _تخصصی مهندسی صنایع
سال دوم/شماره چهارم/اردیبهشت 1396

گفت وگو با دکتر عیسی نخعی

18

ـــــــــــــــــــــــــــ

معرفی نرم افزار کامفار

صاحب امتیاز :انجمن علمی مهندسی
صـنــــایــع دانــشـگاه کـردسـتـان

13

استاد مشاور :دکتـر انــور محــمودی
دبیر انجمن :محمد اسـالمی فـارسانی
مدیر مسئول :لیال فوالدی

صندلی صندلی

30

سر دبیر :کژال خوشنمای بهرامی
طراحی و صفحه آرایی :بصیر نگهدار
همکاران این شماره :میالد رسولی -سوماحسین پناهی
محمد اسالمی فارسانی  -فرزانه عبدی – لیال فوالدی
کژال خوشنمای بهرامی

6
معرفی گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی
صنایع
4

کمی خودمانی تر

صفر تا صد

معرفی کتاب

هوش و خالقیت

C o n t e n t
برنامه ریزی تولید پاالیشگاه های نفت
و تحلیل حساسیت آن (قسمت اول)

از مشغله ذهنی های امروزه ...

22

سردبیر | این روزها همهی ما درگیر مشکلی به اسم
"دیگران" شده ایم .مشکلی که هر لحظه همراه ما است و
روی تک تک تصمیمیات ما تأثیر میگذارد .تقریبا شبیه یک

APPLE

بیماری واگیردار همه را مبتال کرده است و خود ما هم
دیگرانی هستیم برای دیگران.
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<< 1نظر دیگران ،نظر دیگران است .این را فراموش نکن.

دیگران به اندازه ی تو سردرگم و گیج هستند ،به اندازهی تو
نا امـناند ،به انـدازهی تو وحـشت زده اند ،به انـدازهی تـو
میتوانند اشتباه کنند ،حسد بورزند ،غبطه بخورند ،خود فریب
باشند و بنابراین به اندازهی تو میتوانند آنچه را که می بینند
و میشنوند تحریف کنند.
معرفی کتاب
هوش و خالقیت

32

پیش از هر چیز ،عقیده ی دیگران درباره ی تو ،هیچ ربطی
به تو ندارد.
اما اگر الزم است از عقیدهی آنها آگاه شوی ،بیشتر به
چگونگی احساس آنها نسبت به خودشان مربوط میشود ،تا
چگونگی احساس آنها نسبت به تو.
دیگران هم احتماال در این اندیشه اند که تو چه نظری
درباره ی آنها داری>> .
حاال تصمیم با شماست ،کمی فکر کردن درباره ی این موضوع
شاید شما را برای همیشه از شر این مشکل راحت کند...

HSE

9
.1برگرفته از کتاب "نیرویت را در سختی ها دریاب" نوشته دیوید ویسکات
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گزارش

میالد رسولی | در شمارهی قبلی نشریه به معرفی دوره کارشناسی
مهندسی صنایع پرداختیم .در این شماره ،میخواهیم به معرفی گرایش های
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع بپردازیم که اینک گرایش بهینه سازی
سیستم ها مد نظر است ،که وظیفه این گرایش در بازار کار  ،منابع دروس
این گرایش برای کنکور و همچنین تعداد واحدهای آن را شرح خواهیم داد.

مدیریت نوآوری و

بهینه سازی

سیستم های

فناوری

سیستم ها

سالمت

مدیریت پروژه

مدیریت سیستم
بهره وری

گرایش های کارشناسی ارشد

لجستیک و

مجموعه صنایع عبارتند از :

زنجیره تامین

آینده پژوهی

مدل سازی های
کالن

که در اینجا به معرفی بهینه سازی سیستمها میپردازیم :
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کارشناسی ارشد مهندسی صنایع 1
برنامه درس ـی کارشناس ـی ارشد
مهندســـی صنایع در گرایش بهینه سازی
سیستم ها و تعداد واحدها:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رشتـه بهینـهسازی سیسـتمها در مقـطع
کارشـناسـی ارشـد دارای  32واحـد درسـی
است که:

می توان گفت پیچیدهترین و مهمترین امتحان ورودی
کارشناسی ارشد مجموعه مهنـدسی صنایع ،متعـلق به گرایش بهینه-
سازی سیستمها میباشد .دروسی که در این گرایش از دانشجویان
امتحان گرفته میشود نسبت به گرایشهای دیگر برای دانشجویان
صنایع تخصصیتر بوده و لذا دانشجویان صنایع از این جهت از
دانشجویان دیگر جلوتر هستند؛ ولی بایدگفت سختترین امتحان

 12واحد آن را درس اجباری

ورودی مربوط به این گرایش میباشد .فارغ التحصیالن گرایش بهینه-

 12واحد دروس اختیاری

سازی سیستم ها توانایی کارهایی از قبیل مدلسازی ،برنامهریزی در

 8واحد آن را پایان نامه و سیمنار

پروژهای مختلف ،بررسی مشکالت و ارائه بهترین الگوها در سازمان و



دروس اجبـاری:

کارخانهها برای بهینهسازی مسائل مختلف از قبیل انسان ،مواد و ماشین
آالت را دارا هستند .آنها سعی میکنند ارتباط منطقی بین اجزا انواع

اقتصـاد مهندسی پیشرفـته ( 3واحـد)

سیستمهای تولیدی و غیر تولیدی را جستجو کرده و بازدهی آن را

طراحـی سیـستمهـای صنعتـی ( 3واحد)

افزایش دهند .البته دانشجویان در دوره کارشناسی ارشد نسبت به

سیستمهای صف( 3واحد)

دانشجویان ارشد در گرایش بهینه سازی سیستمها سعی میکنند

روشهای آماری( 3واحد)

مطالب را به صورتی عمیقتر و تخصصیتر دنبال کنند و مخصوصا با



خوانـدن درسهایی که به برنـامهریزی و مسائل سیستماتیک مربوط
دروس اختیاری:

میشود ،مدل سازی و ارائه الگوهای مناسب را در خود تقویت کنند.

برنامهریزی تولید پیشرفته ( 3واحد)
شبیهسازی کامپیوتر ( 3واحد)
فرآیندهای احتمالی ( 3واحد)
برنامهریزی پیشرفته ( 3واحد)

منابع دروس ارشد صنایع در گرایش بهینه سازی

برنامهریزی پویا ( 3واحد)

سیستمها برای کنکور عبارتند از:

مدیریت سیستمهای اطالعاتی ( 3واحد)

زبان با ضریب 2

تصمیمگیری چند معیاره ( 3واحد)
تحلیل سیستمها ( 3واحد)
پیشبینی و تحلیل سریهای زمانی ( 3واحد)
مباحث ویژه در مهندسی صنایع ( 2واحد)

آمار با ضریب 2
تحقیق 1و 2باضریب 3
دروس تخصصی با ضریب 5

در پایان  2واحد سمینار و
 6واحد پروژه پژوهشی
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گزارش.

شرح وظایف اداره بهینه سازی
سیستم ها و بانک های اطالعاتی:

 _1تهیه برنامه عملیاتی کوتاه مدت و میان مدت و ارائه گزارش عملکرد بر اساس برنامه
 _2رعایت کلیه بخشنامهها و دستورالعملهای سازمان و نهادهای باال دستی در زمینه فعالیتهای مرتبط
 _3هماهنگی و همکاری با واحدهای درونی سازمان ،معاونتها ،مدیریتها ،مناطق سازمانهای وابسته به شهرداری و سایر
ادارات سطح شهر
 _4نظارت ،کنترل حسن اجرای وظایف مربوطه به پخشهای تابعه و پرسنل آن
 _5نظارت بر ردیابی بالدرنگ عملکردهای فرآیندهای کسب و کار
 _6نظارت و مدیریت شفاف بر روی فرآیندهای کسب و کار
 _7برقراری نظم ارزیابی عملکرد متناسب با شاخص های حوزه به منظور شناسایی و تشویق نیروی خالق رو کار آفرین
 _8پیشنهاد برگزاری دورههای آموزشی ،کارگاههای آموزشی کوتاه مدت و سیمنار آموزشی جهت پرسنل،کاربران و مدیران
به منظور ارتقا دانش فنی
 _9تسلط نسبت به نرم افزارها و ابزار حوزه مربوطه از بعد فنی و بهره برداری
 _10کمک در استقرار و بهره برداری از سیستم و آموزش به کاربران و مستند سازی مواد
 _11پیگیری و نظارت بر رفع مشکالت حین کار از بخش فنی و توسعهای با تحلیل مشکل و دالیل رخداد آن
 _12ارائه پیشنهادات دورهای به بخش فنی و توسعه ای در راستای کاهش مشکالت
 _13نظارت و کنترل حسن اجرای قرارداد مربوط به پیمان کاران اجرایی و هماهنگی بین آنان و پرسنل سازمان
 _14پیگیری قراردادهای هر سیستم با توجه به تاریخ شروع و خاتمه آن
 _15بررسی و تایید اولیه صورت وضعیتهای پشتیبانی
 _16شرکت در جلسات و اجرای مصوبات و تالش در پیشبرد وظایف محموله
 _17تهیه گزارش از عملکرد پرسنل زیر مجموعه و ارائه منظم گزارشات ادارات ذیربط به مدیر مربوطه
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HSE

سوما حسین پناهی| در گذشته کار در معادن نوعی تنبیه محسوب میشد ،به
عبارتی ارتباط محیط کار با تندرستی نیروی کار مشخص بود اما اقدام قابل توجهی
انجام نمیشد .امروزه این اقدام تحت عنوان بهداشت و ایمنی محیط کار بیان میشود.
از آنجایی که حادثه ،نتیجهی یک رویداد ناخواسته است و سالمت کارگر بر روی کمیت
و کیفیت کار نیز تاثیر میگذارد ،به منظور حفظ سالمت افراد در برابر حوادث و
بیماریهای ناشی از کار ،معرفی سیستم  HSEرا واجب میدانیم.

 HSEچیست ؟
 HSEاز سه کلمه بهداشت ( ، )Healthایمنی ( )Safetyو محیط زیست ( )Environmentتشکیل
شده است .دنیای امروز دنیای رقابـت است .نرخ سریـع تحوالت تکنولوژیک ،تغییر در الگوهای مصرف ،نیازهای
بازار ،باال رفتن انتظارات جامعه ،مسئولیتهای اجتماعی سازمانها در عرصه
رقابت را روز به روز پررنگ تر مینماید .شرط بقاء در چنین
محیطی برخورداری از مزیتهای رقابتی در سازمان است.
تحقق اهداف سازمان در حوزه رقابت پذیری ،پرداختن به
موضوعات ایمنی ،بهداشت و محیط زیست را به یکی از
اولویتهای سازمانها در تجارت امروز تبدیل نموده است.
 HSEدر برگیرنده کلیه روشهایی است که میتواند از
بروز خسارات جانی به افراد و مالی به مواد و تجهیزات پیشگیری نماید.
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گزارش

تاریخچه
بهداشت و ایمنی از سـال  1885با
هـم مـطرح شـدهاند و هـرجـا که ایمـنی

مزایای ایجاد سیستم مدیریت HSE

مـطرح شـده است سـخـن از بهـداشت و

 _1شناخت کافی خطرات در محیط کار

محیـط نیـز به میـان آمده است .مبـاحث

 _2تعیین مسئولیتها در ساختاری مشخص

ایمنـی بعـد از انـقـالب صنعتی به دلـیـل

 _3ارزیابی موثر ریسکها وکاهش موثر هر یک

افزایش آمار مرگ کارگران مطرح گردیـد.

 _4ایجاد بستر مناسب برای بهبود بهره وری

مسائل محیط زیسـت نیز بعد از انقـالب

 _5محافظت از افراد ،جامعه ،اموال ومحیط زیست

صنعتـی به وجود آمـد و به شکل حـادی

 _6کاهش زیانهای مستقیم وغیر مستقیم ناشی از حوادث

مطرح گردید .همچنین به دلیل شرایط و
سنگیـنی کـار در مـعـدن زغـال سنـگ و
افزایش بیماریهای ناشـی از کار در میان
کارگران بحث بهداشت نیز مطرح گردیـد و
در گام بعدی ارتبـاط بیـن بیماری و وقوع
حادثـه کشف گردیـد .یعنی پی بردنـد که

سیستم مدیریت  HSEچیست؟
سیستم مدیریت  HSEیا  HSEMSنظام واحدی است که صنـایع برای
یکپارچه کردن و رسیدن به دیـد منطـقی و فراگیر در زمـینه ایمنی ،بـهـداشت
و محیـ ط زیست برای مدیریت این بخش پیشنهاد نمودند که به دلیل پیوستگی

وقتـی کـارگـری بیـمار شـود یـا حـادثـه

و در هم تنیدگی این مقولهها نظامی واحد به نام  HSEتشکـیل شد .در برخـی

میآفریند یا اینکه دچار حادثه می شود و

صنـایع نیز کیـفیت کنترل به این مجمـوعه اضـافه گردید HSEQ .به عبـارتی

باعث افزایش بیماری میشود و ایـنها به

سادهتر استاندارد  HSEروندی مدیریتی برای پوشش دادن نقاط ضعف ایمنی و

گونهای به یکدیگر متصل هستند.
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بهداشتی یک مجموعه صنعتی خواهد بود.

HSE

بهداشت (: )H
در پروژههای مختلف که شامل بهداشت عمومی (فردی) ،بهداشـت محـیط و
بهداشت حرفهای میشود حائز اهمیت میباشد .بهداشت فردی به سالمت مجموعه افراد
مربوط میشود ،بهداشت محیط پیرامون پروژه را در بر میگیرد و بهداشت حرفهای شامل
یک سری آنالیزهای شغلی میشود.

ایمنی (: )S
در هر پروژ ه یک سری مخاطرات ایمنی وجود دارد که در صورت عدم رفع آن مغایرتها
ممکن است منـجر به حوادثی شود .در زمینه ایمنی در پـروژهها ،مسائل گستردهای مطرح
میشود که خود شامل چند دسته است .دسته اول مربوط به ایمنی در عملیات میباشد که
خود شامل حفاری ،کار در ارتفاع ،جوشکاری و برشکاری ،ایمنی ماشین آالت و  ...میباشد.
دسته دوم مربـوط به ایمنی در پـروژهها است که شـامل ایمنی انبـار ،مدیریت حـریق ،محصور
سـازی ،عالئم هـشداردهنـده و ...میباشد .دستـه سوم شـامل ایمـنی اشخـاص در پروژهها
میباشد که شامل استفاده از تجهیزات حفاظت فردی است.

محیط زیست (: )E
محیط زیست در پروژههای مختلف عمرانی شامل موارد هوا ،خاک و آب میباشد که بسته به نوع منبع آالیندگی نوع آالینده
متفاوت میباشد .در پروژههای عمرانی آلودگیهای منتشره بیشتر شامل آلودگی خاک از طریق انتشار مواد نفتی مثل گازوئیل که
جهت سوخت ماشین آالت بکار میرود میباشد ،که از منبع نگهدارنده نشت میکند و یا آلودگی هوا از طریق انتشار گازهای
هیدروکربن نسوخته از اگزوز ماشین آالت میباشد که نیاز به تعمیر و نگهداری دارد .در ضمن با توجه به پیشرفت تکنولوژی در
حفـاریهای عمـرانی و فعالیتهای مختـلف از تجهیزات پیشـرفته استفاده میشود که باعث آلـودگی صوتی در مناطق شهری
میگردد.
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گزارش
عوامل مورد مطالعه در سیستم مدیریت

در حقیقت HSEموضوعات بهداشت،

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست

ایمنی و محیط زیست را در پروژهها
تحت کنترل خود در میآورد .به عبارت
دیگر در هر کدام از شاخههای ،HSE

محیط زیست  :از نقطه

مواردی گنـجانده شده که هـر یک به

نظر تاثیر آالیندههای

تنهایی شامل موارد متعددی میباشد

فرآیند یا دیگر رودیدادهای

که در زیر به آنها اشاره میشود.

که تاثیر سـوء بـر محـیـط
زیسـت خواهند داشت.

تولید  :از نقـطه نظـر از
دست دادن فرصت تولید
تجهیزات  :از نقطه نظر

نیروی انسانی  :از نقطه نظر

اتالف سرمایه و یا سرویس

صدمات ،بیماری و مرگ

و جایـگزینی آنها

کاربردهای بهداشت حرفه ای:

کاربردهای ایمنی:

کاربردهای بهداشت محیط:

 -1بیماریهای شغلی

-1آموزشهای ایمنی

 -1بهینه سازی مصرف

 -2سم شناسی صنعتی

 -2عالئم هشداردهنده

-2بهسازی محیط کار

 -3معاینات بدو استخدام

 -3طراحی حفاظهای ثابت و متغیر

 -3حفظ محیط زیست

 -4کنترل عوامل ارگونومیکی

 -4طراحی ایمنی تجهیزات و ابزار کار و محیط کار

 -4جمع آوری وروش های دفع زباله

 -5کمکهای اولیه ،واکسناسیون در

-5شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک جهت اقـدامات

 -5تصفیه آب و اطمینان از سالم بودن

مقابل بیماریها

اصالحی و کنترلی نظیر حذف خطر

آب آشامیدنی
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کامفار نرم افزاری است که توسط United
Nation Industrial Development
 Organizationکه به اختصار به آن
 UNIDOگفته میشود ،برای تهیه و ارزیابی

مـــعــرفــی نـــرم افــزار کـــامــفــار Comfar

طرحهای اقتصادی و برای کشورهای در حال
توسعه ارائه شده است.
محمد اسالمی فارسانی| امروزه نرم افزارها در بسیاری از کارها ،بکار
گرفته میشوند برای افرادی که میخواهند به سهولت در بازار کار جذب شوند،

نام "کامفار" برگرفته از :
Computer Model for Feasibility
Analysis & Reporting
به معنای "مدل کامپیوتری برای آنالیز امکان
سنجی و گزارش گیری" می باشد.

هزینه تهیه این برنامه بالغ بر یک و نیم

یادگرفتن نرم افزارهای رشتهی تحصیلیشان امری ضروری و غیر قابل اجتناب
است .مهندسی صنایع هم از این قاعده مستثنی نیست .لذا بر آن شدیم که
نرم افزارهای رشتهی مهندسی صنایع را به شما معرفی کنیم تا با آگاهی بیشتری
نسبت به یادگیری این نرم افزارها بپردازید .در این شماره نرم افزار کامفار که
یکی از نرم افزارهای درس اقتصاد مهندسی است را خدمتتان معرفی میکنیم:

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد()UNIDO

میلیون دالر بوده و هم اکنون بیش از نیم

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ،به عنوان مرجع اعطای وامهای بین المللی توسعه

میلیون نسخه از آن در سراسر جهان و به 15

در سراسر جهان ،با توجه به نیاز موجود اقدام به توسعه روشی علمی ،متحدالشکل ،متقن و

زبان در حال بهره برداری میباشد.

قابل اعتماد برای اعطای وام های سازمان ملل متحد از طریق بانک جهانی نمود .روش
پیشنهادی سازمان ،چیزی به جز یک رویکرد قابل قبول توسط سیستمهای حسابداری
مختلف به مساله مطالعه امکان سنجی اقتصادی در قالب یک نرم افزار نبود.
این برنامه توسط واحد ارزیابی اقتصادی بخش عملیات صنایع UNIDOدر سال 1979در
نیویورک تهیه و تدوین شده است .مدل اصلی این برنامه با استفاده از زبانهای برنامه نویسی
پاسکال و  Cکه قریب به  50000خط میشود که توسط یک تیم  7نفره در مدت یکسال و
نیم طراحی شده است.
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در تهیه این برنامه کامپیوتری از تجربیات بیش از  30کمیته ارزیابی کشورهای مختلف بهره
گرفته شده است و پس از طی  3سال دوران آزمایشی و رفع اشکاالت برای اولین بار در سال
 1983به بازار عرضه گردیده است.
کامفار برای طرح خاصی تهیه نشده بلکه نرم افزار انعطاف پذیری است که میتوان
با استفاده از آن طرحهای جدید یا توسعه طرح های صنعتی ،توریسم ،معدن و ...را تهیه و
تجزیه و تحلیل نمود .همچنین این برنامه محدود به آنالیز و پیش بینی مالی برای ارزیابی
اقتصادی نمیشود؛ بلکه استفاده از منابع داخلی را با منابع خارجی مورد مقایسه قرار داده و
برای منابع هزینههای دوران ساخت و تولید برنامه مجزایی ارائه میدهد و نقطه سر به سر
برای محصول یا محصوالت از نظر تعداد تولید و هزینه تولید در مقایسه با زمان ،هزینه،
سرمایه ،منابع مالی و همچنین IRRو  ،NPVآنالیز هزینه  -فایده و تعیین نقاط تصمیم ساز
را محاسبه کرده و به صورت جداول و نمودارهای مختلف ارائه مینماید.

برنامه کامپیوتری کامفار برنامه انعطاف پذیری
برای ارزیابی مالی و اقتصادی پروژههای
صنعتی سرمایهای میباشد که مدیران ارشد را
قادر میسازد:
 جریان نقدینگی را آنالیز کنند؛
 فرصتهای موجود را بشناسند؛
 با سرعت و دقت بیشتری تصمیم
بگیرند؛
 سهامداران را در راستای اهداف معین
ترغیب نمایند؛
 محل های تامین منابع مالی و
اقتصادی را برگزینند؛
 برای طرحهای آینده برنامهریزی
استراتژیک انجام دهند؛
 در موارد مورد نیاز ،تامین منابع مالی
از سایرین را آنالیز کنند؛
 از محاسبات پیچیده و جزئی دوری
جسته و مطالب را به سادگی درک
نمایند.
 در طرحهای بزرگ صنعتی از امکانات
سرمایه گذاران به نحو مطلوب بهره
برداری نمایند؛
 از طوالنی شدن عمر پروژهها و
سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیتهای
بیش از حد نیاز اجتناب کنند؛
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چرا ارزیابی طرح های صنعتی مهم است؟
ساالنه میلیون ها دالر برای توسعه صنایع ،معادن ،توریسم ،تاسیسات زیربنایی و توسعه رقابت سرمایه گذاری میشود .ذینفعان مختلف در
هر سرمایه گذاری عالیق و نگرانیهای متفاوتی دارند:
 _1موسسههای مالی برای سرمایه گذاری در این طرحها نگران کنترل ریسک اعتباری خود هستند.
 _2صاحبان سهام عالقمند به سرمایه گذاری در طرحهای با ریسک و بازدهی مشخص و مناسب هستند.

 _3سیاستگذاران اقتصادی و بازرگانی کشور عالقمند به هدایت سرمایهگذاریها به سمت نیازهای بازار و تفوق تراز تجاری هستند.
 _4متولیان عالقه به راه اندازی طرح هایی دارند که قادر به بازپرداخت تعهدات مالی خود و همچنین مشاهده سود افزون بر آن می باشند.
 _5تامین کنندگان ،مصرف کنندگان  ،تجار و خرده فروشان عالقمند به ایجاد روابط پایا و بر اساس سودآوری متقابل و دراز مدت هستند.
اما ...آینده قابل پیش بینی نیست؛ رقابت روز به روز نزدیکتر می شود؛ محیط در حال تغییر مداوم است؛ ابهام و عدم قطعیت فرض اصلی
مدیریت کسب و کار در عصر آشوب است و در یک کالم ،همه ذینفعان نگران موفقیت سرمایه گذاری در راه اندازی کسب و کار جدید یا توسعه
کسب و کار فعلی خود هستند.
 اما چه باید کرد؟
مراجعه به آراء و نظرات خبرگان؛
تصمیمگیری کیفی مبتنی به کشف و شهود؛
پیش بینی میزان موفقیت اقتصادی طرح؛
بدون شک همه راههای فوق ممکن است درست باشند اما...درجه اطمینان به نتایج هر کدام چقدر است؟


ویژگیهای روش پیش بینی میزان موفقیت طرحهای اقتصادی



قدم های اصلی در ارزیابی طرح

یک روش پیشبینی هنگامی میتواند که به تصمیمگیری مناسب منجر شود

 _1بررسی بازار (بررسی اقتصادی) :شامل بررسی "جانب عرضه"

که:

و "جانب تقاضا" میباشد.

 همه فهم ،قابل انتقال و آموزش باشد؛
 و به طور کلی نتایج قابل اعتمادی را ارائه کند.
 جامع باشد ،یعنی همه ابعاد طرح را در نظر بگیرد؛
 مانع باشد ،یعنی بعد اضافی در آن بررسی نشده باشد؛
 علمی و متکی بر اصول پذیرفته شده و جهانشمول باشد؛
 قابل اجرا و از لحاظ اطالعات مورد نیاز عملی و شدنی باشد؛

 _2بررسی فنی :شامل "طراحی محصول ،ماشین آالت ،کارخانه،
مواد اولیه ،خوراک ،نیروی انسانی ،زمین ،تجهیزات ،برنامه فروش
و غیره  "...میباشد.
 _3بررسی مالی :شامل"محاسبه شاخـصهای اقتـصادی طرح"
میباشد.
حوزه نرم افزار کامفار در قسمت سوم است.
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هدف نرم افزار
مدل کامپیوتری تحلیل و گزارشدهی امکان سنجی
به منظور کمک به ارزیابی و تحلیل پروژههای سرمایه گذاری
ایجاد شده است.
ماژولهای اصلی نرم افزار کامفار ،صورتها و نمودارهای مالی
و اقتصادی استانداردی را ایجاد نموده و شاخصهای
عملکردی طرح را محاسبه می نماید.
این برنامه برای ارزیابی و تحلیل سرمایه گذاری در طرحهای

جدید ،طرحهای توسعه و بهسازی ،و همچنین طرحهای
سرمایه گذاری مشترک کاربرد دارد.



تعریف کلی نرم افزار
نرم افزار کامفار به منظور تسهیل در ورود داده های مالی،
از طریق صفحات گرافیکی واسط با کاربر با کاربران ارتباط



شیوه علمی تولید شاخصها

ورودی کامفار اطالعات حاصل از بررسیهای

کاربران بسته به نوع طرح ،اطالعات طرح را وارد کرده،

بازاریابی و مطالعه امکان سنجی و فنی است که قبال

نتایج محاسبات شاخصهای اقتصادی و مالی را مشاهده

توسط کارشناسان انجام گرفته است ،بنابراین این

میکنند.

نرم افزار هیچگونه توانایی در ارائه راهکار برای اجرای

همچنین امکان تجزیه و تحلیل حساسیت نیز در نرم افزار

پروژهها ندارد .همچنین کامفار پروژهها را تنها از نظر

پیش بینی شده است که بوسیله آن کاربر میتواند

مالی و اقتصادی ارزیابی میکند و بررسیهای فنی و

شاخصهای اقتصادی طرح را در پی تغییر و انعطاف اقالم

تکنولوژیکی و دیگر بررسیها خارج از حیطه این نرم

هزینهای و درآمدی مطالعه نماید.

افزار میباشد.
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استفاده از نرم افزار کامفار به علت انعطاف پذیری زیاد در برابر انواع پروژهها و قابلیتهای باالی این
برنامه در انجام محاسبات و اجرای آنالیزهای حساس رو به گسترش است.
الزم به ذکر است که استفاده از این نرم افزار نیاز به آشنایی اولیه با روشهای طرح توجیهی ،ارزیابی پروژها و نیز
آشنایی با شاخصهای اقتصاد مهندسی نظیر ارزش زمانی پول ،ارزش فعلی ،نرخ تنزیل ،زمان برگشت سرمایه و...
دارد.
ورودی کامفار ،چیزی به جز هزینه ها و درآمدهای پروژه نیست که باید به دقت در افق آینده طرح پیش بینی
شوند.
این هزینه ها و درآمدها با توجه به فرمولهای ارزش زمانی پول و نرخ بهره مشخص به روز اول پروژه آورده شده
و شاخص های مالی اصلی توسط نرم افزار تولید میشوند.
تغییر دادن آیتم های درآمد و هزینه ،تغییراتی در شاخصهای مالی ایجاد می کند که نشانگر حساسیت طرح به
آیتم مورد تغییر است .این بررسی تجزیه و تحلیل حساسیت نام دارد.
الگوریتم نرم افزار کامفار

S
ورود اطالعات
محاسبات
تجزیه و تحلیل حساسیت

نمایش نتایج

خیر

بله

شاخصها
مناسب
هستند؟

F
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مصاحبه

مـصـاحـبـــه
اخـتصـاصــی
اپــتــیـمــال
بــا دکـتـــر:
عیسی نخـعی

مصاحبه گر  :محمد اسالمی _ فرزانه عبدی

 +مختصری از زندگی و دوران تحصیلتان:
_ اصالتا خانواده ما اهل کرمان هستند ولی به
خاطر شغل پدرم به اصفهان رفتیم .در سال
 1334در اصفهان متولد شدم ،دوران تحصیالت
دبستان و دبیرستان را در بهترین مراکز آموزشی
اصفهان سپری کردم و درسال  1352دانشگاه قبول شدم البته آن زمان خیلی دوست داشتم شریف قبول شوم یا فقط مهندسی عمران ولی رشته
کامپیوتر قبول شدم ،چون به رشته ام عالقه نداشتم ،تصمیم گرفتم که دوباره کنکور شرکت کنم اما شب کنکور منصرف شدم و تصمیم گرفتم
رشته کامپیوتر را ادامه دهم،که این یکی از تصمیمات مهم زندگیام بود .ب ه خاطر شرایط بحرانی که آن زمان وجود داشت ،بسیاری از دانشجویان
به جریانهای سیاسی کشیده میشدندکه بنده هم درسال  1354توسط ساواک دستگیر شدم و حدود 11ماه در زندان کمیته مبارزه با خرابکاری
بازداشت بودم به همین دلیل دوران تحصیل من خیلی طول کشید و  3بار نیز از دانشگاه اخراج شدم که دوره لیسانسم  7ترم طول کشید که
در 7سال تمام شد! وقتی انقالب شد ،به سنندج آمدم و همراه دوستانم جهاد سازندگی را تشکیل دادیم و درسال 63تصمیم مهم دیگری گرفتم
و بازهم برای ادامه تحصیل به محیط دانشگاه برگشتم .سال  66در رشته مهندسی صنایع فارغ التحصیل شدم و چون در سنندج ازدواج کرده
بودم به سنندج برگشتم،که میتوان گفت ازسال 66در سنندج و دانشگاه کردستان هستم و برای مدتی هم معاون دانشگاه بودم و هم ریاست
دانشگاه را به عهده داشتم.
دراسفند  68برای ادامه تحصیل به دانشگاه تورنتو رفتم و پس از  6سال به ایران برگشتم و دانشکده مهندسی دانشگاه کردستان را در3
رشته کاردانی برق ،عمران و کامپیوتر را تأسیس کردم و از سال  76تا  81رئیس دانشگاه بودم و به مدت  4سال در دانشگاه تربیت مدرس مأمور
بودم اما ازسال 92به بعد مأموریتم را تمدید نکردم.
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دکتر عیسی نخعی .

 +مهمترین هدفتان در زندگی چیست؟ آیا به آن رسیده اید؟

 +چه اتفاقی افتاد که به سنندج آمدید؟

_ زیاد مطالعه میکنم و خیلی دنبال اساتید بزرگ بودم .به مادرم قول

_ انتخاب عجوالنهای بود .سال  58بود که یکی از دوستانم گفت که به

داده بودم که در  27سالگی مدرک دکتری را بگیرم و استاد دانشگاه شوم

کردستان برویم و جهاد تشکیل دهیم .از من خواستند که همراهشان

ولی به دلیل اتفاقات مختلف ،در 32سالگی مربی شدم و در  40سالگی

بروم که خیلی سریع قبول کردم .من استان را نمیشناختم و حتی اسم

مدرک دکتری را گرفتم و به هدفی که در ذهنم بود .رسیدم .به آن چیزی

شهرهایش را نمیدانستم .تیرماه  58بود که ما جزء اولین کسانی بودیم

که خیلی دوست داشتم ،مثل جایزه نوبل نرسیدم .البته در ایران کمتر

که از تهران آمده بودیم و به سرعت جهاد کردستان را تشکیل دادیم.

افرادی را داریم که به این جوایز رسیده باشند و به خاطر تحوالت 30
الی 40سال اخیر ایران کسب این جایزه غیرممکن بوده است.

 +خاطره ای از دوران دانشجویی:

 +موفقیت در زندگی از دیدگاه شما چیست؟ آیا خودتان را فرد

_ خاطره زیاد دارم؛ ولی بیشتر خاطرات من مربوط به زندان است که

موفقی می دانید؟

خیلی هم سخت بود .میتوان گفت که خاطرات خوش زیادی ندارم .از

_ دیگران من را خیلی موفق میدانند ولی خودم آنقدر نه .چون آرزوهای
من بزرگتر بوده و به آن چیزی که خودم دوست داشتم نرسیدهام ولی
شاید گاهی اوقات دست خود شخص هم نباشد ولی من نهایت تالشم را
کردهام و با این سنی که دارم هنوز راههای زیادی مانده که بروم و
کارهایی هست که باید انجام دهم.

خاطرههای خوشی که میتوان گفت ،این است که از نظر مالی تأمین
بودم .وقتی وارد دانشگاه میشدیم ،به هر دانشجویی عالوه بر پول مسکن،
ماهانه پول میدادند و چون در ترمهای باالتر تدریس میکردم و کسب
درآمدی داشتم؛ دیگر احتیاجی به کار کردن نداشتم و این خیلی خوب

بود و یـکی از تـفاوتهای مهم دوران ما با دوران دانشـجوهای امروز
است.

 +اگر امکان داشت که با تجربه االن به گذشته برگردید ،چه
کارهایی را انجام میدادید؟ آیا باز هم همین راه ها را انتخاب

 +چه کتابی را به دانشجویان معرفی می کنید؟

میکردید؟

_ خوشبختانه کتاب زیاد است اما کتابخوان نه! کتاب "رازهای موفقیت

_ تفاوتی که بین ما و بچههای امروز وجود دارد ،این است که ما خیلی

در زندگی" به زبان عربی است و مترجم آن حمدآراست که نویسندگان

آرزوهای بلندی داشتیم؛ شاید زیادی بزرگ بود ولی آرزوهای بچههای ما

بزرگ ،تجارب خود را در آن نوشتهاند .من این کتاب را هفتم یا هشتم

خیلی کوتاه است و به همین دلیل ،بعد از آنکه به آن دست پیدا می

دبیرستان خواندم و یادم هست که خیلی در ذهن من تاثیر گذار بود.

کنند ،ناراضی میشوند و فکر میکنند که دیگر همه چیز تمام شده است

کتاب "10کتابی که دنیا را تکان داد" در مورد افرادی است که دنیا را با

که از لحاظ فلسفی به اینها اتوپیا گفته میشود .میتوانم بگویم که آرزوها

کتابشان تغییر داده بودند" .کتاب فلسفه غرب" از راسل که یک داستان

کوچک و مادی شده اند و وقتی به آنها دست پیدا میکنند ،ناراضیاند

از این کتاب را برایتان بازگو میکنم :میخواهد بگوید که تحول بشر از

و وقتی به آنها نرسند نیز ناراضیاند .بعضیها هستند که مسیر

نظر فکری وقتی است که آدمهای دوره های قبل ،نتوانند بفهمند که

زندگیشان را خودشان تعیین نکردهاند ،اما برای من اینگونه نبوده و االن

آدمهای این دوره چه کار میکنند؟! یعنی نه کتابهایشان را بفهمند و

بعد از  30سال احساس میکنم تصمیمات درستی گرفتهام و چون

نه صنعتشان را و اگر دانشمندان قبلی ،سخنان دانشمندان فعلی را نتوانند

انتخاب خودم بوده ،تا انتها پای تصمیمم ایستادهام .شاید سختترین

بفهمند ،اینجاست که تحول ایجاد شده است.

راهها را رفته باشم ولی راضی هستم.
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مصاحبه
 +اهل فیلم و موسیقی هستید؟
_ تلویزیون که تقریبا تماشا نمیکنم و موسیقی هم معموال گوش
نمیدهم.
 +از بازگشت به ایران راضی هستید؟
_ وقتی ما میرفتیم ،برگههایی را برای اقامت به ما دادند و به راحتی
میتوانستیم آنجا ساکن شویم ،من حتی آن برگهها را پر نکردم .اصال

تصمیم نداشتم که آنجا بمانم ،وقتی مدرکم را گرفتم 5 ،روز بعد به
ایران آمدم .نظرم این است که آدم منشأ خدمات باشد بهتراست .سعدی
میگوید:
صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه

 +اگر میتوانستید در شیوهی تدریس ایران تغییری ایجاد کنید،
چه بود؟
_ در حال حاضر هم تغییرات زیادی ایجاد شده .در دورهی ما ،به
خوبی یادم هست که ریاضی قدیم در دانشگاهها تدریس میشد به
طوریکه اساتید ،هیچکدام ریاضیات جدید را نمیدانستند! شب قبل از
کالس ،درس را میخواندند و بعد برای ما توضیح میدادند! اما االن
برای دوره لیسانس همه چیز به روز شده است و کتابهایی که تدریس
میشود ،در حد بینالمللی است .اما دکترا دورهی تحقیقات است و تنها
برای تعداد کمی از دانشجوها و دانشگاه ها این تحقیقات اتفاق میافتد
و بین چیزی که در حال رخداد است و چیزی که ما انتظار داریم،
فاصلهی زیادی است.

بگذاشت صحبت اهل طریق را
گفتم میان عاقل و عابد چه فرق بود
تا زان میان گزیدی این فریق را

گفت آن گلیم خویش به در میکشد ز آب
وین جهد میکند که رهاند غریق را

 +به نظرتان صحت دارد که دانشجویان بی انگیزه شدهاند؟
_ بی انگیزه نیستند؛ مشغلههای فکری دیگری دارند .به نظرم یکی از
دالیل آن ،این است که هدف را خوب انتخاب نکردهاند؛ مثال هدفشان

را درس خواندن قرار میدهند و این غلط است .درس خواندن هدف
خوبی نیست .مثالی هست از کتاب کلیله و دمنه که مقدمهای دارد در
باب برزویه طبیب که میگوید چرا من پزشکی را انتخاب کردم؟ میگوید

دوستانی دارم که اهل سنندج هم هستند و رفتند آمریکا دکترایشان را

که من دوستانی داشتم که بعد از اینکه مهارت پیدا کردند ،به دنبال

گرفتند؛ اما به نظر من اگر میآمدند و به پیشرفت دانشگاه و گروه

پول رفتند و شروع کردند به خانه و زمین و ...خریدن و من همیشه

میپرداختند ،مؤثرتر بودند .به همین دلیل خیلی راضی ام که برگشتهام.

مردد بودم که آیا به دنبال علم بروم یا درآمد؟ اما من علم را انتخاب

البته فرزندانم نه چون آن ها تفکرشان با من فرق دارد.

کردم و بعد از مدتی پزشک پادشاهان و سالطین شدم و درآمدم بیشتر

 +تفاوت آموزش آکادمیک در ایران و خارج از کشور:

از آنها شد .می گویند که بعضیها گندم میکارند برای کاهَش و بعضی-
ها گندم میکارند برای گندماش و کاه هم کنارش درمی آید .میگوید

_ اگر دانشگاه های آمریکا را چک کنید ،اکثر دانشجویان خارجیاند.

که من گندم کاشتم بخاطر گندماش و زندگی ام کنارش مرفه شد .این

من خودم آن زمان یادم است در گروهی که ما بودیم ،از  120نفر ،فقط

کتاب برای  2500سال قبل است و البته االن هم همین گونه است.

یک نفرشان کانادایی بود .بقیه همه خارجی بودند و اساتیدشان هم
خیلی استثنایی اهل همان کشورها هستند .درکل ،سیستم آموزشی ما
بهتر است؛ چون به طور کامل بومی است .طوری است که اگر از
دانشجوهای خودمان به خارج از کشور بروند ،هیچ مشکلی نخواهند
داشت بجز زبان که شاید کمی ضعیف باشند .در دورهی دکترا فرق
دارد ،چون آنجا با محققان بزرگ ارتباط دارید اما برای دورهی لیسانس،
اصال پیشنهاد نمیکنم اما دکترا فرق دارد.
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 +معدل دوره های تحصیلتان:
_ لیسانس 2/94 :از 4
فوق لیسانس17/41 :
دکترا :از  5درس  2یا  3درس  Aو بقیه B+

دکتر عیسی نخعی .
 +دردوران تحصیل فعالیتهای غیردرسی داشتید؟
_ بله ،فعالیتهای سیاسی قبل از انقالب
 +برای موفقیت در این رشته چه پیشنهادی به دانشجویان
دارید؟ تأثیرمعدل راچگونه ارزیابی می کنید؟
_ من همیشه درسهایم راخوب میخواندم و دنبال نمره نبودم؛ البته

نمره خوب هم میگرفتم و هیچ وقت تقلب هم نکردم؛ همه نمرههایم
نمرههای خودم است و حقیقت این است که معدل تأثیرخودش را دارد
مثال ما برای اینکه هیئت علمی جذب کنیم معدل دوره لیسانس و حتی
دیپلم را هم بررسی میکنیم و نباید درسی را افتاده باشند یا معدلشان

 +آیا ازدانشجوهای اینجا ،بـورسیه شده به خارج از کشور
داشتهایم؟
_ بله به طورمثال دکترصادقی و دکتر قادری که دورهی لیسانس جزء
نفرات اول این دانشگاه بودند و به علم و صنعت رفتند و بعد هم به
خارج ازکشور بورسیه شدند.
باید در رشتهای درس بخوانیدکه عالقه دارید .درحال حاظر دانشگاهها

در  5سطح ردهبندی میشوند؛که ما در رتبهی سوم قرار داریم ،که اگـر
دانـشـکدههای علـوم انـسانی اشتـباهاتی نـمیکردند رتبـه دوم می-
شدیم.

پایین باشد چون اگر استاد شوند استاد خوبی نمیشوند شاید درجایی
دیگرفرد مفیدی باشند اما برای رای استاد شدن خوب نیستند.

 +به نظرتان دانشگاههای ایران برای تحصیل در مقاطع باال
(تحصیالت تکمیلی) مناسب هستند؟

 +دانشگاه کردستان وگروه صنایع راچگونه ارزیابی میکنید؟
_ دانشگاه کردستان با گروه صنایع تفاوتهایی دارد .االن 10نفر هیئت
علمی داریم که 70درصد بومی هستند و جزء بهترینهای گروههای

_ در ایران تا مقطع ارشد بسیارخوب است .در رشته صنایع من دانشگاه
پلی تکنیک امیرکبیر را قبول دارم .گر چه دانشگاه شریف شهرتش

بیشتر است اما این شهرت به خاطر رشته برق است.

صنایع کشور هستند به جرأت میتوانم بگویم که بعد از دانشگاههای
اصفهان و یزد قرار داریم .به نظر من گروه خوبی داریم چون به هر

 +از دانشگاههای خارج از کشور برای مقطع دکترا چه

دانـشـگاهی دکتـرا نـمیدهند و فارغ التحـصـیلهای ایـنـجا را

دانشگاهی را پیشنهاد میکنید؟

دانشگاههای دیگر قبول دارند.
 +گرایشهای ارشد و دکترا در دانشگاه کردستان:

_ دانشگاهها رده بندی شده اند .بسیاری ازدانشجوها وقتی به خارج
ازکشور میروند دوباره کارشناسی ارشد را میگذرانند تا خودشان را
نشان دهند بعد به دانشگاههای معتبر میرفتند ،واقعیت این است که

_ گرایشهای ارشد :درکل این رشته دارای  8تا  9گرایش است که فقط

با کارشناسی ارشد ایران بورسیه دانشگاه های معتبر را گرفتن کار

 5یا  6تا از دانشگاههای ایران بطور کامل این گرایشها را دارند ،دانشگاه

سختی است.

کردستان فعال  2گرایش را دارد که قرار است گرایش سیستمهای کالن
اقتصادی هم بزودی به آن ها اضافه شود،که همان  ORاست درسطح
وسیعتر.
گرایشهای دکترای :دکترای صنایع داریم که فقط .دانشگاههای شریف
و تربیت مدرس نیز این گرایشهارا دارا هستند و دانشگاه علم و صنعت
گرایشهای مدیریت سیستم ,تحلیل سیستم ,بهینه سازی و ...را دارد.

 +سخن آخر:
_ انسان بایستی خودش راه خودش را انتخاب کند.
سهروردی میگوید:
رهرو تویی و راه تویی و منزل تو هشدار ،خود به خودگم نکنی
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مقاالت

کژال خوشنمای بهرامی | برنامهریزی تولید پاالیشگاههای نفت و تحلیل حساسیت آن –
نمونه موردی تولید بنزین
2

محمود شهرخی 1،نیلوفر حاجیعلیبیگ

برنامهریزی تولید پاالیشگاهها عامل مهمی در افزایش سودآوری آنها است .اینکار با
کاهش هزینههای مواد و فرآیندها ،از یک سو و تولید فرآوردههای دارای ارزش افزوده
بیشتر ،از سوی دیگر ،انجام میگیرد .این مقاله به ارائه یک الگوی برنامهریزی تولید برای
پاالیشگاههای نفت میپردازد .هدف این مدل حداکثر کردن سود و محدودیتهای آن شامل
تولید محصول با مشخصههای فنی مناسب ،پوشش تقاضا و رعایت ظرفیت تولید/خرید مواد
مورد نیاز است .بعد از مرور ادبیات و ارائه پژوهشهای پیشین در زمینه برنامهریزی تولید
صنعت پاالیش نفت ،مدل برنامهریزی خطی توسعه داده شده ،توضیح داده میشود .سپس
این مدل ،به عنوان نمونه برای برنامهریزی تولید بنزین به کار میرود و با استفاده از برنامه
« »Solverاز نرمافزار« »Excelحل میشود .سپس ،در مرحله تحلیل حساسیت اثر تغییر
هزینههای مواد و ظرفیتتامین آنها بر روی برنامهریزی بهینه پاالیشگاه و سودآوری تولید
بنزین تحلیل میشود.

Production Planning for
Petroleum Refineries and its
Sensitivity Analysis - A Case
Study, Gasoline production
M. Shahrokhi, N. Hajialibeyg
ABSTRACT
Production planning is an important factor in
increasing the profitability of the oil refineries. This
is done, by reducing the costs of materials and
processes, on the one hand, and producing the more
value-added products, on the other hand. This
article provides a model for production planning of
petroleum refineries. The objective of the model is
maximizing the profit, by respecting the limitations
of the product specifications and demands, by
regarding the capacity of production / purchase of
required materials. After reviewing the literature
and providing a background for the research related
to the production planning, in oil refining industry.
A linear programming model is explained, which is
developed in this context. Then this model is
exemplified for gasoline production planning and is
solved by using «Solver» software of «Excel».
Then, a sensitivity analysis is done, on the impact
of material costs and capacity planning on refinery
production and profitability.

مقدمه
با کاهش قیمت نفت خام ،در ســالهای اخیر ،نســبت هزینه پاالیش آن نســبت به هزینه
عملیاتی تولید بنزین به شدت افزایش یافته است ،به نحوی که به طور مثال نسبت هزینه پاالیش
بنزین ن سبت به کل هزینه عملیاتی در آمریکا از کمتر از  14در صد در سال 2012به حدود 43
درصد در سال  2015رسیده است ،به این ترتیب ،در طول  3سال گذشته ،سهم عملیات پاالیش،
در هزینه تولید بنزین ،سه برابر افزایش یافته است .پس مناسب است که بررسی شرایط اثرگذار بر
میزان بهرهوری تولید فرآوردههای نفتی بیشازپیش در کانون توجه مســـئولین و متخصـــصـــین
پاالی شگاههای نفت قرارگیرد .در حالت کلی ،افزایش بهرهوری پاالی شگاه نفت با ا ستفاده بهینه از
نیروی کار ،توان ،اسـتعداد و مهارت نیروی انسـانی ،زمین ،ماشـین ،پول ،تجهیزات ،زمان ،مکان و
ســایر نهادههای تولید و ایجاد ســود بیشــتر معادل در نظر گرفته میشــود .استفاده از مدلهای
ریا ضی ،بهخ صوص تکنیکهای پژوهش در عملیات یکی از راههای بهبود بهرهوری ا ست که اغلب
حتی بدون نیاز به ســـرمایه گذاری و یا تغییر جانمایی تجهیزات و واحدهای کاری ،میتواند به
افزایش سودآوری پاالیشگاهها منجر شود.

KEYWORDS
Production planning, Oil refinery, Gasoline
demand, Gasoline production, Material mixture
problem, Sensitivity analysis
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برنامه ریزی تولید .
در این میان روشهای برنامهریزی ریاضــی ،بخصــوص برنامهریزی خطی ،مسائل تخصیص ،مدلهای حمل و نقل ،برنامهریزی آرمانی و
تحلیل شبکه از پرکاربردترین این روشها هستند .کاربرد این روشها در حوزه مسائل متعددی در صنعتپاالیش نفت است که به عنوان نمونه،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 زمانبندی تولید فرآوردههای نفتی، برنامهریزی تولید و توزیع فرآوردههای نفتی با رویکرد زنجیره عرضه، بهینهسازی شرایط فرآیندها (مانند برج تقطیر)، بهینهسازی ترکیب مواد اولیه (اختالط) برای تولید فرآوردههای نفتی، طراحی محل استقرار پاالیشگاههای نفت یا انبارهای ذخیره نفت خام و فرآوردههای نفتیدر این راســتا ،پژوهش حاضــر به دنبال ایجاد نوعی از برنامهریزی تولید فرآوردههای نفتی برای پاالیشــگاه نفت اســت که با اســتفاده بهینه از
ظرفیتهای موجود ،ضمن حداقل کردن هزینهها و پوشش تقاضای فرآوردههای نفتی ،سود کل پاالیشگاه را نیز حداکثر نماید .برای این منظور
یک مدل برنامهریزی خطی برای حداکثر سازی ارزش فرآوردههای تولیدی ،با بهکارگیری بهینه از مواد میانی و با رعایت ظرفیت د ستر سی به
آنها ارائه میشــود .به این ترتیب ،مدل ارائه شــده را میتوان در دســته مدلهای تعیین اختالط طبقهبندی کرد که در آنها ترکیب بهینه مواد
اولیه برای تولید به صورت یک مدل ریا ضی قابل تحلیل و حل درمیآید .به عنوان نمونهای از کاربرد مدل پی شنهادی ،این مدل به طور نمونه،
برای برنامهریزی تولید بنزین در یک پاالیشــگاه فرضــی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت .در بخش تحلیل حســاسـیت ،به بررســی اثر هریک از
متغیرهای زیر را بر روی میزان بهینه تولید و سودآوری کل پاالیشگاه بررسی میکند:
_ ظرفیت تامین (تولید و یاخرید) مواد میانی،
_ قیمت تامین (تولید و یاخرید) فرآوردههای میانی،
_ تقاضای فرآوردههای نفتی

23

مقاالت
ادبیات پژوهش
تالش برای بهینهسازی تولید پاالیشگاهها در دنیا ،از اواسط دهه پنجاه میالدی با هدف تعیین میزان اختالط
نفتخام و تولید محصول با ارزشتر آغاز شده و از آن زمان تکامل یافته و در پاالیشگاهها به کار گرفته میشوند .این
مدلها عمدتاً به موارد زیر میپردازند:
 _3حداکثرسازی سود/حداقل سازی هزینه
 _2انتخاب مواد نفت خام
 _1بهینه سازی عملیات
مطالعات فراوانی در این زمینه برنامهریزی تولید پاالیشــگاههای نفت صــورت گرفته که مهمترین پژوهشهای انجام
شده در سالهای اخیر به اختصار در جدول( )1ذکر شدهاند.
عنوان

سال انجام

Integrated Refinery
Planning under
Product Demand
Uncertainty

2011

Refinery Production
Planning and
Scheduling: The
Refining Core Business

2012

Optimization under
Uncertainty for
Integrated Tactical and
Operational Planning
of the Oil Supply Chain

2011

Integration
Optimization of
Production and Utility
System for Refinerywide Planning

2014

Short-term Planning
Model for Petroleum
Refinery Production,
Using Model
Predictive Control

2010

مجری  /نویسنده

 E. EjikemeUgwu et al.

محتوی

ردیف

موضوع :برنامهریزی تولید تحت عدم قطعیت تقاضا
مدل :برنامهریزی خطی احتمالی دومرحلهای
روش حل:
)Sample average approximation (SAA

1

موضوع :تاکید اهمیت روزافزون برنامهریزی تولید
پاالیشگاه
مدل :آمار توصیفی
روش حل :استنتاج منطقی

M. Joly

A. Leiras

H. Zhao et. al

U. Yüzgeç et al.

موضوع :بهنه سازی زنجیره تامین نفت خام (منجمله
مرحله پاالیش) در دوسطح تاکتیکی و عملیاتی
مدل :برنامهریزی خطی احتمالی دومرحلهای
روش حل :نرمافزارهای تجاری
 CPLEXو AIMMS

3

موضوع :برنامهریزی کلی تولید پاالیشگاه
مدل :برنامهریزی غیر خطی مختلط ()MINLP
روش حل :نرمافزار
GAMS

4

موضوع :برنامهریزی کوتاه مدت تولید پاالیشگاه
مدل :برنامهریزی مخلوط خطی و صفر و یک
روش حل :نرم افزار
MATLAB

5

جدول باال فهرست مهمترین پژوهشهای انجام شده در
زمینه برنامهریزی تولید صنایع نفت ،در سطح جهان
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2

برنامه ریزی تولید .
در این پژوهش مدل برنامه ریزی تولید ،از نوع برنامه ریزی اختالط مواد ارائه میشود .مدل ارائه شده با تعریف تابع هدف و محدودیتها
به صورت برنامهریزی خطی اقتصادی ترین ترکیب آنها را مشخص مینماید .در ادامه این مدل توضیح داده میشود.
مدل پیشنهادی برنامهریزی تولید پاالیشگاه
در این قســمت یک مدل ریاضــی عمومی برای برنامهریزی تولید فرآوردههای نفتی در پاالیشــگاه ارائه میشــود .در ادامه تابع هدف و
محدودیتهای آن توضیح داده میشوند.

محدودیتهای کیفی فرآوردههای نهایی
این محدودیتها با توجه به نوع فرآورده مشخص میشوند  .مثال برای بنزین
عواملی مانند عدد اکتان ،چگالی و فشار بخار را دربر میگیرند .برای استفاده در
مدل برنامهریزی خطی ،الزم است که این محدودیتها به صورت تابعی خطی از
حجم اجزاء سازنده هر فرآورده تعریف شوند .فرم کلی این محدودیتها (در صورت
وجود سقف مجاز برای مشخصههای کیفی) به صورت زیر است:

تابع هدف
تابع هدف مدل شامل سود فروش فرآوردهها
است که از کسر هزینههای تامین مواد میانی از درآمد
حاصل از فروش فرآوردهها ،به صورت زیر بهدست میآید:
𝑚

𝑚

𝑛

)𝑛 … (𝑘 = 1,2 , … 𝑟 , 𝑖 = 1,2,

𝑗𝐶 𝑗𝑉 ∑ 𝑀𝑎𝑥 𝑍 = ∑ 𝐷𝑖 𝑃𝑖 −
𝑗=1

𝑖𝑘𝑄 ≤ 𝑘𝑗𝑄 𝑗𝑖𝑉 ∑
𝑗=1

𝑖=1

که در آن  Qkiمشخصه  kفرآورده  iو  Qjkمقدار مشخصه  kدرماده میانی (جزء
سازنده)  jاست.

که در آن  Diو  Piبه ترتیب حجم (تقاضا) و قیمت
فرآورده  iو  Vjو  Cjبه ترتیب حجم و هزینه تامین ماده
میانی  jهستند.

محدودیتهای پوشش تقاضا
محدودیتهای ظرفیت تامین (خرید/تولید) مواد میانی
با توجه به ظرفیت تولید پاالیشگاه و ظرفیت تامین از خارج
پاالیشگاه ،میزان دسترسی به هر یک از مواد میانی محدود میگردد .این
محدودیت در مدل برنامهریزی خطی به صورت زیر نشان داده میشود:
𝑛

)𝑚 … (𝑗 = 1,2 ,

𝑗𝑆 ≤ 𝑗𝑖𝑉 ∑
𝑖=1

است j.برابر حجم حداکثر قابل دسترس از محصول میانی Sjکه در آن

در مدل پیشنهادی محدودیت تقاضا مشخص میکند
که تولید هر فرآورده باید برابر میزان تقاضای تعیین شده
برای آن باشد و به صورت زیر نشان دادهمیشود:
𝑚

)𝑛 … (𝑖 = 1,2 ,

𝑖𝐷 = 𝑗𝑖𝑉 ∑
𝑗=1

به  jمقدار حجم استفاده شده از ماده میانی 𝑖𝑗𝑉که در آن
حجم تقاضای فرآورده  Diو iمنظور تولید فرآورده
میباشد .در این رابطه فرض شده است که مجموع حجم
فرآورده برابر مجموع حجم اجزاء تشکیل دهنده آن است .با
توجه به اینکه به دلیل انجام ترکیبات شیمیایی این فرض
همیشه صادق نمیباشد ،در مدلهای کاملتر ،باید ضرایب
اصالحی مناسب اعمال شود.

25

مقاالت
نمونه موردی
در این بخش حالت ساده شده مدل فوق برای برنامهریزی تولید 8000000
لیتر بنزین ،در یک پاالی شگاه نفت فر ضی ن شان داده می شود .م شخ صات ا صلی
بنزین عبارتند از:
 _1حداقل عدد اکتان :خاصیت ضد ضربه یا آرامسوزی را نشان میدهد.
 _2حدود مجاز مواد اکسیژنه :موجب افزایش احتراق کامل میشود.
 _3حداکثر میزان بنزن :با مقررات زیست محیطی تعیین میشود.
 _4حداکثر میزان آروماتیک :با مقررات زیست محیطی تعیین میشود.
 _5حداکثرمیزان سولفور :با مقررات زیست محیطی تعیین میشود
 _6حدود فشار بخار :متناسب با فصل و محل استفاده سوخت ،متغیر میباشد.
 _7میزان تقطیر  :ASTM-D86بر کارآیی موتور تاثیر میگذارد.
از بین مشخصات فوق در این مثال ،سه مورد ( )1ف شار بخار راید )2( ،عدد اکتان و
( )3گراویتی موردنظر قرارمیگیرند .در ادامه ،این م شخ صههای کیفی و نحوه انجام
محاسبات مربوط به آنها معرفی میشوند.

حدود مشخصههای کیفی در تولید بنزین
بنزین مخلوطی اســت از گروههای هیدروکربنی که در مولکول خود بین  4تا  ( 10و گاهی  )12کربن دارند و از نظر کیفیت
احتراق به دو نوع معمولی و سوپر تقسیم میشوند .مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت فرآورده بنزین عبارتند از:
الف – چگالی :وزن حجمی بنزین در دمای  15درجه سانتیگراد که با هیدرومتر بر حسب کیلوگرم بر لیتر و یا کیلوگرم بر متر مکعب
اندازه گیری میشود .بنزین سنگینتر موجب کاهش مصرف سوخت میشود.
ب -تقطیر :تقطیر نشـــاندهنده دمایی اســـت که در آن بنزین از حالت گاز به حالت مایع تغییر حالت میدهد .چنانچه دمای %10
تقطیر بین  50تا  60درجه سانتیگراد با شد ،بنزین دارای مواد سبک کافی برای راهاندازی موتور در هوای سرد میبا شد .همچنین
چنانچه نقطه تقطیر  %50بین  90تا  110درجه سانتیگراد با شد ،تبخیر الیه میانی بنزین در دمای منا سب انجام میگیرد که امکان
ا ستفاده از توان حداکثر موتور را فراهم میکند .دمای  %90تقطیر مربوط به الیههای سنگین ا ست که اگر از  215درجه سانتیگراد
تجاوز کند موجب احتراق ناقص و تولید رسوب در موتور میگردد.
ج -فشار بخار :علیرغم ضرورت وجود مواد فرار در بنزین جهت روشن شدن موتور در زمستان ،وجود این مواد در زمستان باعث ایجاد
احتمال یخ زدن و در تابســتان باعث فراریت بنزین میگردد .بنابراین فشــاربخار راید بنزین با توجه به دمای محیط تعیین شــود و
معیار آن در فصــلهای مختلف ســال متفاوت اســت .به طور مثال فشــار بخار راید بنزین معمولی در ایران از ابتدای آذر ماه تا پایان
اسفندماه برابر  69کیلوپاسکال است.
د -عدد اکتان :معیار عدد اکتان با سابقه  70ساله برای م شخص کردن کیفیت سوخت خودروهای درون سوز و بر ا ساس مقای سه
کیفیت احتراق سوخت با سوختهای مبنای نرمال هپتان و ایزواکتان محا سبه می شود .این محا سبه در دوحالت سرعت زیاد (دور
900موتور) و سرعت معمولی (دور موتور  )600انجام میگیرد که به ترتیب به آنها روش موتور و روش پژوهش میگویند .جدول 2
مقادیر استاندارد مشخصههای کیفی را برای بنزین معمولی نشان میدهد.
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برنامه ریزی تولید .
جدول ( :)1مشخصات استاندارد فرآورده بنزین معمولی
مشخصه

واحد

دانسیته

Kg/m3

0/733

دمای  10٪تبخیر

°C

حداکثر 6۵

دمای  ۵0٪تبخیر

°C

حداکثر 11۵

دمای 90٪تبخیر

°C

حداکثر 180

نقطه جوش نهایی

°C

حداکثر 20۵

باقیمانده

°C

حداکثر 2

گوگرد کل

درصد وزنی

حداکثر 1/0

فشار بخار رد در
°C8/37

KPa

عدد اکتان
(پژوهشی)
عدد اکتان (موتور)

حدود

( 69از اول آذر
تا پایان اسفند)

--

حداقل 87

--

--

اجزا و برش های در دسترس برای مخلوطسازی و تولید بنزین
به طورکلی در ترکیب شیمیایی بنزین چهار نوع هیدروکربن دیده می شود :
( )1هیدروکربن های پارافینی
( )2هیدروکربن های الفینی
( )3هیدروکربن های نفتنی
( )4هیدروکربن های آروماتیکی
مواد حاوی این هیدروکربن ها یا از نفت خام در طی فرآیندهای پاالیش ،در پاالیشـــگاه نفت تولید
می شوند و یا به عنوان مواد میانی و افزودنی خریداری میگردند .در پاالی شگاهها عموما مجموعهای از
ترکی بات فوق در جر یان هر یک از فرآی ند ها تول ید میشـــو ند و با یک نام خوا نده میشـــو ند .این
نامگذاریها بیش از همه بر اســاس مواد حاضــر در برشهای برجهای تقطیر و یا خروجی فرآیندهای
دیگر شناخته میشوند .از این نظر میتوان آنها را نوعی نام گذاری صنعتی دانست .در ادامه به تعریف
مهمترین موادی که برای تولید بنزین از آنها استفاده میشود ،میپردازیم.
نفتا
نفتا به طبقهای از فرآوردههای هیدروکربنی با فراریت و اشــتعالپذیری باال گفته میشــود که شــامل هیدروکربنهای دارای  5تا  12اتم
کربن بوده و این ماده در برج تقطیر پاالیش نفت خام بین برشهای گازهای ســـبک (مثل الپیجی) و نفت ســـفید قرار گرفته و بین  12تا 38
در صد نفت خام را ت شکیل میدهد .همچنین میتوان در واحد آیزوماکس پاالی شگاه بر شهای سنگین حا صل از تقطیر نفت خام را به نفتا تبدیل
نمود که در این حالت به آن نفتای آیزوماکس میگویند .با استفاده از فرایندهای کاتالیستی میتوان نفتا را به بنزینهای اکتان باال تبدیل کرد.
نفتا در بازار معموال در دو نوع نفتای ســـبک (بین  30تا  60درجه با هیدروکربنهای  5و  6کربنی) و نفتای ســـنگین (بین  90تا  200درجه با
هیدروکربنهای  6تا  12کربنی) عرضــه میشــود .به این ترتیب محدوده دمای جوش نفتای ســنگین با نفت ســفید ( 150تا  275درجه) تداخل
دارد .در  5سال گذشته قیمت این محصول در بازارهای بینالمللی از حدود  1000دالر بر تن به حدود  400دالر بر تن تنزل کرده است.
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مروری کوتاه بر تاریخچه و دستاوردهای شرکت اپل

کـــمــــپـــانـــی اپــــل

صفر تا صد
فرزانــه عبــدی | امروزه تکنولوژی یکی از ابزارهــای
درآمدزایی تبدیل شده،داشـــــتن دانش کافـــــی تسلط بر ند
نـــــرمافزار و با اشـــــنی خـــــالقیت می تواند درآمدی ندین
میلیونی به همراه داشته باشد.

شـــرکت اپل ( )Apple.Incیک شـــرکت چند ملیتی آمریکایی
ا ست که در زمینه طراحی و ساخت لوازم الکترونیکی م صرفی و نرمافزار
کامپیوتر فعالیت میکند .کمپانی که با تالش چند جوان پایه گذاری و به
یــکــی از غــول هــای عــرصــــه تــکــنــولــوژی تــبــدیــل شــــد.
این شـــرکــت ابتــدا بــا نــام شـــرکــت کــامپیوتری اپــل ( Apple
 )Computer.Incدر شـــهر کوپرتینو در ایالت کالیفورن یا ،واقع در دره
سیلیکون کشور آمریکا تأسیس شد.
1977_ 1971 
تاسیس توسط استیو وزنیاک مهندس  21ساله کامپیوتر و استیو جابز 16ساله
کامپیوتر شخصی اپل  1وارد بازار شد
سرمایه گذاری مایک مارکوالبا به مبلغ 250هزاردالر
ساخت اپل2
1991_1980 
ورود اپل  3باوجود رقیب خود  IBMبه بازار
تولید مدل جدیدی از کامپیوتر به اسم مکنیتاش ونوت بوک و پاور بوک
سود زیاد حاصل از نوت بوک تولید شده با همکاری شرکت سونی
1997_ 1994 
شـــکســـت در راه ا ندازی خط تول ید پاورمکین تاش
باهمکاری  IBMو موتورال
بعد از  12سال ضرر مالی و ارزش پایین سهام با خرید
NEXTstep
از شرکت ا ستیو جابز وی به مدیر عاملی شرکت اپل
منسوب شد
200۵_1998 
بعد از یک ســـال از بازگشـــت جابز شـــرکت اپل یک
مکینتاش کامل را به نام آی مک به بازار معرفی کرد
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. Apple
 800000 سی ستم آی مک در آن سال فروخته شد و بعد از سال  1993این
اولین باری بود که اپل به سود می رسید
 اپل سی ستم عامل مک ا اس و اولین ای پد که د ستگاه پخش مو سیقی قابل
حمل بود را ارایه کرد که فروش  42میلیونی داشت.
 2006 اولین کامپیوترهای اپل که بین طرفدارانش به مکتل شهرت یافت ارایه شد
 2007 گوشی ای فون معرفی شد.
 2011 وضـــعیت مالی اپل :درامد  249/108بیلیون ،ســـود  790/33بیلیون و جمع
سرمایه  615/76بیلیون
2014 

اپــل بــه ســــود  18م ی لیــارد دالری در طول ســــه مــاه رســــیــد

درامد اپل در این ســـال  6/74میلیارد دالر و مجموع درامد نفتی ایران در ســـال

لگوی اپل

1392برابر 64میلیارد و  789میلیون دالر بوده است.

این لگو در ابتـدا توســـط
استیو جابز و همکــــارش رون وین
طراحــــی شد .خیــــلی ها معتقد
ه ستند این سیـــــب همان سیب
نیوتون است که این بار بر سر استیو
جـــابز فرود آمده اســـت .علت گاز
زده شدن آن نیز این ا ست که نماد
سیب کامل ممکن اسـت با گیـالس
اشت ـباه گرفته شود،ام ـا اگر سی ـب
گ ـاز زده را ترس ـیم کنی ـم مشخص
میشـــود که این ســـیب اســـت نه
گیالس!!

نحوه کسب وکار اپل
روش کسب وکار اپل پنهان است اما از این که اپل
بیشترین سود دهی و رشد فروش خود را مدیون فروش
اینترنتی و آنالین میباشد،میتوان فهمید که اپل
موقعیت تجاری خود را از طریق تجارت الکترونیکی
بدست اورده است.درآمد فروش انالین اپل در سه ماهه
اخیر در چین از جمع درآمد  5سال گذشته اش بیشتر
بوده است .
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کمی خودمانی تر
صندلی  ...صندلی !!!
لیال فوالدی | کمتر کسی را پیدا میکنید که از بازی صندلی صندلی دوران کودکی خاطره خوبی داشته باشد و یا آن را
دوست داشته باشد .همـان بازی که تعدادی صندلی ( یکی کمتر از تعداد نفرات) کنار هم می یدیم ،دور آنها می رخیدیم و
وقتی آهنگ تمام میشد باید بالفاصله روی صندلی مینشستیم ،یک نفر این وسط بی صندلی میماند و نا ار از بازی حذف
میشد .ه حق خوریها که در این بازی نکردیم و ه دلها که نشکستیم! حاال همین بازی حکایت این روزهای خیلیها شده با
این تفاوت که فقط سرعت مهم نیست و برای برد به پارامترهای دیگری نیز احتیاج است.

ناگفته پیداسـت که در اوضـاع و احوال امروزه
هیچ چیز و هیچ کس سر جای خودش نی ست و همه
جای دیگری ن ش ستهاند و جالبتر اینکه ک سی هم از
این مو ـضوع شاک ـی نیست ،چون به هر ح ـال همه
جایی پیدا کردهاند که بنشـــینند ولو اینکه با این کار
یک بنــده خــدایی مجبور شود جای دیگــری برای
نشــســتن پیـــــدا کند و او هم جای شــخص محترم
دیگری را بگیرد و این چر خه همینطور ادا مه پ یدا
میکند تا به اوضـــاع امروز که درگیر آن هســـتیم
میرسیم.
اصال مشکل از آن روزی شروع شد که ناگهان
هم ـه به این نت ـیجه رسی ـدند اگر دانشگاه ن ـروی و
مدرک دان شگاهی ندا شته با شی کالهت پس معرکه
اســت .دنیایی که پســرها حرفه پدر را ادامه میدادند
ناگهان به دنیایی تبدبل شـــد که همهی پســـرها ( و
البته دخترها) به دان شگاه سرازیر شدند و حتی برای
خیلی از آنها حرفهی پدر دیگر افت کالس داشت!!!
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صندلی صندلی.
البته این فقط اول ماجرا بود...
چند سال بعد از اینکه علم پدر آموزان پیش از این
ـ در واقع علم پدر نیاموختگان بعد از این ـ از درس و
دانشگاه فارق شدند ،نوبت به این رسید که وارد بازار کار
شوند و همین جا بود که ورق برگشت و کاشف به عمل
آمد که یا باید به حرفه پدر روی بیاورند یا فکر دیگری به
حال خود کنند ،که راجع به دسته اول مشخص است چه
اتفاقی افتاد؛ یک مشت لیسانسه ( و حتی در برخی موارد
فوق لیسانسه) که معتقد بودند ( و هستند) عمر خود را
تلف کرده و کجا آدم با درس و دانشگاه به جایی میرسد و
میروند سرکاری که باید!
و اما دسته دیگر که خود به چهار دسته تقسیم میشوند:
دسته اول آنهایی هستند که با توجه به برخی تواناییها و آپشنهای ذاتی( مدیونید فکر کنید بند پ هم جزء این آپشنها محسوب
میشود!) شغلهایی متناسب با تحصیالتشان پیدا کردند و به خوبی و خوشی دارند زندگیشان را میکنند.
دسته دوم کسانی هستند که صندلیای مربوط به استعداد و عالیقشان پیدا کردند اما صندلیها ربطی به رشته تحصیلی آنها ندارد ولی
جایی است که به آن تعلق دارند و به قول خارجیها  is the place that they suppose to beو آنها هم با تمام مشکالت به
خوبی خوشی زندگی میکنند.
دسته سوم تلفیقی از دسته اول و دوم است ( البته با یک تفاوت کوچک که خیلی هم مهم نیست) به این صورت که با توجه به
تواناییها و قابلیتهای ذاتی صاحب صندلیهایی می شوند که نه تنها هیچ ربطی به تحصیالتشان ندارد بلکه به همان تواناییها هم
ربطی ندارد ولی جالب است بدانید حتی آنها هم به خوبی و خوشی زندگی میکنند.
و اما دسته چهارم ...کسانی که به قولی میشود گفت سرشان بیکاله مانده ،یا به عبارت بهتر صندلیای پیدا نکردهاند که روی آن
بنشینند و ما اصطالحاً آنها را « بیکار» صدا میکنیم که البته اگر به قضیه نگاه تکنیکی داشته باشیم این بندگان خدا اصالً هم بیکار
نیستند و هر روز صفحه نیازمندیهای روزنامه را مرور می کنند و شغل آنها دنبال کار گشتن است!!! ولی متأسفانه کار سواره و این
بیچارهها پیاده و همه به این نتیجه میرسند بابا کار کجا بود؟ و دوباره سرشان را میاندازند پایین و میروند دنبال کار!
راستش را بخواهید از آنجایی که همه دارند به خوبی و خوشی زندگیشان را میکنند بجز دسته چهارمیها ،ما هم نتواستیم این ظلم
و تبعیض را تاب بیاوریم و در جست و جوی راه حلی برای بیکاری بودیم که البته واضح است به نتیجهای نرسیدیم چون اگر راه حلی
وجود داشت زرنگ تر از ما هم بود که آن را پیدا کند و ریشه این ماجرا را بخشکاند ولی تنها کمکی که از دستمان برمیآید این است
که بیکارهای محترم پیشنهاد کنیم رویکرد خود را عوض کنند و مثل بقیه دستهها دنبال راه حل دیگری باشند و این که امیدشان به
خدا باشد ،انشااهلل همه چیز درست میشود!!
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معرفی کتاب.
لیال فوالدی| کتاب تئوری انتخاب (درآمدی بر روانشناسی امید)
نویسنده :ویلیام گالسر
مترجم :علی صاحبی
انتشارات :سایه سخن
سال انتشار1390 :
تئوری انتخاب یک تئوری مبتنی بر روانشناسی کنترل درونی است
که معتقد است گذشته بر زندگی کنونی ما اثر شگفتی دارد ،ولی تعیین
کننده رفتار کنونی ما نیست.
تئوری انتخاب معتقد است هنگامی که افراد در ارضای نیازهای خود ناکام
میشوند ،دست به رفتار میزنند .یعـ نی رفتار و عمل خاصی را انتخاب
میکنند تا شاید بدان وسیله نیازشان را براورده کنند.

بر خالف مازلو که معتقد بود نیازها سلسله مراتب دارند و تا یکی از آنها اشباع نشود ،نیاز دیگر در وجود ما سر بر نمیآورد،
گالسر معتقد است که اولویت نیازها برای هرکسی متفاوت است .این نیازها و اولویتهای آنان ،ریشه انتخابهای مهم زندگی ما را
تشکیل میدهند.
انتظار میرود در پایان مطالعه این کتاب بیشتر از محیط بیرون ،بتوانید تمرکز بیشتری روی درون خود بگذارید .آنگاه است که
به قدرت درونی خود پی برده و قادرید توانایی بهرهگیری بیش از پیش از آن را در خود تقویت کنید.

ویلیام گلسر را به عنوان منتقد روش متعارف روان
درمانی می شناسند .کسی که معتقد است قسمت
عمدهی آنچه ما به نام بیماریهای ذهنی میشناسیم،
بخشی از ویژگیها و رفتارهای یک انسان سالم است !
فقط به دلیل اینکه ما منطق رفتـارهای خودمان و
دیگـران را به درستـی نمیفهمیم ،نمیتوانیم به
سادگی آنها را تغییر دهیم و ترجیح میدهیم از
برچسب های پیچیده برای آنها استفاده کنیم .دغدغه
اصلی گالسر ،افزایش شادی و رضایت و مسئولیت
پذیری انسانهاست.
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سرگرمی .
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