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از شما همکاران 
خوبم در شركت هاي 
نارديس، نوتاش، 
توبا، فراب بين الملل 
و سرمايه گذاري 
كاركنان و كليه 
همکاران معاونت ها و 
مديريت هاي شركت 
فراب، كه با پشتکار و 
تالش خستگي ناپذير 
خود، موجبات حركت 
رو به رشد و توسعه 
همه جانبه شركت 
را فراهم نموده ايد 
تقدير مي نمايم و 
دستان كليه همراهانم 
در كارگاه هاي اجرايي 
داخل و خارج كشور 
را به گرمي مي فشارم

همكاران گرامي، سالم
سال90باهمهفرازونشیبهاباموفقیتسپريشدوتوانستیمبهسهمخودمان،

گامهايمهميرادرعرصهاجرايطرحهايبزرگکشوربرداریم.
در فراب پروژههايجدید،شرکت اخذ و بازاریابي زمینه در اینسال، در
مناقصههاياحداثنیروگاهحرارتيالصدردرکشورعراقوکنتورهايهوشمنددر
دواستانزنجانوبوشهربهعنوانبرندهاعالمشد.واگذاريتامینتجهیزاتطرح
خطدوقطارشهريمشهد،واگذاريطرحاحداثتصفیهخانهشیراز،واگذاري
قراردادطرحنیروگاهسردشتوابالغقراردادتامینمالي،طراحيوساختنیروگاه
سدتنظیميزایندهرود،ازدیگردستاوردهايشرکتفراب،درسال90ميباشد.

عالوهبرموفقیتهايبهدستآمدهدراخذپروژههايجدید،شاهدپیشرفت
خوبيدراجرايطرحهابودیم.عليرغموجودمحدودیتهايبسیار،فعالیتهاي
مهندسي،تامینتجهیزاتواجرايکارهايساختمانيونصبطرحنیروگاهسیکل
ترکیبيشیرکوه)یزد(،بهعنواناولیننیروگاهتحتمالکیتفراب،باجدیتدنبال
شدوشاهدرشدمناسبيدررونداجرايآنبودیم.عملیاتنصبتجهیزات
طرحهايسنگتوده2،گتوندعلیا،سیاهبیشهوسیمرهنیزباپیشرفتخوبي،توسط
همکارانپرتالششرکتنوتاشدنبالشد.انجامفعالیتهايطرحچندمنظوره
اومااویادرکشورسریالنکا،بهعنوانیکيازبزرگترینطرحهايشرکتدرسال
90،ضمنسپريکردنموفقفازهاياولیه،واردمراحلعملیاتيواجرایيگردید.
درساليکهگذشت،موفقبهراهاندازيواحداولنیروگاهسنگتوده2در
کشورتاجیکستانواتصالآنبهشبکهبرق،درزمانيزودترازموعدمقرردر
برنامهزمانبنديشدیم.درحوزهطرحهايآبيداخلکشور،آخرینواحدنیروگاه
کارونچهارراهاندازيوتحویلموقتشدودرحوزهطرحهاينیروگاهحرارتي،
دومینواحدنیروگاهگازيسیري،عليرغموجودمشکالتينظیرعدمحضور
سوپروایزرهايخارجي،راهاندازيوتحویلموقتگردید.راهاندازيدوواحد
گازيوسهواحدبخارنیروگاهسومپاالیشگاهآبادانوبهرهبرداريکاملازآنها،از
دیگروقایعبااهمیتسال90ميباشد.دراینسال،طرحتانابهعنواناولینطرح
شرکتدرخارجازکشور،عینادرپایانزمانیکسالهتحویلموقت،تحویلدائم

شد.
شرکتناردیسبااخذپروژهبزرگیوتیلیتيوشیرینسازيپاالیشگاهمیعانات
گازيبندرعباس)ستارهخلیجفارس(وفازهاي22تا24پارسجنوبيوشروع
فعالیتهايآنها،سالپرکاروفعاليراداشت.فعالشدنطرحNGLخارگو
پیشرفتمطلوبآنوهمچنیننهایيسازيتفاهمنامهمیدانگازيکیش،ازجمله
اقداماتمهمانجامشدهتوسطاینشرکتميباشند.ازدیگرموفقیتهايگروه
فراب،کهباپشتکارواهتمامهمکارانشرکتتوبابهوقوعپیوست،اتمامطراحيو
آغازساختتوربینهاينیروگاهآزادبهعنواناولینتوربینآبيمليکشورميباشد.
همچنیندرسال90،شرکتتوباباهمکاريشرکتناردیس،بهحوزهمدیریت
ساختوبازرسيطرحهاينفت،گازوپتروشیميورودنمود.حضورشرکت
نوتاشدرحوزهاجرايطرحهاينفتوگازوپتروشیميازجملهطرحخارك،
طرحشیرینسازيگازمایعایرانالانجيوطرحیوتیلیتيفازهاي22تا24
پارسجنوبي،ازدیگررویدادهايمهمگروهفرابميباشد.ازدستاوردهايمهم
اینرویداد،ميتوانبهنصب9000تنتجهیزاتسنگین،براياولینبارتوسط

امکاناتومنابعداخلکشور،اشارهنمود.درسال90،انعقادقراردادبهرهبردارياز
نیروگاهگتوندعلیا،بهرهبرداريازطرحسنگتوده2ونزدیكشدنبهبهرهبرداري
ازطرحشیرکوه،منجربهاتخاذتصمیمدرخصوصایجادمعاونتبهرهبرداريو

تعمیراتدرشرکتشد.
با متعدد کارگاههاي برگزاري فراب، اداري برج اجرایي عملیات شروع
حضورمعاونینومدیرانمستقلشرکتبهمنظورتعییناهدافاستراتژیك
فرابتاسال95،تقدیرازشرکتفراب،بهعنوانصادرکنندهنمونهکشور،براي
دومینسالمتواليودریافتتندیسبلورینجایزهمدیریتماليایران،ازدیگر

وقایعودستآوردهايسال90ميباشد.
دراینسال،بخشقابلتوجهيازتوانماليفراب،بهدلیلاستراتژيهايکالن
شرکت،صرفاجرايطرحهايسرمایهگذاري،نظیرشیرکوهوداالهوگردید.عالوه
برآن،باعدمدریافتمبالغقابلتوجهيازمطالباتازکارفرمایانمواجهبودیم.
امااینموضوعنهتنهاموجبحرکتفراببهسمتاتخاذسیاستهايانقباضي
نگردید،بلکهمدیریتمناسبسرمایههايانسانيموجود،درکسبکامیابيهاي

برشمردهشدهموثربود.
درآستانهسالنو،خداوندمتعالراسپاسگزارمکهبههمهمافرصتهمکاريدر
کناریکدیگرراعنایتفرمودهاستتاباهمکاريوهمدلي،گامهايبلنديرادر

جهتپایداريوموفقیتشرکتبرداریم.
سال91برايگروهفراب،ساليپراهمیتوحساسميباشد.راهاندازيو
بهرهبرداريهرچهزودترازطرحنیروگاهسیکلترکیبيشیرکوه،اتمامساختو
راهاندازيتوربینهاينیروگاهآزاد،راهاندازيوتحویلموقتواحدهايطرحهاي
گتوندعلیاوسیاهبیشهوواحددومطرحسنگتوده2،شروععملیاتاجرایيو
پیشبردسریعنیروگاهالصدردرکشورعراقباتوجهبهمدتزمانکوتاهآن،شروع
عملیاتاجرایيطرحهايتصفیهخانهشیراز،کنتورهايهوشمندوخطدومتروي
مشهد،اتمامعملیاتاجرایيطرحپارسیان،اجرايموفقپروژههاينفت،گازو
پتروشیميوسایرطرحهاينیروگاهآبيدردستاجرا،بهثمررساندنقدمهاي
نهایيبرايتامینماليطرحهايداالهو،خداآفرینوزایندهرود،جدیتبیشتردر
اخذپروژههايجدیددرحوزههايکاريفعليفرابونیزورودبهحوزهطرحهاي
صنایعمعدني،ازجملهمهمترینرخدادهايپیشرويشرکتدرسالبعدميباشد.
درکناراهدافمذکور،امیدوارمبتوانیمباتالشومشارکتکلیههمکاران،

حضوريموفقیتآمیزدرجایزهمليبهرهوريوتعاليسازمانيداشتهباشیم.
ازشماهمکارانخوبمدرشرکتهايناردیس،نوتاش،توبا،فراببینالمللو
سرمایهگذاريکارکنانوکلیههمکارانمعاونتهاومدیریتهايشرکتفراب،
کهباپشتکاروتالشخستگيناپذیرخود،موجباتحرکتروبهرشدوتوسعه
همهجانبهشرکترافراهمنمودهایدتقدیرمينمایمودستانکلیههمراهانمدر

کارگاههاياجرایيداخلوخارجکشوررابهگرميميفشارم.
امیدوارمباکمكوتالشمضاعفکلیههمکاراندرسال91،راهموفقیتو
کامیابيراهمچونگذشته،همراهباخالقیت،سختکوشي،همدلي،یکپارچگي،

همافزایيوصمیمیتبیشازپیش،باسربلنديطيکنیم.
ساليخوبوسرشارازسالمت،سعادتوشادکاميرابرايشماوخانواده

محترمتانآرزومندم.
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قرار بود كه اين 
يادداشت ها با نقد 

عملکرد هيات مديره 
)هيات مديره هاي( 

فراب طي 20 سال 
گذشته ادامه يابد 
و دوره هاي خوب 
و بد هيات مديره 

تحليل شود اما 
اعتقاد دوستان ناصح 

و ياران مشفق و 
همکاران صديق بنده 
اين بود كه حتي اين 

حد كلي گويي نيز 
ممکن است خاطري 
را آزرده كند، خاري 
به پاي كسي خلد و 

به قرينه»هركسي 
از ظن خود شد يار 
من« باعث رنجش 

افردي مي شود يا 
وحدت سازماني را 

خدشه دار كند و 
اذهان را آشفته سازد 
و بهتر است كه فعال 

مسکوت بماند

قراربودکهاینیادداشتهابانقدعملکردهیاتمدیره)هیاتمدیرههاي(فراب
طي20سالگذشتهادامهیابدودورههايخوبوبدهیاتمدیرهتحلیلشود.
تصوربندهاینبودکهایناقدامبيآنکهبهزمانخاصياشارهکندودرمورد
اشخاصمعینيبحثکند،بتواندبهعنوانمنظرودیدگاهیكنفرکهطي30سال
گذشتهباهیاتمدیرهحدود25شرکتتولیدي،خدماتيوپیمانکاريهمکاري
داشتهاست،موردتوجهقرارگیرد.25شرکتيکهاگراعضايهیاتمدیرههر
شرکترا5نفرفرضکنیموبازهمفرضکنیمکهاعضايهیاتمدیرههرشرکت
حداقلیکبارطيمدتهمکاريتغییرکردهباشند،عمالمجموعهاي250نفرهرا
شاملميشود.امااعتقاددوستانناصحویارانمشفقوهمکارانصدیقبندهاین
بودکهحتياینحدکليگویينیزممکناستخاطريراآزردهکند،خاريبهپاي
کسيخلدوبهقرینه»هرکسيازظنخودشدیارمن«باعثرنجشافرديميشود
یاوحدتسازمانيراخدشهدارکندواذهانراآشفتهسازدوبهتراستکهفعال
مسکوتبماند.مننیزبااینتوصیههمراهشدمویادداشتشمارهقبلرادرنیمه
راهرهاکردمتادرزمانوزمانهدیگريآنرابنویسمیااصالننویسموفراموش
کنم.همچنانکهعینالقضاهفرمود:»ايدوست!نههرچهدرستوصواببود،روا
بودکهبگویند...چیزهانویسم.بي»خود«،کهچون»واخود«آیم،برآنپشیمانباشم

ورنجور،ايدوست!
...................................................................................................................

چوناحوالعاشقاننویسم،نشاید.چوناحوالعاقالننویسمهمنشایدوهرچه
نویسمهمنشاید.اگرهیچننویسیمهمنشایدواگرگویمنشایدواگرخاموشگردم

همنشاید!واگراینواگویمهمنشایدواگروانگویمهمنشاید...«

كميته تعالي سازماني
نیمهدومسال1380ونزدیكبهیکسالقبلازراهاندازياولینواحدهاي
، کارون3( مسجدسلیمان، کارون، )کرخه، فراب شرکت چهارگانه پروژههاي
کمیتهايبهنامکمیتهراهاندازينیروگاههاتشکیلگردید.هدفازتشکیلاین
کمیته،شناسایيمسائلومشکالتراهاندازي،حلوفصلآنهادرمدتزمان
باقيماندهآمادهشدنبرايانجامقسمتهاونهایتاراهاندازيبود.فراب،تجربه
قبلي»سنکرون«نداشتوطبیعيبودکهدرجریان»سنکرون«اولینواحدها،مسائل
ومشکالتيکهپیشازآندرجریانطراحي،ساختونصبواحدهاموردتوجه
قرارنگرفتهبودباعثدوبارهکاريوتاخیردر»سنکرون«واحدشود.اعضايکمیته
راهاندازيبهدوگروهاعضايثابتواعضايمتغیر،تقسیمميشدند.اعضايثابت،
درحقیقتمعاونینستاديشرکتبودندکهمسئولیتپشتیباني،مهندسي،تدارکاتي،
مالي،اداري،کنترلکیفیتو...پروژههارابرعهدهداشتندواعضايمتغیرمعاونین
اجرایي)مجریانطرحها(بودندکهمرتبطباپروژهموردبحثبهجمعميپیوستند
ومطالباتخودراازستادبیانميکردندوستادميبایستيباتعیینتاریخدقیقو

مشخص،خواستههايآنان)خواستههايپروژه(رابرطرفمينمود.
اینکمیتهنقشياساسيدرپیشبردراهاندازيواحدها،رفعموانعوگلوگاههاي
پروژهوآمادهکردنبخشهايمختلفسازمانبرايروزبزرگراهاندازياولین
واحدها،ایفانمود.باتوجهبهرویکرداصلياینیادداشتهاکهتشریحسازمانو

ساختارونظامتصمیمگیريدرشرکتفراباست،الجرمازذکرجزئیاتکار
فشردهیکسالهکمیتهراهاندازيوطرحموضوعاتبيشماريکهدراینجلسات
مطرحوموردبحثوبررسيقرارگرفتوالنهایهبیانراهکارهایيکهبراي
مشکالتاندیشیدهشدميگذرم.پسازراهاندازيموفقاولینواحدهايکرخه،
مسجدسلیمان،کارون1وبایكفاصلهزمانيیکساله،سنکروناولینواحدپروژه
کارون3،کمیتهراهاندازيتعطیلنشدوجلساتهفتگيوسپسدوهفتگيآن
تداومیافت.دستوراصليجلساتاینکمیتهبدینصورتتعریفشد:شرکت
فرابطيسالهايگذشته،ازجنبهسازمانوتشکیالتوساختاروسیستمونظام
اجرايپروژهچهاشتباهاتيداشتهاست؟بهبیاندیگرباتوجهبهتجاربکسبشده
و»راهطيشده«چنانچهقراربودبااطالعاتوآگاهيهايامروزین)سال81(،

فرابسازماندهيميشد،نسبتبهگذشتهچهتغییريميکرد؟
آیاهمچنانچارتماتریسيانتخابميشد؟آیاتقسیمکارمهندسيوبازرگاني
درستبودهاست؟آیاسازمانوتشکیالتکارگاههابهترینانتخاببودهاست؟
آیاکارکردبازرسيوکنترلکیفیتوجایگاهسازمانيایننهادصحیحبودهاست؟
آیاطراحيهايانجامشدهدرمهندسيبهینهبودهاست؟آیارویکردساختداخل
و تهران در طرح اجرایي تشکیالت مناسبات آیا است؟ بوده درستي رویکرد
کارگاههابهخوبيتعریفشدهاست؟آیادراجرايپروژهها،برنامهریزيوکنترل

پروژهموردتوجهبودهاست؟آیا......؟آیا.....؟
تاآنجاکهبهخاطردارم)والبتهسندمکتوبآنقاعدتابایستينزدهمکاران
معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمهاموجودباشد(حدود18اشکالوایراد
ساختاريتوسطاعضايشرکتکنندهدرجلساتکمیتهراهاندازيمطرحگردید
وقرارشدطيجلساتيایناشکاالتوایراداتموردبحثوبررسيقرارگرفتهو
راهحلاصالحيبرايآنهاتعریفشود،بدینترتیبعمالاعضايمتغیرکمیتهراه
اندازينیزبهعنواناعضايثابتتلقيگردیدند.ازاینپس،دیگردستورجلساتبا
عنوانکمیتههمخواننبودوبههمیندلیلازاواخرسال82ناماینکمیتهبهکمیته

تعاليسازمانيتغییریافت.پارهايازمواردمهم18گانهفوقبهشرحزیربود:
-معناومفهومبرنامهریزيوکنترلپروژهبهدرستيدرطرحهاياجراشدهبه
کارگرفتهنشدهاست.اگرچهطرحهايچهارگانهباسرعتخوبياجراشدنداما
نظام»کنترلپروژه«باعثاجرايسریعطرحنبودهاست!درحقیقت»کنترلپروژه«

جایگاهواقعيدرنظاماجرايپروژهنداشتهاست.
-درفرآیندبازرسيهايساختتجهیزات،مشکالتزیاديپدیدآمدهاست
کهناشيازشکافبینمدیریتبازرسيوکنترلکیفیتازیكسوومجريطرح
مربوطهازسويدیگربودهاست.اقالمزیاديبدونبرچسبتاییدکیفیتبهکارگاه
ارسالشدهاندومغایرتهايفراوانيدرزماننصبتجهیزات،راهاندازيوتحویل

بهکارفرمابروزکردهاست.
-درانعقادقراردادباکارفرماازیكطرفوباپیمانکارانازطرفدیگربهدلیل
عدمتجربهکافي،مشکالتزیاديپدیدآمدهاست.سیستمکنترلکیفیتمورد
انتظارازپیمانکاران،تعریفنشدهاست،لیستمداركفنيقابلتحویلبهکارفرما

تدقیقنشدهاستو...
ادامه در صفحه 27
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اخبار سازمان

نيروگاه  واحد  اولين  بهره برداري  شروع  
برق آبي سنگ توده 2

انجام عمليات وایندینگ استاتور واحد دوم 
نيروگاه برق آبي سنگ توده2

ادامه قالب بندي و بتن ریزي فونداسيون پایپ 
رك ها و پدستال ها در ترین هاي 1 و 2 سایت 

ایران ال ان جي

اخبارداخلی

سرخط اخبا ر شركت نوتاش

شركت در مناقصات و قراردادها 

بهره برداري اولين واحد نيروگاه برق آبي سنگ توده2 در كشور تاجيکستان

اخبار شركت نوتاش

پــسازراهانــدازيوســنکرونواحــداولنیروگاه
سنگتوده2درمورخ90/10/9،فعالیتهايمربوطبهدوره
بهرهبرداريآزمایشــيواحداولنیزتوســطعواملکارگاه

درحالانجامميباشد.

همچنینکلیــهفعالیتهايبهرهبــرداريونگهداريو
تعمیــراتواحداول،درحالحاضروتازماناســتقرارتیم
معاونتبهرهبرداريوتعمیراتشــرکتفراب،بامدیریت

وســازماندهيشرکتنوتاشدرحالانجامميباشد.

راه اندازي اينترانت جديد شركت نوتاش
اینترانتداخليشــرکتنوتاشباهــدفایجاددرگاهي
برايهمکاراناینشــرکتوسایرهمکارانمجموعهفرابو
همچنیناطالعرسانيپیشرفتپروژههاواخبارداخليسازمان
 www.notash-afra.wsراهاندازيشد.اینسایتبهنشاني

قابلاستفادههمکارانميباشد.

راه اندازي وب سايت جديد شركت نوتاش
شرکتنوتاشدرراستايارتقايکیفيخدماتوبابهرهگیري
ازآخرینروشوفناوريهاينوینطراحي،وبســایتجدید
 www.notashafra.خودراراهاندازيکرد.اینسایتبهنشاني
comقابلدسترسياستودارايبخشهايمتعدديبهمنظور

معرفيشرکتنوتاش،حوزههايفعالیتو...ميباشد.

نظرسنجيشرکتفرابازبرخيکارفرمایانخودباموفقیت
بهانجامرســید.بهگــزارشخبرنگارما،بــاتوجهبهاهمیت
سنجشرضایتمشتریانوبررسيمستقلنظراتآنهادرمورد
عملکردشرکتفرابدراجرايطرحها،ایننظرسنجيبهطور
ساالنهازکارفرمایانمحترمانجامميشود.بهاینمنظورنماینده
مدیریــتبههمراهرئیسبخــشتضمینکیفیتباحضوردر
محلکارفرما،نقطهنظراتایشــانرادریافتمينمایدوطي

گزارشــيعملکردفرابدرطرحهــايمختلفرابهمجریان
طرحومدیرعاملاعالممينماید.مشــکالتشناســایيشده،
توســططرحهاریشــهیابيودرجلساتمشــتركنسبتبه
تعریفاقداماتاصالحياقدامميگردد.گفتنياســتدرسال
جارينیز،تاکنوننظرســنجيازکارفرمایانطرحهايسیمره،
گتوندعلیا،پارســیانوداریانانجامشدهاستونتایجمربوطه

بهحوزههايذيربطاعالمخواهدشد.

توسعهبازارشرکتنوتاشباهمکاريمدیریتمهندسياین
شرکتپیشنهادقیمتاجرايکارهايساختمانيتصفیهخانهآب
شربشیرازراتهیهوارائهکرد.الزمبهذکراستقیمتپیشنهادي
نوتاشموردقبولقرارگرفتهوپیشنویسقراردادمشــارکت

فراب-نوتاشبراياجرايپروژهمذکوردرحالتهیهميباشد.
TailGasTreatmentپیشــنهادقیمتاحداث2واحد
درکنارواحدبازیافتگوگردپاالیشگاهفاز2و3پارسجنوبي
بهمنظورافزایشبازیافتگوگرد،نیزبهشرکتناردیسارائه

گردید.

مناقصات برگزار شده 
-مناقصهاجرايفعالیتهاينصبســهواحداســتاتور

نیروگاهسیمرهبرگزارگردیدوپیمانکاربرندهمشخصشد.
-مناقصهســاختونصباسکلتفلزيپروژهانجيال
خاركتوســطواحدتوســعهبازاربرگزارشدواجرايکار،

توسطامورقراردادهابهبرندهمناقصهابالغگردید.

قرارداد پروژه هاي نفت و گاز
پسازبرگزاريجلســاتمتعدد،قراردادهايپروژه،اجراي
فعالیتهايساختمانيومدیریتنصبوراهاندازيتجهیزات
واحدهايیوتیلیتيفازهاي24-22وقرارداداجرايفعالیتهاي
ساختمانيونصبوراهاندازيتجهیزاتطرحشیرینسازيایران
الانجيبینشرکتهايناردیسونوتاشدرحالنهایيشدن

استوظرفروزهايآیندهبهامضايطرفینميرسد.

نصب ترانسفورمرها و كانتينرهاي
  SEE & AUX & SFC & GCB

نيروگاه شيركوه یزد

با توجه به اهميت سنجش رضايت مشتريان صورت گرفت

نظر سنجي فراب از برخي كارفرمايان خود
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سر خط اخبار
شركت نارديس

برگزاري كارگاه آموزشي در سومين 
كنفرانس ملي  سد و نيروگاه هاي برق آبي
دراولینکنفرانسبینالملليوسومینکنفرانسمليسدو
نیروگاههايبرقآبي،کارگاهآموزشيباعنوان"تجربهفرابدر
طراحيوساختتوربینهايبرقآبي"توسطشرکتتوبابرگزار
شد.بخشاولاینکارگاهدربارهتجربهطراحيتوربینهايآبي
توسطآقايمهندسمیریانارائهشدکهضمنآن،گزارشيدرباره
اقداماتدردستاجرادرخصوصطراحيتوربیننیروگاههاي
آزادوطرحتوسعهگتوندنیزارائهگردید.بخشدومکهتوسط
آقايمهندسبنیاديارائهشد،بهتشریحتجربیاتتوبادرباره

ریختهگريوساختویکتگیتاختصاصداشت.

بازرسي نهايي ويکت گيت هاي
 واحد دوم پروژه سيمره

بازرســينهایي)ردهC(24عددویکتگیتولورهاي
واحددومپروژهســیمرهدرنیمــهاولبهمنماه،باحضور
نمایندگانکارفرماومشاورطرحباموفقیتبهپایانرسید.
پیشبینيميگرددواحدسوماینمجموعهفروردینماهسال

آیندهبهکارفرماتحویلگردد.

نصب سنگين ترین تجهيز )T1201( سایت 
پروژه شيرین سازي كارخانه ایران ال ان جي

پروژه  بویلرهاي  به  مربوط  استك  نصب  
تاسيسات جانبي NGL خارگ 

ورود اولين استك بویلر ساخته شده توسط 
شركت آذراب و تخليه در نزدیكي محل نصب در 

UNIT21 پروژه پاالیشگاه ستاره خليج فارس 

روند پيشرفت مخازن ذخيره 
Steam Condensate در پروژه واحد یوتيليتي 

فازهاي 22 تا 24 پارس جنوبي

اخبار توبا

اخبار سازمان

مديريت ساخت پمپ هاي
 پروژه ايران ال ان جي به توبا محول شد

مدیریتســاختپمپهايپروژهشیرینسازيایرانالانجياز
سويشرکتناردیسبهشرکتتوبامحولشد.گفتنياستتامین
پمپهايمذکوربهشرکتپتکوواگذارگردیدهوعملیاتساخت
ازمدتيپیشآغازشدهاست.واگذاريمدیریتساختبویلرهاي
انجيالخاركومدیریتساختونظارتبرحسناجرايکار
ســاختوتامین4واحدبویلریوتیلیتيطــرحانجيالخارك،
هریكبهظرفیت160تنبخاردرساعتنیز،ازسويشرکتناردیس
بهشرکتتوباسپردهشدهاست.عملیاتساخت،درشرکتصنایع
آذرابباپیشرفتخوبيدرحالانجاماست.تامینموادخامموردنیاز
ساختبویلرهابهطورکاملانجامشدهوبهطورموازيمراحلساخت
وکنترلکلیهاجزايبویلرهايمورداشــارهدرحالاجراميباشد.
درحالحاضرســاختبخشهايعمدهايازبویلرهاياینطرح
شــاملانواعدرامها،تیوبها،استكها،استراکچرهاو...انجامشده
وآمادهارسالبهسایتميباشد.همچنینتامینبخشيازتجهیزات
مانندمشــعلها،دمندهها،ابزارهايدقیــقو...نیزازمنابعمختلف
داخليوخارجيدرجریاناست.هماهنگيوتعاملمثبتودرك
کارشناســيمتقابلبینتوباوبازرسشخصثالثدراینپروژهاز

عواملپیشبرندهوسرعتسازپروژهميباشد.

ششــمینجشنوارهصنعتيمکانیكشریفباهدفتقویت
ارتباطصنعتودانشگاهازیکماليسوماسفندماهدردانشگاه
صنعتيشریفبرگزارشد.بهگزارشروابطعمومي،افتتاحیه
جشنوارهروزدوشنبهیکماسفندماهدرتاالرجابربنحیاندانشگاه
باحضورمسئوالنصنایع،اساتیددانشگاهودانشجویانبرگزار
شد.دراینمراسمابتداگزارشيتوسطدکترساالریهدبیرجشنواره
وعضوهیاتعلميدانشکدهمهندسيمکانیكدانشگاهصنعتي
شــریفازجشنوارهوپیشــرفتهايصورتگرفتهنسبتبه
جشنوارههايپیشینارائهشدوسپسبرنامههايجشنوارهششم
ارائهشــدند.پسازوي،دکترسعیديرییسدانشکدهمکانیك
دانشــگاهصنعتيشریفورییسجشــنوارهضمنخوشآمد
گویيبرگســترشوتعمیقرابطهبینصنعتودانشگاهتأکید
کرد.سخنرانيدکترسهرابپورعضوهیاتعلميدانشگاهصنعتي
شریف،دکترعالميعضوهیاتعلميدانشگاهتربیتمدرسو
عضوجشــنوارهفیلمهايصنعتي،مهندسقاسمزادهقائممقام

معاونتمهندسيگروهخودروسازيسایپاوهمچنینمهندس
فکورمدیرعاملشرکتنفتمناطقمرکزيازدیگربخشهاي
مهممراســمافتتاحیهبود.نقطهعطفمراسم،گزارشمهندس
عباسقليزادهمدیرعاملشرکتتوبابود.ويابتداضمنمعرفي
شرکتفرابوتوباوتشریحعملکردآنهابهطرحهايمشترك
اینشــرکتهادرسالهايگذشتهاشارهکردومراحلونحوه
ســاختتوربینراتبیینکرد.طيســهروزنشست»دانشگاه
صنعتي،صنعتدانشــگاهي«کهباهدفایجادمحیطمذاکره
صنعتودانشگاهبرگزارشد،سهضلعمثلثدانشگاهیان،صنعت
گرانوتصمیمگیرندگانسیاسيبهسخنرانيپرداختند.برگزاري
19کارگاهآموزشيوفرصتشغليچوناصولوفنونمذاکره،
ابزاردقیقوتفکرومدیریتاستراتژیكازبخشهايمهمجانبي
درطولجشنوارهششمبود.گفتنياستفراببهعنوانیکياز
حامیاناصلياینجشنوارهصنعتي،درنمایشگاهجانبيآننیز

شرکتداشت.

حضور فراب در جشنواره مکانيك دانشگاه شريف و نمايشگاه جانبي آن
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اخبار صنعت
آب و برق جهان

علیرضا تاج بخش* 

بهره  برداري Kamchay، خبر خوش آغاز سال )كامبوج( 
بابهرهبرداريازطرح193مگاواتيKamchay،بزرگتریننیروگاه
بهرهمندي ضمن و گردید انرژي تولید مدار وارد کامبوج کشور
شهروندانمناطقجنوبي،امکانصادراتانرژيبهویتنامنیزمیسرشده
است.اینطرحکهتوسطSinohydroطيقرارداديBOTباارزش
280میلیوندالراجراميگردد،44سالبهرهبرداريازنیروگاهرابراي
سرمایهپذیربهارمغانآوردهاست.شایانذکراستکهاجراياینطرح
تنهابخشيازبستهنیروگاهيکامبوجباسرمایهگذاريطرفچیني
استودرادامه،چهارطرحدیگربهارزشمجموع1/4میلیارددالر
وظرفیتمجموع640مگاوات،تولیدانرژيسبزرادرسال2015به

ارمغانخواهندآورد.

رونق پروژه هاي گرجي
در گذر سرمايه گذاري هاي خارجي )گرجستان( 

نیروگاههايکوچكو بهویژه آبيو چندياستاجرايپروژههاي
متوسطدرکشورگرجستانباتوجهبهسیلسرمایهگذاريهايخارجي
با OPICرونقگرفتهاست.اخیراًشرکتسرمایهگذاريآمریکایي
اختصاصتسهیالت58میلیونیورویيجهتاحداثنیروگاهآبي46
مگاواتيMtkvari،نویدصادراتانرژيالکتریکيراازگرجستانبه
ترکیهبهارمغانآوردهاست.احداثخطانتقال500کیلوولتيطرح
مذکور،بيشكشریانالکتریکياروپایيراکهبهقبليتپندهچونترکیه
متصلاست،بیشازپیشتقویتميکند.ایندرحالياستکهپیشتر
Arhalنیروگاهي ودرآغازسال2011،تفاهمنامهاجرايسهطرح
سرمایهگذاري طریق از گرجستان در kalaki,Arakali,Abuli
شرکتهايترکیهايبهامضاينمایندگاندوکشوررسیدهاست.در
اینخصوصاشارهبهموافقتEIBبااعطايوام28/5میلیوندالري
بهدولتگرجستانبهمنظورتکمیلآخرینواحدنیروگاهيطرح1/3
گیگاواتيEnguri،خاليازلطفنميباشد.الزمبهذکراستاین
سرمایهگذاريهامدیونموفقیتدراجراي80طرحنیروگاهيکوچك
دراینکشورهستندکهطيتوافقاتسال2008بانكتوسعهوبازسازي
اروپاودولتگرجستاندرخصوصتأمینمالياینطرحهابهمرحله

اجرادرآمدهاند.

نهايي شدن موافقت نامه مالي Wampu )اندونزي( 
بانكکرهايKEXIMموافقتنامهماليمرتبطباتسهیالت131
میلیوندالريطرح45مگاواتيWampuدرمنطقهSumatraرا
بادولتاندونزيامضاومبادلهکرد.اینطرح174میلیوندالريطي
یكقراردادBOTسيسالهاجراخواهدشدوپیمانکارEPC،شرکت
کرهايPOSCOميباشد.نیروگاهشاملسهواحدهمسانبودهوطبق
زمانبندياولیهتاآخرسال2014بهبهرهبرداريتجاريميرسد.در
قراردادPPAاینطرح،تعرفهفروشبرقبرابر7/23سنتدالربهازاي

هرکیلوواتساعتانرژياست.

Upper Cisokan، اولين طرح تلمبه ذخيره اي )اندونزي( 
بانكجهانيباتسهیالتبلندمدت640میلیوندالريبهطرحتلمبه
ذخیرهايUpperCisokanبهشرکتدولتيPLN،موافقتکرد.این
طرح800میلیوندالريشاملنیروگاهي1040مگاواتياستکهبایستي
تاسال2016بهبهرهبرداريبرسد.اجرايخطانتقالي500کیلوولتينیز
درمحدودهکاراستکهطبقآخریناخبار،بایستيتوسطیكپیمانکار

بومياجراشود.
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چراغ سبزهاي پررنگ IADB )پرو، بوليوي، شيلي و مكزيك( 
بانكIADBدراوایلسال2012باتأییدارائهتسهیالتدرزمینه
پرکاري آمریکایي،سال بهچهارکشور نیروگاهي اجرايطرحهاي
پیشروخواهدداشت.اینامرباطرح406مگاواتيChagllaدر
با Huallaga روخانه روي بر نیروگاهي گردید؛ آغاز پرو کشور
ارزشمجموع1/2میلیارددالرکهدومیننیروگاهآبيبزرگکشور
خواهدبودودرسال2016،حدود13درصدازظرفیتکلنصب
شدهکشورپروراشاملميگردد.یکيازویژگيهايایننیروگاه،میزان
بااليPlantFactorآناستکهبازپرداختوام400میلیوندالري
بانكIADBونیزوام323میلیوندالريبانكبرزیليBNDESرا
تسهیلمينماید.تجهیزاتالکترومکانیكطرحتوسطAlstomوطي
قراردادي108میلیوندالريتأمینميشودکهشاملدوواحدنیروگاهي
ازنوعفرانسیسوتماميتجهیزاتجانبياست.ازسويدیگربانك
IADBباتخصیصتسهیالتبلندمدت78میلیوندالريبهکشور
CochabambaوLaPazبولیوي،تأسیساتانتقالبرقدرمنطقه
رابهسازيخواهدکرد.اجراياینخطانتقال275کیلومتري،بخشياز
محدودهکارياینطرحاستکهتوسطشرکتENDEاجراخواهد
شد.درکشورشیلينیزاهدايوام50میلیوندالرياینبانك،اجراي
8نیروگاهکوچكومتوسطراقطعيکردهاست.درنهایتميتوانبه
تسهیالت20ساله210میلیوندالريIADBبهدولتمکزیكبه
منظورتوسعهطرحهايانرژيپاكوبهویژهبهرهمنديازنیروگاههاي
بادياشارهکرد.دراینخصوصاجراي15بستهنیروگاهباديدر
دستورکارقرارگرفتهاستواخیراًنیزاعالمگردیدکهموافقتنامه

ماليشاملیكGracePeriodدهسالهخواهدبود.

پيروزي كنسرسيوم فرانسويـ  مصري )مصر( 
AssiutپسازبازگشایيمناقصهطرحOCIوVinciمشارکت
کهتوسطوزارتآبیاريومنابعآبمصربرگزارشد،برندهاعالم
طي است. کرده آغاز را اجرا مراحل 2012 سال اوایل از و شده
اینقرارداد300میلیوندالري،نیروگاهي32مگاواتيوسدي11
منطقه کیلومتريشمال )واقعدر250 نیل بررويرودخانه متري
تنظیم طرح، اصلي اهداف از یکي شد. خواهد احداث )Luxor
نیاز مورد آبي منابع تأمین دیگري و نیل رود سیالبي جریانهاي
تأمین به توجه با که است شده اعالم منطقه کشاورزي زمینهاي
ماليطرحتوسطدولتمصرونیزبانكآلمانيKFW،بهزوديبه

بهرهبرداريخواهدرسید.

بررسي اعطاي تسهيالت به Shardara )قزاقستان( 

بانكEBRDدرحالبررسيوامکانسنجيطرحShardaraبه
ظرفیت100مگاواتبودهواحتمالموافقتباوام50میلیونیورویي
بسیارباالاعالمشدهاست.اینطرحکهبهبازسازيومدرنسازي
نیروگاهموجوداختصاصدارد،بیشاز76میلیونیوروهزینهدارد
نیروگاه بازپرداختگردد. کهمقررشدهاستوامآنطي10سال
Shardaraطيسالهاي1964تا1967ساختهشدهاستوشامل
4واحدنیروگاهياستوباتوجهبهمصارفچندمنظورهازآن،از
اهمیتباالیيدرحوزهانرژيقزاقستانبرخورداراستوبایستيتا

انتهايسال2013مراحلبازسازيآنبهپایانبرسد.

تأمين مالي Ombla )كرواسي( 
بانكEBRDدرجشنآغازاجرايطرحOmblaدرساختمان
وزارتانرژيکرواسي،موافقتنامهمالي80میلیونیورویيطرح
مگاواتي 68 طرح این کرد. مبادله و امضا کروات طرف با را
کهدرمجموع123میلیونیوروارزشدارد،شاملچهارواحد
نیروگاهياستکهپسازاجرا،حدود23درصدازانرژيسالیانه
کشورکرواسيراتأمینميکند.عالوهبرتولیدانرژيسالیانهدر
تأمین نیز و محیطزیستي مسائل ساعت، گیگاوات 220 حدود
نیازبخشکشاورزيمنطقهازاهدافکارفرمايطرح آبمورد

بودهاست.

رونق برنامه هاي توسعه اي GNF )اسپانيا( 
در انرژي بزرگ طرحهاي مجري بهعنوان GNF دولتي سازمان
اسپانیا،توسعهمجموعهنیروگاهيPearesرادردستورکارقرارداده
است.دراینخصوص،فازتوسعهاینمجموعه322مگاواتيشامل
بازسازيواحدهايموجودونیزاحداثدونیروگاهجدید220و
150مگاواتيميباشد.ازسويدیگرGNFدرصدداجرايطرحهاي
کوچكتريازجملهنیروگاه18مگاواتيOS Peares 2ونیروگاه
21مگاواتيBelesar 2بهمنظورتوسعهمليدرحوزهتولیدانرژي
است.دوپروژهاخیرکهبهسرمایهگذاريحدود52میلیونیورویي
رسید. خواهند بهرهبرداري به 2013 سال پایان تا هستند نیازمند
تاکنون،1868مگاواتنیروگاهآبيبانظارتشرکتGNFدراسپانیا

نصبشدهاست.
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آب و برق  ايران

ضرورت پايش 
وضعیت برق ايران

قائممقاموزیرنیروبرضرورتمدیریت
شبکههايتوزیعنیرويبرقوهمچنینپایش
وضعیتبرقکشورتاکیدکرد.عليذبیحي
درمراسمافتتاحدیسپاچینگ20کیلوولتو
تهران برق نیروي توزیع شرکت طرحهاي
کیفيسازي ضرورت به اشاره با بزرگ
شبکههايبرقرسانيدرسطحکشوراظهار
و شبکه اتفاقات تحلیل و تجزیه داشت:
بهروزرسانيعلموفناوريدرافزایشرتبه
جهانيصنعتبرقکشوربایدموردتوجه
ذبیحي گیرد. قرار مدیران ویژه اهتمام و
پیروزي از پس سالهاي طول در افزود:
انقالباسالمي،اقدامهاياثربخشيبهمنظور
تأمینآبوبرقکشورورفعمحرومیتدر
تداوم و است گرفته صورت بخشها این
اجرايچنینطرحهایيباهدفتسریعدر
خدمترسانيکیفيبهمردمضرورياست.

لرستان تهرانتهران
استفاده از تکنولوژی 
ورق های موج دار در 
طرح رودبار لرستان

برایساختپلدسترسیطرحرودبارلرستان
استفادهشد. دار موج تکنولوژیورقهای از
دکترقارونینیك،مجریسدونیروگاهرودبار
تقاطع محل در گفت: باره این در لرستان
درون دسترسی جاده با پنستاك لولههای
عبور برای لرستان، رودبار طرح کارگاهی
لولهها،احداثیكدهانهپلدسترسیمورد
نیازبود.ویادامهداد:لولههایپنستاكطرح
رودبارلرستانبهصورت2شاخهبهطولهر
رشته2هزارو300متراستکهبخشیازاین
لولههادرفضایزیرزمینیوقسمتدیگردر
منطقهروبازقرارمیگیرد.مجریسدونیروگاه
رودبارلرستانعنوانکرد:باتوجهبهاهمیت
جادهدسترسیجهتارتباطدرونکارگاهی،
زمان برنامه در و مهم پل این اجرای زمان
بندیطرحنیزتاثیرگذاربود.لذا،بهرهگیری
ازتکنولوژیساختپلبااستفادهازورقهای
موجداردردستورکارپیمانکارقرارگرفتکهدر
مجموعهزینهوزمانکمترینسبتبهپلهای
بتنیوسنگیدربرداشت.دکترقارونینیكخاطر
نشانساخت:زمانساختپلهایبتنیبادهانه
20متربسیارطوالنیاست،درحالیکهساخت
پلدسترسیطرحرودبارلرستانکمترازدوماه

طولکشید.

دعوت افغانستان از  ايران 
برای حضور در صنعت 

برق آبی اين کشور
کشورافغانستانازشرکتهایخارجیبهویژه
شرکتهایایرانیدعوتمیکندتاباحضور
دراینکشورظرفیتهایصنعتبرقآبیآن
راپویاکنند.مهندسضیاییمعاونوزیرآب
وزارت مسئوالن به تبریك ضمن افغانستان
نیرويایرانبهدلیلدستاوردهایبسیارزیادی
کهدرصنعتبرقآبیکسبکردهاند،اظهار
ازکشوریصحبت نمایندگی به داشت:من
ميکنمکهخشكمحسوبمیشودوباتوجه
و کوهها وضعیت و توپوگرافی موقعیت به
منابعآبیآنتواناییتولید23هزارمگاوات
این وجود با اما داد: ادامه وی دارد. را برق
ظرفیتبالقوهدرافغانستانتنها200مگاوات
تولیدبرقآبیصورتمیگیرد.معاونوزیر
آبافغانستانخاطرنشانساخت:درجریان
مداخالت دلیل به متاسفانه گذشته 30سال
افغانستان خارجیومشکالتداخلیکشور
نتوانستیمکارخاصیرادرصنعتبرقآبی
مادر صورتدهیم.ویسپسعنوانکرد:
رابطه در را اولیه قدمهای باید حالحاضر
شرکتهای و داریم بر آبی برق صنعت با
تا کردهاند آغاز را خوبی کارهای ایرانی
بتوانیمحرکتهایاولیهرادرساختسدو

نیروگاههایبرقآبیشروعکنیم.
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افزايش 12 درصدي تولید 
برق در نیروگاه رامین

تولید از اهواز رامین نیروگاه مدیرعامل
790 و هزار 634 و میلیون 10 ناخالص
جاري سال ماهه 10 در ساعت مگاوات
به نسبت تولید، 12,13درصدي افزایش و
داد.مهندس خبر 1389 سال مشابه مدت
رامین نیروگاه مدیرعامل پورانیان محمد
اظهارداشت:اینمیزانتولیدیكمیلیونو
از بیش مگاواتساعت و607 هزار 150
است. بوده قبل سال ماهه تولید10 میزان
پایان تا امیدواريکرد: اظهار ويهمچنین
سالجاريضمنتولیدسهمیهتعیینشده
بتوانیمبهاهدافازپیشتعیینشدهدست
یابیم.برپایهاینگزارشچنديپیشمهندس
همایونحائريمدیرعاملتوانیرنیزدربازدید
ازنیروگاهرامیناهوازبااشارهبهاهمیتاین
نیروگاهگفتهبود:نیروگاهرامینبابرخورداري
باتجربه متخصصان و کارشناسان دانش از
محدویت رفع ضمن است توانسته خود
رو روند و عملکرد با تولیدي، واحدهاي
بهرشدخوددرسالهاياخیرهمچونیك
دانشگاهفني-تخصصيعملکندوموجب
افتخارصنعتبرقکشورشود.ويهمچنین
ازتالشکارکنانایننیروگاهکهباتولیدبرق
پایدار،آرامشوآسایشخاطررابرايمردم
بهارمغانآوردهودرراستايتحققاهداف
اقتصادي جهاد درسال کشور برق صنعت
اساس براین کرد. قدرداني برداشتهاند، گام
نیروگاهرامیناهوازباششواحدتولیديو
باظرفیت1850مگاواتساعتازبزرگترین

نیروگاههايکشوربهشمارميرود.

ايالمخوزستان

خوزستان

برق دار شدن پست 
نیروگاه گتوندعلیا

پستگازی)GIS(نیروگاهگتوندعلیا،با
سطحولتاژ400کیلوولتبرقدارشدوبه
شبکهسراسریپیوست.مهندسسمندگانی
مدیرامورمهندسیبرقومکانیكطرحسد
ونیروگاهگتوندعلیاضمناعالماینخبرافزود:
پستگازی400کیلوولتنیروگاهگتوندعلیا
دیماهسالجاری،ازطریقخطهوایی400
گفت: شد.وی دار برق مهزیار ولت کیلو
تستهایتکمیلیباموفقیترویتجهیزات
GISوکلیهبخشهاانجامگرفت.مهندس
سمندگانیبااشارهبهمشخصاتاینپست
نیروگاه اظهارداشت:پست400کیلوولت
گتوندعلیاباسیستمکنترلیDCSیکیاز
و خوزستان استان مهم بسیار پستهای
حتیکشوربودهودارایسهخطخروجی
منطقهایگتوند–مهزیار،گتوند–شوشتر،
ای فرامنطقه خط یك و دزفول – گتوند
ادامه در وی است. اراك شازند – گتوند
افزود:همچنیناینپستدارایدوراکتور50
مگاواترویفیدرGISوخطشازنداست
کهبهنوبهخوددارایاهمیتبسیارزیادی
مکانیك و برق مهندسی امور مدیر است.
طرحگتوندعلیایادآورشد:طبقبرنامهریزی
بادیسپاچینگ انجامشده وهماهنگیهای
جنوبغربودیسپاچینگملی،برقداری
نهاییباوروددوخطدیگرشوشترودزفول
اضافه انجامخواهدشد.وي آینده ماه در
بر عالوه پست این از بهرهبرداری کرد:با
انتقالتوانهزارمگاواتنیروگاهگتوندعلیا،
باردرمنطقهبهمیزانبسیار قابلیتپخش
افزایش باعث نهایتا و یافته ارتقا زیادی
پایداریشبکهبرقخواهدشد.عالوهبراین
دکترحسینیمدیرپروژهپستوتجهیزات
به اشاره با گتوندعلیا نیروگاه الکتریکی
گتوندعلیا نیروگاه پست اجرایی مراحل
گفت:مطالعاتفازیكپست400کیلوولت
شروع 1383 سال در گتوندعلیا نیروگاه
اولیه بازدیدهاي به توجه با آن متعاقب و
شبکه، به نیروگاه اتصال چگونگي محلي،
گزینههايمختلفنوعپست)گازي،هوایي،
معمول کنترل سیستمهاي روباز(، بسته،
اظهار پایان در وی شد. مطرح ،DCS و
داشت:مطالعاتتکمیليفاز2درسال1386

بهاتمامرسید.

پرندگان مهاجر آبزي 
مهمانان زمستاني درياچه 

سد سیمره
دریاچهسدسیمرهدراولینسالآبگیری،
شرایطزیستيمناسبيرابرایزمستانگذراني
2500قطعهازپرندگانمهاجرآبزیوکنار

آبزیدرغربکشورفراهمکرد.
محیط معاون ابدالی غالمرضا مهندس
زیستطبیعیادارهکلحفاظتمحیطزیست
استانایالماظهارداشت:همهسالهسرشماری
زمستانيپرندگانمهاجرهمزماندرسراسر
جهانازتاریخ10دیتا5بهمناجرامیشود
کهدراینسرشماریحدود2500قطعهاز
پرندگانمهاجرآبزيوکنارآبزيدرمحدوده
دریاچهتازهتشکیلشدهسدسیمرهشمارش
شدند.ویبااعالماینکهباتشکیلدریاچه180
میلیونمترمکعبیسدسیمرهوتبدیلشدن
زیستگاهخشكمنطقهبهمناطقتاالبي،حوضه
آبگیرسدسیمرهبهیکياززیستگاههايمهم
تبدیلشده؛ ایالم استان در مهاجر پرندگان
سد دریاچه اکنون هم ساخت: خاطرنشان
نظر از کیلومتر، 10 طول به سیمره بزرگ
اکولوژیکيزیستگاهبسیارمناسبيبرایزمستان
گذرانيپرندگانمهاجردراستانایالمبهوجود

آوردهاست.
درادامهاینمسئولمحیطزیستاستان
ایالمگفت:پرندگانمهاجردریاچهسدسیمره
بیشترازگونههایحواصیلخاکستری،ماهی
و سفید اگرت باکالن، ابلق،چنگر، خورك
مهاجرت از پس که هستند سرسبز اردك
آنهادراواسطآبانماهبهدریاچهسدسیمره
تااواخرزمستاندراینمنطقهاقامتميکنند.
ویدرادامهاظهارامیدواریکرد:باتکمیل
سطح تثبیت و سیمره سد آبگیری شدن
آبهمچنینرشدگونههایمختلفگیاهی
شدن فراهم شاهد آن، دریاچه محدوده در
زیستگاهيامنبرایاقامتزمستانیپرندگان
مهاجرخواهیمبود.ساختگاهسد180متری
سیمره،حدفاصلدواستانایالمولرستان
شهرستان غربی شمال کیلومتری در40

درهشهرواقعشدهاست.
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برگزاري مناقصه صادرات گاز ايران به پاکستان
مناقصهاحداثبخشپاکستانيخطلولهصادراتگازایرانبهپاکستانبهزوديوپسازتکمیلمراحل
قانونيبرگزارميشود.طبققراردادایرانباپاکستان،قراراستایرانازفروردین1393روزانه21میلیونو
500هزارمترمکعبوساالنه7/8میلیاردمترمکعبگازطبیعيبهکشورپاکستانصادرکند.درحالحاضرارزیابي
ومطالعهمسیرساختبخشپاکستانياینخطلولهتکمیلشدهوفرآیندخریدزمینهایيکهاینخطلولهازآنها
عبورميکند،درحالانجاماست.پاکستانحدود700کیلومترازخطلولهایران-پاکستانرادرمرزهايخودخواهدساخت

وایراننیز300کیلومترازاینخطلولهراازایرانشهربهمرزهايپاکستاندربندرچابهارمرتبطخواهدکرد.

اختصاص 1/8 میلیارد دالر از منابع بانك ملت به پروژه  هاي نفتي
مدیرعاملشــرکتملينفتایرانعقدقراردادبابانكهاوصندوقهايانرژيراازشــیوههايتامینمنابعماليپروژههايباالدست
نفتوگازخواندوازجذببیشاز1/8میلیارددالرازاینطریقازبانكملتخبرداد.مطابقگفتههايآقايقلعهباني،شرکتملينفت
بهاینمنظوربابانكهايســپه،ملت،صادراتوتوســعهصادراتقراردادهایيبســتهکهدراینمیانبانكملتبیشازبقیهفعالبودهاست.
برایناســاسشــرکتنفتتاکنونبیشاز1/8میلیارددالرازبانكملتدریافتکردهوامیدواراستباقيماندهروزهايسالنیز700تا800

میلیوندالردیگرازاینبانكجذبوبهپروژههابهویژهدرپارسجنوبيتزریقکند.

طرح خط لوله انتقال نفت عربستان سعودي به بحرين
طراحيوتعیینمسیرخطلولهعظیمانتقالنفتخامعربستانسعوديبهبحریندراواخرسالجارينهایيميشود.اینپروژه350میلیوندالري
کهانتظارميرودظرفیكسالبهپایانبرسد،تأمینروزانه350هزاربشکهنفتخامبرايپاالیشگاهشرکتنفتبحریندرسیتراراتضمینميکند.
هدفازاجراياینپروژه،افزایشظرفیتکنونيوجایگزینيیكخطلولهنفتقدیمياست.بحریندرصدداستبامشارکتهولدینگنوگاو

شرکتنستاویلفنالند،کارخانهجدیديرابرايتولیدروغنهايروانسازکهارزشافزودهبسیاريدارد،احداثکند.

برنامه افزايش استخراج گاز طبیعي در عربستان
باافزایشتقاضايانرژيدربازارمصرفداخلي،شرکتنفتعربستانسعودي)آرامکويعربستان(قصدداردقبلازپایاندههحاضر،
استخراجگازطبیعيازصخرههاينفتيکشورراآغازکند.آقايابراهیماسعدانمدیرعمومياکتشافنفتميگوید:سعيميکنیمتاسال
2020بهاینهدفدستیابیم.اکنونبااجرايبرنامههايلرزهنگاريوحفاريدرسرتاسرکشور،فازشناسایياینپروژهدرحال
اجراســت.آقاياسعدانگفتکهبرايارزیابيمنابعدستکماز5سکويحفارياستفادهميشود.شرکتآرامکويعربستان
سعوديکهبزرگترینصادرکنندهنفتخامجهاناست،سالگذشتهحدود100سکويحفاريفعالداشتهودرسال2012
نیزازهمینتعداداستفادهميکند.آقاياسعدان،درادامهافزودکهقیمتپایینگازهمچنانیکيازمشکالتبزرگدرتوسعه
چشماندازهاياینصنعتاست.قیمتیارانهايگازعربستانسعوديدرداخلکشور75سنتبهازايهریكمیلیونواحد

گرمایيبریتانیاستکهیكسومنرخهايبازاربینالمللياست.

پیش بیني 15 میلیارد دالر سرمايه گذاري پروژه هاي باالدست نفت از بودجه 91 
معاونبرنامهریزيونظارتبرمنابعهیدروکربوريوزیرنفتازارســالبودجهنهایيســال91صنعتنفتبهدولتخبردادوافزود:پیشبینيميشود 
15میلیارددالرازسرمایهموردنیازصنعتنفتازمحلبودجهسنواتيبرايسرمایهگذاريدرپروژههاياینصنعتاختصاصیابد.محسنخجستهمهرنیاز
بودجهايصنعتنفتدربخشباالدستدرسال91راحدود50میلیارددالراعالموتصریحکرد:بقیهمنابعموردنیازازروشهايدیگر،ازجملهبیعمتقابل
اوراقمشارکت،صکوك،فاینانسووامهايبانکيتامینخواهدشد.براساسگفتههايایشانسهموزارتنفتازفروشنفتبراساسبودجهامسال14,5درصد
بودهکهبرمبنايقیمتروزنفتمحاسبهميشودوليباتوجهبهاینکهاینمیزان،پاسخگوينیازهايصنعتنفتنیست،اختیارهایيبهوزارتنفتبرايتامین
منابعماليازدیگرمنابعدربودجه91درخواستشدهاست.ويبابیاناینکهبودجهسال91برمبنايمدیریتهزینهتنظیمنشدهوبهصورتعملیاتينهایيشدهاست،

گفت:اولویتسرمایهگذاريوزارتنفتدرمیدانهايمشتركبهویژهمیدانگازيپارسجنوبيومیدانهايمشتركنفتيدرخشکيودریااست.
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فروش جذاب ترين اوراق مشارکت نفتي
شرکتملينفتایراندرمرحلهدومعرضهاوراقمشارکتمیدانگازيمشتركپارسجنوبياقدامبهفروش11هزار

و500میلیاردریالاوراقکرد.ایناوراق4ساله،بانرخسودعليالحساب20درصدونرخموثراوراق27درصدارائهشدند..
نرخبازخریدآنهاپیشازسررسیدنهایيدرسالاول18درصدوسالدومبهبعد19,5درصداست.شرکتملينفتپیشبیني

کردهبودکهباتوجهبهنرخسودجذاباوراقمشارکتپارس،فروشایناوراقبااستقبالخوبمردمروبهروشود.شرکتملي
نفتایرانمجوزانتشــار90هزارمیلیاردریالاوراقمشــارکتریاليراداردکهازاینرقمامسالدرمرحلهنخست،پنجهزارمیلیارد

ریالازسويشرکتنفتوگازپارسبهعاملیتبانكتجارتمنتشروتنها20درصداینمیزانفروختهشد.سودعليالحساباین
اوراق17درصددرسالووبانرخبازخریدمطابقبامدتماندگارياوراقبانرخسودسپردهمتناظربانکيبود.دراینروشدرصورتيکه

سرمایهگذارپیشازسهماهنخستبهفروشاوراقخوداقدامميکردهیچسودينميگرفتودرصورتيکهپساز6یا12یاماههايطوالنيتر
اماپیشازسررسیدبهفروشاوراقخوداقدامميکرد،نههمان17درصدسودکهرقميکمتروبرايمثال6تا12درصدسودرادریافتميکرد.اما

بهدنبالوضعیتبازارارزوسکهدرمدتگذشته،دولتبرايجذابشدنپولملي،نرخسوداوراقمشارکترابه20درصدافزایشداد.بهدنبال
استقبالازایناوراق،وزیرنفتازانتشاراوراقمشارکتپارسجنوبيباهمینمیزانسود،حداقلدردومرحلهدیگرتاپایانامسالخبرداد.

گازپروم خريد گاز از آذربايجان را دو برابر مي کند
شرکتگازپروموشرکتنفتدولتيجمهوريآذربایجانالحاقیهقراردادخریدوفروشگازطبیعيآذربایجانراامضاکردند.براساساینالحاقیه،خرید
سالیانهگازازآذربایجاناز1/5میلیاردمترمکعبدرسال2012بهبیشاز3میلیاردمترمکعبازسال2013افزایشميیابد.بهاینترتیتگازپرومبرايدومین

سالپیاپي،خریدگازازآذربایجانرادوبرابرکردهاست.مشارکتروسیهوآذربایجاندرزمینهانرژيباسرعتخوبيتوسعهميیابدواینامرنشاندهندهتمایل
دوطرفبهافزایشذخایرهیدروکربناست.فقدانسقفبرايمیزانخریدگاز،نزدیکيجغرافیایي،زیرساختهايمناسبانتقالگازوعدموجودمناطقترانزیت،
باعثميشودآذربایجانازصادراتگازبهروسیهسودببرد.ذخایرگازطبیعياکتشافيآذربایجانبالغبر1/5تریلیاردمترمکعباستکه1/2تریلیاردمترمکعب
آندرمیدانشاهدنیزدربخشآذربایجانيدریايخزراست.شرکتدولتينفتجمهوريآذربایجان)سوکار(بزرگترینشرکتنفتدولتياستکهدرحوزههاي
اکتشاف،تولید،فراوري،حملوبازاریابينفت،گازطبیعيومیعاناتگازيفعالیتدارد.در14اکتبرسال2009،گازپروموسوکارقراردادخریدوفروشگاز
طبیعيآذربایجانراامضاکردند.ازاولژانویهسال2010،گازآذربایجانازطریقایستگاهاندازهگیريگازشیروانوفکابهروسیهمنتقلميشود.حجمکلگازکهدر
سال2010ازآذربایجانبهروسیهمنتقلشد800میلیونمترمکعببودهاست.درسومسپتامبرسال2010،گازپروموسوکارالحاقیهپیمانخریدوفروشگاز

طبیعيآذربایجانراامضاکردندودرسال2011،آذربایجان1/5میلیاردمترمکعبگازطبیعيبهروسیهفروخت.

توتال شريك کويت براي پااليشگاه 9 میلیارد دالري در چین
درحاليکهکشورهايخلیجفارسميکوشنددربزرگترینکشورمصرفکنندهمحصوالتفرآوريشدهنفتيآسیاجايپایيبرايخودبیابند،رییس
شرکتنفتکویتاعالمکرداینکشور،شرکتتوتالرابهعنوانسومینشریكخودبرايایجادپاالیشگاه9میلیارددالرينفتدرچینانتخابکرده
است.ظاهراًشرکتتوتالبخشيازسهم50درصديکویتازپاالیشوتولیدموادشیمیایيرابهخوداختصاصميدهد،وليدربارهمیزانسهماین
شرکتکهدرپاریسمستقراستهنوزتصمیميگرفتهنشدهاست.50درصددیگرسهاماینپاالیشگاهدراختیارشرکتنفتوتولیداتشیمیایيچین

است.شرکتنفتچیندرماهنوامبراعالمکرداینمجموعهکهقراراستدرسال2015بهبهرهبرداريبرسد،شاملپاالیشگاهيبهظرفیتفرآوري
ساالنه15میلیونتننفتخام،یعنيحدود300هزاربشکهدرروزوواحدتولیداتیلنبهظرفیتتولیدسالیانهیكمیلیونتناست.شرکتنفت
کویتبهعنوانبخشيازراهبردگسترشفعالیتهايبرونمرزيخوداجراياینپروژهدراستانگوانگدونگدرجنوبچینوهمچنین
احداثپاالیشگاهيبهظرفیتروزانه200هزاربشکهدرویتنامرادردستورکارخودقراردادهاست.براساساطالعاتسازماناوپك،کویت

چهارمینتولیدکنندهنفتدراوپكاست.آسیابزرگترینبازاراینسازماناستو84درصدازصادراتنفتخامکشورهايحوزهخلیج
فارسدرسال2010رابهخوداختصاصدادهاست.

امضاي قرارداد احداث تأسیسات گاز بین کويت و فرانسه 
خبرگزاريرویترزاعالمکردشرکتنفتخلیجکویت)KGOC(،براياحداثتاسیساتگازدرخفجهبهعنوان

بخشــيازبرنامهافزایشتولیدگازبرايپاسخگویيبهنیازهايروزافزونداخليقرارداديراباشرکتتکنیپ
فرانســهامضاکرد.بهگفتهمنابعآگاه،بهموجباینقراردادکهدر17ژانویهبهشــرکتتکنیپدادهشدو

درهفتهگذشتهبهامضارسید،اینشرکتفرانسويقراراستدرمیدانگازيخفجهکهبینکویتو
عربستانسعوديمشتركاستوروزانه40میلیونفوتمکعبگازراازطریقخطلولهبهکویت

منتقلميکند،تاسیساتگازوگازمایعاحداثنماید.مبلغاینقراردادهنوزمشخصنیست،
وليبهگفتهمنابعآگاه،قیمتپیشنهاديشرکتتکنیپبسیاررقابتياست.کویتکهبا
کمبودگازروبهرواست،قصدداردتاسال2030تولیدگازخودراتقریباچهاربرابر

کندوبه4میلیاردفوتمکعبدرسالبرساندکه500میلیونفوتمکعبآناز
حوزهالدورهتأمینميشودکهباعربستانمشتركاست.
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در سه شماره پيشين نشريه، »ترين هاي صنعت« به معرفي توانمندي هاي 20 توليدكننده بزرگ انرژي الكتريسيته در جهان پرداخت. 
در اين شماره، مروري بر خاطره بشر در اجراي عظيم ترين نيروگاه هاي آبي در تيررس »ترين هاي صنعت« خواهد بود.

 عظيم ترين نيروگاه هاي آبي جهان

علیرضا
طــرحThreeGorgesکهبــررويرودخانهتاج بخش

Yangtzeدرکشــورچیندرحالاجرااستبا
بهکارگیري32واحدنیروگاهيبهظرفیتمجموع
21000مگاوات،بزرگتریننیــروگاهآبيرابه
جهانیانمعرفيکردهاست.ایندرحالياستکه
انرژيتولیديسالیانهآنهمچناندررتبهدومو
پسازنیروگاهItaipaدربرزیــلقراردارد.اما
تولیدسالیانه80000گیگاواتساعتالکتریسیته
،CYPتمامياهدافکارفرمايطرح،شــرکت
نبودهاستوافزایشپتانسیلکشتیرانيرودخانه
Yangtzeومهارســیالبهايفصليآننیزاز

اهمیتباالیيبرخوردارهستند.ایدهاولیهاجرايچنینطرحيازسال1919
پروراندهشدتااینکهمطالعاتنهایيدرسال1992درکنگرهمليچینتصویب
ودرتاریخ1994/12/14فازاجراآغازگردید.درنهایتبهرهبرداريتجارياز
واحدهــايغولآســاي700مگاواتيطرح،پــساز14ســالرخدادتا
ســرمایهگذاري26میلیارددالريطرحبهامیدروزهايشکوفایياقتصادي
بمانــد.تاکنون29واحدنیروگاهنصبشــدهاندودراینمیان،بزرگترین
ســازندگانتجهیزاتالکترومکانیكدنیاهرکدامســهميازفرآیندساخت

داشتهاند،شــرکتهایيچونAlstom،ABBوHaerbinدریكجبهه
OrientalMotorوVoith،GE،Siemensکاريونیزپیمانکارانيمانند
دربخشدیگر،اینطرحتاریخيرارهبريميکنند.شایدحذفکردنمواردي
چونمصرف31میلیونتنذغالسنگبهمنظورتولیدانرژي،تولید100میلیون
تنگازگلخانهايوایجاد10000تنCOدرســال،تالشجدیدبشــردر
جبرانتخریبهايپیشــینمحیطزیســتواینبارازطریقاجرايطرح

ThreeGorgesمحسوبگردد.

اجرايطرحItaipuبررويرودخانهParanaدرمرزدوکشوربرزیلو
پاراگوئــهدرســال1970آغازگردیــدودرتاریخ1984/05/05جشــن
بهرهبرداريآنبرگزارشــد.نیروگاهاینطرحباوجود20واحدنیروگاهي
فرانسیس700مگاواتي،دومیننیروگاهبزرگجهانازنظرظرفیتواولین
ازنظرتولیدانرژي)باتولیدسالیانه91600گیگاواتساعتانرژي(محسوب
ميگردد.دهه1960،سالهايپرالتهابمذاکرهکشورهايبرزیلوپاراگوئه

بودکهنهایتاًدرتاریخ1966/07/22موافقتنامههمکاريبینوزرايامور
IECO-خارجهطرفینامضاشد.برندهمناقصهبینالملليطرحکنسرسیوم
ELCبودکهافتخاراجرايطرح19/6میلیارددالريراازآنخودکرد.نقطه
عطفپروژهبهشــکایتدولتآرژانتیندرسال1979ازکارفرمايطرح،
شرکتItaipuBinacoinal،بازميگرددکهاعالمکردهبودپساجراي
طــرح،دولتبرزیلميتواندبابازکــردنFloodgateهاتماميپایتخت
آرژانتیــنراغرقنماید.اینموضوعبهامضايعهدنامهايســهجانبهبین
دولتهــايبرزیــل،پاراگوئهوآرژانتیــنانجامید.امــاتلخترینخاطره
دستاندرکارانطرح،انقطاعبرقرسانينیروگاهدرتاریخ2009/11/10است
Riodeکهطيآنکلشــبکهکشورپاراگوئهبهمدت15دقیقهودوشهر
JaneiroوSaoPauloکشوربرزیلبهمدت2ساعتخاموشماند.اما
انتخابطرحItaipaبهعنوانیکيازعجائبهفتگانهمدرندرسال1995
توســطمجلهآمریکایيPopularMechanicsازاعجازمهندســيآن

حکایتميکند.

1
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طــرحXiluoduبررويرودخانهJinshaدرکشــورچینباظرفیت
مجموع13860مگاواترتبهسومیننیروگاهآبيبزرگجهانرابهخود
اختصاصدادهاست.اجرايطرحدرسال2005آغازگردید،امافازاجرا
بالفاصلهازسويدولتچینبهدلیلناقصبودنمطالعاتزیستمحیطي
متوقفشد.بههرشــکلامکانتولیدسالیانه64000گیگاواتساعت
انرژيتوانستباردیگردولترامتقاعدبهاجرايطرحنماید.طبقبرنامه
زمانبندي،اینطرحتاسال2014بهبهرهبرداريتجاريخواهدرسید.

SimonدرکشــورونزوئالکهبهCaroniبررويرودخانهGuriطرح
Bolivarنیزشناختهميشود،پنجمیننیروگاهغولآسايجهانمحسوب
ميشودوظرفیت10235مگاواتيآنهموارهمایهافتخارکارفرمايطرح،
شرکتCVG،بودهاست.مرحلهاجرايطرحازسال1963تاسال1978

بهطولانجامیدودکوریزاســیونکاماًلسنتيساختماننیروگاه)کهتوسط
یکــيازبزرگترینهنرمندانونزوئالبهنامCarlosCruzDiezانجام
پذیرفت(یکيازویژگيهايبرجســتهاینطرحاست.گفتنياستطرح
بازسازيومدرنسازيGuriکهدرسال2007بهپایانرسید،رکوردتولید
سالیانه74000گیگاواتساعتانرژي
رابهارمغانآورد.نیروگاهطرحشامل
21واحدنیروگاهياستکهبیشاز
73درصدالکتریسیتهموردنیازونزوئال
راتأمینمينماید.باوجوداینکهحدود
35ســالازعمراینطرحميگذرد
طرفــدار ارگانهــاي همچنــان
محیطزیستبادولتونزوئالبهدلیل
بــهزیرآبرفتنگســترهعظیمياز
جنگلهاونیزتهدیدتنهاحیاتوحش
Carrizal چــون نایابــي پرنــده
Seedeater،درستیزومقابلههستند.

طرحBeloMonteکــهبهKararaoنیز
شناختهميشــودبررويرودخانهXinguدر
کشوربرزیلدرحالاجرااست.نیروگاهاینطرح
شــامل27واحدبهظرفیتمجمــوع11181
،Itaipaمگاواتاستکهپسازنیروگاهطرح
دومیننیروگاهبزرگکشــوربرزیلمحسوب
ميگردد.طراحيهاياولیــهچهارمیننیروگاه

بزرگفعليجهانازسال1975آغازگردیدوپسازبازنگريمطالعاتدرسال
2000،نهایتاًقراردادهايمربوطهطيسال2010باپیمانکارانبستهشد.مجوز
نهایياحداثوآغازطــرحدرتاریخ2011/06/01صادرگردیدوپسازآن،
دادگاهفدرالبرزیلطرحرابهتصویبرساند.ارزشکلطرحبرابر18/5میلیارد

دالراســتکهتوســطدولتبرزیــلوبانك
BNDESتأمینماليشدهاست،ایندرحالي
استکهصرفههايپاییناقتصاديطرحامکان
حضورسرمایهگذارانخصوصيرابسیارکمرنگ
مينماید.ازدیگرایرادهايمنتسببهاینطرح
ميتوانبهزیرآبرفتنحدود400کیلومترمربع
ازجنگلAmazon،تغییردرکیفیتومســیر
ذخائرآبيونیزتغییردرزیســتگاهآبزیانمنطقهاشــارهکــرد.بااینوجود
بهرهمنديهمزماناز20واحدنیروگاهيفرانسیسو7واحدکاپالن،ازفنآوري
بــاالينیــروگاهحکایتميکنــدوهمینامــر،کارفرمايطرح،شــرکت

Eletronorte،رامصممبهادامهاجرايپروژهميسازد.
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طــرحTucuruiکــهبــررويرودخانه
Tocantinsدربرزیلاجراشدهاستدرزمان
بــهبهرهبــرداريرســیدنبهمــدتچندماه
بزرگتریننیروگاهآبيجهانبودکهالبتهخیلي
زوداینرتبهرابههموطنخود،نیروگاهطرح
Itaipu،داد.ششــمیننیروگاهآبيبزرگدنیا
شــامل25واحدنیروگاهيبهظرفیتمجموع
8125مگاواتاســتکهبااحتسابهردوفاز
اجرايطرح،حدود7/5میلیارددالرهزینهبه
دولتبرزیلتحمیلکردهاست.ایدهاولیهطرح
بهســال1964بازميگرددکهدرسال1974،
تأمینماليآنبهتأییدرییسجمهوروقتبرزیل
رســید.شایدتولیدســالیانه21400گیگاوات
ســاعتانرژيخودبهتنهایــياجرايطرح
Tucuruiراتوجیــهنماید،امــااتصالآبي

باالدستبهپاییندسترودTocantinsوتقویتتوانکشتیرانيمنطقهنیز
ازاهدافمهماجرايطرحبودهاند.ایندرحالياستکهتأمینالکتریسیته

حدود13میلیوننفرازجمعیتکشورواشتغالبیشاز2000نفرازاهالي
بوميتوانستهاستجابهجایي25000نفرازمحلاجرايطرحطيدهه1980

راموجهسازد.

نیروگاهآبيطرحTaSangبررويرودخانهSalweenدرکشورآسیایي
برمه)میانمار(درحالحاضرسومیننیروگاهبزرگآسیامحسوبميشود
کهباظرفیتمجموع7110مگاوات،رتبههفتمجهانرانیزیدكميکشد.
اینطرحکهاجرايآندرســال2007آغازگردید،تاپایانســال2022
حدود6میلیارددالرهزینهخواهدداشــتکهالبتهتولیدسالیانه35500
گیگاواتساعتانرژياینموردراتوجیهمينماید.پسازشروعمطالعات
درسال1981توسطمشــاورژاپنيطرح،شرکتNipponKoei،در
سال2002شرکتتایلنديMDXبااعالمسرمایهگذاريدرطرح،امتیاز

بهرهمندياز85درصدانرژيتولیديرابهخوداختصاصدادند.
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ColumbiaبررويرودخانهGrandCouleeطــرح
درایالتWashingtonطيسهمرحلهازسالهاي1933
تا1974اجراشدوبا33واحدنیروگاهيخود)که6واحد
آنتلمبهذخیرهايهســتند(بهظرفیــتمجموع6809
مگاوات،دررتبههشتمنیروگاههايعظیمجهانقراردارد.
پسازآغازمطالعاتدرســال1920وتصویبطرحدر
کابینهرییسجمهورRooseveltدرسال1933،فازاجرا
آغازگردیدودرمجموعباصرفهزینه898میلیوندالر،
سالیانه21000گیگاواتساعتانرژيبهارمغانآمد.فاز
سومطرحکهدرسال1967آغازشد،بیشازاینکهروي
تولیــدانرژيمتمرکزباشــد،بهتنظیمجریــانآبرود
Columbia،تأمینآبموردنیازکشــاورزانوازهمه
مهمترقدرتنمایينســبتبهتوانفنــياتحادجماهیر

شورويسابقتکیهداشت.

اجرايطــرحSayano-ShushensKayaبــررويرودخانه
Yeniseyدرکشورروســیهبيشكتالشيمقابلهجویانهازسوي
اتحادجماهیرشورويسابقنسبتبههمتايآمریکایيخود،طرح
GrandCoulee،بودهاستکهبابهکارگیري10واحدنیروگاهي
640مگاواتــي،ازتکنولــوژيبااليخوددرســالهاياجراخبر
ميدهــد.هرچندکهاجرايطرحطيســالهاي1961تا1974با
موفقیتکاملوتولیدسالیانه23500گیگاواتساعتانرژيمواجه
بــود،امادرحالحاضــردرنهمیننیروگاهآبيبــزرگجهانتنها
واحدهاي5،4و6بهحیاتخودادامهميدهند.سازندهتجهیزات

LeningradskyMetallicheskyنیــروگاهطــرح،شــرکت
Zavod،همــوارهبهخــودميبالدکهســالهاعنوانســازنده
مستحکمترینساختهبشررادرکتابGuinness)بهدلیلمقاومت
نیروگاهدربرابرزلزلهاي8ریشتري(بهخوداختصاصداد.امااین
تنهاحادثهرخدادهدرخاطرهطرحنبودهوطيچهارسیالبعظیم
بهاريدرســالهاي1988،1985،1979و2009تأسیســاتآن
تخریبشــدهاندتااینکهدرآخرینمورد،مستغرقشدنساختمان
نیروگاهوکشــتهشدن74نفرازپرسنل،دولترامجبوربهتوقف

کاملبهرهبرداريازطرحدرآنزمانکرد.

طــرحKrasnoyarskبررويرودخانهYeniseyدرکشــور
روسیه،دهمینیادگارعظیمصنعتنیروگاهيجهاناستکهبا
ظرفیــتمجموع6000مگاواتدرســال1972بهبهرهبرداري
رسید.نکتهجالبتوجهدرخصوصاینطرحایناستکهپیش
ازآغازفازاجرادرسال1956،منطقهDivnogorskبهشدت
گرمتروحاصلخیزترشدهاستودیگرازیخبندانهايدائمي200
روزهخبرينیست.اینطرحکهتاسالهانمادپیشرفتفنآوري
دراذهانشــهروندانشورويمحسوبميشــد،ازسال1997

زینتبخشاسکناسهاي10روبِليبودهاست.
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بايد پتانسيل هاي 
خدادادي موجود 
در طبيعت را 
با بررسي هاي 
همه جانبه فني و 
زيست محيطي و با 
به كارگيري مناسب 
ترين روش ها، مصالح 
و تجهيزات همچنين 
اقتصادي ترين 
راهکارها و طراحي 
روش هاي جذب منابع 
مالي؛ به فعليت درآورد 
و در اختيار جامعه 
بشري قرار داد

رئیساولینکنفرانسفرامليوسومینکنفرانس
مليســدونیروگاههايبرقآبيایراندرمراســم
افتتاحیهاینکنفرانسگفت:تامینآبوانرژيدو
مقولهمهمواساســيبرايتوسعهمتوازناستکه
اینمهمنقشبرجستهايدرسطحرفاهوبهرهمندي

انسانهادارد.
مهندسسیدمحمدرضارضازادهافزود:همچنین
تولیــدانــرژيازآبعالوهبرتامیــنایندونیاز
اساســي،بهتحققضرورتمهمدیگريکهحفظ
محیطزیســتوتوســعهپایداراســتنیزکمك

ميکند.ويبابیاناینکهتولیدهرمگاواتســاعت
انرژيپاكازانتشار635کیلوگرمدياکسیدکربن
جلوگیريميکند،یادآورشد:درنتیجهبرنامهریزي
برايبهرهمنديازتمامپتانسیلهايقابلاستفادهدر
ساختســدونیروگاههايبرقآبيروزبهروزاز

اهمیتبیشتريبرخوردارميشود.
مهندسرضازادهسهمنیروگاههايبرقآبيدر
تولیدبــرقجهانراحدود19درصــدبیانکردو
گفت:دربرخيکشورهابخشعمدهانرژيمصرفي
ازتولیدنیروگاههايبرقآبياستامابهرهگیرياز

انرژيجنبشيآببرايتولیدبرقمحدودبهوجود
شــرایطمناســبآبوهوایي،توپوگرافي،زمین
شناسي،زیستمحیطي،اجتماعيواقتصادياست.
رییــساولینکنفرانسفراملــيبرقآبيوظیفه
خطیرمهندســانومتخصصانصنعتبرقآبيرا
بهکارگیــريهمهدانــشوتجربیــاتموجوددر
رشــتههايعلميمرتبطبااینصنعتدانســتو
خاطرنشانســاخت:بایدپتانســیلهايخدادادي
موجوددرطبیعترابابررسيهايهمهجانبهفني
وزیســتمحیطيوبابهکارگیريمناســبترین

اولين كنفرانس فراملي و سومين كنفرانس ملي صنعت سد و نيروگاه 
برق آبي ايران از 19 بهمن ماه در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 
توسط وزارت نيرو، شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، انجمن برق 
آبي و با مشــاركت تعداد زيادي از سازمان ها و شــركت هاي فعال در اين 
صنعت برگزار شد اين در حالي بود، كه بارش شديد برف از همان ابتداي كار 
حال و هوايي ديگر به اين همايش بخشيد.  حضور معاون اول رييس جمهور 
و افــراد مطرح اين صنعت در كنار مشــاركت 27 كشــور جهــان از ديگر 
حاشيه هاي اين كنفرانس دو روزه بود كه تا 20 بهمن در سالن همايش هاي 
صدا و ســيما برپا بود. هر چند نمايشــگاه جنبي براي آشــنايي بيشتر 
بازديدكنندگان با فعاليت هاي شركت ها برپا شده بود اما به دليل بارش برف 
و باران و هواي ســرد، اين نمايشگاه چندان مورد استقبال حاضرين قرار 
نگرفت. تبادل تجارب بين كارشناسان داخلي و خارجي، فرصت هم انديشي، 
توسعه همكاري هاي صنعت سد و برق آبي با مراكز علمي و دانشگاهي داخل 
و خارج كشــور، معرفي جايگاه ايران در صنعت سدسازي جهان، برگزاري 
كارگاه هاي آموزشــي و ارائه ســخنراني هاي كليــدي از مهم ترين اهداف 
برگزاري اين كنفرانس بود. مديريت يكپارچه منابع آب، تامين منابع مالي 
طرح هاي اولويت دار صنعت ســد و برق آبي كشور، مهندسي رودخانه، 
راه اندازي نيروگاه هاي مقياس كوچك برق آبي هم از ديگر محورهاي اولين 
كنفرانس به شــمار مي رفت. در مراســم افتتاحيه اين كنفرانس، رييس  و 
متخصصان شركت هاي مختلف سخنراني كردند و هر چند به دليل ازدياد 
جمعيت حاضر در سالن اصلي ساير حضار به سالن موالنا دعوت شدند و 
تنها تصاوير افراد سخنران را مي ديدند، اما چنان سكوتي، سالن را فرا گرفته 
بود كه گويي اين همايش كالس درس است و تمام آن مهندسان براي آموزش 

به كنفرانس آمده اند. در ادامه، گزارش كامل ما را از اين همايش مي خوانيد.

نخبگان سدسازي در كنفرانس فراملي برق آبي ايران
حضور 27 كشور جهان در سومين كنفرانس ملي صنعت سد و نيروگاه برق آبي ايران

بهار فرجي
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كشور پهناور 
ايران در منطقه اي 

قرار گرفته كه 
ميزان بارش ها و 
منابع آب تجديد 

شونده آن محدود 
است و از گذشته 
مردم ما به دنبال 

يافتن راهکارهايي 
براي استحصال و 

بهره برداري بهينه از 
اين سازه ها بوده اند

روشها،مصالحوتجهیزاتهمچنیناقتصاديترین
راهکارهاوطراحيروشهايجذبمنابعمالي؛به
فعلیتدرآوردودراختیارجامعهبشريقرارداد.

مهندسرضازادهگفت:انســانوطبیعتزنده
هموارهنیازمندقطرهقطرهاینمادهحیاتبخشو
ذرهذرهاینانرژيپاكبودهوازآننميتوانچشم

پوشيکرد.
رییــساولینکنفرانسفرامليبــرقآبياظهار
داشــت:هدفماازتوسعهوایجادزیرساختهاي
الزم؛نوعيتوســعهاســتکهباکمترینآسیببه
محیطزیستوبابهرهگیريازدانشنوینوآخرین
دستاوردهايعلميازمناســبترینروشهابراي

رفاهبشریتاستفادهميکند.
ويتصریحکرد:بنابرایناستفادهازتکنیكهاي
غیرســازهايدرکنــارتوســعهســازهايوایجاد
زیرســاختها،متوازنکردنمصرفواستفادهاز

روشهايتصمیمگیريچندمعیارهاست.
اینمقاممسوولخاطرنشــانساخت:ایراندر
سالهايگذشتهباساختطیفيازپروژههايبسیار
بزرگتاکوچكآبيدرکنــارتوجهبهروشهاي
غیرســازهايواعمالمدیریتیکپارچهمنابعآب،
قدمهايمهميدراینزمینهبرداشتهاست.مهندس
رضــازادهبهاجرايســدهايبزرگيچونکرخه،
گتوندعلیا،کارون3،کارون4،مســجدســلیمانو
ســیمرهاشــارهکردوافزود:عالوهبراین،ساخت
بیــشاز500ســدکوچــكوبــزرگدیگر،به
بهرهبرداريرســاندن8700مگاواتنیروگاهبرق
آبي،دردســتســاختداشــتن6هزارمگاوات
نیروگاهبــرقآبيومطالعهبــراينصب16هزار
مگاواتنیروگاهبرقآبيدیگردراینمیانظرفیت
فنيومهندســيباالیيرابرايایــرانایجادکرده

است.
ويبرپایياینکنفرانــسفرامليدرتهرانوبا
حضورمتخصصانصاحبنامداخليوخارجيرا
فرصتبسیارمغتنميبرايتبادلدانش،هماندیشيو
ایجادارتباطمنســجمترمیانمراکزعلميباصنعت
همچنینمستندســازيتجربیات،افزایشتعاملو
همکاريدرسطحفرامليدرمباحثعلميواجراي

پروژههايبرقآبيدانست.
ويدرپایانسخنانشاظهارامیدواريکردکهبا
اســتقبالخوبيکهدرتعدادمقاالتارسالشدهو
همچنینتعددحامیانومشارکتکنندگانکنفرانس
تجلــيپیداکردهاســت،کنفرانسفرامليســدو
نیروگاههايبرقآبيبهاهدافوااليخوددســت

یابد.
دو هزار مگاوات برق

در سد و نيروگاه گتوند عليا توليد مي شود
معاوناولرییسجمهوريگفت:بااتمامساخت
سدگتوندعلیاتاپایانکاردولتدهم،چهارونیم
میلیاردمترمکعبآبذخیرهودوهزارمگاواتبرق

درکشورتولیدخواهدشد.

رییسجمهوري، اول محمدرضارحیميمعاون
درمراسمافتتاحیهکنفرانسفرامليبرقآبيبابیان
اینمطلبافزود:درحالحاضردرایرانحدودیك
هزارســددرحالبهرهبرداري،ســاختومطالعه

است.
ويافزود:دراینبین543ســدشاملسدهاي
کوچــكوبزرگباظرفیتــيبالغبــر46میلیارد
مترمکعــبدرحالبهرهبرداياســتوبرخياز
بزرگترینپروژههايسدسازيایران،درسالهاي
اخیربهبهرهبرداريرسیدهیااینکهعملیاتاجرایي

آنآغازشدهاست.
ويبااشارهبهاینکهسدونیروگاهکارون3و4
بهترتیبباظرفیتنصب2000و1000مگاوات،
ســدونیروگاهمسجدسلیمانوشهیدعباسپورهر
یكبهظرفیــت2000مگاواتتولیــدبرقدارند،
تصریحکرد:پروژهبزرگگتوندعلیانیزباظرفیت
2000مگاواتوپروژهسدونیروگاهسیمرهنیزاز
مهــمترینهــاهســتندودرحالحاضــرایــران
احــداث دســتاندرکار

بزرگترینسازههايجهاندراینصنعتاست.

وزير نيرو: 543 سد در ايران
در دست بهره برداري است

وزیرنیــرودرمراســمافتتاحیهبابیــاناینکه
درحالحاضردرایرانحدودیكهزارسددرحال
بهرهبرداري،ساختومطالعهوجوددارد؛گفت:در
اینبین543سدشاملسدهايکوچكوبزرگبا
ظرفیتــيبالغبــر46میلیاردمتــرمکعبدرحال
بهرهبردارياست.مهندسمجیدنامجوهمچنینبا
اعالماینکهبرخيازبزرگترینپروژههايسدسازي
ایراندرســالهاياخیربهبهرهبرداريرســیدهیا
عملیــاتاجرایيآنهــاآغازشــده،تصریحکرد:
درحالحاضرایراندســتاندرکارســاختســد
بختیاريبهعنوانبلندترینســدجهاناست.وزیر
نیروچالــشمهمواساســيراتامینآبمطمئن
وکافــيدانســتکهبایدبــرايرفــعآنآخرین
دســتاوردهايعلميرادرکنارنگاهيمهربانانهبه
طبیعتمدنظرداشــت.نامجوتصریحکرد:کشور
پهنــاورایراندرمنطقــهايقرارگرفتــهکهمیزان
بارشهاومنابعآبتجدیدشوندهآنمحدوداست
وازگذشتهمردممابهدنبالیافتنراهکارهایيبراي
استحصالوبهرهبرداريبهینهازاینسازههابودهاند.
وزیرنیرواظهارداشت:درایرانامروزنیزمحدودیت
منابعآبيازیكســووافزایشرشــدجمعیتاز
سویيدیگرتامینآبکافيوسالمرابهیكچالش

تبدیلکردهاست.
مهندسنامجوخاطرنشــانساخت:دراینمیان
کشورهایينظیرایرانکهدارايشرایطاقلیميخشك
ونیمهخشــكهســتند،بیشازدیگرکشــورها
نیازمنداندیشــهورزيوچارهجویيدربارهمسائل

مرتبطباتامینآبهستند.

مهنــدسنامجوتاکیدکــرد:وزارتنیرومعتقد
استکههرگونهتوسعهسدسازيدرکشوربایدبا
رعایتمالحظاتزیستمحیطيوبااعمالنگاهي
یکپارچهومتوازنبــهچرخهتولیدتامصرفآب

باشد.
ويافزود:وزارتنیروهموارهتالشميکندتابا
نگاهــيهمــهجانبــهازطریقتوســعههمزمان
زیرساختهاونیزتوجهبهمباحثمحیطزیستيو
اجتماعي؛توســعهمتوازنراپیگیريکندکهدراین
میانمابهنقطهنظراتارزشمند؛اندیشــمندانفهیم

نظیرشرکتکنندگاندراینکنفرانسنیازداریم.
مهندسنامجوازدبیرخانهکنفرانسدرخواست
کردتابامستندسازيمناسبمباحثاینکنفرانس؛
امــکاناســتفادهازاینمطالبرابــرايجوانانو

دستاندرکاراناینصنعتفراهمکند.
وزیرنیروگفت:دانشــمندانکشورماتوانستند
طراحينیروگاهبرقآبيرابوميکنند،ایندستاورد
ميتواندبرايکشورهايهمسایهوفرامنطقهايبراي
ســاختنیروگاههايبرقآبيدراینکشورهاموثر
باشــد.وزیرنیرواولینکنفرانسفرامليوسومین
کنفرانسمليســدونیروگاههايبرقآبيایرانرا
فرصتيمغتنمبرايتبادلاندیشههاواشتراكدانش
فنــيدرموضوعاتمرتبطباآبوانرژيبرقآبي
بینهمکارانداخليومتخصصانخارجيدانست.

دعوت از شركت هاي ايراني براي حضور 
در صنعت برق آبي افغانستان

معاونوزیرانرژيوآبافغانستانازشرکتهاي
ایرانيبرايتوسعهظرفیتهايصنعتبرقآبياین
کشوردعوتکرد.بهگفتهضیایيمنابعآبيزیادي
درافغانســتانوجودداردواینکشوربکرودست
نخورده،آمادهســرمایهگذاريوکارهايعمرانيبه
ویژهدرصنعتبرقآبياست.الزمبهذکراستدر
مراســمافتتاحیهپروفسوررفعتعبدالملكرییس
انجمــنبینالملليبرقآبــي)IHA(نیزبهایراد

سخنرانيپرداخت.

بيانيه پايانی اولين كنفرانس بين المللی
سد و نيروگاه های برق آبی ايران 

بیانیهپایانیاینهمایشتوســطدکترســادات،
مسئولدبیرخانهکنفرانس،قرائتشد.

دراینبیانیهآمدهاست:
1-شــرکتکننــدگاندرکنفرانسمعتقدنددر
کمیســازیمنافعنیروگاههایبرقآبیومحاسبه
توجیهپذیــریاقتصادیآنهاعالوهبرتولیدانرژی
پاك،مزیتهایدیگریمثلکنترلسیالب،مدیریت
خشکســالی،تامینآبشــربوصنعت،توسعه
منطقهای،کنترلفرکانسوکارآفرینیمدنظرقرار

بگیرد.
2-شرکتکنندگاندراینکنفرانسبرضرورت
تعاملومشــارکتظرفیتهایفنیومهندســی
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برای دستيابی 
به انرژی پاک و 
مطمئن، استفاده از 
نيروگاه های برق آبی 
يکی از پاک ترين و 
كاراترين روش ها 
به شمار می رود. 
بنابراين بايد با 
سرمايه گذاری 
مناسب و تامين به 
موقع منابع مالی 
پروژهای برق آبی، 
نقش موثری در 
تامين آب و انرژی 
ايفا كرد

کشــورهایمختلــفدرجهتایجــادرفاهبرای
بشریتازطریقتامینآبسالم،بهداشتعمومیو

انرژیمطمئنتاکیدمینمایند.
3-بــرایدســتیابیبهانرژیپــاكومطمئن،
استفادهازنیروگاههایبرقآبییکیازپاكترینو
کاراترینروشهابهشــمارمیرود.بنابراینبایدبا
ســرمایهگذاریمناسبوتامینبهموقعمنابعمالی
پروژهــایبرقآبی،نقشموثــریدرتامینآبو
انرژیایفاکرد.لذاشرکتکنندگاندراینکنفرانس
خواستارتوجهویژهواولویتبخشیبهپروژههای

برقآبیدربرنامههایتوسعههستند.
4-شــرکتکننــدگاندرکنفرانسبرایننکته
تاکیددارندکهیکیازپایههایاصلیتوسعهصنعت
سدونیروگاههایبرقآبی،مدیریتدانشوثبتو

انتشارتجربههااست.بنابراینمهندسانومتخصصان
صنعتبــرقآبیبــههماناندازهکهبــهاجرای
پروژههایبزرگسدســازیاهتمامدارندبایدبه
ثبــتتجاربارزندهودانشتولیدشــدهدرطول

اجرایاینطرحهانیزاهتمامداشتهباشند.
5-سرمایهگذاریدرپروژههایبزرگبرقآبی
یکــیازچالشهایبزرگاینطرحهابهشــمار
میرودبنابراینحمایتجدیدولتهادرتخصیص
منابعمالیازیكطرفوشــفافکردنضوابطو
ارائهتضمینهایالزمبرایاطمینانبخشیبهبخش
خصوصیميتواندتواماًزمینههایجذبسرمایهبه
اینطرحهارافراهمآورد.6-انجاممطالعاتدقیق
زیســتمحیطیوباســتانشناســیازیكسوو
شناساندنوارائهمنافعنیروگاههایبرقآبیموثردر

حفظمحیطزیســتازســویدیگرجزء
وظایــفحرفــهایکلیهدســتاندرکاران
صنعتبرقآبیاست.7-طراحیواجرای
پروژههایغیرســازهای،درکنــاراجرای
پروژههایســازهاینقشموثریدرتعادل
بخشیوبهینهسازیاهدافپروژههایسد

ونیروگاههایبرقآبیدارد.

حاشيه ها
دراینکنفرانس18ســخنرانيکلیديبه
زبانانگلیسيو12سخنرانيکلیديبهزبان
فارســيو86مقالهبرترفارسيو35مقاله

برترانگلیسيارائهشد.
بیشاز80شــرکت،دانشــگاهوانجمن
علميبهعنــوانحامیانمعنــويوماديدر
ســطوحمختلفدراینکنفرانسمشارکت
کردهوقریببــه2700نفردرکارگاههاو

همایشهاثبتنامکردند.
استقبالمحققانوکارشناسانصنعتسد
ونیروگاههايبرقآبيازاینکنفرانسبسیارخوب
بودوتعدادکلمقــاالتدریافتيبهحدود1600
مقالهميرســدکهپسازبررسيهايعلميحدود
837مقالهبهچاپرسید.دربخشملياز28استان
کشــورودربخشبینالمللنیز200مقالهاز27
کشورنظیرسوییس،نروژ،دانمارك،آمریکا،کانادا،
اســترالیا،ژاپن،انگلیسوتعداديازکشــورهاي
همسایهدریافتشدهکهنشانميدهداینکنفرانس
توانستهدرسطحفرامليبهخوبياطالعرسانيکند.
36کارگاهفرامليوداخليدراینکنفرانسباتوجه
بهوسعتمطالبومسائلمهموچالشبرانگیزروز
درصنعتبرقآبي،باحضورخبرگانجهانياین
عرصه،برنامهریزيشدهبودکهدرقالب18کارگاه
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و  كارشناسان 
خارجی  متخصصان 
و داخلی كنفرانس 

برق  المللی  بين 
آبی طی روزهای 
21 و 22 بهمن 

از سدهای بزرگ 
ساخته شده به 

متخصصان  دست 
بازديد  ايرانی 

كردند

آموزشيفرامليو18کارگاهآموزشي
مليدرروزهاي17و18بهمنماهبرپا

شد.

اجرای اثر سمفونيك آب و نور
در كنفرانس بين المللی برق آبی
قطعــهموســیقیایی»آبونور«در
مراســماختتامیهاولیــنکنفرانسبین
المللیوســومینکنفرانسملیسدو

نیروگاههایبرقآبیایراناجراشد.
ایناثرموسیقیاییسموفنیك،بهرهبری
لوریسهویاندرمرکزهمایشهایصدا
وسیمااجراشد.سویتسمفونیآبو
نوراثریموســیقیاییدرفرمسمفونیك
استکهباهمکاری50نفرازهنرمندان
مطرحموســیقیکشــورتولیدودراین
مراسماجراشد.اینگزارشحاکیاست
کهدرایناثربااســتفادهازظرفیتهای
موسیقیایرانوبابهرهگیریازپتانسیل
ارکســتر ســازهای مختلف گروههای

سمفونیكسعیشدتاگفتگوییموسیقاییبامقولهآب
ونوروجودداشتهباشدودرانتهاباقطعاتیحماسی
اشــعاریملی–میهنیدراینارتباطاجراشد.کالم
ســویتسمفونیآبونورتوسطشاعر،ترانهسراو
خوانندهنامآشــنامحمدعبدالحسینی،سرودهشدهو
تنظیمآنبرایگروهســازهایارکسترسمفونیكاز
پویانرمضانیاست.اثرآبونورتوسطعباسآزاد

خوانندهوآهنگسازاجراشد.

انتشار كتاب چكيده مقاالت اولين كنفرانس 
بين المللی برق آبی

کتابچکیدهمقاالتاولینکنفرانسبینالمللی

وسومینکنفرانسملیسدونیروگاههایبرقآبی
ایرانبهچاپرسید.اینکتابدربرگیرندهمقاالت
12شــاخهاصلیکنفرانسشــامل:هیدرولوژیو
برنامهریزیمنابعآب،مهندسیرودخانه،سازههای
هیدرولیکی،زمینشناســی،ژئوتکنیكومکانیك
ســنگ،لرزهزمینساخت،ســازهوسدهایبتنی،
ســدهایخاکیوســنگریزهای،مدیریتپروژهو
روشاجرا،تجهیزاتمکانیکیوهیدرومکانیکی،
تجهیزاتبرقیوکنترل،توســعهپایداروزیســت
محیطیوبهرهبرداریونگهداریاســت.اینکتاب
680صفحهایدرشمارگاندوهزارنسخهچاپو

منتشرشدهاست.

بازديد مهمانان كنفرانس بين المللی برق 
آبی از سدهای بزرگ ايران 

کارشناســانومتخصصانخارجــیوداخلی
کنفرانسبینالمللیبرقآبیطیروزهای21و22
بهمنازســدهایبزرگســاختهشــدهبهدست
متخصصانایرانیبازدیدکردند.مهندسرضازاده
رئیسکنفرانساظهارداشت:درپایانکنفرانسبین
المللیبرقآبیایران،کارشناسانومتخصصانمعتبر
بینالمللیطیسفريدرروزهای21و22بهمناز
ســدهایبلندبتنیکارون4)باارتفاع230متر(و
کارون3)باارتفاع205متر(دراستانهایخوزستان

وچهارمحالوبختیاریبازدیدبهعملآوردند.
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من از ابتدا در جريان 
شکل گيری و تاسيس 
شركت فراب بودم و 
اگر چه خود نقشی در 
تشکيل فراب نداشتم 

اما با توجه به شرايط 
كشور در ابتدای 
دهه 70 و نياز شديد 
كشور به افزايش 
ظرفيت توليد انرژی 
برق و از طرفی 
وجود پتانسيل های 
ارزشمند برق آبی در 
ايران و مطالعاتی 
كه قبل از پيروزی 
انقالب اسالمی بر 
رودخانه های عمده 
كشور مانند كارون ، 
دز و كرخه انجام 
شده بود، من هم به 
ضرورت تشکيل اين 
شركت واقف بودم

20

: جناب آقای مهندس بيطرف! برای ورود به 
بحث مختصــری از بيوگرافی كاری خود را برای 

مخاطبان ما در شركت فراب عنوان نمایيد؟ 
داراي31سالســابقهکارهستم،21سالآندر
وزارتنیروو10سالاولعمرکاریمنعمدتادر
نهادهایانقالبیمانندجهادســازندگیوسپاهبوده
است،حدودچهارسالآنرابهعنواناستانداریزددر
وزارتکشورخدمتکردم،درسال1369بادعوت
آقــایمهندسزنگنهوزیروقــتنیروبرایتصدی
معاونتســازندگیوآمــوزشوزارتنیروبهاین

وزارتخانهآمدموباتوجهبهتجاربکاریامتاآنزمان
کهعمدتاشاملمدیریت،برنامهریزی،سازماندهیو
تدریسبود،فعالیتدراینمسئولیتراپذیرفتم.البته
ســابقهدوســتیباآقایمهندسزنگنــهازدوران
دانشجوییدردانشکدهفنیدانشگاهتهرانکهیکدیگر
رامیشناختیموحضورتعداددیگریازمهندسینآشنا
دروزارتنیرووهمچنینماهیتتخصصیفعالیت
اینوزارتخانهدرزمینههایآبوبرق،مطلوبیتکار
دروزارتنیرورابرایمنبیشترکردهبود.اینجانب
پنجســالدرسمتمعاونوزیردرامورسازندگیو

آموزش،سهسالبهعنوانمجریسدونیروگاهآبی
کارون3،هشتسالبهعنوانوزیرنیرووپنجسال
همبهعنوانپژوهشــگردرپژوهشگاهنیروفعالیت

کردهام.
: چگونه و از چه زماني با شركت فراب آشنا 

شدید؟
منازابتدادرجریانشکلگیریوتاسیسشرکت
فراببودمواگرچهخودنقشــیدرتشکیلفراب
نداشتماماباتوجهبهشرایطکشوردرابتدایدهه70
ونیازشدیدکشوربهافزایشظرفیتتولیدانرژیبرق

مهندس حبيب اهلل بيطرف  وزير خوشنام نيرو در دوران 8 ساله 
رياســت جمهوري محمد خاتمي اســت.وي كه متولد 1335 است و 
تحصيالت ابتدايي و متوســطه خود را در شــهر يزد و تحصيالت 
دانشگاهي را تا مقطع فوق ليسانس و در رشته راه و ساختمان در 
دانشكده فني دانشــگاه تهران به پايان برده است،فعاليت اجرايي 
خود را در سال 1358 با مشــاركت در راه اندازي جهاد سازندگي و 
سپس به عنوان عضو رسمي ســپاه پاسداران انقالب اسالمي ادامه 
داده و از ســال 1365 تا سال 1368 در ســمت استاندار يزد خدمت 
كرده اســت. او ســپس بعد از چند ســال خدمت در كسوت معاون 

آموزشــي وزير نيرو، از پايان ســال 1373  به عنوان مجري طرح 
عظيم ســد و نيروگاه كارون 3  در وزارت نيرو مشغول به كار بود 
و از هميــن رو مي توان او را كارشناســي حرفه اي هم در بحث هاي 
حاكميتي و هم در بحث هاي تجربــي در حوزه بحث هاي مرتبط با 
ســاخت نيروگاه هاي برق آبي دانست. در ادامه سلسله گفتگو ها با 
فعاالن و صاحبنظران حوزه انرژي كشور،اين بار به سراغ اين مدير 
ارشــد و وزير سابق رفتيم و در يك گفتگوي صميمانه، ديدگاه هاي 
 وي را در ايــن زمينــه  جويا شــديم كه متن كامــل آن را در ادامه 

مي خوانيد...

در گفتگو با حبيب اهلل بيطرف وزير اسبق نيرو مطرح شد

فراب، شركتي بين المللی و افتخار آفرين برای ايران 
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  اگر جمع 
توانمندي های شركت 

فراب را در نظر 
بگيريم در  سال های 

اول دهه 70 وزن 
امتيازات بيرونی 

شركت فراب بسيار 
زياد بود و هر چه 

زمان گذشته است 
وزن ظرفيت های 
داخلی آن بيشتر 

شده است.  به نظر 
می رسد در حال 

حاضر هم كه شركت 
فراب از حمايت های 

بيرونی تقريبا بی بهره 
شده است و عمدتا 

متکی به ظرفيت های 
داخلی خود مي باشد  ، 
توانسته است بر روی 

پای خود بايستد
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وازطرفیوجودپتانســیلهایارزشمندبرقآبیدر
ایرانومطالعاتیکهقبلازپیروزیانقالباسالمیبر
رودخانههایعمدهکشــورمانندکارون،دزوکرخه
انجامشدهبودوهمچنینعزموزارتنیروودولت
برایبهرهبرداریبیشترازپتانسیلهایبرقآبی،منهم
بهضرورتتشــکیلاینشرکتواقفبودمواقدام
وزارتنیرودرتاســیسفرابرایكامرضروریو

منطقیمیدانستم.
: جنابعالی به عنوان فردی كه سال ها در راس 
وزارت نيرو به انجام وظيفه مشغول بوده اید، در زمان 
مدیریت خود چــه دیدگاهی دربــاره واگذاری 
پروژه های بزرگ نيروگاه های برق آبی به شركت های 
داخلی داشــتيد؟ آیا به هر قيمت با واگذاری این 

طرح ها به شركت های داخلی موافق بودید؟
درشرایطیکهاجرایطرحهایبزرگبرقآبیدر
دســتورکاروزارتنیروبودواینطرحهاازجمله
طرحهایمهمکشــوردربرنامهاولپنجسالهتوسعه
جمهوریاســالمیایران،قلمدادشدهبودند،وزارت
نیروبایستیبرایاجرایاینطرحها،حرکتميکردو
قدمبرمیداشت،دوراهبیشتروجودنداشتیااستفاده
ازپیمانکارانتوانمندخارجیکهعملیاتاجراییرابه
صورتکلیددردستانجاممیدادندویااستفادهاز
پیمانــکارانوظرفیتهایداخلی،کــهدرآنزمان
پیمانکاروظرفیتشناختهشدهایرانیکهتواناجرای
طرحهایبزرگبرقآبیراداشتهباشدوجودنداشت.
بنابرایناگرروشدوممدنظرقرارمیگرفت،طبیعتا
ظرفیتســازیوایجــادشــرکتهایپیمانکاری
عمومیبهویــژهدربخشتجهیزاتبرقیومکانیکی
پیشروبود.موضوعدیگریکهدرسالهای71و72
مطرحشدهبودونکتهدرستیهمبود،موضوعاستفاده
ازفاینانسخارجیبرایاجرایطرحهایبزرگبود،
درآنزمــانباتوجهبهاهدافبرنامههایپنجســاله
توسعه،بایستیتعدادزیادیطرحملیوعمرانیدر
کشورشروعمیشــد.باتوجهبهمحدودیتمنابع
ارزیکشور،امکانتامیننیازارزیتمامپروژههابه
صورتاعتباراتنقدی،میسرنبودوسیاستدولت
وقتکهتجربهجدیدیدرایرانهمبود،براستفاده
ازاعتبــاراتارزییوزانسوفاینانسبرایتامینارز
طرحهاوپروژهها،قــرارگرفتهبود.تجربهبرگزاری
مناقصهاولیهطرحسدونیروگاهآبیکارون3،نقطه
عطفیدراعتمادکردنبهپیمانکارانایرانیشد.بایددر
نظربگیریمکهطرحکارون3،مهمترینطرحبرقآبی
کشــوربــودودرعیــنحــالاینطــرحازنظر
سازهایوساختگاه،پیچیدهترینوسختترینشرایط
راداشتودرچنینســاختگاهی،بایدبزرگترین
نیروگاهبرقآبیکشوربهصورتزیرزمینیدریك
سازندسنگیبسیارپیچیده،اجرامیشد.طبیعیبودکه
قضاوتهمهمتخصصان،کارشناسانومدیرانایرانی
ایــنبودکهطــرحکارون3بایدازروشاولیعنی
بهرهگیریازیكکنسرســیومخارجیوبهصورت

کلیددردستاجراشودوحتیگروهدومکهعالقمند
بهانجامپروژهبهدستشرکتهایایرانیبودند،در
اینموردبهعنوانیكاســتثناقبولداشــتندکهدر
اجرایطــرحکارون3،بایدازروشاولبهرهگیری
شــود.دراوایلســال1370مناقصهبینالمللیطرح
کارون3برگزارشدوپسازطیفرآیندمناقصه،یك
کنسرســیومآلمانی،انگلیســی،برزیلیبرندهشدو
موافقتنامهاجرایطرحهمباآنهاامضاشدویكسال
بهآنهامهلتدادهشدکهمنابعمالیطرحراازاعتبارات
خارجیتامینکنند.پسازگذشتیکسال،کنسرسیوم
اعالمکردکهقادربهتامینمالیکاملطرحنیستوبه

اینترتیبموافقتنامهباکنسرسیومفسخشد.
دراینشــرایطبودکهوزارتنیروتصمیمبسیار
مهمیرااتخاذکردواعالمکردکهطرحبزرگکارون
3رابااستفادهازظرفیتهایداخلیاجراخواهدکرد.
بنابراینتجربهکارون3کاررایکسرهکردوروندفوق
نشاندادکهاگربخواهیمسیاستهاوخطوطراهنمای
تعیینشدهبرایاجرایپروژههايعمرانیرارعایت
کنیمبایدبهســمتظرفیتســازیوبهرهگیریاز
امکاناتداخلیبرویم.البتهعلیرغمهمهاینمسائل
بازهمدرآنموقعبرخیازمدیرانیاکارشناســانی
بودندکهمیگفتندماهنــوزنمیتوانیمویاالاقلدر
موردطرحکارون3نمیتوانیم،امامنبسیارامیدوار
بودمکهمیتوانیموبههمیندلیلبودکهازسال1373
وزارتنیرووپســتمعاونتوزیررارهاکردموبه
عرصهاجراومدیریتکارفرماییطرحکارون3منتقل

شدم.
: از منظر حاكميتی دیــدگاه حاكم درباره 
واگذاری پروژه های این چنينی به شركت های داخلی 
با توجه به عملكرد قابل قبول شركت های خارجی 
و عدم تجربه كافی شــركت  های داخلی در طول 
سال های قبل چگونه بود؟ آیا دیدگاهی كه در دهه 
80 وجود داشت همان دیدگاهی بود كه در دهه 70 

وجود داشت؟
طبیعتادیــدگاهدهه80بادیدگاهدهه70متفاوت
بود.شایدسوالشماراازاینزاویهبهتربتوانمپاسخ
دهم،بایدببینیمکسانیکهدردهه70طرفدارواگذاری
کارهایعمرانيبهشرکتهایخارجیبودندچگونه
فکرميکردند؟بهنظرمناینگونهافراد3دستهبودند،
دستهاولکسانیبودندکهحساسیتیرویظرفیتهای
ایرانینداشتندوبهدالیلجانبیمثلارتباطباخارجیان
وعملکردقابلقبولآنها،عالقهمندبهواگذاریکاربه
پیمانکارانخارجیبودندودستهدومکسانیبودندکه
عالقهمندبــهبهرهگیریازظرفیتهایداخلیبودند
ولیبهدلیلعدماطمینانازتوانمندیشــرکتهای
داخلیوفقدانتجربههایمشــابهبرایپیمانکاران
ایرانی،موافقواگذاریکاربهخارجیهابودند.دسته
ســومکســانیبودندکهاعتقادراســخبهاستفادهاز
ظرفیتهایداخلیدرهرشــرایطداشــتندوبرای
پروژههاییکهتجربهمشابهقبلیبرایپیمانکارانایرانی

وجودنداشت،معتقدبهظرفیتسازیوانتقالدانش
فنیوفنآوریهایساختبهداخلکشوربودند.من
فکرميکنمدرابتدایدهه70دروزارتنیرودیدگاه
دومحاکمبودوبهتدریجبهسمتدیدگاهسوممتمایل
شدودراوایلدهه80دیدگاهسومبهطورکاملحاکم

شد.
: شــركت فراب در ابتدای تاسيس به نسبت 
آنچه اكنون هســت ، آنچنان شركت بزرگی نبود و 
هنوز توانایی های خود را در زمينه های كاری اش به 
اثبات نرسانده بود اما همين شركت در آن سال ها با 
پروژه هایی برخورد می كند و آنها را بر عهده می گيرد 
كه در حد و اندازه های بسيار بزرگی بودند. آیا اساسا 
واگذاری آن پروژه ها را به فراب تازه تاسيس در آن 
زمان درســت می دانيــد و در این بــاره چگونه 

می اندیشيد؟
منفکرميکنمظرفیتهاومزیتهایشــرکتی
مانندفرابیامپناراازدومنظرداخلیوبیرونیباید
بررســیوارزیابیکنیم.ظرفیتهایفرابازمنظر
داخلیشــاملمدیریت،ساختار،منابعانسانی،دانش
مهندســی،تجربهاجرایی،امکاناتوسیســتمهای
سازمانیوبسیاریموارددیگرازاینقبیلميباشدکه
توانمنديهایفرابراتشکیلميدهد.امامزیتهای
شرکتفرابازمنظربیرونیشامل،انحصاریبودن،
مورداعتمادبودن،برخورداریازحمایت،هدایتو
کنترلوزارتنیروومواردیازاینقبیلاست.بهطور
کلیاینگونهمیتوانتوصیفکردکهدرچرخهخلق
نیروگاههایبرقآبیدرایران،برایشــرکتفراب
جایگاهیمعینبامختصاتوکارکردمشخص،تعبیه
شدهبود.بنابرایندرارزیابیتوانمنديهایشرکتهای
مهمیمانندفرابومپنابایستیمجموعظرفیتهای
داخلیومزیتهایبیرونیآنهــارادرنظربگیریمو
طبیعیاســتباایننگاه،شــرکتفرابازابتدای
تاســیسبهطوربالقوهتوانمنــدیالزمبرایاجرای
پروژههایبزرگبرقآبیراداشــتهوبهتدریجاین
توانمندیبهفعلیترسیدهاست.بنابرایناگرجمع
توانمنديهایشــرکتفــرابرادرنظربگیریمدر
ســالهایاولدهه70وزنامتیازاتبیرونیشرکت
فراببسیارزیادبودوهرچهزمانگذشتهاستوزن
ظرفیتهایداخلیآنبیشــترشدهاســت.بهنظر
میرســددرحــالحاضرهمکهشــرکتفراباز
حمایتهایبیرونیتقریبابیبهرهشدهاستوعمدتا
متکیبهظرفیتهایداخلیخودميباشدوتوانسته
استبررویپایخودبایستد،مناینطورفکرميکنم
کهشــرکتفرابازســال1380بادستیابیبهبلوغ
ســازمانی،بلوغمدیریتیوتجاربموفقدراجرای
طرحهاوپروژههایبزرگملی،ازنظرتوانمنديهای
مهندسیومدیریتیواجرایی،بهموقعیتیكشرکت
بینالمللیبارتبهقابلقبولوافتخارآفرینبرایایران

دستیافتهاست.
ادامه درصفحه 41
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باالخرهشــرکتملينفتایرانرســمًاکاهشتولیــدنقترااعالمکرد.
موضوعيکهچندســالياستازسويکارشناسانحوزهنفتوانرژيمورد
توجهوتاکیداســت،اماهموارهازســويمتولیانآنردشدهاست.رییس
شــرکتملينفتدراواخرآذرماهاعالمکردکهدرســال90تاآنتاریخ
نســبتبهسال89تولیدنفتکاهشي20هزاربشکهايراشاهدهبودهاست.
ایشانالبتهادعاکردندکهاینشرکتدرسال1389نسبتبهسالقبلازآن
27هزاربشــکهافزایشتولیدداشتهاست.ایندرحالياستکهطبقبرنامه
پنجمتوســعه،بایدتولیدنفتدرکشوربهپنجمیلیونو100هزاربشکهدر
روزبرســد.درایــنارتبــاطبنابراظهاراتایشــانتمهیداتــيدروزارت
نفتاندیشیدهشدهاستتادرســالآیندهتولیدنفتمقداريافزایشداشته
باشــد.واقعیتایناســتکهاکثرمیادیننفتيخوزســتانکهدرحالحاضر
حدود80درصدتولیدنفتایرانرابرعهدهدارند،درنیمهدومعمرخودبه
ســرميبرند.ایندرحالياستکهدرسالهاياخیرشرکتملينفتایران
نتوانستهاستسرمایهموردنیازطرحهايتوسعهايراجذبکند.سرمایهاي
کهبنابرگفتهآقايقلعهبانيبایدچیزيحدود156میلیارددالرباشدتاایران
بتواندبهاهدافبرنامهپنجمتوســعهدستیابد.موضوعيکهرییسشرکت
ملينفتدررابطهباکاهشمقدارتولیدنفتایرانالبتهبااحتیاطکاملاعالم
کردند،موضوعياستکهچندسالاستازسويکارشناسانحوزهنفتدر
موردآنهشــداردادهشــدهاســت،امامعلومنیســتچراهموارهازسوي
مسئوالنشرکتنفتردشدهاست.دراینگزارشبهمنظوردركبهترياز
روندکاهشتولیدنفتکشــور،آمارهایيکهازســوياوپكمنتشرشدهاند
موردتوجهقرارگرفتهاســت.درمنحنيیك،میزانتولیدنفتکشوردرده
ســالگذشتهآوردهشدهاســت.همانگونهکهمشاهدهميشوددرچندسال
گذشتهروندتولیدنفتخامایراننزوليبودهاست.اینروندبهخصوصاز

سال2009تاکنونبهطورمشخصتريادامهداشتهاست.



منحنيشمارهدو،میزانتولیدنفتایراندرسال2011بهتفکیكماههاي
ســالرانشانميدهد.نکتهتاســفبارایناستکهبامروريبرمیزانتولید

 مروري بر روند 

كاهش توليد 

نفت خام ايران

میزان تولید نفت خام ايران )منحني 1(

علیرضا زارعی *
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توليد نفت خام 
عراق با رسيدن به 

باالترين سطح خود 
در 20 سال گذشته 

و به بيش از سه 
ميليون بشکه در 

روز رسيده است. 
پيش بيني مي شود 
توليد روزانه نفت 

خام  عراق تا پايان 
سال 2012 به سه 
ميليون و 400 هزار 

بشکه و صادرات 
نفت اين كشور به 
دو ميليون و 600 

هزار بشکه در روز 
برسد

نفتدرماههايمختلفاینســالمتوجهميشویمکهتولیدنفتدراینسال
تقریبًابهطورماهیانهکاهشداشتهاست.



مقایسهايبامیزانتولیدنفتاوپكدردههگذشتهميتواندبهتحلیلبهتر
موضوعکمكکند.بامقایسهمنحنيشمارهیكبامنحنيشمارهسهکهتولید
اوپكدردههگذشــتهرانشــانميدهدپيميبریمکهروندکليتولیدنفت

کشورمانتاسال2008منطبقبرتولیداوپكبودهاست.
نقطهشاخصتفاوتتولیدایرانواوپكازسال2009استکهازاینسال
تولیداوپكافزایشيبودهاماتولیدنفتایرانسیرنزوليدرپیشگرفتهاست.



ازســويدیگرنگاهيبهآمارمصرفنفتخامدنیانشــانميدهدایران
ســیزدهمینمصرفکنندهبزرگنفتخامدنیااست.مطابقاینآمارآمریکا،
چین،ژاپن،هندوروســیهپنجکشوريهستندکهبهترتیببیشترینمصرف
نفتخامدراینسالهاراداشتهاند.ایرانپسازعربستان،آلمان،برزیل،کره
جنوبي،کانادا،مکزیكوفرانســهدرردهسیزدهمقرارداردوانگلستان،ایتالیا
واســپانیاراهمپشتســرخودميبیند.بنابراینآمارایراندرسالهاياخیر

حدود2,7درصدازمصرفنفتخامدنیارابهخوداختصاصدادهاست.
منحنيچهارنمایشمقایســهايازمیزانتولیدومصرفداخلکشــوررا
نشــانميدهد.شــوربختانهروندافزایشيمصرفنفتکشــورمانهمواره
صعوديبودهاســت.اینامردرکنارروندنزوليتولید،ماراباحقیقتتلخي
روبهروميسازد.اینواقعیتکهاگرشرایطفعليتولیدومصرفتغییرنکند،
درآیندهاينهچنداندورومثاًلدردهســالآینده،نهتنهانفتيبرايصادرات
نخواهیمداشت،بلکهبهواردکنندهآننیزبدلخواهیمشد.الزمبهذکراست
کهمصرفداخلينفتدرکشــورپیشازانقالبحدود600هزاربشکهدر

روزبــودامااینكبــهحدود1/8میلیونبشــکهدرروزیعنيحدود3برابر
افزایشیافتهاست.ایندرحالياستکهجمعیتکشورفقطدوبرابرآنزمان
شدهاستالزمبهذکراستکهتولیدنفتکشوردرآنزمانبیشاز5میلیون

بشکهدرروزبودهاست.

جايگاه از دست رفته
تولیدنفتخامعراقبارســیدنبهباالترینسطحخوددر20سالگذشته
وبهبیشازســهمیلیونبشکهدرروزرســیدهاست.پیشبینيميشودتولید
روزانهنفتخامعراقتاپایانســال2012بهسهمیلیونو400هزاربشکهو

صادراتنفتاینکشوربهدومیلیونو600هزاربشکهدرروزبرسد.
همچنیناینکشــوربهطورمیانگینروزانهدومیلیونو233هزاربشــکه
نفــتخامروانهبازارهايجهانيميکندکــهاینموضوعبیانگراینموضوع
استکهصادراتنفتاینکشورازصادراتنفتکشورمانکهدرحالحاضر
کمتراز2میلیونبشکهنفتدرروزاستپیشيگرفتهوجایگاهدومایرانرا

ازدستشربودهاست.
نکتهجالبایناستکهعراقباوجودتولیدروزانهحدود2میلیونو670

هزاربشکهنفتتوانستهاستبهاینحجمازصادراتدستیابد.
دولتعراقباســرمایهگذاريهايانجامشدهبرنامهتولید12میلیونبشکه
نفتتاســال2020میالديرادردستورکارقراردادهاستدرحاليکهتولید
نفتکشــورمانبهدلیلعدمســرمایهگذاريهايوزارتنفتمدامدرحال
کاهشاستوبرنامهافزایشتولیدیكمیلیونبشکهدرروزدربرنامهچهارم
نهتنهاعملينشدهبلکهتولیدنفتاز4میلیونو150هزاربشکهدرچندسال
قبلبهزیر3میلیونو700هزاربشکهوصادراتنفتهماز2میلیونو600

هزاربشکهبهکمتراز2میلیونبشکهدرروزکاهشیافتهاست.
نکتهتاســفبارایناستکهدرحالحاضرمیزانمصرفداخلينفتدر
کشورتقریباباحجمصادراتروزانهبرابراستوالبتهدرمصرفگازهمبه

تنهایيبهاندازهاتحادیهاروپامصرفداخليداریم.

*ریيس بخش برق و ابزار دقيق نوتاش

میزان تولید و مصرف نفت ايران )منحني 4(

میزان تولید نفت خام سازمان اوپك )منحني 3(

میزان تولید نفت خام ايران در سال 2011 )منحني 2(
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پرونده اي براي پروژه 
ايران ال ان جي
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كنگان  بندر  جمعيت 
سرشماری  طبق 
نفوس و مسکن 

سال 1۳۸۵ بيش 
از ۹۵11۳ نفر 
بوده است و در 

سرشماري  آخرين 
كه در سال ۹0 

پذيرفت  صورت 
كنگان  شهرستان 
افزايش  بيشترين 
جمعيت در سطح 
استان بوشهر را 

و جمعيتش  داشته 
با 61 درصد 

به  افزايش نسبت 
سال ۸۵ به 1۵۵ 
هزار و ۵64 نفر 

رسيده است

ژه 
رو

ه پ
ند

رو
پ

بندرَکنگانمرکزشهرســتانکنگاندراســتان
بوشهربامســاحتيمعادل738هکتاردرجنوب
ایرانواقعشدهاســتوارتفاعآنازســطحدریا
حدود100متراســت.شهرســتانکنگانیکیاز
ســرزمینهایکهنسالایراناســتکهقریببه
2350ســالتاریخپرفرازونشــیبراپشــت
سرگذاشتهاســت.حوزهســاحلیخلیجفارسو
دریایعمانازدیربازمحلآمدوشداقواموقبایل
مختلفبودهاســتکهازاطــرافواکنافدنیای
قدیم،آســیاوآفریقابهقصدتجارتوسیاحتو
سیاستبهاینخطهسفرمیکردهاند،منطقهکنگان
نیزازاینویژگیبرخورداربودهاستومرداناین
ســامانبهلحاظموقعیــتجغرافیایــیصیادو
دریانــوردبودهاند.میرزاحســنقصابیدرکتاب
فارسنامهناصریچنینمینویسد:»بلوكکنگاناز
گرمســیراســت.فارسازجنوبشیرازاست.در
ازایآنازنخلتقیتاقریهبنكســیزدهفرسخو
پهنایآنازنیمفرسخنگذرد.اینبندررشدخود
راپسازویرانیسیرافازاوایلقرنبیستمشروع
کرد.سرکنسولفرانسهدربندربوشهرکهازکنگان
دیدنکردهاستمینویسد:»دربندرکنگانبهسال
1911،)250(خانــوارزندگیميکردندکهحدود
200نفرازاینجمعیــتیهودیوتعبیرعربو
عجم)غیرعرب(بودهاندوعمدهتجاروبازرگانان
شــهردرایندورهیهودیبودهاند.میرزاحســن

قصابــیدرکتابنامبردهموقعیتبلوكکنگانو
آبوهــوایآنراچنینتوصیفمیکند:»کنگان
محدودازجهاتشرقوشمالبهبلوكگلهدارو
ازطرفمغــربوجنوببهدریایفارس،هوای
اینبلوكازماهثورتامیزان)اردیبهشتتامهرماه(
گرموبســیارمرطوبوشکارآنکبكوتیهوو
مرغکبكانجیراست.«بعدازجنگجهانیدومو
مهاجرتیهودیانبهفلســطین،لطمــهاقتصادی
جدیدینیزبــهمنطقهواردگردیدوگذشــتهاز
کاهشجمعیت،سرمایههنگفتینیزخارجگردید.
باپیشبردسیاستهایجدیدرژیمپهلویدردهه
40وجایگزینیآرامســرمایهداریوابستهبهجای
اقتصادکشاورزیشهرکنگاننیزبهدورهجدیدی
ازشهرنشینیومناسباتاجتماعی-اقتصادیوارد
میگــردد.رشــدفیزیکیشــهردرایــنمرحله
بهصورتخطیوبهموازاتساحلانجاممیپذیرد
کهخودنشانگراهمیتصیادیوتجارتخارجی

است.
رضاطاهریدرکتــاب»ازمرواریدتانفت«
کنگانراازدوواژهکنگبهاضافه»آن«پســوند
مکانیمیداندومعتقداســتکنگمقدسترین
شهراسطورهایزرتشــتیانوآریاییهاميباشد
کهســیاوشدرخشانآنرادرکنارهکوهودریا
ایجادکرد.کلمهکنگوشــهرکنگبارهاوبارها
دراوستاودینکردمورداستفادهقرارگرفتهاست

ویکــیازآشــناترینکلماتایرانــی-آریایی
ميباشد.فردوســیمیگویدهرانکوندیدست
کنــگ/نخواهدکهایدبهگیتــیدرنگ.براین
اســاسنامکنگانبرگرفتهازشــهراسطورهای
کنگاســتکهاینکلمهنیزدرادبیاتکهنبه
معنایفرورفتگیخشکیدرآبميباشد.گفته
میشودکنگاندربینچندینخور)باریکههای
آبدریــا(محصوربودهاســت.یابنــابهگفته
محمدعلیسیدالســلطنه،گنگرودخانهمقدس
درهندوستاناســت.»کنگاو«ازلغاتباریشه
سانســکریتاســتکهدرپیمهاجرتاولین
شــعبهآریائیهاکهدرهزارههایقبلازمیالداز
شــمالدریایخزربهســمتجنوبســرازیر
شــدند،درمنطقهرایجشدهودرآثارایالمیها
کهحکومتیمقتدردرجلگهخوزســتانتشکیل

دادهبودندنیزدیدهشدهاست.
همچنیــنشهرســتانکنــگانمحــلاجرای
پروژههایپارسجنوبیاســتوعسلویهدراین
شهرســتانقراردارد.جمعیتبنــدرکنگانطبق
سرشــمارینفوسومسکنســال1385بیشاز
95113نفربودهاســتودرآخرینسرشماريکه
درســال90صورتپذیرفتشهرســتانکنگان
بیشترینافزایشجمعیتدرسطحاستانبوشهررا
داشــتهوجمعیتشبا61درصدافزایشنسبتبه

سال85به155هزارو564نفررسیدهاست.

نيم نگاهي به تاريخ و جغرافياي كنگان در گذر تاريخ

از اسطوره تا واقعيت...
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 LNG طرح ايران
در نزديکي شهر 
كنگان و پنجاه 
كيلومتري شمال 
غربي عسلويه واقع 
شده و از اين حيث 
كه اولين واحدهاي 
توليد LNG كه قرار 
است در كشور مورد 
بهره برداري قرار 
گيرند، در آن واقع 
شده اند از اهميت 
خاصي برخوردار 
است
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: جنــاب آقاي مجيدي! مختصــري درباره 
مختصات پــروژه »ایــران ال ان جي« و موقعيت 

جغرافيایي آن برایمان بگویيد؟ 
طرحایرانLNGدرنزدیکيشهرکنگانوپنجاه
کیلومتريشمالغربيعسلویهواقعشدهوازاینحیث
کــهاولینواحدهايتولیدLNGکهقراراســتدر
کشورموردبهرهبرداريقرارگیرند،درآنواقعشدهاند
ازاهمیتخاصيبرخورداراســت.اینطرحازشش
پــروژهاصليبهقرارذیلتشــکیلشــدهاســت:
شیرینسازي،مایعسازي،نیروگاه،تأسیساتجانبيو
کمکي،مخازنذخیره،اســکلهبندروپایانهصدور.
شرکتناردیسمســوولاجرايپروژهشیرینسازي
بهصورتEPCاســتودرادامههموارهمنظوراز
پروژه،بخششیرینسازيطرحاستکهخودمتشکل

ازدوردیفهریكمشتملبرواحدهايزیراست:
واحد 11 )واحد اندازه گيــري گاز(: کهبیندو
ردیفمشتركميباشدووظیفهاصليآناندازهگیري
میزانگازترشوروديبهطرحوکنترلفشارودماو

تنظیمآناست.
واحد12 )واحد شيرین سازي(:وظیفهاصلياین
واحدشیرینسازيگازدریافتيازواحد11کهحاوي
H₂SوCO₂وهمچنیــنترکیبــاتآليگوگردي
)مرکاپتانها(ميباشداســت.اساساًشیرینسازيبه
معنايجداسازيترکیباتفوقالذکرازگازاست.الزم
بهذکراســتکهH₂SوCO₂موجباسیديشدن

گازوخورندگيبسیاربااليآنميگردندضمنآنکه
H₂Sترکیبيکشندهاستواستنشاقآنموجبمرگ
ميگردد.بدینجهتاهمیتشیرینســازيگازبر
هیچکسپوشیدهنیست.فرآیندشیرینسازيبااستفاده
ازتکنولــوژيبهنامAMDEAکهتحتلیســانس
شرکتBASFاستصورتميپذیرد.ازجملهمزایاي
AMDEAنســبتبهسایرشــویندههايگازترش
ميتوانبهمیزانمصرفانرژيکمتر،پایداريبیشترو
عدمخورندگيوسازگاربودنبامحیطزیستاشاره
کرد.ازپرداختنبهجزییاتفرآیندشیرینســازيو
عواملمؤثربرخلــوصگازحاصلازاینفرآیندو
چگونگياستفادهبهینهازAMDEAبهواسطهاینکهاز
طرفيازحوصلهاینبحثوازطرفدیگرازتخصص
اینجانبخارجاستخودداريوتنهابهذکرایننکته
بســندهميکنمکهبرججذبT1201کهدرتاریخ
هجدهمبهمنماهسالجاريتوسطهمکارانماندر
شــرکتنوتاشوبابهرهجویــيازتوانتخصصي
شرکتهاينصبگسترساحلوامیرکبیرنصبگردید.
سنگینترینبرجنصبشدهتوسطپیمانکارانایراني
استونقشبســیارکلیديدرفرآیندشیرینسازي
بهعهدهدارد.گازترشازقسمتتحتانيآنواردوپس
ازتماسبــاAMDEAورودياولیه،بهعنوانگاز
شیرینازقسمتفوقانياینبرجخارجوبهواحد13

ارسالميگردد.
واحد13 )واحد نم زدایي و حذف مركاپتان ها(:در

اینواحدگازتمیزخروجيازواحد12پسازکاهش
دماواردمخازنجذبرطوبتکهمملوازموادجاذب
سطحيهســتندميگرددوبااستفادهازروشغربال
ملکولي،رطوبتوهمچنینمرکاپتانهايباقیماندهآن
گرفتهميشود.درصورتيکهرطوبتگازشیرینباال
باشد،دربخشمایعسازيکهدردرجهحرارتبسیار
پایینصورتميگیرد،بهواســطهیخزدگي،ســبب
گرفتگيخطوطومشکالتناشيازآنميشود.الزم
بهذکراستکهپنجبرججاذبدرهرردیفدرنظر
گرفتهشــدهودرحالحاضرهردهبرجدرمحلخود
نصبگردیدهاند.مجدداًازپرداختنبهجزییاتفرآیند
وچگونگيزمانبنديفرآیندجذبرطوبتوخشك

کردنمولکوالرسیوهاخودداريميگردد.
واحد14 )واحد حذف جيوه(: دراینواحدجیوه
ازگازشــیرینجداميشــودتاتجهیزاتسرمایش
خصوصاًمبدلهايآلومینیوميبخشمایعســازياز
آسیبهايناشيازحضورجیوهمحافظتگردند.ماده

جاذبجیوه،ذغالفعالاست.
واحد19 )واحد بازیابي گوگرد(:گازهاياسیدي
واحــد12وگازحــاويترکیباتگوگــردواحد13
بهواسطهمالحظاتزیســتمحیطيقابلسوزاندن
نیستندوطيفرآیندهايبسیارپیچیدهايگوگردآنهادر
واحد19جداســازيميگردد.گوگردجداشــدهبه
گوگردجامدتبدیلشدهومیزانناچیزغیرقابلجذب
نیزسوزاندهميشود.واحد19راميتوانپیچیدهترین

گفت وگو با مهندس غالمحسين مجيدي مجري پروژه ايران ال ان جي

پروژه ايران ال ان جي
LNG خط مقدم جبهه توليد

: غالمحسين مجيدي مجري پروژه ايران ال ان 
نارديس است، شركتي  از مديران شركت  جي و 
كه چند سالي است با ورود به حوزه پروژه هاي 
نفت و گاز، توانسته است موقعيتي قابل قبول را 
براي خود و در بين شركت هاي فعال رقيب، در 
نظر كارفرمايان اصلي به دست آورد تا حدي كه 
از شركت هاي  به عنوان يكي  نارديس  از  امروزه 
و  نفت  پروژه هاي  عرصه  در  مطرح  و  جدي 
براي  و  بين  اين  مي شود.در  برده  نام  ايران  گاز 
ان جي  ال  ايران  مديران شركت نارديس، پروژه 
از  است؛  برخوردار  ممتاز  و  خاص  موقعيتي  از 
همين رو بر آن شديم تا در گفت وگويي با مهندس 
غالمحسين مجيدي مجري اين پروژه، به كنكاش 
در ابعاد مختلف اين پروژه و مشكالت پيش روي 
آن بپردازيم.آنچه در ادامه مي خوانيد مشروح اين 

گفت وگو است...
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ايران به عنوان 
كشوري كه دارنده 

رتبه دوم ذخائر گاز 
جهان است، چنانچه 

نتواند سهم قابل 
توجهي از توليد گاز 
خود را به صادارت 

اختصاص دهد و در 
عوض سهم بزرگي 
از اين ذخائر عظيم 
و نعمات خدادادي 

را به مصرف داخلي 
برساند، دچار 

خسران غيرقابل 
جبراني شده است
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واحدپروژهنامیدکهبیشترینتعدادتجهیزاترابه
خوداختصاصدادهاســت.الزمبهذکراســتکه
واحدهاي12و13و19تحتلیسانسشرکتلورگي

آلمانهستند.
واحد20 )شيرین ســازي LPG(:اینواحددر
پاییندستواحدتفکیكبخشمایعسازيقراردارد
وشــاملقسمتهايفرآوريپروپانوبوتاناست.
واحدهاي62و63بهترتیبمربوطبهسیســتمهاي

بخاروگازسوختميباشند.

: این پروژه قرار است به كدام نيازها پاسخ 
گوید؟ 

ایرانبهعنوانکشوريکهدارندهرتبهدومذخائر
گازجهاناست،چنانچهنتواندسهمقابلتوجهياز
تولیدگازخــودرابهصادراتاختصاصدهدودر
عوضســهمبزرگيازاینذخائرعظیمونعمات
خداداديرابهمصرفداخليبرساند،دچارخسران
غیرقابلجبرانيشدهاست.ازاینرومسئولینکشور
هموارهبهدنبالراهکارهایيجهتمصرفبهینهگازو
درنتیجــهکاهشمصرفداخلــيازیكطرفو
افزایشمیزانتولیدبااحداثتأسیسات)بهعنوانمثال
فازهايدردســتاحداثپارسجنوبي(وکشف
میادینجدیدازطرفدیگرميباشند.برآیندکلیهاین
فعالیتهاميتواندافزایشمیزانصادراتگازباشد.
نکتهايکهاهمیتطرحهايتولیدLNGرامشخص
ميکندآناســتکهصادراتگازازطریقخطوط
لوله،بامحدودیتفاصلهمکانيمواجهاستواصوال
حتيصرفنظرازصعوبــتوگاهامکانناپذیربودن
احداثخطــوطلولهبــرايصادرکــردنگازبه
کشورهايغیرهمسایه،اینروشصادراتازلحاظ
صرفهاقتصادينیزبهشــدتزیرســوالاست.در
فرآیندمایعسازيحجمگاز600برابرکاهشميیابد
وبایكســرمایهگذارياولیــهدرخصوصتأمین
کشتيهايحملLNGامکانصدورباصرفهگازبه
اقصانقاطدنیافراهمميآید.بدیهياستکهبهاین
ترتیببازارهايجدیدينیزبرايصادراتگازایجاد
خواهدشــد.طرحایرانLNGبهعنوانخطمقدم
جبههتولیدLNGازاهمیتویژهايبرخورداراست.
درخصوصبخشدومسوالبهترینپاسخاشارهبه
فرمایشاتجنابآقايمهندسخیراندیشمدیرعامل
LNGمحترمشرکتمایعســازيگازطبیعيایران
)کارفرمايپروژه(اســتکهميفرمایند:مهمترین
هدفيکهبرعهدهماستافزایشدرآمدمليوبهتبع

آنکمکردنفقرونیازدرجامعهاست.

: همانطور كه مي دانيد مشكالت و تنگناهاي 
مالي مهم ترین مشكل هر پروژه این چنيني است.آیا 

از این حيث با مشكل خاصي روبه رو بوده اید؟ 
متأسفانهعلیرغمتالشهايفراوانيکهدرمجموعه
کارفرمایيپروژهبرايتأمینمنابعموردلزوماجراي

ادامه از صفحه 3
-تعدادقراردادهایيکهفراببراياجرايیكپروژهنیروگاهيباپیمانکارانمختلفمبادلهکردهاست
متجاوزاز120قراردادبودهدرحاليکهباتعمقبیشتروجزیرهبنديبهترامکانکاهشاینتعدادبهکمتراز

نصفوجودداشتهاست.
-درمعاونتمهندسيالگويکاريبهمنظورحفظوارتقايدانشفنيطراحينیروگاهبرقآبيایجاد

نشدهاست.
-درمدیریتبازرسيوکنترلکیفیتنیزالگويکاريبرايانجامتستوبازرسيتدویننشدهاست.
ممکناستدریكپروژه،یكتجهیزداراي15نقطهکنترلبودهباشدوهمانتجهیزدرپروژهدیگرداراي

50نقطهکنترلباشد.
-مستندسازيطرحهاانجامنشدهاست.

-طرحهاياجراشدهفاقدنظامکنترلهزینهبودهاند.
-سیستمکنترلگردشوتوزیعمداركفنيدرمعاونتهاياجرایيایجادنشدهاست.

-بانكاطالعاتمرکزيقراردادها)باکارفرمایانوپیمانکاران(ایجادنشدهاست.
-مستندسازيتغییراتقرارداديوثبتموارددعاويانجامنشدهاست.

-تقسیمکارمهندسي،اجرایي،بازرگانيداراينواقصياستکهدرجریاناجرايپروژهموجبایجادتنش
بینسهدپارتمانفوقشدهاست.

-فرآیندهايداخليمعاونتماليودررأسآنسیستمقیمتتمامشدهتدویننشدهاست.
-روابطفراببافراباینترنشنالبهطوردقیقتعریفنشدهاست.

.........-
جلساتکمیتهتعاليمتجاوزاز6ماهبادستورجلسه»بررسياشتباهاتواشکاالتطرحهاياجراشده«
ادامهیافت.تعداديازاعضايکمیتهتعاليتالشکردندکههمیننشستهاراباسطحبعديمدیریتيدپارتمان
خودبرگزارکنند.درحقیقتمدیرانبالفصلخودرانیزبهمشارکتدرفرآینداصالحوبهبودترغیبکردند.
اینکارموجبشدکهبخشبزرگتريازسازمانفرابدرگیربحث»انتقادازخود«شود.تعداديازاعضاي
کمیتهتعالينیزشرکتدرجلساتکمیتهتعاليرابهعنوانیكامتیازشخصي،فرديوویژهتلقيکردندو
سعينمودندمدیرانسطحبعديراازاینمباحثدورنگهدارند.ذائقهمدیریتيآناناینگونهبودکههمواره

اطالعاتيرادراختیارداشتهباشندکهویژهآنانباشد.اینکرداررانقطهتفوقمدیریتيخودميدانستند!
اینجلساتدستاوردهايگرانبهایيدررابطهبهایجادتغییردربرخيساختارها،روشهاوفرآیندهادر
پيداشت.ازآنپسنیزتماممباحثمرتبطبهبرنامهریزياستراتژیك،تغییراتساختاري،تغییراتسیستمي،
ایجادشرکتهايجدید،ورودبهمشارکتهايجدید،کسبوکارآیندهفرابو.......دردستورکارکمیته
تعاليسازمانيقرارگرفت.اینکمیتهازسال82تاکنوننقشاصليرادرادارهسازمانفراببرعهدهداشته
است.اینکمیتهمحلارائهگزارشاتعملکردمعاونتهايمختلف،طرحمشکالتاصليفرابدربازار
کسبوکار،سهیمشدناعضاءدرهمهاطالعاتمهمشرکت)اطالعاتمالي،اطالعاتپروژهها،اطالعات
منابعانسانيو...(بودهاستونتیجهاینکاریکسانشدنسطحآگاهيهايمدیراننسبتبهوضعیتشرکت
وآیندهآن،ایجادانسجامووحدتنظربینمدیرانارشدوبهتبعآنبینکارکنانسازمانبودهاست.به
نظربنده،اگرفرابتوانستکهدرسال88،بالفاصلهبهجايمدیرعاملمستعفيیامخلوعخود)چهفرقي
ميکند؟!(مدیرعاملواجدصالحیتازمجموعهفرابانتخابکندواینانتخابباهمراهيوهمفکريتقریبا
همهمدیرانارشدفرابمواجهشود،اگرامیرپارسایينژادتوانستباکمكمجیدفرحمند،مجیدصفایي،ناصر
هادیان،حمیدکماليفر،حمیداحمدیان،بهروزناصرخاکيودیگرهمکارانفراب،شرکتناردیسرابه
سرعتسازماندهيکندوآنراواردجرگهشرکتهايبزرگEPCنفت،گاز،پتروشیميکندواگرهنوز
همدرفرابتعدادزیاديازهمکارانقادرندمسئولیتهايبزرگتروبیشتريدرفراب)یاخارجفراب(بر
عهدهگیرند،عالوهبراینکهحاصلتوانایيهايذاتيوفرديآناناست،محصولبلوغسازمانياستکهدر
کمیتهتعاليشرکتفرابباسهیمشدنافراددرسازوکارادارهیكشرکتبزرگ،دریافتاطالعاتوسیع
وشفافشرکت،تجزیهوتحلیلاطالعات،جمعبنديونتیجهگیريوانتخابگزینههايبرتردرتصمیم

گیريهايکالنبهوجودآمدهاست.
***

کمیتهتعاليسازمانيفرابطي10سالگذشتهمحليبرايشنیدننطقهاورهنمودهايمدیرعاملو
احسنتگفتن!حاضریننبودهاست.محليبرايشنیدنصدايسازمانودركضرباهنگحرکتسازمان،
توسطمدیرانارشدبودهاست.ادامه دارد

به جاي خاطرات 14 
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 LNG در پروژه
شاهد رويکردي 
مطلوب از هم افزايي 
بين كارفرما و 
پيمانکار هستيم و 
اميدواريم در آينده 
شاهد تقويت اين 
روحيه همکاري در 
سايه درک متقابل 
از مشکالت يکديگر 
باشيم
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پروژهصورتگرفتهوميگیرد،شــرکتدراجراي
پروژهازبابتتنگناهايموجودرنجميبرد.درصورت

لزومدرادامهبیشتربهاینموضوعخواهمپرداخت.

:  مهم ترین انتظارات شما از مدیران شركت 
»فراب و ناردیس« در این مقطع زماني چيست؟ 

خوشــبختانهتااینمقطعازکار،پروژههموارهاز
حمایتبيدریغکلیهمدیرانشــرکتبرخورداربوده
اســت.آقايمهندسپارسایينژادبهعنوانمدیرعامل
شرکتناردیسوقتزیاديرامصروفمسائلپروژه
ميسازندوبرخالفعدمتحققدرآمدهايپیشبیني
شــده،دراختصاصدادنمنابعموردلزومپیشرفت
پروژههرگــزدریغنکردند.دراینراســتاهمراهي
مدیریتارشدشــرکتفرابنیزشایانتقدیراست.
سایرمدیریتهايشــرکتنیزجهتتحققاهداف
پروژهازهیچکمکيفروگذارنکردندوتنهاانتظارمن

تداوماینحمایتگستردهاست.

:  مهم ترین انتظارات شما از مدیران شركت 
»مایع سازي ایران« در این مقطع زماني چيست؟ 

درپــروژهLNGشــاهدرویکــرديمطلوباز
همافزایيبینکارفرماوپیمانکارهستیموامیدواریمدر
آیندهشاهدتقویتاینروحیههمکاريدرسایهدرك

متقابلازمشکالتیکدیگرباشیم.

:  آیــا تحریم و مســائل مرتبط بــا آن در 
فعاليت هاي شــما در این پروژه اثري داشته است؟ 
براي مقابله با آثار آن چه اقداماتي را در دستور كار 

قرار داده اید؟ 
کشــورماسالهاســتکهبامقولــهتحریمو
محدودیتهايناشيازآندستوپنجهنرمميکند
واخیراشــاهدیكجنگتمامعیاراقتصاديعلیه
کشــورمانهستیمکهبيشــكعرصهرابراجراي
پروژههايکشــورتنگکردهاســت.خوشبختانه
تاکنونهموارهبرايحلمشکالتناشيازتحریم
چارههاوتاکتیكهایياندیشیدهشدهوامیدوارمدر

آیندهنیزبابهرهگیريازورزیدگيحاصلازتقابلبا
اینگونهمشکالتدرمجموعهشرکتوهماهنگي
وهمکاريمجموعهکارفرماوسایرذینفعانپروژه
ودرسایهدركصحیحازشرایطواتخاذراهکارهاي
استراتژیكودیپلماتیكازجانبمسئولینکشوربا
مشــکلالینحليمواجهنگردیم.درپاسخبهسوال
شمادرارتباطباتنگناهايماليقراربوداندکيبیشتر
بهمسالهپرداختهشودوفکرميکنمکهبهترینزمان
برايکنکاشپیرامونموضوعهماکنونباشــد.به
باورمنبعضامابامشــکالتيمواجههستیمکهمن
اسمآنهاراتحریمهايداخليميگذارمکهمتأسفانه
گاهکارآمدترازتحریمهايغربيهاعملميکنند.از
جملهاینتحریمهايداخليميتوانبهکمکارآمدي
وناهماهنگــيسیســتمهايبانکــيوگمرکيبا
پروژههايکشوراشارهکرد.بهعنوانمثالعليرغم
آنکهماههاازوروداولینمحمولهکاالهايپروژهبه
محلاحداثآنميگذردباوجودتأمینمنابعمالي
اینبخشازکار،کماکاندرجذباینمنابعناکام
بودهایم.امیدوارمترسازپاسخگویيبهدستگاههاي
نظارتيومحافظهکاريهايبيموردبرخيمسئولین
وبرخيقوانیندســتوپاگیــرگریبانپروژههاي
کشــوررارهاکندودرآیندهشاهدهمراهيبیشتر
ســازمانهايســرویسدهندهبهپروژههايکشور
باشیم.بااجازهشماراهکارهايمقابلهباتحریمهاي
خارجــيراازبابتبرخــيمصالحذکرنميکنمو
راهکارهــايمقابلهباتحریمهــايداخليرانیزبه

وجدانبیدارمسئولینذيربطواگذارميکنم.

:  به عنوان مجري پروژه بفرمایيد كه این پروژه 
تا به امروز چقدر پيشرفت فيزیكي داشته است و آیا 
در طول این مدت با مشكلي كه منجر به تاخير در 
بهره برداري نهایي پروژه شود، برخورد داشته اید یا 

خير؟ 
پیشــرفتفیزیکيپــروژهدرحالحاضربهمیزان
35/53درصدميباشــد.تغییرمشاورمهندسيپروژه
بهواسطهعدمادامههمکاريشرکتLurgiآلمانتأثیر

نامطلوبيبرروندپیشرفتفعالیتهايپروژهداشت.
متأسفانهشرکتمذکورازارائهبرخيمستنداتکلیدي
وزمانبرازجملهمدلســهبعديپروژهونقشههاي
سازههايفلزيسرباززدوباعثشدکهبخشقابل
توجهيازفعالیتهايمهندسيتفصیليپروژهمجددا
انجامشود.تزریقنشدنمنابعماليوفشاربیشازحد
واردهبهشرکتنیزازجملهعواملياستکهموجب
تاخیردربازشــدنبرخيازجبهههايکاريگشته

است.

:  زبان مشترك ميان شــركت »ناردیس« و 
مجموعه كارفرما و مشاور چقدر حاكم بوده است؟ 
در واقع پرسش این است كه تعامل شما با كارفرما و 

مشاور چگونه بود؟ 
باتوجهبهمسیرپرفرازونشیبوناهمواريکه
پیشروياجرايپروژههاقراردارد،همدليوهم
افزایــيبینعواملاجرايپــروژهبیشازهرزمان
دیگرموردلزومواقعشــدهوهموارهجهتبرون
رفتازتنگناهايپیشروالزماســتازهمکاري
بهموقعوکافيکارفرمابرخوردارباشیم.خوشبختانه
تاکنونتعاملمناســبوسازندهايبیندوشرکت
برقراربودهوامیدوارمدرآیندهشاهدروندفزاینده

اینتعاملمثبتباشیم.
درخاتمهميخواهمازفرصتاستفادهکردهواز
کلیههمکارانمدرتیمپروژهوازکلیهمدیرانشرکت
ناردیــسوهمــکارانایشــانبهواســطهتالش
دلسوزانهشانصمیمانهتشکرکنم.الزماستبهاین
نکتهاشارهکنمکهساختارشرکتناردیسماتریسي
،QHSE،بودهومدیریتهايمهندسي،بازرگاني
منابعانساني،ماليوطرحوبرنامه،مستقیماوبسیار
پررنگدرگیرحلمسائلپروژههستند.همچنینجا
داردمراتبامتنانخودرااززحماتهمکارانماندر
شرکتنوتاشکهدربخشاجرایيپروژهعهدهدار
مسئولیتميباشــندوهمینطورشرکتسازهکه
بهعنوانمشاورمهندسيباپروژههمکاريميکند،

ابرازدارم.



اسفند- فروردين ماه 1391

از بيان كمي و 
جهت  كاستي 

اصالح امور دريغ 
نخواهم كرد و 

پيمانکار  دوستان 
از  بايستي  نيز 

استفاده  آنها  بيان 
مطلوب را براي 

ارتقاي خود كرده 
و از اين امر 

بلکه  نبوده  دلگير 
باشند.  خرسند 

كارفرمايان  زيرا 
ناظرين  به عنوان 

خارج از ميدان 
آنان  كه  عملياتي 

هستند  درگير 
دقيق  به صورت 

رفتار آنها را 
دارند زيرنظر 
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:  جناب آقاي مهندس دميرچلي! براي ورود 
به بحث مختصري از وظایف و پروژه هاي شركت 

مایع سازي ایران برایمان بگویيد.
شــرکتمایعســازيگازایراندارايپنجپروژه
نیروگاه1200مگاواتي،پروژهشیرینســازي،پروژه
مایعسازي،پروژهمخازن،پروژهاسکلهویوتیلیتيو

آفسایتميباشد.
:  از اهميت این پروژه براي شركت مایع سازي 

ایران بگویيد.
پروژهشیرینسازيمسئولیتدریافتگازترشو
تصفیهآنوتولیدگازشــیرینبرطبقاستانداردهاي
موردنیازبخشمایعسازيراداردودرصورتعدم
تولیدگازمایعبههــردلیل،گازتولیديميتواندبه
ظرفیتمشابهدوفازدرحالتولیددرعسلویهبهخط

لولهسراسريتزریقگردد.
:  تــا چه حد با مجموعه فراب و شــركت 

ناردیس آشنا هستيد؟ 
آشــنایيمنبامجموعهفرابوناردیسدرحد

متوسطميباشد.
:  شــرح وظایف روابط كارفرما با مشاور و 

پيمانكار در این پروژه به چه ترتيبي بود؟ 
پروژهبهصورتEPCبودکهکلیهوظائفمرتبط
بامهندسي،خریدواجرابرعهدهشرکتناردیسبوده
ومشاورنیززیرنظرناردیسفعالیتمينماید.کارفرما
مســئولیتMonitoringوAduitفعالیتهــاي
پیمانکاررادرتماممراحلطبققراردادبرعهدهدارد.

:  همان گونه كه مســتحضر هستيد، ناردیس 
به صورت كاماًل شــفاف كارفرماهاي خود را در 
جریان امور جاري پروژه ها قرار مي دهد. آیا در این 
پروژه هم ناردیس به صورت شــفاف شما را در 
جریان امور پروژه قــرار مي دهد؟ از این موضوع 

رضایت دارید یا خير؟ 
دررابطهبااطالعشــفافازامورتوســطکارفرما
ناردیسهمکاريمينمایدولــيتامرحلهمطلوب
همکاريفاصلهداریمکهبایستيباتالشپیمانکاراین

مهمانجامپذیرد.

:  همان طور كه مي دانيد تأمين مالي یكي از 
اساسي ترین دغدغه هاي شركت هاي پروژه محور به 
شمار مي رود. این فاكتور در این پروژه به چه ترتيب 
اســت؟ آیا از این لحاظ پروژه با مشكل خاصي 

روبه رو نيست؟ 
دررابطــهبابودجهمــوردنیازپروژه،شــرکت
مایعســازيگازطبیعيایرانحداکثرتالشخودرا
مينمایدوبهامیدخــدادرآیندهنزدیكباتوجهبه
توافقاتانجامشدهبابانكتجارت،وضعیتپروژه
مطلوبترخواهدبوددرحالحاضرتأمینبودجهپروژه
شیرینسازيدراولویتاولشرکتمایعسازيگاز

طبیعيایرانميباشد.
:  از مشكالت این پروژه برایمان بگویيد. آیا 
این پروژه با مشكالت خاصي روبه رو بوده است؟ 
اجرايپروژههايبزرگبهخصوصپروژهايکه
برخيازمفاهیمآنبراياولینباردرکشــورمطرح
ميگرددوعدمهمکاريبرخيازکمپانيهايصاحب
تکنولوژي،پیچیدگيآنرادشوارمينماید.بهویژهدر
اینپــروژهوظایــفGCتماماًبرعهدهشــرکت
مایعسازيگازطبیعيایرانميباشد.بنابراینباتمام
ایــنتفاســیربههمــتمدیــران،کارشناســانو
تماميدســتاندرکارانکارفرماوپیمانــکار،پروژه
حرکتروبهجلوداشتهوفعالیتهايآنقابلقبول
ميباشد.هرچندميتوانســتیمباتالشوجدیتو

هماهنگيدرمدیریتدرموقعیتبهتريباشیم.
:  نقش مشــكالتي مثل جوان بودن شركت 
ناردیس در این پروژه چه بود؟ آیا توانســت تأثير 

منفي در روند اجرایي این پروژه بگذارد؟ 
ناردیسبراياجــرايچنینپروژهايکهتجربه
قبلينیزدربرخيازبخشهايآنوجودنداشــت
ســازمانيجــوانوکمتجربهبودولــيباتالش
مدیرانودلسوزيکارشناسانودستاندرکارانو
پشتیبانيبيشــائبهمدیریتپروژهشیرینسازي،با
توجهبهاعتمادبهنفسکســبشــدهتــابهامروز
حرکتروبهجلوداشــتهاســتولينبایســتي
فرامــوشنمایدکهبرايانجامایــنمهم،تقویت

روابطســازماني،جذبنیرويانسانيکارآمدترو
باتجربهترميتواندکمكموثرتريباشد.

:  عملكرد ناردیس در این پروژه را چگونه 
ارزیابي مي كنيد؟ آیا ناردیس توانست به انتظارات 

شما به عنوان كارفرما جامه عمل بپوشاند؟ 
اینجانبدرمجموعبهشرکتناردیسبرايانجام
اینپروژهامیدوارموتازمانيکهمسئولیتدارم،ازآن
سازمانصرفابهدلیلاجرايپروژهايکهمسئولیتآن
رابرعهدهدارمپشــتیبانيخواهمکرد.هرچندازبیان
کميوکاستيجهتاصالحاموردریغنخواهمکردو
دوستانپیمانکارنیزبایستيازبیانآنهااستفادهمطلوب
رابرايارتقايخودکردهوازاینامردلگیرنبودهبلکه
خرسندباشند.زیراکارفرمایانبهعنوانناظرینخارج
ازمیدانعملیاتيکهآناندرگیرهستندبهصورتدقیق

رفتارآنهارازیرنظردارند.
:  در آخــر فكر مي كنيــد در این نمونه از 
پروژه هــا چگونه باید پيش رفت كه هزینه و زمان 

كاهش پيدا كند؟ 
درپایاناینجانبفرصتراغنیمتميشمارمتابه
بیانتجربیاتخودبپردازم.مابراياجرايپروژههاي

اینچنینينیازبهمواردزیرداریم:
1.تعریفدقیقاهدافسازماني

2.تعریفدقیقوبــهدورازذهنزمانبنديو
برنامهعملیاتي

3.تعریفدقیقبودجه
4.فعالیتجهتتأمینبودجه

5.اســتفادهبهینهازمنابعبودجهايمانندخریدبه
موقع،خریدباقیمتمناسبوباکیفیتمطلوب.

6.عدمدخالتمنافعشخصيدرپروژهکهاینامر
خطراتمهميبرايکشوروپروژهخواهدداشت.

7.همتوغیرتمدیرانوپرسنلجهتانجامپروژه.
8.امانتداريثــروتعموميباانجامفعالیتهاي

غیرجانبدارانهودلسوزانهوهوشمندانه.
انجامکلیــهمواردذکرشــدهميتوانــدپایاني
افتخارآفرینومــوردرضایتپــروردگارمتعالو

همچنینملتعزیزمانداشتهباشد.

در گفتگو با مهندس دميرچلي مدير پروژه ايران ال ان جي مطرح شد

تأمين بودجه؛ اولويت اول شركت
مايع سازي گاز طبيعي ايران

شركت مايع سازي گاز طبيعي ايران به عنوان كارفرماي اصلي پروژه ايران ال ان جي،نقشي اساسي و محوري را در چگونگي اجرا و سرعت پيشبرد 
اهداف تعريف شده در اين پروژه بر عهده دارد؛ اين نقش تا بدان حد است كه تامين نيازهاي اوليه پيمانكاران يا همان تامين مالي و به تبع آن سرعت 
در اجراي اين پروژه،همه و همه به نحوه تعامل و برنامه ريزي مديران اين شركت بستگي دارد.آنچه در ادامه مي خوانيد، گفتگوي ماست با مهندس 

دمير چلي مدير پروژه ايران ال ان جي درباره اين نقش محوري و البته مشكالت موجود در اين پروژه...
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شيرين سازي 
ايران ال ان جي در 
مقايسه با طرح هاي 
مشابه از فشردگي 
خاصي برخوردار 
است كه مي بايستي 
با در نظر گرفتن 
ظرفيت مشابه در 
زير بنايي حدود 12 
هکتار كه به مراتب 
بسيار كمتر از ساير 
پروژه ها مي باشد 
اجرا گردد
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: به عنوان مدیران شــركت نوتاش و براي 
آغاز گفت وگــو از ویژگي ها و مختصات پروژه 

ایران ال ان جي برایمان بگویيد؟ 
رخشان: پروژهایرانالانجيعليرغموجود
تشابهاتيباپروژههايشیرینسازيگازدرفازهاي
پارسجنوبيبهعنوانتنهاتولیدکنندهگازمایعدر
ایــرانکهدرفرآیندآنگازطبیعيتا1/600حجم
خوددرفازگازيفشردهميشودمطرحاست.البته
الزمبهذکراســتکهمحدودهعملکردمجموعه
فراب،ناردیــسونوتــاشدرحالحاضربخش
ایرانالان شیرینسازيميباشد.شیرینســازي
جيدرمقایســهباطرحهايمشــابهازفشردگي
خاصيبرخورداراســتکهميبایســتيبادرنظر

گرفتنظرفیتمشابهدرزیربنایيحدود12هکتار
کهبهمراتببســیارکمترازسایرپروژههاميباشد
اجراگرددواینبدانمعنياستکهميبایستيدر
اجــرايفعالیتهايمختلفازهماهنگيبســیار
باالیيبرخــورداربودتابارعایــتتوالينصب
تجهیزاتتداخلهاياحتماليبخشهايمختلف
بهحداقلممکنبرسد.برآورد500000اینچقطر
لولهکشيونصببیشاز14000تنتجهیزاتدر
دوTrainدرایــنمحــدودهمویــداینمطلب

ميباشد.
خادم الفقرا: اجازهبدهیدبهتوضیحاتمهندس
اضافــهکنمکهپــروژهدرتمبــكودرفاصله50
کیلومتريفرودگاهعسلویهو12کیلومتريبندرکنگان

واقعشدهاستشاملدوtrainوهرtrainشامل
  ,AGR,DMR,MRU,CLS,TGTU,INCواحدهــاي
meteringبــهانضمامAQU,LPG sweetening
955trainميباشــدظرفیــتهــرtrain2در
MMSCFDهدفگزاريشدهاستکهدرمقایسه
باظرفیتهریكازفازهاياســتانداردکهدرحدود
یكمیلیاردفوتمکعبگازدرروزميباشدوابعاد
ومســاحتآنفازهانســبتبهطرحشیرینسازي

LNGازموارددرخوراشارهميباشد.

:  اهميت این طرح براي منطقه و كشور از 
چه روست؟ 

رخشان:ازآنجایيکهدرحالحاضربازارجهاني

در نشستي با حضور مديران شركت نوتاش در پروژه ايران ال ان جي مطرح شد

تفاوت هاي روابط حرفه اي وكارفرمايي 
در حوزه نفت وگاز  با حوزه  نيروگاهي

در اجراي پروژه بزرگ ايران ال ان جي، شركت نوتاش در كنار 
شركت نارديس به عنوان مجري اصلي اجراي اين پروژه، قرار دارد؛ 
شركتي كه در پروژه هاي مشتركش با نارديس،تمام تالش خود را 
بر روند  تاثير مثبتي  اين دو  برآيند تعامالت  تا  كار برده است  به 
كار و اجراي هر چه سريع تر پروژه هاي واگذار شده داشته باشد. با 
اين وجود گاه پيش مي آيد كه در اجراي پروژه هايي اينچنين كه هر 
دو شركت نارديس و نوتاش در آن مشاركت دارند، اختالف نظر ها 

و مسائلي پيش آيد كه ضرورت رفع و رجوع آن همواره از مسائل 
اين  اجراي  پيمانكار  اصلي  شركت  عنوان  به  فراب  شركت  اساسي 
پروژه ها به شمار مي رود.در نشستي كه در ادامه، متن كامل آن را 
خواهيد خواند، مهندس رخشان مجري طرح هاي نفتي و مهندس خادم 
ان جي شركت  ال  ايران  پروژه  مدير سابق  و  مهندسي  مدير  الفقرا 
شركت  با  تعامل  نحوه  و  پروژه  اين  اساسي  مسائل  از  نوتاش، 

نارديس به عنوان مجري اصلي پروژه ايران ال ان جي مي گويند...
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با توجه به اينکه 
شركت نوتاش 

عضوي از خانواده 
فراب مي باشد 

بنابراين ارتباطات 
ما چه از نظر 

سازماني و چه از 
نظر فردي نه در 

قالب ارتباط رايج 
كارفرما-پيمانکار 

بلکه با رعايت 
حقوق كارفرمايي 

براي شركت 
نارديس به شکل 

دو واحد سازماني با 
منافع يکسان با حد 

اكثر تعامل بوده و 
خواهد بود
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گاز60درصدبــازارجهانينفتخــام،بهعنوان
حاملهايانرژيميباشــدبــادرنظرگرفتنبعد
مســافت،روشهايانتقالگازبهسایرکشورهاو
حضــوردربازارهــايجهانــيازاهمیتزیادي
برخوردارميباشــد.ایندرحالياستکهانتقال
گازایرانبهعنواندومیندارندهمخازنگازيدنیا
تنهاازطریقخطوطلولهازطریقترکیهبهبرخي
کشورهاياروپایيصورتميگیردبنابراینانتقال
گازطبیعيبهشــکلمایعوحضوردربازارهاي
دوردستجهانيتوسطکشــتيهايمخصوص
اهمیتویژهايپیداکردهاســت.طبقآمارتاپایان
سال2007میالدي15کشورجهانصادرکنندهو
17کشورواردکنندهLNGبودهاندودراینمیان
ژاپنبــا65میلیونتن،کرهبــا34میلیونتنو
اســپانیابا24میلیونتندرسالوارداتگازمایع
داشتهاندودرمقابلقطربا28میلیونتن،مالزيبا
22میلیونتنواندونزيبا20میلیونتندرســال
صادراتگازمایعداشتهاندبااینوجودکشورما
تاکنوننتوانســتهازاینبازارسهمخودراداشته
باشــد.بهایــنترتیباهمیتاینپروژهآشــکار

ميگردد.
خادم الفقرا:بااینکهایرانازلحاظمخازنگاز
رتبهدومرادرجهانداراســت،تاکنونهیچپروژه
LNGدرکشوربهانجامنرسیدهومتاسفانهمزیت
صادراتگازازطریقحملباکشتيازدسترفته
استبهاینموضوعاضافهکنیدکهرقیبوشریك
مــادرمیادیــنگازيدرآنســويخلیجفارس
بزرگتریناســکادرانکشــتيهايLNGرادر
اختیارداردکهباتوجهبهرشدفزایندهبازارجهاني
LNG)حدودهفتتا10درصددرسال(اهمیت

وجایگاهاقتصاديمضاعفيبهطرحميبخشد.

:  تفكيك كاري كه بين نوتاش و ناردیس 
در این پروژه صورت گرفته است به چه صورت 
اســت؟ به طور مشخص ناردیس در این پروژه 
چه وظایفــي را بر عهــده دارد و نوتاش چه 

وظایفي را؟ 
رخشــان:باتوجهبهماموریتشرکتنوتاش

بهعنــوانبازوياجرایيدرمجموعهفراب،وظیفه
اجرايکاملConstructionیاهمانساختمان
ونصببخششیرینسازيطرحایرانالانجي
برعهدهاینشــرکتميباشد.شرکتناردیسنیز
بهعنوانپیمانکاراصليپروژهوظیفهانجاممهندسي
وتامینتجهیزاتپــروژهرابهعهدهدارد.بنابراین
عملیاتساختمانياعمازعملیاتخاکي،اجراي
اجــراي ســازهها، و تجهیــزات فونداســیون
ســاختمانهايداخلپــروژه،اجــرايعملیات
پایپینگروزمینيوزیــرزمیني،نصبتجهیزات
ثابتودوار،اجرايعملیــاتبرقوابزاردقیق،
پیــشراهانــدازيوراهاندازيپــروژهبهکمك
ســازندگانوتامینکنندگانبراســاسنقشــهو
مداركابالغيشــرکتناردیــسازاهموظایف

نوتاشميباشد.
خادم الفقرا:بهطوريکهجنابمهندساشــاره
کردندمختصاتاصليماپیمانکاراجرایياستکه
متوليعملیاتيشدنکلیهفرآیندهاياجرایيحوزه
نصبهســتیموناردیسبهعنواننمایندهفرابو
GCطرح،راهبراصليپروژهوکارفرماميباشداما
درواقــعهمخانوادهبودننوتــاشوناردیسبه
نوعيتعاریفاســتانداردوکالسیكپیمانکار–
کارفرماراتحتتاثیرقراردادهودرحالحاضربه
واسطهروشنبینيومدیریتهماهنگکارفرمادر
اینطرحمزیتمضاعفيایجادشدهکهساختارهاي
موازينظارتي-اجرایيایجادنشودونوتاشدر
ســایتحضــوريبــاچهــرهونقــشناردیس
ومســئولیتهايآندرمواجههباکارفرمانیزدارا

ميباشد.

:  شما از سوي شــركت نوتاش در این  
پروژه مشغول به كار هســتيد. تعامل و ارتباط 
شــركت نوتاش با ناردیس را چگونه ارزیابي 

مي كنيد؟ 
رخشــان:باتوجهبــهاینکهشــرکتنوتاش
عضويازخانوادهفرابميباشدبنابراینارتباطات
ماچهازنظرســازمانيوچــهازنظرفردينهدر
قالبارتباطرایجکارفرما-پیمانکاربلکهبارعایت
حقوقکارفرمایيبرايشــرکتناردیسبهشکل
دوواحدسازمانيبامنافعیکسانباحداکثرتعامل
بــودهوخواهدبودوهمــوارهتالشگردیدهاین
رابطهازعمقبیشــتريبرخوردارگردد.دراینجا
الزماســتازروشومنشجنابآقايمهندس
مجیديمجريطرحایرانالانجيدرشــرکت
ناردیسکههموارهتالشــيمضاعفدراینراستا

داشتهاندکمالتشکرراداشتهباشم.
خــادم الفقرا:تعامــالتوروابــطحرفهاي
وکارفرمایــيدرحــوزهنفــتوگازتفاوتهاي
اساســيباحوزههاينیروگاهيداردونوتاشدر
اینحوزهبسیارجواناســتوناردیسبهعنوان
کارفرماوهــمخانوادهمجربتــردراینحوزه
توقعاتــيازمابهعنوانپیمانکاراجرایيداشــتهو
داردکهازنظرمندرابتدايکارتعامالتفيمابین
راتاانــدازهايتحــتتاثیــرقراردادهبــودامابا
وامگیريازفرهنگســازمانيفرابوسعهصدر
مدیرمحترمپروژهوارادهوتالشمضاعفيکهدر
نوتاشمصروفســازماندهيوعملیاتيشــدن
فرآیندهايالزمشد،اعتمادوتعادلخوبيدرحال
حاضردرطرحایجادشدهاست.عالوهبراینتوجه
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عمده ترين مشکلي 
كه بر اين پروژه 
سايه انداخته است 
عدم تامين نقدينگي 
الزم براي اجراي 
فعاليت ها مي باشد 
كه همواره اثرات 
زيادي در روند 
اجرايي داشته 
تا جايي كه در 
برخي مواقع منجر 
به حداقل شدن 
فعاليت هاي اجرايي 
گرديده است و از 
طرفي نيز امکان 
برنامه ريزي اصولي 
در راستاي تحقق 
اهداف اوليه پروژه 
در چارچوب برنامه 
زمانبندي مصوب 
پروژه را از تيم 
پروژه سلب كرده 
است

32

شمارابهایننکتهkdcجلبميکنمکهتعامالت
شــرکتهايهــمخانــوادهعموماتحــتتاثیر
اطالعاتيکهازمســائلداخليیکدیگردارندقرار
ميگیردکهاینموضوعهمازچالشهاياولیهما
محســوبميشــد.بهنظــرميرســدمجموعه
تالشهايانجامشــدهدرستادوسایتنوتاشو
راهبريمناســبناردیسجهتغلبهبرجنبههاي

منفي،اینموضوعراکمرنگکردهاست.


:  ایــن پروژه هم اكنون چقدر پيشــرفت 
فيزیكي دارد و پيش بيني تان براي اتمام كل آن با 

احتساب دوره تضمين، چه تاریخي است؟ 
رخشــان: درحالحاضرپیشــرفتفیزیکيدر
بخشConstructionبــادرنظرگرفتنبرخي
مشــکالتدرحدود12درصدميباشــد.برآورد
اولیهاززماناتمامپروژه،نصبکاملوراهاندازي
مارس2013ميباشــد.البتهرسیدنبهاینتاریخ
مستلزمحلشدنبرخيمشکالتپیشرويطرح
وبرطرفشدنریسكهايخارجازارادهپروژه
ميباشــد.درهرحالامیدواریمباهمتوتالش
تماميدســتاندرکارانوحمایتهــايموردنیاز
خــارجازپروژهزمــانراهاندازيورســیدنبه

بهرهبرداريبهحداقلممکنبرسد.
خادم الفقرا:اگربخواهمکهتصویرکوچکياز
اقداماتانجامشدهجهتدستیافتنبهپیشرفت
فیزیکــيرابهتوضیحــاتمهنــدساضافهکنم،
مجمــوعقراردادهايتنظیمشــدهظرفســهماه
نخستدرطرحشیرینســازيبالغبر25میلیارد
توماندرچهارچوب34قراردادميباشــدطیف
قابلتوجــهايدرقراردادهايمذکوروجوددارد؛
خریدوتامین،حملونصب7200مترمربعسوله،
قراردادهايتامیــنواجراي6800مترمربعکمپ
مســکوني،عملیاتتکمیليتجهیزکارگاهاعماز

ســاختجادهدسترسي،محوطهســازيکارگاه
ساختو...

دربخشتجهیــزکارگاهبهانضمامقراردادهاي
بخشاجراکهشــاملدوقــرارداداصليحملو
نصبتجهیزاتســنگینطرحکهشــاملحملو
نصــب،23نگلهتجهیزاتســنگینطرححدود
5950تنونیزقرارداداجرایيســاختمانوسازه
باموسســهعمرانصنعــتميباشــد.همچنین
ســازماندهيتیماجرایيسایتکهمجموعهاياز
نیروهــايمجربوفرهیختــهصنعتنفتوگاز
هســتندازفرازهاياساسيدراینزمینهمحسوب

ميشود.

:  از مشكالت این پروژه برایمان بگویيد؟ 
نحوه برخورد شما با مشكالت پيش آمده به چه 

نحوي بود؟ 
رخشان:عمدهترینمشــکليکهبراینپروژه
سایهانداختهاســتعدمتامیننقدینگيالزمبراي
اجرايفعالیتهاميباشدکههموارهاثراتزیادي
دررونداجرایيداشتهتاجایيکهدربرخيمواقع
منجربهحداقلشدنفعالیتهاياجرایيگردیده
اســتوازطرفينیزامکانبرنامهریزياصوليدر
راســتايتحققاهدافاولیهپروژهدرچارچوب
برنامــهزمانبنديمصوبپــروژهراازتیمپروژه
سلبکردهاست.واقعیتهايموجودحاکيازآن
استکهکارفرماياصليتمامتالشخودراجهت
تامیــننقدینگيبهکارگرفتهاســتامــاکماکان
مشکالتيوجوددارد.لذامابهعنوانپیمانکارCبه
اجبارفعالیتهاياجرایيرامتناســبباوضعیت
موجودتنظیممينماییمتاباحداقلهزینهحداکثر
فعالیتهاراانجامدهیم.ازطرفيمشــکالتمالي

نهتنهــابهطورمســتقیمدربخشاجــرااثرگذار
ميباشدبلکهاثراتخودرابربخشهايمهندسي
وتامیــنبرجاگذاشــتهومجددابهاجرافشــار
ميآورد.عدموجودبههنگامنقشههاياجرایيو
عدمارسالتجهیزاتطبقبرنامهاصلي،نمونههایي
ازاینمشکالتميباشند.مشکلعمدهدیگريکه
درمقاطعمختلفباآندســتبهگریبانهســتیم
فشــارهاينامتعــارفکارفرماياصلــيمبنيبر
اجرايبرخيمنویاتایشــانبدوندرنظرگرفتن
توالــيفعالیتها،تقــدموتاخروتــداومآنهاو
همچنیــنجبهههــايکاريآتــيومرتبطباهم
ميباشــد.اینگونهرفتارهانهتنهــاموجبتحمیل
برخــيهزینههاياضافيبهشــرکتومجموعه
ميگرددبلکــهموجببروزبرخيمشــکالتو
ایجادتاخیراتبیشتردراجرايفعالیتهايمرتبط
ميشــود.دربرخوردبــااینگونهمــواردضمن
مقاومتدرقبالفشارهايواردهتالششدهاست
تــابخشــيازمنویــاتکارفرمــاکــهلطمات
جبرانناپذیــريواردنمينمایداجرایيگرددتادر
عملاثباتنماییمکهضمنمحترمشمردنحقوق
کارفرمایيمنافعشرکتوپروژهنیزحفظميگردد.
خادم الفقرا:اولیــنچالشمادرطرحفرصت
کمجهتســازماندهيبودبگونهايکهعمالفاز
اجراوسازماندهيدرطرحهمزمانشدوپروژهتا
زمانشــکلگیريتیماجرایيالزمبودبخشقابل
توجهايازعملیاتاجرایيداخلســایترانیز
انجامميداد.مسئلهعمدهدیگرچالشباالنسبین
قوانیندرونســازمانيبانیازهاوشتابناشياز
ابعادومختصاتپــروژهبهویژهدربخشماليو
قرارداديبود.مسئلهنیرويانسانيماهرومجرب
وسازماندهيآندرپروژهبهویژهبادرنظرگرفتن
اتمســفرداخــلســایتوتیــمکارفرمایيکه
مجموعهايازافرادحرفهايومجربصنعتنفت
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خوشبختانه در 
طرح شيرين 

سازي بواسطه 
نگرش مدير پروژه 

نارديس عموما 
نقش  ها  وجود 

داشته و احساس 
تداخل در وظايف و 
مسئوليت ها حداقل 
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مضاعف و تمركزي 
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تعامالت در حد 
خوبي مي باشد و 

سازمان هاي موازي 
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وگازومشــاورانخارجيونیزکاریزمایيخود
مهندسخیراندیشبخشدیگريازمسائلاساسي
اولیهبــود.بدونتردیدوجودیــكریتممالياز
نیازهاياساســيهرپروژهاســتکهمتاســفانه
علیرغمتالشوحمایــتناردیسدربخشاجرا
تزریقنقدینگيبرنامهریزيشدهايوجودنداشته

است.


:  فكر مي كنيد تحریم توانسته است بر این 
پروژه و مراحل اجرایي آن اثر بگذارد؟ 

رخشــان:همانگونــهکــهاســتحضاردارید
فعالیتهايبخشCوEارتباطمستقیميباخارج
ازکشورنداشتهواثراتناشيازتحریمهاتنهابه
صورتغیرمســتقیمامکانتاثیرگــذاريدارد.از
جملــهگرانيبرخــيموادومصالــحمانندورق
فوالديوآرماتور.تنهابخشــيکهميتواندتحت
تاثیرمستقیمتحریمهاقرارگیردبخشPميباشد.
خوشبختانهتاکنونسفارشگذاريتجهیزاتانجام
شدهو39نگلهازتجهیزاتثابتبهسایتارسال
گردیدهوامیدواریمکهبقیهنیزبدونایجادمشکل
بهسایتارســالگردند.درعینحالبایدمنتظر

آیندهبود.
خادم الفقرا:تحریــمبرفرآیندهاياجرایيدر
بخشحمــلونقلتجهیزاتســنگینتجهیزات
Heavyliftتاثیــرگذاشــتکهباروشــنبیني
مدیرانارشدســازمانتبدیلبهیكفرصتشد.
مذاکــراتاولیــهدراینبخشتوســطهمکاران
ناردیسباشــرکتماموتانجامشــدهبودکهبا
توجهبهماموریتنوتاشادامهمذاکراتوپیگیري
توافقاتوبهروزآوريپیشنهادتوسطماپیگیري

شد.
امــاتحتتاثیرمســائلجهانيوجــوتحریم
شرکتماموتعماًلازادامههمکاريانصرافداد

.ازآنجائیکهتاقبلازپروژهشیرینسازيشرکت
هــايایرانيبطورمســتقلعملیاتيبــااینابعاد
ومشخصاتراانجامندادهبودندریسكبزرگيدر
انجامکاردیدهميشد.بدونتعارفمدیرانارشد
خانوادهفراببویــژهناردیسونوتاشباتصمیم
انجــاممذاکرهوســپردناینکاربهشــرکتهاي
داخليیادگاريشیرینيدرصنعتمملکتبهجا
گذاشــتندوعماًلانحصارشرکتهايخارجيو
خاصدرصنعتHeavyliftشکســتهشــدو
فعاالنایــنصنعتازحددارنــدگانتجهیزبه
مجریانعملیاتعملیاتارتقاپیداکردند.خالي
ازلطفاســتاگربهنقشهمکارانمادرموسسه
نصبگســترساحلقربنوحوشرکتامیرکبیر
درمهندسيواجراياینکاربزرگاشارهنکنم.

:  براي بهبود فرآیند كار و بهره وري باالتر 
فعاليت ها، چه درخواســت ها و پيشــنهادهاي 
مشخصي دارید تا در آینده با مشكالت كمتري 

روبه رو شوید؟ 
رخشان:برايبهبودفرآیندکارهااولینمطلبيکه
بایدمدنظــرقرارگیــردهماهنگيهرچهبیشــتر
بخشهايمهندسي،تامینواجراميباشد.بههمین
خاطرحضورمهندسيدرسایتوارتباطآنيوموثر
ميتواندگرهگشــاباشد.دومیننکتهبهکارگیريتیم
مجربوکارآزمودهميباشــدکهتوانبرنامهریزيو
اجرايآنهاراداشــتهباشــد.ســومیننکتهتدوین
اســتراتژياجرايکارهاکهمبتنيبرواقعیاتباشد
ميتواندکمكشــایانيبهباالبردنبهرهورينماید.
نکتهآخروجودبرنامهتامیننقدینگيواقعيميتواند
جهتجلوگیــريازدوبارهکاريهــاوهزینههاي

اضافيواتالفزمانومنابع،موثرميباشد.

خادم الفقرا:آنچیزيکهبهشــدتبخشاجرا
راتحتتاثیرقرارميدهدمداركمهندســيونیز
نقدینگياســتکهبراســاسآنامــکانایجاد
برنامهریــزيوانضباطدربخشاجراوجوددارد.
بهبــودفرآیندهــايموثــردرایــندوبخشو
برنامهریزيوتســریعدرآنبرايپروژهودســت

یافتنبهاهدافآننقشبسیارحیاتيدارد.

:  تعامــل فراب با مجموعه نوتاش در این 
پروژه به چه صورت بود؟ 

رخشان:البتهشرکتفرابدراینپروژهبهطور
مستقیمحضورندارداماازطریقنمایندگانایشان
درهیاتمدیرهشرکتوسرکشيهايموردياز
سایتکمكشــایانيبههمدليوهماهنگيهاي
موردنیازصورتگرفتهاســت.درعینحالبراي
تجهیزکارگاههرگاهنیازبهکمكازمجموعهفراب

بودهاقدامالزموموثرصورتگرفتهاست.
خادم الفقرا:خوشــبختانهدرطرحشیرینسازي
بواســطهنگرشمدیرپروژهناردیسعمومانقش
هاوجودداشــتهواحســاستداخلدروظایف
ومســئولیتهاحداقلبودوبــاتالشمضاعف
وتمرکزيکهدرســازماننوتاشوجودداشــته
تعامالتدرحدخوبيميباشــدوســازمانهاي

موازيدرداخلطرحایجادنشدهاست.

: آیــا در این پروژه با مواردي كه منجر به 
تداخل وظایف و مسئوليت ها بشود هم برخورد 

داشته اید؟ 
رخشان:بههرحالدرهرپروژهايممکناست
مشــکالتيازاینقبیلبروزنمایدکهبنابهماهیت
اجرااجتنابناپذیرميباشــدوتنهــاباهمدليو
احســاسوظیفهودركاینمطلبکهتماميافراد
اعضايیكپیکرندميتوانازهرمانعيعبورکرد.
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شركت هاي نارديس 
و نوتاش به عنوان 
شركت هاي زير 
مجموعه شركت 
فراب، از هماهنگي 
و ارتباط تنگاتنگي 
برخوردار بوده و 
به عنوان مکمل 
يکديگر در 
بخش هاي E، P و
C عمل مي نمايند. 
در سازمان پروژه 
ال ان جي، شركت 
نارديس به عنوان 
كارفرما و شركت 
نوتاش به عنوان 
پيمانکار بخش 
اجرا ايفاي نقش 
مي نمايند

34

:  جناب آقاي نجار صادقــي! براي آغاز 
گفت وگو از ویژگي ها و مختصات پروژه ایران ال 

ان جي برایمان بگویيد؟ 
پروژهایــرانLNGدرمنطقهویــژهاقتصادي
انرژيپارسدرسواحلجنوبيایراندرحدود15
کیلومتريشهرکنگانقراردارد.اینپروژه،مشتمل
بــردوردیففرآینديموازيبهظرفیتســالیانه
هرکدامحدود5/4میلیونتنLNG،263میلیون
تــنپروپان،194میلیونتنبوتان،213میلیونتن

میعاناتگازيو133میلیونتنگوگرداست.

خــوراكوروديبــهایــنپــروژه،گازترش
اســتحصاليازفاز12پارسجنوبيبهمیزان1910

میلیوناستانداردفوتمکعبدرروزاست.

:  چگونه شــد كه جنابعالي به عنوان مدیر 
ســایت در این پــروژه به فعاليــت پرداختيد؟ 
مختصري از سابقه كاري خود را برایمان بازگو 

نمایيد؟ 
اینجانببهدعوتمدیرعاملمحترمشــرکت
نوتاشجنابآقايمهندسواحديوبراســاس

ســابقههمکاريقدیميباایشانومدیریتمحترم
پروژهشــرکتناردیــس،جنابآقــايمهندس
مجیدي،جهتانجاموظیفهدراینپروژهمشــغول
بهکارشــدم.اینجانبدرصنایعمختلفازجمله
صنعتساختتجهیزاتنفتوگازونیروگاهي،
صنعتسدسازي،خودروونصبتجهیزاتنفت

وگازسابقه22سالهدارم.

:  از وظایــف ذاتي مدیر یك ســایت در 
داخل كشور برایمان بگویيد؟ 

در گفتگو با مدير سايت نوتاش در پروژه ايران ال ان جي مطرح شد

نگاه انساني ؛ اولويت نخست در برخورد با بدنه كارشناسي
كنگان هميشه براي ما كه تنها نامي از آن را شنيده ايم، يادآور گرما و 
رطوبتي است كه امان از مردمان آنجا بريده و زندگي سخت و طاقت 
فرسايي را فراروي آنها قرار داده است. آب و هوايي گرم و مرطوب كه 
نه تنها كار در فضاي باز، كه حتي كار در فضاهاي بسته اين شهر را 
هم با سختي هاي خاص خود مواجه ساخته است. در اين شرايط در 
 نظر آوريد كار عده اي كارشناس و مدير پروژه اي را كه عنوان ايران 
ال ان جي را يدك مي كشد و عموما در فضاهاي باز و در زير آفتاب 
سوزان اين منطقه به انجام مي رسد. پروژه اي ملي كه قرار است به 
بخشي از نيازهاي استراتژيك منطقه پاسخ گفته و افتخاري شود براي 
سازندگان آن. به طور مسلم تالش تك تك كاركنان و كارشناسان اين 

پروژه هر كدام به تنهايي هم قابل ستايش است اما تالش مردي كه 
وظيفه هماهنگي تمامي اين نيروها را در يك چنين موقعيتي بر عهده 
كه  سايت  اين  مدير  نجارصادقي  اسداهلل  است.  ستودني  قطعا  دارد، 
سابقه اي 22 ساله در صنايع مختلف ساخت تجهيزات نفت و گاز و 
نيروگاهي، صنعت سد سازي، خودرو و نصب تجهيزات نفت و گاز دارد ، 
سازماندهي تيم اجرايي، ايجاد ارتباط و تعامل و توجه ويژه به برنامه 
مدير سايت  يك  ترين وظايف  اصلي  از  را  پروژه  زمانبندي وكنترل 
مي داند. وي هماهنگي و ارتباط تنگاتنگي كه ميان نارديس و نوتاش در 
اين پروژه وجود دارد را از عوامل پيشرفت اين پروژه مي داند. گفتگوي 

ما با ايشان را در ادامه مي خوانيد...
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نسبي در بخش هاي 

مختلف كارفرمايي 
ايجاد نماييم و 

كارفرما را به 
توانايي و ظرفيت 

شركت نارديس در 
انجام پروژه ملي، 

اميدوارتر نماييم
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سازماندهيتیماجرایيوفنيتوانمندومنسجم،
ایجــادارتباطوتعامــلدرونگروهــيوبرون
ســازمانيباســازمانهايمختلــفکارفرمایيو
پیمانــکاري،توجهویژهبهبرنامهزمانبنديوکنترل
پــروژهوهزینــهازجملهوظایفمدیرســایت

ميباشد.

: جنابعالي از سوي شركت نوتاش در این 
پروژه مشغول به كار هســتيد. تعامل و ارتباط 
با ناردیس را چگونه ارزیابي  شــركت نوتاش 

مي كنيد؟ 
شــرکتهايناردیــسونوتــاشبهعنــوان
شــرکتهايزیــرمجموعهشــرکتفــراب،از
هماهنگــيوارتباطتنگاتنگيبرخــورداربودهو
CوE،Pبهعنوانمکملیکدیگــردربخشهاي
عمــلمينمایند.درســازمانپــروژهالانجي،
شرکتناردیسبهعنوانکارفرماوشرکتنوتاش
بهعنوانپیمانکاربخشاجراایفاينقشمينمایند.

:  ایــن پروژه هم اكنون چقدر پيشــرفت 
فيزیكي دارد و پيش بيني تان براي اتمام كل آن با 

احتساب دوره تضمين، چه تاریخي است؟ 
پیشــرفتکليپروژهEPCتاکنون38/9درصد
ميباشدوطبقبرنامهزمانبندي،پروژهبایددرنوروز
ســال92بهبهرهبرداريبرسدوبرايرسیدنبهاین
هدف،حلبرخيمشکالتدرزمینهکمبودنقدینگي
ضرورياست.دورهتضمینپروژهنیز12ماهميباشد.

:  از مشكالتي كه به عنوان مدیر این سایت 
با آن روبــه رو بودید برایمــان بگویيد؟ نحوه 
برخورد شما با مشكالت پيش آمده به چه نحوي 

بود؟ 
سازماندهيمجددوتکمیلسازماناجرایيپس
ازتغییراتيکهقبلازحضوراینجانباتفاقافتاده
بود،اولینمرحلهازپیگیريهابودهاســت.یکياز
مشکالتعمده،نحوهتعاملبابخشهايمختلف
کارفرمایيبودهاستکهسعيکردیمارتباطمناسب
وراهگشــایيباایشــانایجادنماییموپسازآن،
کمبودهادرفعالیتهايپیشنیازومســائلمالي
پروژهازمشــکالتدیگرميباشدکههموارهباآن
مواجهبودهایم.تالشبراینبودهاســتتاضمن
حفظانسجامتیمي،مشارکتوهمکاريبخشهاي
مختلــفجهتحلمشــکالتواخذتصمیمات

راهبردي،جلبشود.

:  از آنجایي كه از نزدیك مشــكالت را 
لمس مي كنيد، فكر مي كنيد تحریم توانسته است 

بر این پروژه و مراحل اجرایي آن اثر بگذارد؟ 
درواقعتحریــمانگیزههاراجهتنیلبهخود
کفایيدرانجامامورافزایشدادهاستوالحمدهلل
تاکنونهیــچگونهخلليدررونداجرایيبهدلیل

تحریمایجادنشدهاست.

: براي بهبود فرآیند كار و بهره وري باالتر 
فعاليت ها، چه درخواســت ها و پيشــنهادهاي 

مشخصي دارید تا در آینده با مشكالت كمتري 
روبه رو شوید؟ 

جهتگیريبخشهايمختلفموثردرپروژهبه
ســمتهدفمشــخصکههماناتمامپروژهو
راهانــدازيآندرحداقلزمــانوباحداقلهزینه
ميباشد،الزامياست.دراینراستاایجادهماهنگي
بینبخشهايمختلفودركصحیحازمشخصات

وواقعیاتپروژهازضروریاتاولیهاست.

:  نحوه تعامل كارفرما و مشاور با ناردیس 
و نحوه تعامل ناردیس با آنها به چه صورت بود؟ 

آیا طرفين از این تعامل رضایت داشتند؟ 
پسازتغییراتاولیه،باایجادســازمانتقریبا
منســجموپیگیرتوانســتهایمرضایتنسبيدر
بخشهــايمختلفکارفرمایيایجــادنماییمو
کارفرمارابهتوانایيوظرفیتشرکتناردیسدر
انجامپروژهملي،امیدوارترنماییم.البتهکاســتيها
درهردوطرفوجودداردکهشناســایيدقیقو
رفعآنهادغدغههرروزمدیرانمربوطهميباشد.

:  در مجمــوع تيم اجرایي و مهندســي 
ناردیــس كه در پروژه ایران ال ان جي مســتقر 

هستند، چند نفرند؟ 
درحالحاضر75نفردرسازمانپروژهازطرف
شرکتنوتاشوناردیسدرسایتمشغولبهکار

هستند.
ادامه در صفحه 49
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 براي تهيه ليست 
سازندگان اسکلت 
فلزي با همکاري 
شركت توبا از حدود 
۳0 شركت سازنده 
بازديد به عمل آمد و 
تنها شش سازنده 
معيار الزم جهت 
پذيرش در ليست 
سازندگان را دارا 
بودند
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متولدسال1346وفارغالتحصیلرشتهکارشناسيمکانیك،گرایش
مکانیك ارشد کارشناسي و دانشگاهشهیدچمران از طراحيجامدات
گرایشطراحيکاربرديازدانشگاهخواجهنصیرميباشم.پسازاخذ
خدمت اتمام و 1368 سال در کارشناسي مقطع در تحصیلي مدرك
سربازي،درشرکتایرانخودرومشغولبهکارشدموتاسال1384
این با همزمان و داشتم فعالیت خودرو قطعات خودکفایي زمینه در
کردم. دریافت را مکانیك ارشد کارشناسي تحصیلي مدرك دوران
پیمانکاران از یکي که پارس ماشینسازي شرکت در 1384 سال از
ميباشد فلزي سازههاي و گاز و نفت صنایع تجهیزات سازندگان و
مشغولبهکارشدموباتوجهبهفعالیتگستردهوپرسنلمحدودآن
ساخت پروژه مدیریت و بازاریابي بخش مسئولیت همزمان شرکت
مخازنذخیرهپاالیشگاهآبادانوبندرعباسراعهدهداربودم.نظربه
تفاوتهايزیاديکهبینصنایعخودروونفتوگازميباشد،تجربه
و نفت صنایع پروژههاي اجراي و تجهیزات ساخت بخش در خوبي

گازکسبکردم.
آشنایيمننیزباشرکتناردیسبههمانزمانبرميگردد،زمانيکه
داشتم،شرکت پارس ماشینسازي در را فروش و بازاریابي مسئولیت
کلیه ایران طبیعي گاز شیرینسازي مناقصه در شرکت براي ناردیس
را ذخیره مخازن و فشار تحت مخازن تاورها، قبیل از مکانیك اقالم
ازماشینسازيپارساستعالمکرد،مانیزباتوجهبهمدارکيکهبراي
پیشنهاد توانستیم بودیم کرده تهیه مناقصه در کنندگان شرکت دیگر
قیمترادرمدتکوتاهيبرايشرکتناردیسآمادهوارسالنماییم
شده مناقصه برنده ناردیس شرکت شدیم متوجه پیگیري از بعد که
مشغول ناردیس شرکت در پروژه همان در من سال 4 از بعد است.

فعالیتشدم. به
ازخردادماهسالجاريافتخارهمکاريباشرکتناردیسدربخش
تامیناقالمپروژهایرانLNGرادارموهمانگونهکهمستحضرهستیداین
پروژهیکيازبزرگترینپروژههايشرکتميباشد،تاکنوننیزپیشرفت
است. بوده 9درصد نصب بخش در و 38درصد تامین بخش در پروژه
شده سفارشگذاري مکانیکي تجهیزات اکثر درحالحاضر خوشبختانه
حال در نیز دیگر بخشي و شده حمل سایت به آنها از بخشي است،
ساختميباشدوبهزوديبرايحملبهسایتآمادهميگردند.بههمین
پیدا افزایشچشمگیري درسایت عملیاتنصب نزدیك آینده در دلیل
ميکندلذابرايانجامپروژهطبقبرنامهزمانبنديبایدتمرکزبیشتريبر

بخشاجراشود.
یکيازاقالميکهطبقنظرمدیرعامل،توسطشرکتهايسازندهداخلي
تامینخواهدشدسازههايفلزيپروژهميباشدکهباتوجهبهمیزانآنکه
حدود15000تناستحجممناسبيازفعالیتبرايسازندگانداخلي
همکاري با فلزي اسکلت سازندگان لیست تهیه براي مينماید. فراهم
شرکتتوباازحدود30شرکتسازندهبازدیدبهعملآمدوتنهاشش
بودند. دارا را سازندگان لیست در پذیرش جهت الزم معیار سازنده
ميباشد شدن تکمیل حال در نیز پروژه اصلي فلزي اسکت نقشههاي
آینده در است امید و آمده بهعمل نیز منتخب سازندگان از استعالم و
نزدیكنیزعقدقراردادساختونصباسکلتفلزيبادوسازندهمنتخب
نهایيگرددکهباشروعنصبآنهامجدداشاهدافزایشحجمفعالیتهاي

اجرایيدرسایتخواهیمبود.

باتوجهبهتاریخراهاندازيپروژه،شایددرابتدااینتاریخدستنیافتني
licensorبهنظربرسدومشکالتيازقبیلتامیناعتبار،عدمهمکاري
تفکر این پروژه، احتیاجات اساس بر تجهیزات تامین طرحومشکالت
راتقویتکند،وليهمیشهاجراواتمامکارهايسختوبهظاهردست
نایافتنيلذتبخشترميباشد.شاهدبرچنینادعایيایناستکهمعموال
درانتهايپروژههاوحتيسالهاپسازآنهرگاهدرموردچگونگياجرا
زیباي خاطرات بهعنوان آن سختيهاي از شود صحبت پروژه اتمام و
پروژه،یادميشود.البتهازنظرمندلیلدیگرينیزوجودداردکهامکان
اتمامپروژهراتسهیلمينمایدوآنهمدليوتالشهمکاراندرگیردر
بیشتر هرچه آرامش براي شرکت که زمینهاي نباید البته ميباشد طرح

همکارانفراهمکردهاسترافراموشکرد.
پیمانکاري درشرکت ناردیس از قبل شد گفته پیشتر که همانطور

ماشینسازيپارسفعالیتداشتم؛اینگونهشرکتهايپیمانکاريمعموال
ناردیسوجود اداريمدونومنظميندارند،لذادربدوورودبه قوانین
نظموتبعیتهمکارانمحترمازآن،بسیاربرايمنجالببود،هرچندکه
شایددرابتدارعایتآنهاسختبهنظرميرسیدولياگرقبولداشتهباشیم
کهیکيازدالیلانجامبهموقعپروژههاتوسطشرکتهايخارجي،رعایت
اداري امور امورميباشد،ميتوانگفت آنهادرهمه نظمتوسطپرسنل
باگذشت ایجادنظمپذیريدریكشرکتاستو براي مناسبي شروع
زمانشاهدنفوذآندرهمهقسمتهاخواهیمبود.درانتهاضمنتشکراز
همکارانمحترمپروژهایرانLNGوکلیهدستاندرکاراننشریهفراب،
امیداستهمچونگذشتهدرآیندهنیزشاهدپیشرفتبیشازپیششرکت

ناردیسدراجرايپروژههايمليباشیم.
* كارشناس فني پروژه ایران ال ان جي

افزايش چشم گير عمليات نصب در سايت و تمركز بيشتر بر اجرا محسن
 صبري * 
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در شرايطي كه 
در تحريم به سر 

مي بريم لزوم 
حمايت هاي بيشتر 

از بخش صنعت 
و توليد كشور و 

همچنين سازندگان 
تجهيزات داخلي 

الزم است و اين مهم 
جزو اهداف اساسي 
اين پروژه بوده كه 

در بخش برق با 
كمك كليه بخش ها 
و همکاران محترم 

در مديريت هاي 
بازرگاني و 

مهندسي، تاكنون 
كليه تجهيزات از 
سازندگان داخلي 

تهيه گرديده است 
كه موجبات افتخار 

براي شركت نارديس 
كه جزو پيمانکاران 

تاثيرگذار در صنعت 
نفت و گاز مي باشد را 

فراهم آورده است
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متولد1359هستم.درسال1381کارشناسيبرقالکترونیكراازدانشگاه
سراسريکاشاناخذکردموازسال81درپروژههايمختلفصنعتيافتخار
همکاريدرحوزهبرقوابزاردقیقدارم.درطي9سالکاريخاطراتو
فرازونشیبهايبسیارزیاديراتجربهکردم،اماازبهترینتجاربکاريام
فعالیتدرپروژهنوسازيسکويگازيفازیكپارسجنوبيبهعنوانسرپرست
برقوابزاردقیقبودهاست.زیرااولینپروژهREVAMPINGدرصنعت
OFFSHOREدرایرانبودوتجارببسیارخوبيبراياینجانببهارمغان
آورد.عالوهبراینکهسختيهايکارOFFSHOREجذابیتکاررادوچندان
ميکرد.درحالحاضرمدتپنجماهميباشدکهدرشرکتناردیسدربخش
تامینتجهیزاتپروژهشیرینسازيگازایرانالانجيبهعنوانکارشناس
برقوابزاردقیقمشغولبهخدمتميباشم.درحوزهبرقتامینادواتاصلي
)ترانسهاوتابلوها(دردستانجاماست.الزمبهذکراستکهباتوجهبه

MVA20/16مصارفاینپروژهدوعددترانسفورماتورهايقدرتباظرفیت
باولتاژنامي33/6,6KVبرايهرTRAINسفارشگذاريشدهاست،کهدر
اینرابطهقراردادباشرکتایرانيمنعقدگردیدهومراحلساختنیزآغازشده
است.درارتباطباپستقدرتباCONFIGURATIONH،مقاومت
زمینسرستارهترانسقدرتنیزتوسطشرکتایرانيساختهوآمادهحمل
ميباشد.بهطورخالصهودریكنمايکليدرهرTRAINیكساختمان
بالحاظکردندوعددترانسقدرتمطابقمشخصاتذکرشدهو پست
ششعددترانسفورماتورتوزیع2000KVAباسطحولتاژKV0,4/6,6و
یكعددترانسفورماتورتوزیعبرقاضطراريباظرفیت800KVAباسطح
ولتاژKV 6.6/0.4ویكعددتابلويسوییچگیرولتاژمتوسط)6,6KVA(و
سهعددتابلويسوییچگیرولتاژپایین)400V(ویكعددتابلويسوییچگیر
UPSROOMوBATTERYROOMمصارفاضطراريولتاژپایینو

ميباشد.تامینترانسفورماتورهايتوزیعوتابلوهادرهردوسطحولتاژمتوسط
وولتاژپایینوUPSنیزتوسطسازندگانداخليصورتميگیرد.

باتوجهبهمواردذکرشدهدربخشبرق،سرعتتامینکاالوپیشرفتپروژه
مطلوبميباشد.درشرایطيکهدرتحریمبهسرميبریملزومحمایتهاي
بیشترازبخشصنعتوتولیدکشوروهمچنینسازندگانتجهیزاتداخليالزم
استواینمهمجزواهدافاساسياینپروژهبودهکهدربخشبرقباکمك
کلیهبخشهاوهمکارانمحترمدرمدیریتهايبازرگانيومهندسي،تاکنون
کلیهتجهیزاتازسازندگانداخليتهیهگردیدهاستکهموجباتافتخاربراي
شرکتناردیسکهجزوپیمانکارانتاثیرگذاردرصنعتنفتوگازميباشد
رافراهمآوردهاست.همچنینعملیاتاجرایيساختمانهايپستبرقآغاز
شدهوامیداستتازمانتحویلتجهیزاتعملیاتاجرابهاتمامرسیدهباشد.
دربخشابزاردقیقباتوجهبهتنوعفرآینددراینپروژه،گوناگونيتجهیزات
ابزاردقیقوشیرهايکنترليوآناالیزرهاوجوددارد.حضوردراینپروژهتجربه
بسیارخوبيبراياینجانبميباشدکهميتوانمباانواعمختلفوگسترده
تجهیزاتابزاردقیقيدریكپروژهبرخوردداشتهباشم.باتوجهبهاینکهبخش
ابزاردقیقوابستهبهبخشهايپایپینگوخصوصافرآیندميباشد،رعایتدقت
درعینداشتنسرعتبرايهمگامبودنبازمانبنديپروژهضروريميباشد.
درحالحاضرعليرغموجودمحدودیتهايجهانيوفشارهايبینالمللي،
باکمكوزحماتزیادهمکارانمدیریتهايبازرگانيومهندسيوپروژه
سعيشدهاستتاسازندگانباکیفیتمطلوبدرحوزهابزاردقیقانتخاب
EMERGENCY شامل ابزاردقیقي شیرهاي عمده درخصوص گردند.
MOTOR OPERATED و SHUTDOWN VALVES
EMERGENCY و CONTROL VALVES و VALAVES
PURGETYPECONTROLوDEPPRESURINGVALVES
STEAM JACKETED CONTROL VALVES و VALVES
قراردادمنعقدگردیدهاستکهباهمکاريسریعترمدیریتمهندسيامیدبهآن
استکههرچهسریعترمرحلهمهندسياتماموواردمرحلهساختوتحویل
شوند.آناالیزرهانیزکهباتوجهبهتنوعفرآیندشیرینسازي،انواعمختلفيرا
شاملميگردد؛ازشرکتایرانيتامینخواهدشدکهدراینمرحلهقرارداد
منعقدواموردرحالانجاماست.الزمبهذکراستآناالیزرهاازسازندگانبهنام
تهیهميگردند.درارتباطباFIELDINSTRUMENTوباقیماندهشیرهاي
ابزاردقیقي،باتوجهبهعدمنهایيبودنمداركمهندسي،درمرحلهمذاکرهبا
سازندگانوروشنسازيفنيهستیمتابهامیدخداهمزمانبانهایيشدن
مهندسي،سازندهمنتخبنیزمعینتاازبروزتاخیرجلوگیريگردد.باتوجهبه
ساختارماتریسيشرکتناردیس،همکاريوپاسخگویيمدیریتهايمحترمو
نظموهماهنگيبینمدیریتهايمختلف،درپیشرفتپروژهبسیارموثرميباشد.
زیراایننوعساختارنیازداردکهواحدهايمختلفسازمان،ارتباطيمستمربا
یکدیگرداشتهباشندوسطحمطلوبيازمهارتهايانسانيوبرنامهریزيراخواستار
است.لذادرپایانبرخودالزمميدانمازکلیههمکارانشاغلدربخشهايمدیریت
بازرگاني،مدیریتمهندسيومدیریتبازرسيتشکرکنمکهبانهایتسعيوتالش
خودوباوجودتماميمشکالت،کمكبهپیشبردپروژهداشتهودارندوتمامتالش
خودرادرجهتپیشبردهرچهسریعترپروژهطيخواستههاواولویتهايپروژه
معطوفکردهاند.قطعاتالشهمگانبرآنبودهاستکهجوابگوينیازهايپروژه
باشندچراکههمهساختارهايسازمانيگذشتهازنقاطقوتوضعفخوبهستند

بهشرطيکهبتوانازآنهادرمیسرپروژهجوابگرفت.
LNG كارشناس برق و ابزار دقيق پروژه ایران *

توانايي باالي سازندگان داخلي در توليدات تجهيزات برقي محبوبه
 وفايي * 
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در بخش خريد 
و تامين كاال 
كليه پکيج هاي 
 Long Lead
Item و تجهيزات 
 Mechanical

سفارش گذاري 
شده اند. 
سفارش گذاري 
براي بالك 
متريال در شرف 
انجام مي باشد و 
به طوركلي در اين 
بخش پيشرفتي در 
حدود ۳۹ درصد اخذ 
شده است. تعدادي 
از تجهيزات به 
سايت حمل شده 
است و بر روي 
فونداسيون نصب 
گرديده اند
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فارغالتحصیلرشتهمهندسيصنایعازدانشگاهیزدهستمومدت4سال
استکهافتخارهمکاريبامجموعهناردیسرادارم.ازسال84تا86
باشرکتتوربوکمپرسورنفتآسیا)OTC(همکاري درپارسجنوبي
مسئول بهعنوان ناردیس درشرکت نار پروژه در آن از کهپس داشتهام
برنامهریزيسایتمشغولبهکارشدم.پسازآغازمراحلراهاندازينار
NGLخارگ پروژه آغاز با LNGمستقرشدم. ایران پروژه درسایت
دردفترتهرانبهعنوانمسئولبرنامهریزياینپروژهفعالیتخودرادر
ناردیسدنبالکردم.پسازانتقالقراردادپروژهایرانLNGازفراببه
LNGناردیسوازسرگیريفعالیتهاياینپروژهمجددادرپروژهایران
ادامه ناردیس مجموعه در را خود فعالیت مرکزي، دفتر در بار این و
دادم.دراینمدتافتخارهمکاريبامدیرانخوبجنابآقایانمهندس
مجیدي،موحديوصفایيراداشتموهموارهسعيکردهامکهازتجربیات
ومعلوماتآنهابهنحواحسنجهتارتقاسطحدانشخوداستفادهنمایم.
پروژهایرانLNGدرمیدانگازيپارسجنوبيبزرگترینمیدانگازي
جهانميباشد.پروژهایرانLNGتوسطشرکتمليصادراتگازایران
تعریفشدهوکارفرما،شرکتمایعسازيگازایرانميباشد.طرحایران-
LNGدرمنطقهتمبكواقعدر50کیلومتريغربعسلویهودرکنارشهر
بندريکنگانواقعشدهاستوکارفرماجهتاجرا،Plantمذکوررابه

چهاربخشاجرایيعمدهزیرتقسیمکردهاست:
GasTreating،1-بخشاولپالنتتولیديکهخودبهچهاربخش
Liquefaction،Power&SteamیاELNGوOffsiteتقسیمبندي

شدهاست.
2-بخشدومشاملمخازنانبارLPGوLNGميباشد.

به الزم است. و... Jetties و Harbor شامل Offshore 3-بخش
ذکراستشرحخدماتشرکتدرپروژهایرانLNGطراحي،تامینو
اجرايقسمتاولبخشاولیعنيGasTreatingميباشدکهوظیفه
پاالیشوشیرینسازيحدود2000میلیونفوتمکعبگازاستاندارددر
روزراتوسطدوخطتولیددارد.بهعبارتدیگرهرخطحدود1000
میلیونفوتمکعباستاندارددرروزميباشد.درمقطعيمشکالتمالي
پروژهازسمتکارفرماومشخصنبودنوضعیتپرداختهاسببشدکه
وقفهايیكسالهدرادامهکارایجادگرددکهبارفعاینمشکالتمجددا

فعالیتهايپروژهدنبالشد.
اینوقفهسببشدکهادامهکاربامشکالتزیاديبهخصوصدربخش
پیشرفت بازرگاني پروژهدربخش باشدودرحاليکه برنامهریزيهمراه
بسیاريکردهبودهنوزبرنامهزمانبنديوساختارشکستجدیدباکارفرما
پیشرفت با36درصد LNG ایران پروژه درحالحاضر بود. نشده توافق
فیزیکيواردفازاجرایيگردیدهاست.پیمانکاربخشمهندسي،شرکت

سازهميباشدکهتاکنونپیشرفتيدرحدود46درصدداشتهاست.
LongLeadItemو پکیجهاي کلیه تامینکاال دربخشخریدو
براي سفارشگذاري شدهاند. سفارشگذاري Mechanical تجهیزات
بالكمتریالدرشرفانجامميباشدوبهطورکليدراینبخشپیشرفتي
درحدود39درصداخذشدهاست.تعداديازتجهیزاتبهسایتحمل

شدهاستوبررويفونداسیوننصبگردیدهاند.
دربخشاجراپیشرفتيدرحدود9درصدبهدستآمدهاستوپیمانکار
برنامهریزيوکنترلپروژهدر اینبخششرکتنوتاشميباشد.بخش
ابتدايامربهدلیلوضعیتخاصپروژهبامشکالتبسیاريروبهروبود.

زمان کردن کوتاه بر اصرار پروژه زمانبندي برنامه درخصوص کارفرما
پروژهبهصورتغیرواقعيداشتکهبرايناردیساینامرتوجیهناپذیربود
اینموردبروضعیتبرنامهزمانبنديپیمانکاراجرایيشرکتنوتاشنیز
تاثیرگذاربود.ازسويدیگرقراردادشرکتسازهنیزبهتازگيمنعقدشده
بودوهنوزبرنامهزمانبنديمهندسيتهیهنشدهبود.لذاهماهنگکردن
اینسهبخشبهطوريکهفشارهايکارفرمابهپیمانکارانمنتقلنشودواز
سویيزماناجرایيپروژهبهواقعیتنزدیكگرددورضایتکارفرمارادر

برداشتهباشدکارمشکليبهنظرميرسید.
موجود تماميظرفیتهاي از استفاده و منظم جلسات برگزاري با 
ستادي واحدهاي در محترم همکاران و دوستان همکاري و درشرکت
بهخصوصآقايمهندسبقایيدربخشمهندسي،آقايمهندسپورنقد
دربخشبازرگانيوآقايمهندسسناديزادهدرطرحوبرنامه،برنامه
زمانبنديتهیهگردیدکهموردتوافقبخشبرنامهریزيکارفرمانیزبودو

اینبرنامهمبنايعملقرارگرفت.
و S-Curve و WBSو PMS شامل اولیه Databaseهاي تهیه
مدیریتي، ماهیانه، گزارشات تهیه مرتبط، دستورالعملهاي تهیه …
سازندگان دریافتي گزارشات کنترل و بررسي اجرا...، مهندسي، خرید،
وکنترلوضعیتپیمانکارانبخشبازرگاني،تهیهوبهروزرسانيبرنامه
زمانبندي،همراهيباتیمکارفرماجهتبازدیدهايدورهايازسازندگان
پروژه،بازدیدمنظمازسایت،شرکتدرجلساتمرتبط،بررسيصورت
مرتبط SupportingDocumentهاي تهیه پیمانکاران، وضعیتهاي
بامهندسيواجراجهتتهیهصورتوضعیتو...ازجملهفعالیتهاي
اینبخشميباشدکهالزمبهذکراستانجامتماميمسئولیتهاتنهادر
سایههمراهيهمکارانخوبومحیطکاريمناسبمیسرخواهدبودکه

خوشبختانهاینموارددرپروژهایرانLNGمهیااست.
درحالحاضربخشبرنامهریزيبهصورتستاديبرخيخدماتخود
مهندسي واحد در ميکند. دریافت بازرگاني، و اجرا و مهندسي از را
سرکارخانمصداقت،دربخشبازرگانيآقايمهندسپورنقدودرشرکت
نوتاشآقايمهندسحسینيفعالیتميکنند.درکارگاهایرانLNGنیز
تیمبرنامهریزيشرکتنوتاشمستقرميباشدکهدرارتباطاتباکارفرما
آقايمهندس انجاموظیفهمشغولميباشند.جناب به ناردیس باعنوان
سال از مينماید همکاري اینجانب با برنامهریزي بخش در که ویلیاني
84بامشارکتفراب–سمعاندیشدرپروژهبرقوبخارپتروشیميایالم
همکاريخودراآغازکردوپسازآندرآذرماه88درمعاونتمهندسي
فرآبفعالیتخودرادنبالکردوازمهرماه89مجدداباپروژهوراوي
همکاريخودراباشرکتناردیسادامهداد.ويازتیرماهگذشتهدرپروژه
اینکهپروژهمعموالفرآیندي ایرانLNGمستقرشدهاست.سخنآخر
موقتميباشدکهبرايرسیدنبهیكهدفمشخصتعریفميگردد.
نیروهايانسانينیزمعموالباپایانپروژهبههمکاريخودخاتمهميدهند.
وليرویکردشرکتناردیسدرخصوصحفظنیروهايخودواستفاده
ازتجربیاتآنهادرپروژههايدیگرسببشدهشرکتناردیسبهسرعت
ازسرشناسترین بهعنوانیکي اکنون تعاليخودراطيکندوهم سیر
شرکتهايفعالدرنفتوگازیادگردد.درپایانمجدداازهمههمکاران
خوبخودتشکرميکنمکههمراهيوهمدليهمهآنهادرنیلبهاهداف
سببشدهپروژهایرانLNGیکيازموفقترینپروژههايشرکتگردد.
*كارشناس برنامه ریزي و كنترل پروژه ایران ال ان جي

 LNG مشکالت خاص برنامه ريزي و كنترل پروژه در پروژه ايران مرتضي 
برشجان * 
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با توجه به اينکه 

پروژه شيرين سازي 
جز اولين و يکي از 

بزرگ ترين پروژه هاي 
كشور و به طبع يکي 

از پروژه هاي بزرگ 
سازمان مي باشد 
كه افتخار ساخت 

و راه اندازي بخش 
يوتيليتي به شركت 

نارديس رسيده 
است، براي من 

باعث افتخار است 
كه در محيطي پويا و 
صميمي با همکاراني 

با تجربه و فهيم 
مشغول به فعاليت 

هستم
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متولد1354وفارغالتحصیلرشتهمدیریتبازرگانيازدانشگاهآزادهستم.
درسال1379واردبازارکاردریكشرکتخصوصيشدم،بعداز2سال
فعالیتدرآنجاپابهعرصهنفتوگازگذاشتموواردشرکتتجهیزاتتوربو
کمپرسورنفت)OTCE(باسمتمدیرانبارشدمکهتجربیاتبسیارخوبيدر
خصوصتوربینهاي25مگاواتيبهدستآوردمودرمجموع5سالدراین
شرکتبودم.درسال86بامجموعهشرکتفرابآشناشدموازطریقسایت
فرابرزومهخودراارسالکردمبعدازمدتيازطرفجنابآقايبختیاري
ایمیليمبنيبردریافترزومهاینجانبدریافتکردموباوساطتیکياز
همکارانقدیمکهخودتازهبهمجموعهفرابپیوستهبود،برايکارشناسکاالي
پروژهایستگاهتقویتفشارگازنارکهجنابآقايمهندسمجیديمدیرپروژه
بودندبهشرکتفرابپیوستم.بعدازاتمامپروژهدرسال89بامساعدتولطف
آقايمهندسمجیديوتوصیههايدوستوهمکارعزیزمآقايکریمخانينژاد
بهعنوانکارشناسهماهنگکنندهپروژهوراويمنصوبشدموبهدفترتهران

آمدم.دراواخرسال89بنابهنظرمجموعه،بهپروژهایرانLNGکهتحت
سرپرستيآقايمهندسمجیديبود،برگشتهوازآنزمانتابهحالدراین
پروژهمشغولبهفعالیتهستم.باتوجهبهاینکهپروژهشیرینسازيجزاولینو
یکيازبزرگترینپروژههايکشوروبهطبعیکيازپروژههايبزرگسازمان
ميباشدکهافتخارساختوراهاندازيبخشیوتیلیتيبهشرکتناردیسرسیده
است،برايمنباعثافتخاراستکهدرمحیطيپویاوصمیميباهمکارانيبا
تجربهوفهیممشغولبهفعالیتهستم.عمدهفعالیتمندرپروژههماهنگي
بخشاجرابابخشخریدوبخشمهندسيميباشدوپیگیريمواردموردنیاز
کارگاهدرتهرانبیشتربرعهدهاینجانباستوليجنابآقايمهندسمجیدي
بهگونهايبندهرادرسایرزمینههايپروژهنیزدخالتميدهند.درآخرامیدوارم
بتوانمجوابایناعتمادرابهنحواحسنبدهموهمینجاازتمامهمکارانمکه

اینجانبراتحملميکنندسپاسگزارم.
*كارشناس كاال، پروژه ایران ال ان جي

پروژه ايران LNG  و حاكميت محيطي پويا و صميمي احمد
 تراب زاده * 
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درحال  حاضر بخشي 
از فعاليت هاي تامين 
در پروژه و بخشي 
نيز در مديريت 
بازرگاني انجام 
مي گردد كه ضمن 
هماهنگي هاي روزانه 
كه توسط مديران و 
كارشناسان ذي ربط 
صورت مي گيرد، 
جلسات منظم 
هفتگي نيز برگزار و 
پيشرفت ها و موانع 
و مشکالت پروژه 
بررسي و تصميمات 
الزم اخذ مي شود
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فرشاد تقويت راندمان كاري؛ ضرورت امروز پروژه ايران ال ان جي 
 رشیديان * 

متولداسفند1346هستم.تحصیالتدورهکارشناسيرادررشتهمهندسي
رشته در را ارشد کارشناسي دوره و اهواز شهیدچمران دانشگاه مکانیك
مهندسيصنایعگرایشسیستموبهرهوريدانشگاهآزاداسالميسپريکردم.
ازسال1368همزمانباتحصیلدردورهکارشناسيواردمحیطکارشدموتا
قبلازآغازهمکاريباشرکتفرابباشرکتهايپایساز،گروهمليصنعتي
فوالدایران،برسو،مجريطرحهايصنعتيصنایعدفاعهمکاريداشتم.در
ابتدايسال1379ازطریقآگهيروزنامهباشرکتفرابآشناشدموپس
ازانجاممراحلاستخداميازخردادهمانسالکارخودرادرسایتکارون1
بهعنوانکارشناسنصبآغازکردموسپسطيحدودپنجونیمسالحضور
درسایتکارون1بهسمترییسبخشنصبوسرپرستاجرایيمنصوب
شدم.پسازراهاندازيواحدهاينیروگاهوسپريشدنبخشيازدورهتضمین،
درمهرماه1384جهتانجامامورمرتبطبهدفترتهراناعزامشدم.همکاري
درپروژهکارون1بامدیریتجنابآقايمهندسمسعودينژادبهعنوانمعاونت
محترماجرایيوجنابآقايمهندسغالميبهعنوانمدیرمحترماجرایي،تجارب
زیاديرابراياینجانبدربرداشتکهقطعاًبرايهمیشهدرذهنبندهبهعنوانیك
افتخارشغليبهجاخواهدماند.پسازانعقادقراردادپروژهیوتیلیتيوآفسایت
مجتمعاولفینخارگدرسال1384فیمابینشرکتپیدمکوومشارکتفراب-پندر،

بهسمتمدیرپروژهخارگمنصوب
مذکور پروژه اجراي متاسفانه شدم.
بهدلیلعدمتامیناعتبارماليالزماز
سويکارفرمادرمرحلهمهندسيبا
پیشرفتحدود80درصدمهندسيپایه
و20درصدمهندسيتفصیليمتوقف
گردیدوسپسباتوافقطرفینخاتمه
دادهشد.درسال1386قراردادپروژه
شیرینسازيگازایرانLNGمابین
شرکتمایعسازيگازطبیعيایران
فراب شرکت و کارفرما بهعنوان
بهعنوانپیمانکارEPCمنعقدگردید.
باتوجهبهاینکهایرانازلحاظمقدار

منابعزیرزمینيگازدومینرتبهرادرجهانداشتهوازآنجایيکهوزارتنفت
مایع بهصورتLNG)گازطبیعي را اینگاز از بهصادراتبخشي تمایل
شده(دارد،لذاپروژةNIOCLNGتوسطشرکتملينفتایرانوشرکت
NIGEC)شرکتمّليصادراتگازایران(موردمطالعهقرارگرفت.بعدانام
پروژهبهایرانالانجيتغییریافت.پسازاجرایيشدنپروژه،باسمتمدیر
تامینتجهیزاتهمکاريخودرادراینپروژهآغازکردم.باتوجهبهاهمیتاین
پروژهبرايشرکتازنظرکسبدرآمدوهمچنینورودمقتدرانهبهپروژههاي
فرآینديبزرگدرصنعتنفتوگاز،ازابتدايامرمدیرانعاملفرابو
ناردیستوجهویژهايداشتهوجلساتمتعدديدرراستايتدویناستراتژي
اجرايپروژهبرگزارکردند.ازآنجایيکهکهمهندسيپایهوFEEDتوسط
کارفرماانجامشدهبودوطيپیوستهايقراردادتحویلشرکتفرابگردیده
بود،لذاادامهمهندسيپروژهدرمرحلهصحهگذاريمداركFEEDبهشرکت
APSایتالیاوجهتانجاممهندسيتفصیليبهشرکتنامورانواگذارگردید.
براساسقراردادزماناجرايپروژه28ماهدرنظرگرفتهشدهبودکهبسیارزمان
کوتاهيبهنظر،ميرسیدونیازبودبرنامهریزيویژهايبرايفازهايمختلفکار
صورتپذیرد.باحمایتجنابآقايمهندسپارسایينژادوتالشهايجناب

آقايمهندسصفایي)مدیروقتپروژه(قراردادهايمرتبطباتجهیزکارگاهو
همچنینسفارشگذاريتامینبخشيازاقالمLongdeliveryانجامشد.
اینامرموجباعتمادبیشترکارفرمايپروژهبهتوانمنديهايشرکتگردیده
بود،بهنحويکهدرافتوخیزهايبهوجودآمدهدرروندپروژههمواره
کارفرمابرتوانمنديشرکتباالخصدربخشتامیناذعانداشت.متاسفانه
بهدلیلعدمگشایشاعتباراسناديوتخصیصمنابعماليازسويکارفرما،
اجرايپروژهبرايمدتحدودیکسالبارکودشدیديمواجهگردیدکهپساز
مذاکراتفراوانوبامدیریتشایستهجنابآقايمهندسپارسایينژاددرآذر
ماه1389توافقجدیديباکارفرمابهعملآمدکهضمنواگذاريکاملاجراي
پروژهبهشرکتناردیس،بودجهاينیزجهتسفارشگذاريکاالهاوفعال
کردنسایرجبهههايکاريپروژهتخصیصدادهشد.دراینمقطعساختار
جدیديدرپروژهشکلگرفتوجنابآقايمهندسمجیديمدیریتپروژه
راعهدهدارگردیدند.بخشمهندسيتفصیلينیزباتوجهبهخروجشرکت
نامورانازپروژهتامدتيتوسطشرکتلورگيوباکنارهگیريشرکتلورگي
نیزبهشرکتسازهواگذارگردید.بنابهتاکیدکارفرماميبایستطيمدتزمان
کوتاهيسفارشگذاريتعدادزیاديازاقالمپروژهانجامميگردیدکهاینامر
نیازبهتالشزیادهمکارانبهخصوصدربخشهايمهندسيوتامینداشت
کهبامدیریتبرجستهجنابآقاي
مهندسمجیدي،تالشهايمدیریت
محترم مدیریت و مهندسي محترم
بازرگانيناردیسباموفقیتپشت

سرگذاشتهشد.
از بخشي حاضر درحال
فعالیتهايتامیندرپروژهوبخشي
انجام بازرگاني مدیریت در نیز
هماهنگيهاي ضمن که ميگردد
روزانهکهتوسطمدیرانوکارشناسان
جلسات ميگیرد، صورت ذيربط
منظمهفتگينیزبرگزاروپیشرفتها
وموانعومشکالتپروژهبررسيو
تصمیماتالزماخذميشود.هماکنون،عمدهتجهیزاتسفارشگذاريشدهو
بخشيازتجهیزاتنیزبهسایتارسالونصبگردیدهاند.قابلذکراستکه
درشرایطفعليفعالیتهايمرتبطبافرآیندتامینتجهیزاتبامشکالتي
بروزرساني راستاي در مستمر بررسيهاي و جلسات با که بوده مواجه
اطالعاتشرکتوباهمتعاليکلیههمکاران،موانعپشتسرگذاشته
ميشود.پسازحدود12سالاشتغالدرگروهفراب،هموارهساختاراین
شرکترانسبتبهمحلهايکاريقبلياممناسبومطلوبدانستهوبین
همکاراننیزمکررااینمطلبرااذعانداشتهامکهافرادبرگزیدهبرايهر
پست،قابلیتخوبيجهتتصديواجرايوظایفسازمانيایجادکردهاند
قابلیتمدیرانخودمواجه باسختکوشيو تبعآنوقتيپرسنل به و
در کرد. خواهند تالش نیز خود کاري راندمان تقویت جهت ميشوند،
خاتمهباآرزويتوسعههرچهبیشترشرکتناردیسوسایرشرکتهاي
وابستهبهگروهفراب،امیدوارمباتالشبيشائبههمکاراندرکوتاهترین
زمانممکنشاهدتکمیلوراهاندازيپروژهایرانLNGوکسباینافتخار

برايشرکتناردیسوگروهبزرگفرابباشم.
LNG مدیر تامين تجهيزات پروژه ایران *



اسفند- فروردين ماه 1391

به نظر من داشتن 
يا نداشتن كارخانه 

هيچ كدام دليل خوب 
بودن يا بد بودن 

نيست، آنچه مهم 
است اين است 
كه يك پيمانکار 
عمومی سازنده 
نيروگاه ، امکان 

دستيابی مطمئن 
به تامين تجهيزات 
اصلی و فرعی خود 
را داشته باشد،  به 

اين ترتيب اگر 
محدوده مطمئن برای 

شركت های ايرانی 
را محدوده داخل 

كشور در نظر بگيريم ،  
شركت فراب بايد 

بتواند كليه تجهيزات 
را از كارخانجات 
داخلی تامين كند
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ادامه از صفحه 21
: آن زمان بودند افرادی كه اساسا نگاه مثبتی به 
پتانســيل های داخلی مانند پتانسيل شركت فراب 
نداشتند، نگاه شما به مقوله ساخت داخل چگونه 
بود؟ مخصوصا در سال هایی كه هنوز شركت های 
داخلی توانمندي های خود را به اثبات نرســانده 

بودند؟
اگرروندنگاهمدیریتشــرکتفــراببهمقوله
ســاختداخلیرامرورکنیمبهنظرمیرسددودوره
متمایزدراینروندمشاهدهمیشود،دورهاولازابتدای
تاسیستاســال1377ودورهدومازآنزمانتااین
اواخراست.دردورهاولجهتگیریمدیریتفراب
اولویتگذاریبومیسازیوساختداخلبرهرچیز
دیگردرارتباطباپروژههابودودردورهدومبرقراری
تعادلبینساختداخلبازمانبندیاتماموهزینههای
ساختپروژههابود.درشرکتمپناهمهمیندودوره
متمایزرامیشودمالحظهکردوامادرستبرعکس
شــرکتفراب.درمپنــادردورهاولیعنیازابتدای
تاسیستاسال1377نگرشمدیریتشرکت،اتمامبه
موقعپروژههاودرکناراینهدفاستفادهازظرفیتهای
داخلیوخارجیبهعنوانپیمانکاراندستدومبوده
است.درصورتیکهنگرشمدیریتمپنادردورهدوم
یعنیازســال1377تاهمیناواخر،توجهبیشتربه
ساختداخلوحتیایجادصنایعوابستهدرراستای
تکمیلچرخهساختداخلیبودهاست.منمدیران
عاملشرکتهایفرابومپنادرهردودورهرامردان
بزرگیمیدانمکهبرایتوسعهایراندربخشانرژی
تالشهایبینظیروقابلستایشیراانجامدادهاند،ولی
میتوانتصورکردکهاگرتغییرمدیریتدرسال1377
دراینشــرکتهااتفاقنمیافتادساختداخلیدر
شــرکتمپناعمقپیدانميکردونگرشافراطیدر
ساختداخلیدرشرکتفراب،موجبتاخیرغیرقابل
قبولدراجرایطرحهایبرقآبیمیشد.عرضبنده
توجهبهایننکتهمهماســتکهبرخورداریایندو
شرکتازحمایتتوامباهدایتوزارتنیروموجب
شد،کهمســیرحرکتهردوشرکتمتعادلشدهو
توفیقاتپیدرپــیومکرردراتمامپروژههایبزرگ

نیروگاهینصیباینشرکتهاگردد.
: آیا با گذشت ســال ها فكر می كنيد پروژه 
ساخت داخل و واگذاری امور به شركت های داخلی 

اساسا موفق بوده است یا خير؟
منفکرميکنمیکیازموفقیتهایمهموزارت
نیرودرتاریخفعالیتاینوزارتخانه،تجربهساماندهی
ساختارهایالزمبرایبومیسازیوتوسعهظرفیتهای
ساختنیروگاههااعمازآبیوحرارتیبودهاست،البته
تحوالتساختاریدرسالهای81و82همازجمله

رخدادهایمهموتاریخیدروزارتنیروبهحســاب
میآید.بههرصورتدرســالهای69و70ایجاد
ظرفیتهایتوانمندکارفرماییدرقالبشرکتهای
توسعهمنابعآبونیرویایرانوسازمانتوسعهبرق
ایرانبهعنوانشرکتهایکارفرماییپروژهمحورو
ایجادظرفیتهایتوانمندپیمانکارانعمومیفرابو
مپنابرایساختنیروگاههایآبیوحرارتیوتقویت
شرکتهایمهندسینمشاورایرانی،کاربسیارمهمیبود
کهبسترتوسعهظرفیتهاینیروگاهیدرایرانرافراهم

کرد.
وزارتنیروباانتخابمدلاکتسابتکنولوژی،در
قالبقراردادهایخریدانبوهولحاظکردنهزینههای
مالیخریدامتیازفناوریهایســاختوپیشبینی
هزینههــایتجهیــزکارخانجــاتالزم،درخالل
قراردادهــایمنعقــدهوحتیپیشبینــیهزینههای
تجربهاندوزیوسعیوخطایمدیرانوکارشناسان
داخلی،اینهدفمهمرادنبالکردهاستوخوشبختانه
تلفیقاینتدابیرباکاردانی،تالش،ریسكپذیریو

لیاقتمدیــراناینمجموعههــا،وزارتنیرورابه
توفیقاتبزرگیرساندهاست.

: مزیت شركت فراب، فعاليت آن در حوزه 
نيروگاه های برق آبی بوده و هست؛ از نظر شما با این 
حساب آیا ضرورتی بود كه فراب وارد طرح های 

حوزه نيروگاه های حرارتی هم می شد؟
درســالهای76تا84کهدورهبلوغشرکتهای
فرابومپنابودهاست،منباورودایندوشرکتبه
فعالیتهایخارجازماموریتاصلیآنها،موافقنبودم
ودرخاطرمهستکهوقتیمدیرانمپنادراوایلسال
77میخواستندواردحوزهنفتوگازبشوند،بااین
کارمخالفتکردم.البتهشرایطامروزمسلماباشرایط
آنزمانمتفاوتاستامافکرميکنماگرفرابعالوه
برسطحبهعمقتوجهبیشتریميکردومیتوانست
عالوهبردستیابیبهفنآوریهایساختتجهیزات،به
دانشفنــیطراحیهمهاجــزانیروگاههــایآبی،
دراندازههایمتفاوت)بزرگ،متوسط،کوچك(دست
پیداميکردودرســاختنیروگاههایآبیعالوهبر

فرصتهایداخلیبهفرصتهایخارجیهمتوجه
وافریميکرد،اگرعــالوهبراینها،بازهمظرفیت
مازادداشت،بهتربوددرساختسایرمولدهایبرق
مانندمولدهایبادییانیروگاههایزمینگرماییبهطور
گستردهترواردمیشد.البتهمنفکرميکنمپتانسیلهای
مدیریتیشــرکتفراب،توانبالقوهبــرایاحداث
نیروگاههایحرارتیوحتیاجرایپروژههاینفتو
گازرامهیاخواهدکرد.مسلمااینکارهانیازمندتدارك
استراتژیها،برنامههاواقداماتخاصخودميباشد.

دارد  دیگری كــه وجود  مهم  موضوع   :
بحث فراب كارخانه دار یا فراب بدون كارخانه 
است؛ آیا شــما با تاســيس كارخانه از سوی 
شركتی مثل فراب موافق بودید؟ زیرا هم اكنون 
هســتند بزرگانی كه از اینكه فراب برای خود 
كارخانه ای نساخته است. معترض و گله مندند و 
در مقابــل هم عده ای همين عامل را بزرگ ترین 

موفقيت فراب می دانند؟
بهنظرمنداشتنیانداشتنکارخانههیچکدامدلیل
خوببودنیابدبودننیســت،آنچهمهماستاین
استکهیكپیمانکارعمومیسازندهنیروگاه،امکان
دستیابیمطمئنبهتامینتجهیزاتاصلیوفرعیخود
راداشتهباشد،بهاینترتیباگرمحدودهمطمئنبرای
شــرکتهایایرانیرامحدودهداخلکشوردرنظر
بگیریم،شرکتفراببایدبتواندکلیهتجهیزاترااز
کارخانجاتداخلیتامینکند.بدیهیاســتاگردر
صنایــعموجــوددرکشــور،ظرفیتیــاعالقهبه
ســرمایهگذاریبرایایجادظرفیتهایالزموجود
نداشتهباشددرچنینشرایطی،ایجادکارخانجاتمورد
نیازبرایساختحلقههایمفقودهدرزنجیرهساخت
تجهیزاتیكنیروگاه،ضرورتپیدامیکند.بهنظر
مناگرشرکتفرابتوانستهباشددرفرآیندساخت
20تــا30واحــدنیروگاهیگذشــتهخــود،کلیه
فنآوریهــایســاختوتوانمنديهایســاخت
تجهیزاتمختلفرادرصنایعموجودکشورنهادینه
کند،کارارزشــمندیانجامدادهاستونیازکشوررا

مرتفعکردهاست.
: مدافعان ساخت كارخانه، معتقدند اگر فراب 
صاحب كارخانه بود، كارهای آن با زمان بندی بهتری 
انجام می شد و تاخيرات كمتری به وجود می آمد، نظر 

شما در این خصوص چيست؟
دستیابیبهزمانبندیمنطقیاجرایپروژهها،تنهااز
طریقمالکیتونفوذمدیریتبرصنایعتامینکننده
تجهیزات،بهدستنمیآیدبلکهباعقدقراردادهای
جامعوپیشبینیهایشرایطفسخوجریمهوتشویق
وســایرهماهنگیهــاوپیگیریهــا،میتــوانبه

زمانبندیهایموردتوافقدستیافت.

فراب، شركتي بين المللی و افتخار آفرين برای ايران 
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 كاربرد انرژي خورشيدي
براســاسآمارهایارائهشــده،انرژیکهدریكســاعت،زمینازخورشید
دریافتمیکندمعادلمصرفیكسالانرژیجهاندرحالحاضرميباشدو
استفادهازتنها3درصدمساحتزمینهایکرهزمینبرایتامینکلانرژیجهان
ازطریقانرژیخورشــیدیکافیاســت.امروزهتنهابخشکمیازنیازجهان
توسطاینانرژیتامینمیشودکهازدالیلعمدهآن،قیمتهمترازشدهنسبتا
باالیآندرمقایسهباسوختهایفسیلیوعدمتولیددرساعاتشبميباشد.
اینمشــکالتباطراحیسیستمهایذخیرهواســتفادهترکیبیازفناوریهای
موجودوهمچنینتالشبرایاقتصادیکردننیروگاههادرحالبرطرفشــدن

استوهزینهاستفادهازانرژیخورشیدیدرحالکاهشميباشد.
پتانســیلتابشیانرژيخورشــیديدرایرانبین1800تا2200کیلووات
ساعتبرمترمربعدرسالتخمینزدهشدهاست.تعدادروزهايابريمتوالی
درسراسرکشورکمتراز5روزدرسالميباشدوهمچنینضریبصافیهوا
دراکثرنقاطایرانبیشاز60درصداســتبهطوريکهبراســاسبرآوردها
ایرانبهطورمتوسطبیشاز2900ساعتآفتابیدرسالداردودربرخیاز
نقاطاینمقداربهبیشاز3200ساعتآفتابیدرسالميرسد؛ازاینرودر
اکثرنقاطکشــوربیشاز300روزآفتابیاست.میزانتوانانرژيخورشیدي
درطولروزبهطورمتوســطبین4/5تا5/5کیلوواتســاعتبرمترمربع
ميباشــدودربرخيازنقاطمانندکرمان،یزد،اصفهانوســمنانکهداراي

آسمانشفافوصافيهستند،اینمیزانافزایشميیابد.لذا،انرژيتابشيدر
کشــورمادرجایگاهخوبيقرارداردازاینروميبایســتبــابرنامهریزي
مناسب،نسبتبهاحداثنیروگاههايخورشیدياقدامشودتادرسبدانرژي

کشورتنوعایجادگردد.
تالشبرايتولیدالکتریسیتهازانرژيخورشیديدرکاربردهاينیروگاهیو
غیرنیروگاهیتبلوریافتهاست.شــکل)1(نشاندهندهانواعکاربردهایانرژی

خورشیدیميباشد.


شكل 1-  كاربرد انرژی خورشيدی
نیروگاههايخورشــیديبهدودســتهاصلــينیروگاههــايفتوولتاییكو

ي انواع  نيروگاه هاي خورشيدي
معرف

بحران انرژی و تبعات ناشی از آن، عالوه بر انتشار گازهای گلخانه ای 
ناشی از استفاده از سوخت های فسيلی باعث روآوردن كشورهای 
مختلف به منابع تجديدپذير شده است.  امروزه فناوری های مربوط 
از طريق منابع تجديدپذير در حال گسترش است   انرژی  به توليد 
انجام می شود.  اين سيستم ها  فنی  بهبود  به منظور  و تالش زيادی 

منابع تجديدپذير  از مهمترين  انرژی خورشيدی يكی  ميان،  اين  در 
اهميت  به  اشاره  از نشريه ضمن  اين شماره  در  به حساب می آيد. 
انرژي در كشورمان، به  اين  از  امكان استفاده  انرژي خورشيدي و 
معرفي انواع نيروگاه هاي خورشيدي و مزايا و معايب آن ها خواهيم 

پرداخت.

سودابه 
قهرمان پور * 
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در نيروگاه هاي 
حرارتي خورشيدي 

از نوع سهموي 
خطي،  نيروگاه از 

منعکس كننده هايي 
كه به صورت 

سهموي خطي 
هستند براي تمركز 

پرتوهاي خورشيدي 
در خط كانوني بهره 

مي گيرد و گيرنده 
به صورت لوله اي 

درخط كانوني 
منعکس كننده قرار 

داده  مي شود

نیروگاههايحرارتيخورشیديتقســیمبنديميشوند،کهدرادامهبهتوضیح
اجمالیهرکدامپرداختهمیشود.

درموردتعریفنیروگاههايحرارتيخورشیديبایدگفتتأسیساتيکهبا
استفادهازآنهاانرژيجذبشدهحرارتيخورشیدبهالکتریسیتهتبدیلميشود،
نیروگاهحرارتيخورشــیدينامیدهميشــوند.اینتأسیســاتبراساسانواع
متمرکزکنندههايموجودوبراســاساشکالهندسيآنانبهچهاردستهتقسیم

ميشوند:
1-نیروگاههایيکهگیرندهآنهاآینههايسهمويناودانيهستند.)شلجمیباز(

2-نیروگاههایيکهپرتوخورشیدتوسطتعداديآینهتختویكآینهمقعر
متمرکزميشود.)فرسنلخطی(

3-نیروگاههایيکهگیرندهيآنهابااليیكبرجقرارداردونورخورشــید
توســطآینههايبزرگيبهنامهلیوستاتبهآنمنعکسميشود.)دریافتکننده

مرکزي(
4-نیروگاههایيکهگیرندهآنهابشقابيسهموي)دیش(است.)شلجمیبشقابی(
دونیروگاهاولازنوعمتمرکزکنندهيخطيميباشــند،کهدرآنهاپرتوها
تاصدبرابرمتمرکزشدهوسیالعاملمیتواندتادماي550درجهسانتیگراد
گرمشــود.دونیــروگاهدریافتکننــدهمرکزيوبشقابیســهمويازنوع
متمرکزکنندهينقطهايمیباشــندکهمیتوانندتا1000برابراشعهخورشید
رامتمرکــزکردهودمايســیالعاملرابهحدود1000درجهســانتیگراد

برسانند.]1[
درنیروگاههايحرارتيخورشیديوظیفهاصليبخشهايخورشیدي،تولید
بخارموردنیازبرايتغذیهتوربینهااستویابهعبارتدیگرایننوعنیروگاهها

شاملدوقسمتاست:
الف-سیستمخورشیديکهپرتوهايخورشیدراجذبکردهوبااستفادهاز

حرارتجذبشده،تولیدبخارميکند.
ب-سیستمیموسومبهسیستمسنتيکههماننددیگرنیروگاههايحرارتي،

بخارتولیدشدهراتوسطتوربینوژنراتوربهالکتریسیتهتبدیلميکند.
درشکل2روندکلیکارنیروگاههایخورشیدیحرارتیآوردهشدهاست.

 شكل 2-  شماتيك كلی كاركرد نيروگاه های حرارتی

 نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي از نوع سهموي خطي 
درنیروگاههايحرارتيخورشــیديازنوعســهمويخطي،نیروگاهاز
منعکسکنندههایيکهبهصورتسهمويخطيهستندبرايتمرکزپرتوهاي
خورشــیديدرخطکانونيبهرهميگیردوگیرندهبهصورتلولهايدرخط
کانونيمنعکسکنندهقراردادهميشود.درداخلاینلولهروغنمخصوصي
درجریاناستکهبراثرحرارتپرتوهايخورشیدگرمميشود.اینروغن
داغ،ازمبدلحرارتــيعبورکردهوآبرابهبخارتبدیلمیکند؛بخارآب
بهسیســتمهایمرســومدرنیروگاههايحرارتيانتقالدادهميشــود.براي
بهرهگیريبیشــتروافزایشبازدهيلولهدریافتکننده،سطحآنرابااکسید
فلزيکهضریبجذبباالیيدارد،پوشــشدادهونیزمحیطاطرافآنبا
لولهشیشــهايبهصورتلفافپوشاندهميشودتاازتلفاتگرمایيوافت
تشعشــعيجلوگیريشدهوازلولهدریافتکنندهمحافظتشود.ضمنابراي
اینکهپرتوهايتابشيخورشیددرتمامطولروزبهصورتمستقیمبهلوله
دریافتکنندهبرســد،بینایندولوله،خالایجادميکنند.درایننیروگاهها

یكسیســتمردیابخورشــیدينیزوجودداردکهبهوســیلهآنآینههاي
شلجميدائمًاخورشیدرادنبالکردهوپرتوهايآنرارويلولهدریافتکننده
متمرکزميکند.تغییراتتابشخورشــیددرایننیروگاههابهوســیلهمنبع
ذخیرهوگرمکنســوختفسیليجبرانميشود.درکشورهایينظیرایاالت
متحدهآمریکا،اسپانیا،مصر،مکزیك،هندومراکشازنیروگاههايسهموي
خطياســتفادهشدهاست.درشکل)3(شــماتیكکارکردبخشخورشیدی

نیروگاهآوردهشدهاست.


شكل 3- شماتيك بخش خورشيدی نيروگاه سهموی خطی

مزایاياینسیســتمهاعبارتنداز:فنآوريقابــلاعتمادبابیشازپنجهزار
گیگاواتساعتتجربهکارکرد،پیوندسادهباسیستمپشتیبانباسوختنفتیا
گازطبیعی،توانتولیدباال،امکانتولیدانبوهقطعاتخورشیديمشابهوامکان

تولیدگرماوبرقهمزمان.
ازمعایــباینسیســتمهاميتوانبهمحــدودبودندمــايکارکردبخش
خورشــیديبه400درجهســانتیگراد،نیازبهپایههايصلــبوپایداربرای
نگهــداریجمعکنندههــاواتالفقابــلمالحظهايدرزاویــهتابشبهدلیل

دنبالکنندهايتكمحورياشارهکرد.
درشکل)4(،نمونهایازنیروگاهسهمویخطینشاندادهشدهاست.



شکل4-نمونهنیروگاهسهمويخطي

نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي از نوع فرسنل خطي
درایننوعنیروگاههامجموعهايازبازتابکنندههاينسبتاخطیتابشرابه
سمتیكبازتابکنندهمعلقهدایتمیکنندوپسازآنانرژيمتمرکزشدهبه
ســیالعاملکهآباست،انتقالميیابدودرطولدریافتکنندهبهبخارتبدیل
میشود.اصولکارکردایننیروگاههامانندنیروگاههايسهمويخطيميباشد.
بااینتفاوتکهدراینحالت،هزینهاجرابهعلتساختمانسادهترکمتراست
وازطرفدیگراتالفاتناشــيازطولبلندخطکانونيدراینحالتکاهش
ميیابد.شــکلهای)5(و)6(بهترتیبشماتیكبخشخورشیدینیروگاهو

تصویریازخودنیروگاهرانشانمیدهند.
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شكل 5-  شماتيك  بخش خورشيدی نيروگاه فرسنل خطی


شكل 6-  نمونه نيروگاه فرسنل خطي

نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي از نوع دريافت كننده مركزي 
درنیروگاههايحرارتيخورشــیديازنوعدریافتکنندهمرکزي،پرتوهاي
خورشیديبهوسیلهمزرعهايمتشکلازتعدادزیاديآینههايمنعکسکنندهبه
نامهلیواستاتبررويیكدریافتکنندهکهدربااليبرجنسبتاًبلندياستقرار
یافتهاست،متمرکزميشــوند.درنتیجهدرمحلتمرکزپرتوها،انرژيگرمایي
زیاديبدســتآمدهکهبوسیلهســیالعاملکهداخلدریافتکنندهدرحرکت
اســت،جذبشدهوبهوســیلهمبدلحرارتيبهسیستمآبوبخارمرسومدر
نیروگاههايسنتيمنتقلميشــود.بخارفوقگرمدرفشارودمايطراحيشده

براياستفادهدرتوربینژنراتورتولیدميشود.
سیالعاملدرمبدلهايحرارتيدرکنارآبقرارگرفتهوموجبتبدیلآن

بهبخاربافشاروحرارتباالميشود.
البتهدربرخیازسیســتمهاســیالعامــلآببودهومســتقیماًدرداخل

دریافتکنندهبهبخارتبدیلميشود.
براياســتفادهدائميازایننوعنیروگاههادرزمانيکهتابشخورشیدوجود
ندارد،مانندساعاتابريیااوقاتشب،ازسیستمهايذخیرهکنندهحرارتویا
احیاناًازتجهیزاتپشــتیبانيکهامکانداردازسوختهايفسیلياستفادهکنند،
جهتایجادبخاربرايتولیدبرقاستفادهميشــود.شــکل)7(شماتیكبخش

خورشیدیایننوعنیروگاهرانشانميدهد.
نیروگاههــایدریافتکننــدهدرظرفیتهایباالقابلرقابتمیباشــندو

درظرفیتهایپایینصرفهاقتصادیندارند.



شكل7-  شماتيك بخش خورشيدي نيروگاه دریافت كننده مركزي

مزایايایننوعسیستمها:قابلیترسیدنبهدمايباال)درحدود1000درجه
سانتیگراد(،کمشدناتالفاتحرارتيبهواسطهيسیستممتمرکز،امکاناستفاده
ازسیســتمذخیرهبهطورموثروامکانتولیــدگرماوبرقبهصورتهمزمان
ميباشد.معایباینسیستمهاعبارتند:ازهزینهزیادآینههاوبرجواشغالکردن

محوطهوسیعیاززمین.شکل)8(نمونهایازایننیروگاهرانشانميدهد.


شكل 8- نمونه  نيروگاه دریافت كننده مركزي

 نيروگاه هاي حرارتي خورشيدي از نوع شلجمي بشقابي 
نیروگاههــايحرارتــيخورشــیديازنوعشلجميبشــقابي،متشــکلاز
منعکسکنندههایياستکهبهصورتشلجميبشقابيهستندوجهتتمرکزنقطهاي
پرتوهايخورشــیدياستفادهميشــوندوگیرندههایيکهدرکانونشلجميقرار
ميگیرندبهکمكســیالجاريدرآن،انرژيگرمایيخورشیدراجذبکردهوبه
کمكیكماشــینحرارتيوژنراتور،آنرابهانرژيمکانیکيوالکتریکيتبدیل
ميکنند.شکل)9(شماتیكبخشخورشیدیسیستمهایبشقابیرانشانميدهد.



شكل  9- شماتيك دریافت كننده بشقابي
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نوري ،  سلول هاي 
نيمه هادي هايي 
نور  هستند كه 
خورشيد را به 

مستقيم  جريان 
تبديل  الکتريسيته 

مي كنند

مزایاياینسیســتمها:قابلیتنصببهطورمســتقل،داراينسبتتمرکز،
دمايکارکردوبــازدهباال،امکانتولیدمجزابرايمناطــقدورافتادهباتولید
متمرکزبرايشــبکه،امکانتولیدانبوهسیســتمهايمشابهوبدونمحدودیت
دراندازه)اندازهبشــقاب(،راهبری،کارکردوهمچنیننصبونگهداريساده
ميباشــد.معایباینسیســتمهاعبارتنداز:دردسترسنبودنسیستمپشتیبان
سوختفسیلي،نیازبهپایههایصلبوآفتابگردانکاملوتوانتولیدیپایین.

شکل)10(نمونهایازسیستمهایبشقابیرانشانميدهد.



شكل 10- نمونه دریافت كننده شلجمي بشقابي

 نيروگاه خورشيدي سلول هاي نوري )فتوولتاييك(
ســلولهاينوري،نیمههاديهایيهســتندکهنورخورشیدرابهجریان
مســتقیمالکتریســیتهتبدیلميکنند.سیستمبهشــکلتكکریستالي،توده
بيشــکلیاباســاختمانالیهنازك،مهمترینمادهتشکیلدهندهسلولهاي
نورياست؛اشعهمستقیمیانورپراکندهخورشیددرسلولهاينوريتبدیل
بهالکتریســیتهميشــود.ســلولهاينوريبهصورتقطعاتمشابهتولید
ميشــوندوبهصورتسريیاموازيبرايتولیدولتاژهايباالتاحدولتاژ
شبکهنصبميشوند.معموالًاینقطعاتمشابهدریكمجموعهبرايتولید
چندکیلوواتبرقکنارهمنصبشــدهوبهطــورمجزابهیكتبدیلکننده
برقمســتقیمبهمتناوبوصلميشود.اینمجموعهازسلولهاينوريبر
رويآفتابگردانقرارميگیردتاحداکثرتوانتولیديراداشــتهباشد.شکل

)11(شماتیكایننیروگاههارانشانميدهد.
مزایاياینسیستمهاعبارتنداز:نداشتنقطعاتمتحرك،عمرمفیدطوالني،
تعمیــرونگهداريانــدك،امکانتولیدمتمرکزیامجــزاوتجاربطوالنيدر

فنآوريسلولنوري
معایبایننوعسیستمها:ســاعتکارکردباظرفیتمحدوددرطولسال،
عدمپیوندباسیستمپشتیبانسوختفسیلي،نیازبهسیستممجزايپشتیبانيیا
برقشبکهبرايجبراننوساناتانرژيخورشیديوذخیرهسازيگرانقیمتبا

باتريهايالکتروشیمیایيميباشد.

شكل 11- شماتيك كاركرد سلول هاي خورشيدي
در شكل )12( نمونه اي از این سلول هاي خورشيدي مشاهده مي شود.



شكل12- سلول هاي خورشيدي

1- www.energymatter.com
2-www. worldwatchistitute.com
3-Parabolic Trough
4-Linear Fresnel 
 5-Central Receiver 
6-Parabolic Dishes 
7-Heliostat
8-Receiver

 * دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي سيستم هاي انرژي- دانشگاه صنعتي شریف

منابع:
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مکانيزم پره هاي 
راهنما، وظيفه كنترل 
مقدار و جهت آب 
ورودي به قسمت 
رانر توربين را بر 
عهده دارند. كاركرد 
مناسب و ايمن 
مکانيزم پره هاي 
راهنما براي كار 
مناسب كل توربين و 
رسيدن به بيشترين 
بازدهي ضروري 
است. براي تحليل 
اين مکانيزم مي توان 
از روش هاي تحليلي 
و يا نرم افزاري مبتني 
بر بسته هاي تجاري 
استفاده كرد
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تحليل هندسي و مكانيكي
تشکیل اجزاي همچنین و حلزوني2 محفظه درون توزیعکننده جانمایي

دهندهآندرشکل)1(نشاندادهشدهاند.





شكل 1: مكانيزم توزیع كننده و اجزاي تشكيل دهنده آن
 
بادرنظرگرفتنشکل)2(کهنمودارمیلهايمکانیزمتوزیعکنندهميباشد

ميتوانمعادالتهندسيمربوطبهحلقهبستهبودنرانوشت:



شكل 2: نمودار ميله اي معادل توزیع كننده

یكمکانیزممیلهايبرايیكپرهدرنظرگرفتهشدهاست.بهعلتتشابه
تماميپرههایکيازآنهاتحلیلشدهونتایجبرايسایرپرههانیزقابلاعمال
ميباشد.مشخصاتهندسيمکانیزمنیروگاهآزاددرجدول)1(دادهشدهاند.

جدول 1: مشخصات هندسي مكانيزم نيروگاه آزاد

تحليلمكانيزمپرههاي
راهنمايتوربينآبيبااستفادهازروشكارمجازي

مكانيزم پره هاي راهنما1، وظيفه كنترل مقدار و جهت آب ورودي به قسمت 
رانر توربين را بر عهده دارند. كاركرد مناسب و ايمن مكانيزم پره هاي راهنما 
براي كار مناسب كل توربين و رسيدن به بيشترين بازدهي ضروري است. 
براي تحليل اين مكانيزم مي توان از روش هاي تحليلي و يا نرم افزاري مبتني 
بر بسته هاي تجاري استفاده كرد. با اين حال، روش هاي تحليلي موجود، 

پيچيده بوده و استفاده از روش هاي نرم افزاري مستلزم اجراي هرباره 
برنامه براي شرايط جديد مي باشد كه هزينه و زمان مورد نياز را افزايش 
مي دهد. در اين نوشتار يك روش تحليلي مبتني بر روش كار مجازي ايجاد 
شده است كه با استفاده از آن مي توان به سادگي تمامي متغيرهاي مهم 

مكانيزم را مورد بررسي قرار داد. 

متغيرمقدار 
298mm R

600mmR'

93.5mm L1

54.5mm L2

29o θ3

135o λ

809.6mm D0

877mmU

حسن
 بهاءلو هوره * 

محمد رضا
 رضايي شهمیرزادي* * 
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بر يك پره راهنما در 
مکانيزم توزيع كننده 

سه نوع گشتاور 
وارد مي شود: 

گشتاور هيدروليکي 
ناشي از فشار آب؛ 
گشتاور اصطکاكي 

در مفاصل و گشتاور 
اضافي كه سيلندر 

هيدروليك در هنگام 
بسته شدن كامل 
پره اعمال مي كند 

تا آب بندي صورت 
گيرد. پس نتيجه 
مي شود گشتاور 
آب بندي فقط در 
زاويه مربوط به 
حالت پره بسته 

وجود دارد

47

می
عل

بامشتقگیريازمعادالتفوقخواهیمداشت:
)3(


سیلندر براي نیاز مورد نیروي ميتوان جبري عملیات مقداري از پس

هیدرولیكرابهصورتزیرتعیینکرد:
 )4(

همچنیننیرويواردشدهبرلینكواهرم،مساويباهموبرابرهستندبا:
 )5(

شكل 3: نمودار ميله اي معادل قسمتي از توزیع كننده

آرایشپرههايراهنمانسبتبههموبرخيپارامترهايمهمبرايتحلیل
درشکل)4(نشاندادهشدهاست.



شكل 4: آرایش پره هاي راهنما بر روي توزیع كننده

پرهراهنمادرمکانیزمتوزیعکنندهسهنوعگشتاورواردميشود: بریك
و مفاصل در اصطکاکي گشتاور آب؛ فشار از ناشي هیدرولیکي گشتاور
گشتاوراضافيکهسیلندرهیدرولیكدرهنگامبستهشدنکاملپرهاعمال
ميکندتاآببنديصورتگیرد.پسنتیجهميشودگشتاورآببندي3فقطدر
زاویهمربوطبهحالتپرهبستهوجوددارد.دوگشتاوردیگردرهمهمواقعو

بهصورتمتغیروجوددارند.


شكل 5: توزیع نيرو و گشتاور بر روي پره  راهنما 

شكل 6: هندسه پره  راهنما 
درادامهتغییراتهندسيمکانیزموتغییراتنیروهاوگشتاورهايوارد
برپرهوسایراعضايمکانیزموهمچنینتغییراتنیرويسیلندرهیدرولیك،
وقتيکهزاویهپرهازحالتبستهتابازتغییرميکند،بررسيميشود.هدف
ایناستکهبیشینهنیروهاتعیینشوند.نیروهايهیدرولیکيواردبرپرهو

گشتاورهیدرولیکيبااستفادهازروابطزیرتعیینميشوند:

 )6(

 )7(

 )8(
 )9(

دراینروابط:
yوxبهترتیبنیرويهیدرولیکيدرجهاتPyوPx

Thگشتاورهیدرولیکيواردبرپره
Ύ چگاليوزني

بودهوسایرمتغیرهابااستفادهازشکل)4(قابلتشخیصهستند.اندازههاي
هندسيمربوطبهپرهمکانیزمتوزیعکنندهنیروگاهآزاد،درجدول)2(دادهشدهاند.

هدطراحيبراينیروگاهآزادبرابرHs = 116.5mميباشد.

جدول 2: اندازه هاي هندسي پره مكانيزم نيروگاه آزاد 
از استفاده با آزاد مگاواتي 10 نیروگاه پروژه براي تحلیل مقاله، این در
دادههايوروديجداول)1(و)2(انجامميشود.گشتاورهیدرولیکيواردبر
پرهبااستفادهازتستمدلبدستآمدهودرشکل)7(نشاندادهشدهاست.



شكل 7: نمودار گشتاور هيدروليكي وارد بر پره راهنما 

O

متغيرمقدار متغيرمقدار 
195.5mmb040.2mma

52.9mmx177.8mmb

-54.2mmx2195.5mmb0

1.35mmy129mm c

-4.44mmy242oθ0

-0.66mmx0.15 μ

-1.55mmy25mm da

-0.7mmr36mm  db , dc

0 5 10 15 20 25 30-40

-20

0

20

Blade Opening Angle, θ (Deg)

H
yd

ra
ul

ic
 T

or
qu

e 
(N

.m
)



اسفند- فروردين ماه 1391 

براي انتخاب سيلندر 
هيدروليك بايد توجه 
داشت كه گشتاور 
كلي كه سيلندر 
براي پره ها تامين 
مي كند در حالت پره 
بسته بايد بزرگتر 
يا مساوي جمع سه 
گشتاور هيدروليکي، 
اصطکاكي و 
آب بندي باشد. 
در حالت پره غير 
بسته گشتاور 
سيلندر فقط بايد از 
جمع گشتاورهاي 
هيدروليکي و 
اصطکاكي بزرگتر 
باشد
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گشتاورآببنديبارابطهزیردادهميشود:
 )10(

براينیروگاهآزاد؛Z0نشاندهندهتعدادپرههاوبرابر24ميباشد.hیعني
 Tseal =1.7بودهوبنابراینmmعرضنشیمنگاهپرههابررويهمبرابر

N.m 40.2خواهدبود.

انتخاب سيلندر هيدروليك 
که کلي گشتاور که داشت توجه باید هیدرولیك سیلندر انتخاب براي
یامساوي بزرگتر باید بسته پره تامینميکنددرحالت پرهها براي سیلندر
جمعسهگشتاورهیدرولیکي،اصطکاکيوآببنديباشد.درحالتپرهغیر
بستهگشتاورسیلندرفقطبایدازجمعگشتاورهايهیدرولیکيواصطکاکي

بزرگترباشد.

نتايج 
باحلهمزمانمعادالتفوقتماميمتغیرهايموردنیازبهدستآمدندودر
شکلهاي)8(تا)11(نشاندادهشدهاند.یکيازمهمترینخروجيهانیروي
موردنیازبرايسیلندرهیدرولیكاستکهدرشکل)8(نشاندادهشدهاست.

بیشینهایننیروحدود12.1KNميباشد.



شكل 8: نمودار نيروي مورد نياز براي سيلندر هيدروليكي 

نیرويواردبرلینكواهرم4بهصورتتابعيازبازشدگيپرهدرشکل
)9(نشاندادهشدهاند.



شكل 9: نمودار نيروي وارد بر لينك و اهرم

مناسب یاتاقان انتخاب براي که پره محور بر وارد تکیهگاهي نیروهاي
اهمیتدارنددرشکل)10(نشاندادهشدهاند.



شكل 10: نمودار نيروي هاي وارد بر یاتاقان هاي پره راهنما 
گشتاورکلواردبرپرهنیزدرشکل)11(نشاندادهشدهاست.



شكل 11: نمودار گشتاور كل وارد بر پره راهنما 

معرفي نرم افزار داراي رابط گرافيكي
نوشته شده در شركت توبا براي طراحي توزيع كننده

نرم یك توربین، برای توزیعکننده طراحی فرآیند تسهیل راستای در
افزاررابطگرافیکیتحتMATLABایجادشد.ایننرمافزارکهنمای
است شده داده نشان )12( شکل در آن کاربر با ارتباط قسمت کلی
به مربوط تماممحاسبات نیاز مورد باگرفتنورودیهایمرجع ميتواند
فصل2راانجامدادهوتمامینتایجموردنیازدرمکانیزمونیرویسیلندر
حل به نیاز افزار نرم این کد نوشتن در دهد. قرار کاربر اختیار در را
مکانیزم نیاز مورد زوایای یافتن برای خطی غیر معادله چند دستگاههای
دستگاهها این ازروشهایجستجویعددی استفاده با که داشت وجود

حلشدند.


شكل 12: نمایي از محيط كاربري نرم افزار طراحي توزیع كننده 
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هدف ما انجام كار 
خوب و مفيد در 

ملي  منافع  جهت 
و ارتقاي ظرفيت 

داخلي و كسب 
اعتبار و آبرو براي 

مجموعه فراب و 
نارديس و نوتاش 

و همچنين بر جاي 
كارنامه  گذاشتن 

شغلي  موفق 
مي باشد و در اين 
راستا با توكل به 
خداوند منان و با 

پشتيباني  و  حمايت 
مديران مجموعه و 
توانمندي  بر  تکيه 

نيروهاي  و استعداد 
جوان و با تجربه 

فعال در پروژه 
حداكثر توان خود 
را به كار خواهيم 

گرفت
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قسمت1نشاندادهشدهدرشکل)12(ورودیهایهندسیواندازههای
موردنیازمکانیزمتوزیعکنندهرادریافتمیکند.قسمت2نوعتحلیل)سنکرون
یاآسنکرون(رامشخصمیکند.قسمت3زاویایپرهوگشتاورهایمربوطه

رادریافتمیکند.
قسمت4نیرویموردنیازبرایسیلندرهیدرولیكراميدهدقسمت5
دکمهانجاممحاسباتاستقسمت6ورودیهایهندسیخودپرهرادریافت
میکند.قسمت7وروریهایکلیمانندچگالیوشتابگرانشرادریافت
میکند.نتایجاجراینرمافزاربرایحالتهایکاریسنکرونوآسنکروندر

شکل)13(نشاندادهشدهاند.


شكل 13: نتایج حاصل از اجراي نرم افزار 

نتيجه گيري و جمع بندي
یكروشتحلیليمبتنيبرروشکارمجازيایجادشدهاستکهبااستفاده
ازآنميتوانبهسادگيتماميمتغیرهايمهممکانیزمراموردبررسيقرارداد.
همچنین،یكنرمافزاررابطگرافیکیتحتMATLABایجادشد؛کهبدین
وسیلهنتایجدرکمترینزمانممکنوباکمترینتالشمهندسيقابلدستیابي
Visual مانند نرمافزارهایي از نتایجحاصل با تطابقخوبي داراي و بوده

NastranیاADAMSميباشند.
*كارشناس ارشد مهندسي مكانيك  كارشناس طراحي تجهيزات نيروگاهي – شركت توبا
**كارشناس ارشد مهندسي مكانيك كارشناس طراحي تجهيزات نيروگاهي – شركت توبا

منابع و مراجع

1- Hydro turbines design and construction, N.N. Koaleva, 
1961.

2- H.H. Mabie, C.F. Reinholtz, Mechanics and Dynamics of 
Machinery, 4th edition, John Wiley & Sons, 1987 

3- FARAB Inetranl Documents.
4- MATLAB 7©, Mathworks Inc. 

پي نوشت ها 
1- Guide Vane Mechanism
2 -Spiral Case
3- Squeeze Torque
4 -Link and Lever

ادامه از صفحه 35
:  شما به عنوان مدیر پروژه مستقر در محل، یك وظيفه مهم دیگر 
هم برعهده دارید و آن هم چيزي نيســت جز مهيا كردن فضایي كه 
كارشناسان و كارگران در آن بتوانند به خوبي خدمت كنند، از كار خود 
لذت ببرند و از محيطي كه در آن كار مي كنند رضایت داشته باشند. در 

این زمينه و تالش هایي كه صورت گرفته برایمان بگویيد؟ 
باتوجهبهشــرایطسختمنطقهازنظرمحیطکار،نگاهانسانيبه
نیروهايشاغلدراولویتقراردارد.ایجادمحیطسرشارازانرژيو
تقویتروحیهپرســنلدردستورکارقرارگرفتهوامکانفعالیتهاي
جنبيهمانندفعالیتهايورزشيوتفریحيدراوقاتفراغتمحدود
پرسنلایجادشدهاست.سعيشــدهاستتاحداقلامکاناترفاهي
موردنیازپرسنلبراساسآییننامههاودستورالعملهايمنابعانساني
شرکتفراهمشودوتالشکردهایمتاروابطسالمدرمحیطکاربین

پرسنلایجادشود.

:  و سخن پایاني؟...
هــدفماانجامکارخوبومفیددرجهــتمنافعمليوارتقاي
ظرفیتداخليوکســباعتباروآبروبرايمجموعهفرابوناردیس
ونوتاشوهمچنینبرجايگذاشتنکارنامهموفقشغليميباشدو
دراینراســتاباتوکلبهخداوندمنانوباحمایتوپشتیبانيمدیران
مجموعــهوتکیهبرتوانمنديواســتعدادنیروهايجوانوباتجربه

فعالدرپروژهحداکثرتوانخودرابهکارخواهیمگرفت.
ازشــماهمبهخاطرتوجهبهپــروژهالانجيوبهخصوصتیم

اجرایيمستقردرکارگاهتشکرمينمایم.

نگاه انساني ؛ اولويت نخست 
در برخورد با بدنه كارشناسي
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ســازههايپارچهاي،نوعجدیديازسازهبه
شــمارميآیندکهدرآنهابااستفادهازپوستههاي
پارچهايوصنعتيکاماًلســبك،ســقفهایيبا
دهانههايبزرگوبهصرفهایجادميشودوبستهبه
اینکهاینســازههاموقتيیادائميباشــندبهانواع
مختلفيتقسیمميگردندکهخودایندستههانیزبه
زیرشاخههایيتقسیمميشــوندوليمتاسفانهدر
ایرانبهاشــتباهبههمهآنهاسازههايچادريگفته
ميشود.وزنسبكپارچهباعثميشودتادرحین
ساختاینسازههابهپروفیلهايفلزيسبکتري
نیازپیداکنیموهمچنینبهعلتپیشساختهبودن
کلسیستمســقف،کلزماناجرايپروژهبهطور
قابلتوجهيکاهشپیداميکند.استفادهازایننوع
سازهمحدودیتزیادينداردوميتوانباتوجهبه
شرایطمحیطيمختلف،نوعپوستهمصرفيراتطبیق
air-داد.نــوعخاصيازاینســازه،ســازههاي
supportیااصطالحاسازههايباديميباشندکه
امکانساختورزشگاههايبزرگرابدوننیازبه
تیروستونفراهمساختهاست.سازههايپارچهاي
مصرفانــرژيراکاهــشدادهوازمزایايدیگر
استفادهازاینســازهها،عدمآسیبپذیريآنهادر
مقابلآتشوزمینلرزهاســتکههرسالهتلفات
زیاديرابرجوامعبشريواردميسازند.سازههاي
پارچهايحدود30ســالاســتکهبهطورکامال
علميساختهميشوندوباوجوداینکهدراکثرنقاط
جهاناســتقبالزیاديازآنهاصورتگرفتهاست
)مخصوصاکشورهايحاشیهخلیجفارس(،وليدر
ایرانبهندرتدیدهميشوند.درحینتحقیقاتو
مطالعاتاولیهدریافتیمکهتاکنونهیچگونهتحقیقي
درایــنزمینهدرایرانانجامنشــدهاســتواین
موضوعدرایرانکامالجدیدميباشد.البتهالزمبه

معرفي سازه هاي
 پارچه اي تحت كشش

علي 
عبدي راد * 
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ذکراستکهتعدادمحدوديازایننوعسازهدرایران
اجراشــدهکههنوزافرادکمــيازوجودآنهااطالع
دارند.لذاسعيداریمتابافراهمآوردنمقاالتي)ادامه
دار(دراینزمینه،مهندســانعزیــزراباانواعاین
ســازههاوکاربريخاصپارچههايصنعتيآشــنا
ســازیم.البتهشــایانذکراســتکهمتاســفانهدر
دانشــگاههايایراننیزاطالعــاتروزدنیاتدریس
نميشــودوکپيبرداريوعدموجــودتحقیقو
پژوهشکافي،ســببعدماســتفادهازعلومجدید

گردیدهاست.

 تاريخچه سازه هاي پارچه اي 
اگرچهســازههايپارچهايمــدرنتاریخچه

کوتاهــيدارنداماســازههایيدرشــکلچادرو
اقامتگاههایيشبیهبهآنهزارانسالاستکهمورد
استفادهقرارميگیرند.درزمانهایيحتيقبلتراز
عصریخبندانانســانهايچادرنشــینپوســت
حیواناترابهجايپارچهبررويشاخهیاچوب
درخــتپهنميکردنــدوایــناقامتگاههانهتنها
پناهگاههايمناســبيبرايمحافظتآنهادرمقابل
شرایطنامالیمجويبودبلکهبهخاطرسرهمکردن
راحــتوهمچنینجمعکردنســریعوقابلیت
حملونقلآسانشــان،بســیارکارآمــدبودند.از
چادرهــايteepeesسرخپوســتانتاچادرهاي
روسيkibitkasدرآسیاوازچادرهاياسکیموها
درآمریکايشماليتاچادرهايسیاهخاورمیانهاي،
اینسازههادرسرتاســرجهانودرفرهنگهاي
مختلفباطراحيهاوشکلهاواندازههايمختلف

دیدهميشوند.
امروزهســازههايپارچهاينیــزدارايهمان
خواصاصليدرپوشــشکاملوساختسریع

هســتند،اماتنهافرقيکهدیدهميشــود،استفاده
کــردنازاینســازههادرپروژههايعموميودر
مقیاسبزرگاســت.درواقعبعدازهزارانسال

تنهاابعادکاربريآنهاتغییرکردهاست.


 انواع پارچه هاي نوين: 
قبــلازاینکهانواعســازههايپارچهايرانام
ببریمبهتراســتتامختصريدرموردپارچههاي
بهکاررفتهدراینسازههاصحبتکردهومهمترین
آنهــارانامببریم.البتهدراینمقالهامکانشــرح
کاملفرآیندتولیدهریــكازپارچههاوفویلها
وجودندارد،لذاســعيميکنیمتابهیكتوضیح
کليدرموردآنهااکتفانماییم.مهمترینپارچههاي

صنعتيمورداستفادهدرسازههايپارچهايعبارتند
از:

PVC1-پارچهپلياسترباروکش
PTFE2-پارچهشیشهباروکش
3-پارچهشیشهباروکشسیلیکون

ETFE فويل 
اصولکليدرساختاکثراینپارچههایکسان
اســت،بدینطریقکهابتداپارچهزمینهازالیاف
پلياســتریاشیشهبافتهشدهوسپسبااستفادهاز
موادچســبانندهوروکشــهايصنعتيپوشــانده

ميشود.پسازخشكشــدنبهپارچهايمقاوم
تبدیلميگــرددکهخصوصیاتيفراتــرازانتظار
خواهدداشــتوميتواندبرايمصارفسازهاي
مورداســتفادهقرارگرفتــهوارزشاقتصاديآن
ETFEچندیــنبرابرگردد.البتــهدرموردفویل
روشساختمتفاوتبودهوبااستفادهازسیستم
اکســتروژنوذوبریســي،فویــلمربوطــهرا
بهصــورتتختیادوالتولیدميکنندکهبهعلت
شــفافیتباالومقاومتمناســب،اینفویل،به
جایگزینيمناســببرايشیشــهدرساختمانها
Architen lander( اســت گشــته تبدیــل

.)2009.corp


 انواع سازه هاي پارچه اي
•سازههايکشیدهازکنارهها

air-supportسازههايباديیا•
•ســازههايشــبکهکابلــيcable-netsیا

cable-beamsتیرکابلي
دراینمقالهســعيکردیمتامهندسانعزیز
راباگوشــهايازفناوريهــايجدیددرعلوم
مهندسيعمران،معماريونساجيآشناکردهو
بهبررســياصولونکاتکليدرســاختاین
نوعســازههابپردازیم.البتهشایانذکراستکه
خوداینبحثیكرشتهدانشگاهيجداگانهبه
حســابميآیدوکتابهاومقــاالتخارجي
زیاديدراینزمینهوجودداردکهبهعلتنبود
اطالعاتالزمدراینزمینه،کمتردرایرانمورد
توجهقرارگرفتهاســت.درمقــاالتبعديبه
تشــریحهریكازانواعســازههايپوســتهاي
خواهیــمپرداختوبعــدازآننحوهنصبهر
کداموچالشــهايموجوددرحیننصبرابیان

کرد. خواهیم
*كارشناس تكنولوژی نساجی و كارشناس 

ارشد عمران )مدیریت ساخت(

امروزه سازه هاي 
پارچه اي نيز داراي 

همان خواص 
اصلي در پوشش 

كامل و ساخت 
هستند،  سريع 

اما تنها فرقي كه 
ديده مي شود، 

استفاده كردن از 
اين سازه ها در 

عمومي و  پروژه هاي 
در مقياس بزرگ 

است. در واقع بعد 
از هزاران سال تنها 

آنها  ابعاد كاربري 
تغيير كرده است

51

می
عل

شكل 1: انواع چادرها )به ترتيب از چپ به راست، سرخپوستي، روسي، اسكيمویي، خاورميانه اي(

شكل 2: نمایي از سقف پارچه اي ورزشگاه الپالتا در آرژانتين )2011( 

شكل 3: ساختار كلي یك پارچه صنعتي
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در اين شماره و در 
ادامه موضوع مذكور 
به حوزه مديريت 
زمان پروژه پرداخته 
و شش فرآيند آن را، 
مشتمل بر»تعريف 
فعاليت ها« »توالي 
فعاليت ها«، »برآورد 
منابع فعاليت ها«، 
»برآورد مدت زمان 
فعاليت ها« و »توسعه 
زمان بندي« در گروه 
فرآيندي برنامه ريزي 
و »كنترل زمان بندي« 
در گروه فرآيندي 
نظارت و كنترل، 
تشريح مي نماييم

52

حوزه هاي دانش

گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه

گروه فرآیندي خاتمهگروه فرآیندي نظارت و كنترلگروه فرآیندي اجراگروه فرآیندي برنامه ریزيگروه فرآیندي آغازین

4-3هدایتومدیریت4-2تکوینبرنامهمدیریتپروژه4-1تکوینمنشورپروژه4-مدیریتیکپارچگيپروژه
اجرايپروژه

4-4نظارتوکنترلکارپروژه
4-5انجامکنترلتغییریکپارچه

4-6خاتمهپروژهیافاز

5-1جمعآوريالزامات5-مدیریتمحدودهپروژه
5-2تعریفمحدوده

WBS5-3ایجاد

5-4ممیزيمحدوده
5-5کنترلمحدوده

6-1تعریففعالیتها6-مدیریتزمانپروژه
6-2تواليفعالیتها

6-3برآوردمنابعفعالیتها
6-4برآوردمدتزمانفعالیتها

6-5توسعهزمانبندي

6-6کنترلزمانبندي

7-1برآوردهزینهها7-مدیریتهزینهپروژه
7-2تعیینبودجه

7-3کنترلهزینهها

8-3انجامکنترلکیفیت8-2انجامتضمینکیفیت8-1برنامهریزيکیفیت8-مدیریتکیفیتپروژه

9-2تشکیلتیمپروژه9-1توسعهبرنامهمنابعانساني9-مدیریتمنابعانسانيپروژه
9-3توسعهتیمپروژه

9-4مدیریتتیمپروژه

10-3توزیعاطالعات10-2برنامهریزيارتباطات10-1شناسایيذینفعان10-مدیریتارتباطاتپروژه
10-4مدیریتانتظاراتذینفعان

10-5گزارشعملکرد

11-1برنامهریزيمدیریتریسك11-مدیریتریسكپروژه
11-2شناسایيریسكها

11-3انجامتحلیلکیفيریسك
11-4انجامتحلیلکمیریسك

11-5برنامهریزيپاسخهايریسك

11-6نظارتوکنترلریسكها

12-4خاتمهتدارکات12-3ادارهتدارکات12-2هدایتتدارکات12-1برنامهریزيتدارکات12-مدیریتتدارکاتپروژه

مديريتزمانپروژه
مطلبي با خوانندگان 

در شماره هاي قبلي، حوزه هاي دانش مدیریت یكپارچگي و محدوده پروژه را از منظر گروه هاي فرآیندي مدیریت پروژه و اینكه چه فرآیندهایي در هر 
یك از آن حوزه ها باید شكل مي گرفت مرور كردیم. در این شماره و در ادامه موضوع مذكور به حوزه مدیریت زمان پروژه پرداخته و شش فرآیند آن را، 
مشتمل بر»تعریف فعاليت ها« »توالي فعاليت ها«، »برآورد منابع فعاليت ها«، »برآورد مدت زمان فعاليت ها« و »توسعه زمان بندي« در گروه فرآیندي برنامه ریزي 

و »كنترل زمان بندي« در گروه فرآیندي نظارت و كنترل، تشریح مي نمایيم.

مجید آشتیاني * 
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توالي فعاليت ها، 
فرآيند شناسايي 

و مستندسازي 
روابط منطقي ميان 
فعاليت هاي پروژه 
است. فعاليت هاي 
زمان بندي با يك 
توالي منطقي و با 

ارتباطات پيش نيازي 
مناسب و به همراه 

تاخيرات۹  و 
تعجيالت 10 به 

منظور تهيه و تدوين 
يك زمان بندي 

اجرايي و واقعي 
چيده مي شوند

53
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م فرآيندهاي  برخي  خروجي هاي  تعامل  از  پروژه  اصلي  زمان بندي 

برآورد  فعاليت ها،  توالي  فعاليت ها،  )تعريف  پروژه  زمان  مديريت 
زمان بندي  ابزار  با  فعاليت ها(  زمان  برآورد  و  فعاليت ها  منابع 
زمان بندي  مدل  و   )2CPM )مانند  زمان بندي  روش   ،)1PDM )مانند 
به  آن  زماني  برآوردهاي   .)1 )شكل  مي گردد  ايجاد   )WBS )مانند 
مراحل  شامل  و  بوده  تقريبي  پروژه،  جزييات  به  آگاهي  عدم  تبع 
نهايي  زمان بندي  مي باشد.  عمده  وقايع  و  اصلي  مولفه هاي  پروژه، 

زمان بندي  كنترل  فرآيند  در  كه  است  مبنايي  خط  تصويب شده،  و 
استفاده گرديده و به عنوان يك ابزار مهم ارتباطي به شمار مي رود. 
هم زمان با اجراي فعاليت هاي پروژه، بيشترين تالش در حوزه دانش 
مديريت زمان پروژه، به فرآيند كنترل زمان بندي اختصاص مي يابد 

تا وسيله اي جهت تضمين تكميل به موقع پروژه باشد.

تعريف فعاليت ها
تعریففعالیتها،فرآیندشناسایيومستندسازي
تحویل تولید جهت که است خاصي اقدامات
شدنيهايپروژه3انجامميشوند.درجریانفرآیند
از سطح پایینترین در تحویل، قابل اقالم مذکور
ساختارشکستکار4کهبستهکاري5نامیدهميشود
موردشناسایيقرارخواهندگرفت.بستههايکاري
پروژه،معموالًبهاجزايکوچکتريبهنامفعالیتها
جهت نیاز مورد کار بیانگر که ميشوند شکسته
تکمیلآنهابودهومبنایيبرايبرآورد،زمانبندي،
بهمنظورتحقق پروژه کنترلکار نظارتو اجراو

اهدافپروژهميباشند.
محدوده مبناي خط بررسي با فعالیت، تعریف
)مشتملبرتحویلشدنيهايپروژه،محدودیتها
ومفروضاتپروژه(،عواملمحیطي)ازقبیلسیستم
اطالعاتمدیریتپروژه6(وسرمایههايفرآیندي
و سیاستها و سازماني دانش جمله )از سازمان
رویههاياستقراریافته(آغازوبااستفادهازابزارها
غلطان7، موج برنامهریزي همچون تکنیكهایي و
استفادهازالگودرقالبلیستفعالیتهايمشابهدر
پروژههايقبليونهایتاًنحوهتجزیهبستههايکاري
بهاجزايکوچکتر،درقالبخروجيهایيازجمله
لیستفعالیت،مشخصههايفعالیتولیستمواعد

زمانيکلیدي8تبدیلميگردد.

توالي فعاليت ها
تواليفعالیتها،فرآیندشناسایيومستندسازي
است. پروژه فعالیتهاي میان منطقي روابط
با و منطقي توالي یك با زمانبندي فعالیتهاي
ارتباطاتپیشنیازيمناسبوبههمراهتاخیرات9و
تعجیالت10بهمنظورتهیهوتدوینیكزمانبندي

اجرایيوواقعيچیدهميشوند.
فرآیند خروجيهاي بررسي با نیز فرآیند این
قبلي)لیستفعالیت،مشخصههايفعالیتولیست
)که پروژه محدوده بیانیه کلیدي(، زماني مواعد
است ممکن و بوده محصول خصوصیات شامل
سرمایههاي نیز و باشد( اثرگذار فعالیت توالي بر
فرآینديسازمان)ازجملهدانشنهادینهشدهسازمان
درخصوصروشهايزمانبندي(بهعنوانورودي،
آغازوبااستفادهازابزارهاوتکنیكهایيبهشرح
زیرمنجربهنهایيشدننمودارهايشبکهزمانبندي
پروژهوبهروزرسانياسنادپروژه)درقالبخروجي(

ميگردد:
شبکه ترسیم روشهاي از یکي :PDM  -
بین منطقي روابط که است پروژه زمانبندي
وابستگي نوع چهار از استفاده با را فعالیتها
)SF,SS,FF,FS(11ودرقالبگروههاوبردارهایي
هم با آنها ارتباط نحوه و فعالیتها نمایانگر که

ميباشد،رانشانميدهد،
- تعيين وابستگي: کهدرقالبسهنوعاجباري؛
است، قراردادي یا کار ذات از گرفته نشات که
احتیاطي؛کهبراساسدانشراهکارهايبرترميباشد
پروژهاي غیر فعالیتهاي از متاثر که خارجي؛ و

است،مشخصميگردند،
- به كارگيري تاخيرات و تعجيالت:

تاخیر/ یك به است ممکن که وابستگيهایي  
نیاز تعجیلجهتتعریفدقیقیكرابطهمنطقي

داشتهباشد.
- الگوهاي شبكه زمان بندي

برآورد منابع فعاليت 
برآوردمنابعفعالیت،فرآیندتخمینمنابعمورد
نیازفعالیتهايزمانبندي،باتعییننوعمنابعمورد
نیاز)نیرويانساني،تجهیزات،ماشینآالت،مصالح
ومواد(همراهبامیزانکميمنابعوزمانيکهمنابع
برايانجامفعالیتهايپروژهبایددردسترسباشد

راگویند.
فعالیت،مشخصههاي لیست نیز فرآیند این در
و تاثیرگذار محیطي عوامل منابع، تقویم فعالیت،
سرمایههايفرآینديسازمان)سیاستهاورویههاي
مرتبطبااجاره/خریدتجهیزاتوسوابقارتباطبا
انواعمنابعدرپروژههايقبلي(بااستفادهازتکنیكها
)تجمیع باال به پایین برآورد قبیل از ابزارهایي و
برآوردهايمنابعمربوطبهجزییاتفعالیت(،نرمافزار
مدیریتپروژه،دادههايبرآورديمنتشرشده)درج
کتب در فعالیتها، برخي براي نیاز مورد منابع
مورد کارشناسي، قضاوتهاي و تحلیل و مرجع(
بررسيقرارگرفتهومنتجبهایجادساختارشکست
منبع12،منبعموردنیازفعالیتوبهروزآوريمدارك

پروژه،ميگردد.

برآورد مدت زمان فعاليت
با را زمانبندي فعالیت زمان مدت فرآیند، این
استفادهازاطالعاتمربوطبهمحدودهکارفعالیت،

منابعموردنیاز،میزانمنابعبرآوردي،تقویممنابعو
میزاندردسترسبودنمنابع،تخمینزدهوبراياین
منظورازابزارهاوتکنیكهايزیراستفادهمينماید:
- استعالمازفرديکهمجريفعالیتخواهدبود،
-اخذ نظر كارشناسيازاشخاصيکهدرپروژه

درگیرنیستند،
ضریب از )استفاده پارامتریك تخمين  -

بهرهوري(،
-تخمين قياسي)یافتنفعالیتمشابهدرپروژهبه

اتمامرسیدهقبلي(،
-تخمینسهنقطهايدرزماناستفادهازروش
خوشبینانه، حالت سه وزني )متوسط PERT

محتملوبدبینانهبهترتیبباوزن4،1و1(،
-زمان سنجي فعاليتدرصورتامکانو

-استفاده از اندوخته احتياطي)جهتلحاظکردن
ریسكزماني(.

خروجيهاياینفرآیندشاملبرآوردمدتزمان
)ویژگيهاي پروژه اسناد بهروزرساني و فعالیت

فعالیت(ميباشد.

توسعه زمان بندي
توسعهزمانبنديپروژه،فرآیندياستتکراري،
فعالیت، زمان مدت فعالیت، توالي تحلیل با که
زمانبندي؛ محدودیتهاي و منبع نیازمندي
تاریخهايشروعوپایانبرنامهریزيشدهرابراي
فعالیتپروژهتعیینمينماید.درطولاینفرآیند،
تخمینهايزمانومنابع،بازنگريواصالحشده
درقالبزمانبنديپروژهموردتاییدقرار ونهایتاً
ميگیردتابهعنوانمبنایيجهتپیگیريپیشرفت

پروژهاستفادهشود.
لیست از؛ عبارتند فرآیند این مهم وروديهاي
شبکه نمودار فعالیت، مشخصههاي فعالیت،
زمانبنديپروژه13،برآوردمدتزمانفعالیت،منابع
موردنیازفعالیتوتقویمپروژهومنابع،کهازطریق
ابزارهاوتکنیكهايزیرمنجربهتولیدزمانبندي
با فعالیت هر وخاتمه زمانشروع )تدقیق پروژه
توجهبهمنابعموردنیازدرقالبنمودارمواعدزماني
کلیدي،نمودارمیلهايونمودارشبکهزمانبندي
پروژه(،خطمبنايزمانبنديودادههايزمانبندي
و منابع هیستوگرامهاي همچون مواردي )شامل

زمانبنديهايسفارشوتحویل(ميگردد.
- روش مسير بحراني:دراینروشزودترین
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فشرده سازي 
زمان بندي: 
تکنيکي است 
جهت كوتاه كردن 
زمان بندي پروژه ، 
بدون اعمال تغيير 
در محدوده پروژه 
و به منظور تامين 
محدوده هاي 
زمان بندي، 
تاريخ هاي مقرر 
يا ديگر اهداف 
زمان بندي

تاریخهايتئوریكشروعوپایانودیرترینتاریخهاي
شروعوپایانرابرايتماميفعالیتها،صرفنظراز
هرگونهمحدودیتمنابعوازطریقتحلیلحرکت
پروژه زمانبندي شبکه مسیر در برگشت و رفت
محاسبهميکند.درهریكازمسیرهايشبکهاي،
بین مثبت اختالف با زمانبندي، انعطافپذیري
زودترینودیرترینتاریخهااندازهگیريميشودکه
بهآنشناورياطالقميگرددومسیريکهداراي
شناوريصفرميباشد،مسیربحرانيگفتهميشود.

- روش زنجيره بحراني:مسیربحرانيبامنابع
شناخته بحراني زنجیره روش عنوان به محدود

ميشود.
مواقع در که است تکنیکي منابع: تسطيح   -
تخصیصبیشازاندازهمنابعمحدود،مورداستفاده
قرارگرفتهوباواگذاريدرستومنطقيمنابعبههر

یكازفعالیتهايپروژهوتعریفنحوهتوزیعمنابع
اولیه بحراني تغییرمسیر به منجر فعالیتها، روي

ميگردد.
- فشرده سازي زمان بندي:تکنیکياستجهت
تغییر اعمال بدون پروژه، زمانبندي کوتاهکردن
تامینمحدودههاي منظور به و پروژه درمحدوده
زمانبندي،تاریخهايمقرریادیگراهدافزمانبندي.

كنترل زمان بندي
فرآیندنظارتبروضعیتپروژهاستتاپیشرفت
مبناي درخط تغییرات و بهروزرساني را پروژه

زمانبنديرابا؛
-مطلعکردناعضايتیمازوضعیتزمانبندي،
-مشخصکردنانحرافاتمیانبرنامهووضعیت

واقعيفعالیتها،

-تحلیلانحرافاتو
-اصالحوتعدیلوضعیتزمانبندي،مدیریت

نماید.
برنامهمدیریتپروژه،زمانبنديپروژهواطالعات
عملکردکاري،بهعنوانوروديهايفرآیند،مورد
از تکنیكهایي از استفاده با و گرفته قرار بررسي
انحرافات تحلیل عملکردي، بازنگريهاي قبیل
و تاخیرات تنظیم منابع، تسطیح شناسایيشده،
تعجیالتوفشردهسازيزمانبندي،منتجبهمحاسبه
سنجههايعملکرد)شاخصعملکردزمانبندي14و
مقادیرانحرافزمانبندي(،بهروزرسانيسرمایههاي
فرآینديسازمان)دالیلانحراف،اقداماتاصالحي
ودانشحاصله(،درخواستهايتغییر)تغییرخط
و پروژه( مدیریت برنامه اجزاي زمانبندي/ مبناي
پروژه اسناد و پروژه مدیریت برنامه بهروزرساني
)خطمبنايزمانبندي،هزینه،دادههايزمانبنديو

زمانبنديپروژه(ميگردد.
* رئيس بخش تضمين كيفيت
1.Precedence Diagramming Method
2. Critical Path Method
3. Deliverables
4. WBS
5. Work Package 
6. Project Management Information System 
7. Rolling Wave Planning 
8. Milestone
9. Lag
10. Lead
11. Finish to Start, Finish to Finish, Start to Start, 
Start to Finish
12. Resource Breakdown Structure 
13. Network Diagram                                   
14. SV
15. SPI  

مثال هايي از
ي پروژه

 زمان بند

شکل 1- نماي کلي زمان بندي

لیست فعالیتنمودار میله اي
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سازمان ها در 
هر اندازه اي كه 

ناخواه  باشند،  خواه 
موضوعاتي  با 

مواجه مي شوند كه 
عدم قطعيت را در 
رسيدن به اهداف 

فراهم  سازمانيشان 
اين  تاثير  مي كند. 

عدم قطعيت همان 
ريسك است و 
جزء ذاتي همه 

فعاليت هاست
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مدیریت در خطا نتیجه جهاني مالي »بحران
ریسكتوسطمدیرانجهانياست.«

فرهنگي، سیاسي، ریسكهاي »شناسایي
اجتماعي....وتعیینراهکارهايکنترلمناسببراي
ایناستانداردخواهد نتایجاجراي از آنها مدیریت

بود.«
»سازمانهادرهراندازهايکهباشند،خواهناخواه
باموضوعاتيمواجهميشوندکهعدمقطعیترا
ميکند. فراهم سازمانیشان اهداف به رسیدن در
تاثیراینعدمقطعیتهمانریسكاستوجزء

ذاتيهمهفعالیتهاست.«
نایت کوین اعتقادات از بخشي فوق جمالت
)ISO31000استاندارد تدوین گروه کار )رییس
2009 سال در استاندارد جهاني سازمان است.
"مدیریت نام به استانداردي انتشار به اقدام
ریسك-اصولوخطوطراهنما"بهشماره31000
کردهاست.درایناستانداردبینالمللي،اصولو

راهنمایيهایيکليدرموردمدیریتریسكبراي
ميدهد. ارائه واندازهاي، نوع هر در سازمانها،
هر با و ریسك نوع هر مورد در استاندارد این
محیطي، بهداشت،زیست ایمني، از )اعم ماهیتي
گرفته بهکار ميتواند و...( بازاریابي کیفي، مالي،
شود.معموالپسازشنیدنواژهریسكاستاندارد
OHSAS18001مدیریتایمنيوبهداشتشغلي
است این مهم نکته اما ميشود. تداعي ذهن در
ریسكهاي به صرفا OHSAS استاندارد در که
اما ميشود، پرداخته حرفهاي بهداشت و ایمني
ریسك مدیریت براي را اصولي ISO31000
مينماید. ارائه سازماني فعالیتهاي کل در
1-3-4 بند اجراي براي ميتوان حال عین در
ISO14001 و OHSAS18001 استانداردهاي
کهبهبحثشناسایيومدیریتریسكميپردازد،
ازاصولایناستانداردتبعیتکرد.دراینفرصت
استاندارد این موردساختار در داریم کوتاهقصد

بخشهاي دهیم. ارائه توضیحاتي اختصار به
اصليایناستاندارداز»دامنهکاربرد«،»واژگانو
تشکیل »فرآیند« و »ساختار« »اصول«، تعاریف«،

شدهاست.
درقسمت»دامنهکاربرد«،استانداردبه3نکته

مهماشارهمينماید:
1(ایناستاندارددرموردهرگونهریسكوبا
هرماهیتيوباصرفنظرازآثاروپیامدهايمثبت

یامنفيآنميتواندبهکارگرفتهشود.
مدیریت برنامههاي اجراي و برايطراحي )2
سازمان یك در مربوطه ساختارهاي و ریسك
وظایف، فرآیندها، عملیات، اهداف، بایستي
محصوالت،دارایيهاو....موردتوجهقرارگیرد.

3(ایناستانداردبرايصدورگواهینامهدرنظر
گرفتهنشدهاست.

همزمانسازمانجهانياستاندارد)ISO(اقدام
بهانتشارISO Cuide 73: 2009کردکهواژگان

مهدي
 ايرواني منش * 

»مديريت ريسك، اصول و خطوط راهنما«
ISO31000: 2009 

مقدمه اي بر استاندارد 
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مديريت ريسك 
همواره تغيير را 
احساس و نسبت 
به آن واكنش نشان 
مي دهد. به محض 
وقوع هر رويداد، 
يا تغيير در ميزان 
آگاهي سازمان، 
پايش و بازنگري 
ريسك ها انجام 
مي شود. در اين 
شرايط ريسك هاي 
جديد شناسايي 
شده و ساير 
ريسك ها يا تغيير 
مي كنند يا از بين 
مي روند

تشریح را ریسك مدیریت با مرتبط تعاریف و
مينماید.درمتناستانداردنیزدرقسمت"واژگان
وتعاریف"،واژههايمورداستفادهراتشریحکرده
به وابسته بسیار استاندارد مناسب درك است.
مطالعهدقیقاینبخشميباشد.تعاریفيهمچون:
ریسك«، »ارزیابي ریسك«، »مدیریت »ریسك«،
و... باقيمانده« »ریسك »پیامد«، ریسك«، »منبع
بهبرخي اینجا اینقسمتوجودداردکهدر در

تعاریفمهماشارهميکنیم:
1( ریسك:تاثیرعدمقطعیتبراهداف

این است مشخص که همانطور توضیح:
PMBOK در ریسك تعریف به بسیار تعریف
ميتواند شده بیان "تاثیر" همچنین دارد. شباهت
داراي نیزميتوانند اهداف و بوده منفي یا مثبت
زیست ایمني، مالي، قبیل از متفاوتي جنبههاي
است اشارهشده استاندارد در باشد. و... محیطي
کهمعموالریسكباتوجهبهپتانسیلبروزرویداد
وشدتوپیامدآنتعریفميشود.عدمقطعیت
نیزبهوضعیتيگفتهميشودکهدررابطهبابروز
یكرویداد،پیامدآنیااحتمالوقوعآناطالعات

کافيدردسترسنباشد.
هماهنگ فعالیتهاي مدیریت ریسك:  )2

جهتکنترلوهدایتسازماندرمقولهریسك
3( صاحب ریسك:فردیابخشيکهدرمدیریت

کردنریسكپاسخگووداراياختیارميباشد.
4( فرآیند مدیریت ریسك: کاربردسیستماتیك
خطمشي،روشهاياجرایيودستورالعملهادر
فعالیتهايارتباطاتومشاوره،تعیینمحدودهو
و پایش کاهش، ارزشیابي، تحلیل، شناسایي، نیز

بازنگريریسك
شناسایي، کلي فرآیند ریسك:  ارزیابي   )5

تحلیلوارزشیابيریسك
بیان »اصولي« استاندارد، سوم قسمت در
ميشودکهبهمنظورمدیریتموثرریسك،درکلیه
سطوحسازمانبایدمدنظرقرارگیرد.ایناصول

عبارتنداز:
آن از و ایجاد را ارزش ریسك، مدیریت )1

محافظتميکند.
نیز و اهداف به دستیابي در ریسك مدیریت
ایمني نظیر حوزههایي در عملکردسازمان بهبود
مقررات، و قوانین با انطباق امنیت، بهداشت، و
محصول، کیفیت زیست، محیط از حفاظت

مدیریتپروژهو...مشارکتدارد.
2(مدیریتریسكجزءالینفكکلیهفرآیندهاي

سازمانياست.
و فعالیتها از مستقل فعالیتي ریسك مدیریت
ریسك مدیریت نیست، سازمان اصلي فرآیندهاي
بخشيازمسئولیتهايمدیریتوجزءالینفكکلیه
فرآیندهايسازمانازجملهبرنامهریزياستراتژیكو

مدیریتتغییر،مدیریتپروژهو...ميباشد.

تصمیمگیري از بخشي ریسك مدیریت )3
است.

کمك تصمیمگیرندگان به ریسك مدیریت
ميکندتاباانتخابهايهوشمندانه،اولویتبندي
تمیز توانایي و داده انجام را نیاز مورد اقدامات

دادنبینفعالیتهايمختلفراداشتهباشند.
4(مدیریتریسكعدمقطعیتهاراشناسایي

ميکند.
ماهیت قطعیت، عدم آشکارا ریسك مدیریت
عدمقطعیتوچگونگيمدیریتکردنآنرامورد

توجهقرارميدهد.
ساختاریافته سیستماتیك، ریسك، مدیریت )5

وبههنگاماست.
بهموقع و ساختاریافته سیستماتیك، رویکردي
معتبرو نتایج مدیریتریسكموجبحصول در

قابلاطمینانميشود.
6(مدیریتریسكبرپایهبهتریناطالعاتدر

دسترسبناشدهاست.
مبناي بر فرآیندمدیریتریسك وروديهادر
تجربهها، آماري، دادههاي قبیل از اطالعاتي
و پیشبینيها مشاهدات، ذینفعان، از بازخورد
تصمیمگیران چه اگر ميباشد. خبرگان قضاوت
تحلیل و آوري جمع در محدودیتها باید

اطالعاترامدنظرقراردهند
شده متناسب سازمان با ریسك مدیریت )7

است.
و بیروني و دروني ماهیت با ریسك مدیریت
همچنینویژگيهايریسكسازمانمتناسباست.
8(مدیریتریسكعواملانسانيوفرهنگيرا

مدنظرقرارميدهد.
نیات و برداشتها توانایيها، ریسك مدیریت
افرادرادرداخلوخارجسازمان،کهميتوانندبر
باشندشناسایي تاثیرگذار اهداف به نحوهرسیدن

ميکند.

9(مدیریتریسكشفافوفراگیراست.
ذینفعان، بهموقع مناسبو حضورومشارکت
سطوح تمام در گیران تصمیم الخصوص علي
سازماني،باعثحصولاطمینانازاجرايمدیریت
ریسكبهصورتمناسبوبهروزریسكميشود.
نیز پویا،تکرارشوندهو 10(مدیریتریسك

واکنشدهندهبهتغییراست.
و احساس را تغییر همواره ریسك مدیریت
نسبتبهآنواکنشنشانميدهد.بهمحضوقوع
هررویداد،یاتغییردرمیزانآگاهيسازمان،پایش
وبازنگريریسكهاانجامميشود.دراینشرایط
ریسكهايجدیدشناسایيشدهوسایرریسكها

یاتغییرميکنندیاازبینميروند.
را سازمان مستمر بهبود ریسك مدیریت )11

تسهیلميکند.
بهبود براي استراتژيهايخودرا باید سازمان
سایر بهبود با همراستا خود ریسك مدیریت

جنبههايسازمانيتهیهواجرانماید.
درقسمتبعدياستانداردازسازمانمیخواهد
خود ریسك مدیریت چارچوب یا »ساختار« که
تعهد همچون: موضوعاتي نماید. طرحریزي را
مدیریت،خطمشيمدیریتریسك،اختیاراتو
و...در نیاز منابعمورد پاسخگویي، مسوولیتها،
اینبخشبیانميشود.شکل1بهصورتشماتیك

اجزايبندساختاررانمایشميدهد.
که ميباشد »فرآیند« بعدي قسمت عنوان
تعیین مشاوره، و ارتباطات قبیل از موضوعاتي
ریسك ارزیابي ریسك، معیار تعریف محدوده،
وجود بند این مهميدر نکات ميشود. بیان و...
استاندارد الزام به ميتوان آنها جمله از که دارد
در ذینفعان منافع و اهداف به توجه بر مبني
مدیریتریسكاشارهکرد.همچنیندراینبندبه
استانداردISO31010: 2009 نیزاشارهميشود.
با همزمان نیز ISO31010: 2009 استاندارد
»مدیریت آن عنوان که منتشرشده استاندارد این
ميباشد. ریسك« ارزیابي تکنیكهاي ریسك-
ایناستاندارد31تکنیكارزیابيریسكرامعرفي
با آشنایي براي مناسب مرجعي بهعنوان و کرده
خواصهرتکنیكمطرحشدهاست.نکتهجالب
»توضیح سرفصلهاي تکنیك هر مورد در اینکه
»فرآیند«، »وروديها«، استفاده«، »شرایط کلي«،
محدودیتها« و قوت »نقاط »خروجيها«،
اشارهشده تکنیكهاي برخي است. تشریحشده
از:طوفانذهني،دلفي، استانداردعبارتند این در

HAZOP،FMEA،HACCPو...
بهصورت ریسك مدیریت فرآیند شکل2 در
درك منظور به است. دادهشده نمایش شماتیك
ایناستانداردشکل3 ازبخشهايمختلف کلي

رامالحظهفرمایید.
* ریيس بخش آموزش و توسعه منابع انساني
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ريسك  مديريت 
توانايي ها، 

برداشت ها و نيات 
افراد را در داخل و 
خارج سازمان، كه 
نحوه  بر  مي توانند 
رسيدن به اهداف 
باشند  تاثيرگذار 
مي كند شناسايي 

شکل1: ارتباط بین  اجزاي بند ساختار
ك
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به منظور موفقيت 
در اجراي صحيح 
فعاليت هاي 
حسابداري مديران و 
كاركنان حسابداري 
بايد بر دانش، 
مباني نظري و 
اصول سيستم هاي 
اطالعاتي رايانه اي و 
نقش آنها در اجراي 
عمليات حسابداري 
بنگاه هاي اقتصادي 
تسلط داشته باشند

58

احمد 
ذوالفقاري *

امروزهحسابدارانحرفهايدریكمحیطکامال
پیچیدهايفعالیتميکنندکهدائمادرحالتغییراست.
پیشرفتدرفنآورياطالعاتباسرعتفزایندهاي
ادامهدارد.بنگاههايتجاريروشهايعملیاتيخود
راتغییرميدهندوساختارهايمدیریتآنهارقابت
محیطيزیاديراميطلبد.شرایطمحیطاقتصاديو
قانونيکهحسابداراندرآنفعالیتميکنندنیزبه

شیوههايغیرقابلپیشبینيدرحالتغییراست.
ویژگياصليحسابداريدردنیايتجارتامروز
تعاملحسابدارانحرفهايباسیستمهاياطالعاتي
کاربران مانند باید نیز حسابداران است. رایانهاي
سیستم طراحي در اطالعاتي سیستمهاي اصلي
مشارکت اقتصادي بنگاههاي عملیات شناخت و
کنند.مدیرانحسابداريبایدعملکردسیستمهاي
وصحت کنند ارزیابي و رااندازهگیري اطالعاتي
آزمون را ازسیستم اطالعاتوروديوخروجي
حسابداري مشاوران کار بخش مهمترین نمایند.
طراحي،اجراوارزیابيسیستمهاياطالعاتياست.
شرکتهابااستفادهازفنآورياطالعاتيخواستار
بیشترینسود و باکمترینهزینه فعالیتها انجام
نتیجه،ازحسابدارانميخواهندکاري هستند.در
گذشته فعالیتهاي نتایج مرسوم گزارش از بیش
در فعاالنهتري نقش باید حسابداران دهند. انجام
تهیهوتحلیلاطالعاتماليوغیرماليفعالیتهاي
این در بنابراین، باشند. داشته اقتصادي بنگاههاي

زمینهبحثميشودکهچگونهحسابدارانميتوانند
طراحيسیستمهاياطالعاتيرابهبودبخشند.

بهمنظورموفقیتدراجرايصحیحفعالیتهاي
بر باید حسابداري کارکنان و مدیران حسابداري
دانش،مبانينظريواصولسیستمهاياطالعاتي
رایانهايونقشآنهادراجرايعملیاتحسابداري
و مدیران باشند. داشته تسلط اقتصادي بنگاههاي
به را زیر اساسي مفاهیم باید کارکنانحسابداري

درستيفهمیدهوبهکاربرند.
به مربوط دادههاي پردازش و گردآوري -1

فعالیتهاياقتصادي
2-استفادهازآخرینفنآورياطالعاتبرايبهبود

کارایيواثربخشيفعالیتهايتجاري
فنآوري تاثیر و داخلي کنترلهاي اهداف -3

اطالعاتبراینهدف
4-توسعه،اجراونگهداريسیستمهاياطالعاتي

حسابداري
5-مفاهیماساسيفنآوريبانكاطالعاتيوتاثیر

آنبرسیستماطالعاتيحسابداري
براي حسابداري اطالعاتي سیستم طراحي -6
فراهمکردناطالعاتموردنیازتصمیماتاساسيدر

هرچرخهتجاري
ابزارهايکاريسیستماطالعاتيحسابداري -7
مانندنمودارگردشدادههاونمودارگردشعملیات

شرکت

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري چيست؟ 
یا دو از مجموعهاي از عبارتست سیستم یك
چندجزءمرتبطبههمکهبهمنظوردستیابيبهیك
هدفباهمدرتعاملاند.بیشترمواقعسیستمهااز
زیرسیستمهايکوچكتريتشکیلشدهاندکههر
یكفعالیتویژهايراانجامدادهودرنهایتسیستم
بزرگتريراپشتیبانيميکنند.سیستمهاياطالعاتي
حسابداريشاملافراد،روشهاوشیوههايفنآوري
اطالعاتياست.سیستماطالعاتيحسابداريدریك

بنگاهتجاريسهوظیفهمهمراانجامميدهد:
1-گردآوريوذخیرهدادههايمربوطبهفعالیتها
ورویدادها،بهطوريکهیكبنگاهتجاريبتواندآنچه

رارخدادهاست،بررسيکند.
مفید اطالعات به دادهها تبدیل و پردازش -2
برايتصمیمگیريبهنحويکهمدیریتبرمبناياین
اطالعاتقادربهبرنامهریزي،اجراوکنترلفعالیتهاي

شرکتباشد.
منظور به کافي داخلي کنترلهاي طراحي -3
حفاظتازدارایيها،ازجملهمداركواطالعات
که ميدهد اطمینان کنترلها این تجاري. بنگاه
و بوده دسترس در نیاز مورد زمان در اطالعات

دقیقوقابلاتکاهستند.
بیشترفعالیتهاورویدادهادرواحدهايتجاري
تکراريومشابههستند.اینرویدادهاميتواننددرپنج
چرخهاساسيطبقهبنديشوندکههرکدامبهعنوان

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري
Accounting Information System (AIS)

مبانينظريسيستمهاياطالعاتيحسابداري
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یكزیرسیستماصليدرسیستماطالعاتيحسابداري
قراردارد.

و خرید فعالیتهاي شامل مخارج چرخه -1
پرداختوجهبرايکاالهاوخدماتمصرفشدهدر

واحدهايتجاري
مواد تبدیل فعالیتهاي شامل تولید چرخه -2
اولیهودستمزدبهکاالهايساختهشده)شرکتهاي
تجاري واحدهاي و دارند تولید چرخه تولیدي
کاالهايساختهشدهرابرايفروشدوبارهبهدیگران

خریداريميکنند.(
3-چرخهمنابعانساني/حقوقشاملفعالیتهاي

استخداموپرداختحقوقکارکنان.
4-چرخهدرآمدشاملفعالیتهايفروشکاالیا
خدماتووصولمطالباتمربوطبهفروشهاينسیه
5-چرخهتامینماليشاملآندستهازفعالیتهایي
استکهبهمنظورتحصیلوجوهومنابعموردنیاز
و بستانکاران مطالبات بازپرداخت و تجاري بنگاه

توزیعسودمیانسهامدارانانجامميشود.
چرخه پنج از کدام هر در اساسي فعالیتهاي
ميتواندبرمبنايیكرابطهدادوستديتوصیف
شود.برايمثال،درچرخهمخارج،بهمنظورتحصیل
کاالوخدماتبایدوجهپرداختکرد.همچنین،در
چرخهدرآمدبایدبهمنظوردریافتوجهنقد،کاالو
خدماتارائهکرد.اینپنجچرخهدرسیستماطالعاتي
حسابداريبهیکدیگرمرتبطميشوندواطالعاتو
دادههاياساسيرابهدفترکلوسیستمگزارشگري
ارسالميکنندتااطالعاتموردنیازکاربراندرونو

برونسازمانيفراهمگردد.

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري پايه
 و اساس حسابداري 

حسابداري حسابداري، بنیادي مفاهیم بیانیه در
همچنین و تعریف اطالعاتي سیستم یك بهعنوان
بیانگردیدهکههدفاولیهحسابداريتهیهاطالعات
آموزش در بنابراین است. تصمیمگیري براي مفید
حسابداريبایدتاکیدشودکهحسابداريشناسایي
اطالعات،توسعه،اندازهگیريوفرآیندارتباطاتاست
ومدیرانوکارکنانحسابداريواحدهايتجاريباید

سهمفهوماساسيزیررابهخوبيدركکنند:
1-نحوهاستفادهازاطالعاتدرتصمیمگیري

2-ماهیت،طراحي،اجراواستفادهازیكسیستم
اطالعاتيحسابداري

3-نحوهگزارشگرياطالعاتمالي
سیستماطالعاتيحسابداريبرشناختودرك
چگونگيوظایفسیستمحسابداريشاملشیوههاي
گردآوريدادههايمربوطبهفعالیتهاورویدادهاي
سازمان،شیوهتبدیلدادههابهاطالعاتيکهمدیریت
ميتواندآنهارادرسازمانمورداستفادهقراردهدو
شیوهحصولاطمینانازقابلیتدسترسي،اتکاودقت

اطالعاتتاکیدميکند.

سيستم هاي اطالعاتي حسابداري
 مكمل ديگر سيستم ها 

سیستمهاياطالعاتيحسابداريباسایرسیستمهاي
اطالعاتيبهلحاظتاکیدبرحسابداريوکنترل،تفاوت
دارد.اینمباحثازآننظراهمیتدارندکهدربسیاري
مالکانشرکت بزرگ،مدیران ازواحدهايتجاري
نیستند.درمقابل،مالکان،دارایيهايخودرابهصورت
بنابراین، ميدهند. قرار مدیریت اختیار در امانت
حفاظتازایندارایيهاالزموضرورياست.سیستم
مربوط کنترلهاي شامل باید حسابداري اطالعاتي
دارایيها، از حفاظت از اطمینان منظورحصول به
مداركواطالعاتبنگاهاقتصاديباشد.همچنین،باید
کنترلهاایناطمینانرابدهندکهاطالعاتبهدست
آمدهازدادهها،قابلاعتمادودقیقهستند.اینمباحث
غالبادردیگرسیستمهاياطالعاتيکمترموردتوجه
قرارميگیرد.بنابراین،سیستماطالعاتيحسابداري
کهیكحسابدار را دورههایي دیگر است ممکن
گذارندهباشد،کاملکند.تاکیدوتوجهبهقابلیت
حسابداران، توسط نهتنها اطالعات اعتبار و اتکا
بلکهازسويکلیهمتخصصانطراحيسیستمهاي
اطالعاتيالزموضرورياست.عالوهبراین،به
دلیلاینکهنوعاسیستماطالعاتيحسابداريیکي
سازمانهاست، بیشتر در سیستمها بزرگترین از
شناخت باید اطالعاتي سیستمهاي متخصصان
باشند. داشته آن کارکردهاي چگونگي از اصولي
بنابراین،آموزشسیستماطالعاتيحسابداريبهعنوان
کارکنان به الزم آموزشهاي از مهم بخش یك

محسوبميشود.
مهمترینفعالیتهايکاريدهگانهحسابدارانبه

شرحزیراست:
1-سیستمهايحسابداريوگزارشگريمالي

2-برنامهریزياستراتژیكبلندمدت
3-مدیریتحسابداريوعملکردمالي

4-خدماتمشاورهايداخلي
5-بودجهبنديکوتاهمدت

6-تجزیهوتحلیلاقتصاديومالي
7-بهبودفرآیند

8-سیستمهايعملیاتيورایانهاي

9-ارزیابيعملکرد
10-تجزیهوتحلیلهايسودآوريکاالومشتریان
دومینوظیفهمهمحسابدارانشرکتهابرنامهریزي
چگونگي است. شده اعالم بلندمدت استراتژیك
همسویيفنآورياطالعاتبااستراتژيسازماندر
سیستماطالعاتيتشریحميشود.استراتژيشرکت
طراحي در آن تاثیر باید که است عواملي از یکي
سیستماطالعاتيحسابداريلحاظشود.شکلفوق
نشانميدهدکهپیشرفتهايجدیددرفنآوري
اطالعاتدرطراحيسیستماطالعاتحسابداريچه
میزانموثراست.درحقیقتدردههقبل،فنآوري
اطالعاتروشهايحسابداريودیگرفعالیتهاي
تجاريرابهطوراساسيتغییردادهاستورونداین
تغییرنیزدرآیندهادامهدارد.بنابراین،اینمطلببر
اینموضوعتاکیدداردکهچگونهفنآورياطالعات
ميتوانددراجرايموفقفعالیتهاياساسيسیستم
و مدیران باشد. داشته نقش حسابداري اطالعاتي
کارکنانبایدبدانندکهچگونههزینهمنافعپیشرفتهاي
جدیدفنآورياطالعاتراارزیابيکنند.اینموضوع
مستلزمشناختاساسياستراتژيشرکتاست،این
ميتواند چگونه اطالعات آوري فن پیشرفتهاي
براياستقرارواجراياستراتژيهايسازمانيموجود
باایجادفرصتيبراياصالحایناستراتژيهابهکار
رود.عالوهبراین،بهدلیلاینکهسیستماطالعاتي
حسابداريدرداخلیكسازمانفعالیتميکندباید
آن سازماني فرهنگ ارزشهاي انعکاس جهت در
طراحيشدهباشد.شکلفوقنشانميدهدکهچگونه
فرهنگسازمانيطراحيسیستماطالعاتيحسابداري
راتحتتاثیرخودقرارميدهد.برخالفروابطمیان
استراتژيوسیستماطالعاتيحسابداري،فلشارتباط
میانفرهنگسازمانيوسیستماطالعاتيحسابداري
دوجانبهاست.اینوضعیتاینموضوعرابيانميکند
کهسیستماطالعاتيحسابداريفرهنگسازمانيراکهاز
طریقانتخاب)چگونهوبرايچهکسي(اطالعاتمنتشر

ميشود،تحتتاثیرخودقرارميدهد.
منبع: سيستم هاي اطالعاتي حسابداري/ مارشال بي . رامني   و 

پال جان استين بارت
*مدیر حسابداري مالي
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يکي از پر 

طرفدارترين بازي 
تبلت ها كه نه تنها 
باعث شد كاربران 
به آن اعتياد پيدا 
كنند بلکه باعث شد 
كه تبلت ها بيشتر 
بفروشند، بازي پر 
طرفدار پرندگان 
خشمگين مي باشد.  
به طور كلي ديگر 
كمتر كاربر و گيمري 
پيدا مي شود كه 
نسخه اي از اين 
بازي را بر روي 
رايانه خود نصب و 
لذت آن را تجربه 
نکرده باشد

یکيازپرطرفدارترینبازيتبلتهاکهنهتنهاباعثشدکاربرانبهآناعتیادپیدا
کنندبلکهباعثشدکهتبلتهابیشتربفروشند،بازيپرطرفدارپرندگانخشمگین
ميباشد.بهطورکليدیگرکمترکاربروگیمريپیداميشودکهنسخهايازاین
بازيرابررويرایانهخودنصبولذتآنراتجربهنکردهباشد.بازيمخصوص
تبلتهاباسیستمعاملآندرویدکهبهسرعتموردتوجهقرارگرفتوبعداز
انتشارشدرسال2009توسطشرکتيدرفنالندبهنامRovioبهصورتجهاني
فراگیرشدبهطوريکهسازندهآناینبازيرابرايسایرسیستمعاملهاهمعرضه
کردوکاربهجایيرسیدکهاینبازيراهخودرابهکنسولهايبازيهمپیداکردو
درنهایتنسخهمخصوصلپتاپهاوکامپیوترهايشخصيآنهمعرضهشد.
پرندگانخشمگینیكبازيمهیجوسرگرمکنندهباگرافیكباالستکهگروهي
ازپرندگانجوروواجورستارگانآنهستند.پرندگانيکهبراينابودکردنخانهي
خوكهايسارقتالشميکنند.البتهلذتبازيدرتبلترانميتوانباهیچکدام
ازنسخههايآنمقایسهکرد.شمادربازيAngryBirdsدارايچندنوعپرنده
خواهیدبودامابدنیستبدانیدقهرماناناینبازيباالهامازبرخينژادهايپرندگان

واقعيطراحيشدهاند.
* تكنسين سخت افزار و پشتيباني فني

دسته اول پرنده ها كه به رنگ قرمز بوده 
و در حقيقت نماد بازي پرندگان خشمگين 
حركت  مستقيم  به صورت  فقط  است  نيز 
هم  بزرگ ترش  برادر  بعدها  البته  مي كند 
مراتب  به  كه  مي شود  اضافه  او  جمع  به 

ویرانگر تر است.

این پرنده را كه در ادامه بازي شما باید آن را از 
قفس آزاد كنيد تا به لشگریان شما بپيوندند داراي 
حركت بوم رنگي است به این صورت كه با اشاره 
شما به صورت بوم رنگ حركت بازگشتي داشته و به 
به سوي شما بازمي گردد و به درد مكان هایي مي خورد 

كه تخریب آن به صورت مستقيم ممكن نباشد.

این پرنده كه كوچك ترین پرنده در ميان 
هم نوعان خود است در هنگام پرتاب، با 
اشاره انگشت شما به 3 قطعه تقسيم شده 

و در نتيجه خسارت بيشتري وارد مي كند.

این پرنده نيز همانند پرنده قرمز مي باشد 
با این تفاوت كه با اشاره شما سرعت خود 
را بيشتر كرده و در نتيجه خسارت بيشتر 
نسبت به پرنده قرمز وارد مي كند و بسيار 

مناسب براي ساختمان هاي چوبي است.

پرنده  خطرناك ترین  را  آن  مي توان  كه 
دانست مانند بمب هيدروژني عمل كرده و 
شما باید آن را مانند بمب بر روي عمارت 
خوك ها پرتاب كنيد كه بعد از چند ثانيه 
منفجر مي شود و باعث تخریب كلي خواهد 

شد.

باعث  خود  تخم  وسيله  به  پرنده  این 
صدمه دیدن عمارت خوك ها مي شود و به 
محض اشاره شما تخم خود را رها مي كند 
پایين  ارتفاع  در  پرنده  این  است  بهتر  و 
عمليات خود را انجام دهد تا خود پرنده 

نيز مفيدتر باشد.

پرنده قرمز:
گي:

پرنده بومرن
پرنده آبي:

پرنده زرد:
 پرنده سياه:

پرنده سفيد:

 بازي پرطرفداري
كه نماد تبلت شد

امیر 
يافتیان*
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دنياي امروز حتي در 
روياهاي سنتي ترين 

افراد، بدون 
اينترنت قابل تصور 

نمي باشد. محبوبيت 
اينترنت و شبکه هاي 

كامپيوتري به خاطر 
كارايي و عملکرد 
آنها، ظرف مدت 
كوتاهي از تولد 

آن در سال 1۹6۹ 
ميالدي در كشور 

آمريکا، تاكنون 
روز به روز در حال 

افزايش بوده و 
نقش موثر آن در 
كليه علوم و ابعاد 

زندگي، امري 
انکارناپذير مي باشد
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جستجوي حرفه اي در
 اينترنــــــــــــت

تصور قابل اینترنت بدون افراد، سنتيترین رویاهاي در حتي امروز دنیاي
نميباشد.محبوبیتاینترنتوشبکههايکامپیوتريبهخاطرکارایيوعملکردآنها،
ظرفمدتکوتاهيازتولدآندرسال1969میالديدرکشورآمریکا،تاکنون
روزبهروزدرحالافزایشبودهونقشموثرآندرکلیهعلوموابعادزندگي،امري
انکارناپذیرميباشد.ایندنیايمجازي،حاويمیلیاردهاسایتومنبعبسیارگسترده
اطالعاتبودهکهباشکستنمرزهايجغرافیایيدراقصانقاطدنیاانتشاریافتهاست.
دراینمیان،عدمآگاهيازروشهايموثرجستجو،برايیافتنمطلبمورد
نظر،درحجمبسیارباالياطالعاتدراینترنتممکناستموجباتالفوقتیا

مثمرثمرنبودنجستوجوگردد.
موتورهايجستجوگر)SearchEngine(مانندسایتهاي:

www.altavista.com-
www.bing.com/search.yahoo.com/،www.google.com

و...ابزارهايجستوجودراینترنتميباشد،بسیاريازخودميپرسندوقتي
جستجویيدریكموتورجستجوگرصورتميگیردچگونهممکناستدرکمتر
ازیكثانیهتماموبسایتهاجستوجوشدهونتایجارائهگردد،درصورتيکه
اینچنیننیستوموتورهايجستجوگرتنهابهپایگاهدادهخودمراجعهمينمایند
واطالعاتموردنیازراکهقبالجمعآوريکردهاندازبخشهایيازآنپایگاهداده
بهدستميآورند.درادامهبرخيازتکنیكهاينحوهجستجويموثروحرفهايدر
google.comکهیکيازمفیدترینوپرکاربردترین،اینموتورهايجستجوگر
است،آموزشدادهميشودکهامیداستمفیدواقعگردد.بهطورکليبرايتسریع
درعملیاتجستوجومطلبموردنظر،بهتراستازکلماتخاصوکلیدي
استفادهگردد،ازتایپکردنحروفاضافهوکلماتپرکاربردخوددارينمایید.
درgoogleهماننداکثرموتورهايجستجوگربهمنظورافزایشسرعتوکاهش
کندي،حروفاضافهوکلماتپرکاربرد)a،and،where،I،with،که،و،یا،
و...(ازنتیجهجستوجوحذفميشوند.همچنینبینحروفبزرگوکوچكنیز
فرقيوجودندارد،ونتیجهیکساناست.اگرميخواهیدعینایكعبارت،درنتیجه
جستوجوباشدآنرابهطورکاملداخلعالمت»گیومه«قراردهیدوجستوجو

کنیدبهطورمثال:
”Dr.Phil“

چنانچهنیازاستحروفاضافهوکلمههايپرتکراررادرعباراتخودداشته
باشیدباقراردادنعالمت+درجلويآنهامطمئنشویدکهدرنتایججستوجو
حتماوجودخواهندداشت.الزماستقبلازکاراکتر+یكفاصله)space(وجود

داشتهباشدوليکلمهبعديبدونفاصله،فوراپسازآنبیاید.همانندمثالزیر:
kingGeorgeI“orkingGeorge+I“

اگرميخواهیدیكکلمهدرنتیجهجستوجونباشدقبلازآنکلمهعالمت
–قراردهید.بهطورمثال:

Racing–chevrolet
اگرميخواهیدحداقلیکيازکلماتدرنتیجهجستوجوباشدازORبا

حروفبزرگبینکلماتاستفادهکنید.
”FilterORstop”junkemail

اگرمیخواهیدهردویاهرچندکلمهکهداریددرنتیجهجستوجوباشداز
ANDباحروفبزرگبینکلماتاستفادهکنید.

DukuANDstuxnetANDvirus
شایدالزمباشددنبالیكکلمهبگردیدوبیشترمفهومومعنيآنمدنظرباشد
بنابراینکلماتمترادفنیزکمكتانميکند،کهبراياینمنظورازعالمت~

ميتوانیدبهرهببرید.
Google~guide

اگردرداخلیكسایتبهخصوصدنبالیكکلمهميگردید.ميتوانیدبهشکل
زیرعملکنید.

Iran “Duku virus” site: pcmag.com
اگردنبالیكنوعفایلبهخصوصميباشیدازFiletype:ونوعفایلدرجلوي

آناستفادهکنید.برخيازپسوندهايمعروفبهشرحزیرميباشد:
Acrobat (pdf) Word (doc) ، Text (rtf,txt) ،Excel (xls) & 

PowerPoint (PPT) “hydroelectric power" filetype: pdf OR 
filetype: doc 
اگرميخواهیدازیكمقدارتامقداريدیگریابهعبارتدیگر،از-تارااستفاده

کنیداز..)دونقطه(استفادهکنید.
Digital camera $200..$500

وقتيدنبالیكعبارتیاجملهميگردیدکهیكیاچندکلمهرافراموش
کردهایداز*)ستاره(استفادهکنید

hydroelectric*station"filetype:pdf
اگردرعنوانصفحهدنبالیكکلمهميگردیدازintitleاستفادهنمایید.

Fluintitle:help
درصورتنیازبهدرصدگیري،سراغماشینحسابنروید،ازگوگلبهشکل

زیراستفادهکنید.

درصورتنیازبهتبدیلکردنانواعواقساممقیاسهاياندازهگیريازگوگل
بهشکلزیراستفادهکنید.

چنانچهدرصفحهAdvancedSearchبرویدبابرخيدیگرازقابلیتهاي
پیشرفتهجستوجودرگوگلآشناميشوید.بهطورمثالنتیجهجستوجومطالب
تنهادریكزبانخاصلیستشود.بهطورپیشفرض10موردجستوجودرهر
صفحهلیستميشودکهميتوانآنراتغییردادویانتایججستوجومربوطبهیك

ساعتقبل،24ساعتگذشته،یكماهگذشتهیایکسالقبلباشد.
* كارشناس شبكه و سيستم هاي ارتباطي

مجید 
كاظمي * 
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استفاده از خدمات 
شبکه هاي 
اجتماعي،روزبه روز 
محبوبيت بيشتري 

در بين نوجوانان 
و جوانان پيدا 
مي كند. هم اكنون 
سايت هاي شبکه هاي 
اجتماعي،بعد از 
پرتال هاي بزرگي 
مثل ياهو يا ام اس ان 
و موتورهاي 
جست وجومثل 
گوگل،تبديل به 
پراستفاده ترين 
پايگاه هاي اينترنتي 
شده اند. مسلماً در 
دنياي حقيقي هيچ گاه 
افراد عالقه مند، 
موضوعات موردعالقه 
خود را به اين 
گستردگي نمي يافتند
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،2 وب ظهور از پس و گذشته سال چند در
شبکههاياجتماعيرشدبسیارزیاديدراینترنت
داشتهاندوکاربراناینترنتيمعموالًدرحداقلیك
اجتماعي شبکه دارند. عضویت اجتماعي شبکه
گرههایي)کاربران از که است اجتماعي ساختاري
اینترنتي(تشکیلشدهاستکهتوسطیكیاچند
نوعخاصازوابستگيبههممتصلاند،برايمثال:
بهاشتراكگذاريایدهها،متوندرسيودانشگاهي،
مبادالت انجام خویشاوندي، و دوستان با ارتباط
تجاري،لینكهايوبو...ساختارهايحاصلاغلب
بسیارپیچیدههستند.درتحلیلوبررسيشبکههاي
ازروابطاجتماعيميتواند انواعزیادي اجتماعي
میانکاربرانوجودداشتهباشد؛تحقیقدرتعدادي
اززمینههايبهصورتآکادمیكنشاندادهاست
کهشبکههاياجتماعيدربسیاريازسطوحبهکار
گرفتهميشوندازخانوادههاگرفتهتاملتهاونقش
مهميکهدرتعیینراهحلمسائل،ادارهکردنامور
ومیزانموفقیتافراددررسیدنبهاهدافشانایفا
معتقدند مربیان و والدین اینکه باوجود ميکنند.
به را خود وقت اینترنت در جوانان و نوجوانان
که ميدهد نشان تحقیقات ميگذرانند، بطالت
و آنالین ویدئویي اینترنت،بازيهاي از استفاده
شبکههاياجتماعي،دررشدوپیشرفتنوجوانان
تأثیربسزایيدارد.شبکههاياجتماعيمبتنيبربستر
کسب بسزایي محبوبیت جوانان بین در اینترنت
که حال درعین اجتماعي شبکههاي این کردهاند.
دوستانجدیدي افراد درآنها که فضاهایيهستند
جریان در را قدیميخود دوستان یا ميکنند پیدا

تغییراتزندگيشانقرارميدهند،مکانهایيبراي
تبادلنظرهستندکهدرآنهاجوانانعقایدونظرات

خودراباهمبهاشتراكميگذارند.
استفادهازخدماتشبکههاياجتماعي،روزبهروز
محبوبیتبیشتريدربیننوجوانانوجوانانپیدا
ميکند.هماکنونسایتهايشبکههاياجتماعي،بعد
ازپرتالهايبزرگيمثلیاهویااماسانوموتورهاي
پراستفادهترین به گوگل،تبدیل جستوجومثل
پایگاههاياینترنتيشدهاند.مسلماًدردنیايحقیقي
هیچگاهافرادعالقهمند،موضوعاتموردعالقهخود
شاید و دلیل این نميیافتند. اینگستردگي به را
دالیلمشابهآن،سرویسهايشبکههاياجتماعي
رابهیکيازمهمترینارکانهاياینترنتدردوسه

سالاخیرتبدیلکردهاست.
شبکههاي مفهوم که بود پیش سال 4 حدود
در اورکات حضور با گسترده بهطور اجتماعي
مدت در و کرد پیدا رواج ایراني کاربران میان
کوتاهيآنقدرسریعرشدکردکهپسازبرزیلو
آمریکا،ایرانسومینکشورحاضردراورکاتشد.
ازرواجشایعاتيکهنسبتبهعضویت البتهپس
دراینانجمنهشدارميدادند،گفتهميشدگوگل
اطالعات به طریق این از اورکات( )گرداننده
ارتباطاتخصوصي و نظرات و عالیق شخصي،
افراددستپیداميکندوممکناستاینکارباعث
همین به شود. افراد امنیتشخصي رفتن بین از
منظورکاربرانایرانيبهسراغسایتهايشبکههاي
اجتماعيکمترمعروفوحتيشبکههاياجتماعي
ایرانيرويآوردند.تعداديازشبکههاياجتماعي

ایرانيکهمورداستقبالکاربرانایرانيقرارگرفتو
دارايموضوعاتمختلفيبودندعبارتنداز:

•Youplus.ir-شبکهاجتماعي
یوپالس،ایرانیانسراسرجهان

•Jdir.ir-شبکهاجتماعيجامعهدانشجویان
ایران

•Shirazul.com-شبکهاجتماعي
پیشگاماناندیشه»تریبونآزاداندیشان«

•Shianetwork.ir-شبکهاجتماعيعموميبا
امکاناتيشبیهفیسبوكبرايشیعیان

عموميبا اجتماعي شبکه - Tooring.net •
ظاهريشبیهفیسبوك

براي اجتماعي شبکه - Vivanface.com •
فعالینتجاريومتخصصین

دانشجویان اجتماعي شبکه - Mednet.ir •
علومپزشکيایران

•Cloob.com-گستردهترینشبکهاجتماعي
عموميایراني

•Facebook.com–شبکهاجتماعيعمومي
•Myspace.com–شبکهاجتماعيعمومي

اجتماعي شبکه یك که youplus یوپالس
با جهان سراسر ایرانیان کلیه براي است فارسي
هدفایجادیكبسترمناسبراهاندازيشدهاست
مانند موضوعاتي ميتوانید شما سایت این در
نظر گذارید. اشتراك به را موسیقي و عکسها
دیگرانرابدانید،برايدیگراننظربگذارید،بحث
گفتوگوي به یا بسازید پروفایل کنید، گروهي

گردآوري:
احمدرضا كجباف نژاد*

نوجوانان و جوانان 
در دنياي مجازي
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با دوستي حلقههاي بپردازید. یکدیگر با زنده
آشنایانوبستگانایجادکنیدوبرايآنهاهدایاي
ارسالکنید.سایتجامعهدانشجویان الکترونیکي
ایرانjdirکهیكشبکهاجتماعيدانشجویيبراي
با ميتوانید شما ميباشد، ایراني دانشجویان تمام
اساتیديکهدر نیز دیگردوستانودانشجویانو
اینشبکهعضوهستندبهبحث،تبادلنظر،چت
راحتي به شبکه این در بپردازید، گفتوگو و
و کرده ایجاد را متخلفي گروههاي ميتوانید
عکسها،فایلها،مقاالتومطالبخودرابهاشتراك
گذارید.همچنینميتوانیدمطالبسایتهايدیگر،
یا پروفایلخود در را ميباشد برایتانجذاب که
بحث مورد و گذاشته اشتراك به گروههايعضو
shianetworkقراردهید.شبکهاجتماعيشیعیان
اولینشبکهاجتماعيشیعیانجهاناست.درتوضیح
اینشبکهآمدهاست»اولینشبکهاجتماعيوجامعه
با تا امکانراميدهد این بهشما مجازيشیعیان
انتشارمتن،صوت،تصویروویدئوبهترویجفرهنگ
بادیگرشیعیاندرسرتاسر بپردازیدو غنيتشیع

جهانپیونددوستيببندیدونوشتههاي
نظرات با و کنید دنبال را یکدیگر
خود،آنهاراتکمیلیاتصحیحکنیدیابه
گفتوگويزندهبایکدیگربپردازید.ما
معتقدیمباتالشوهمتشماودیگر
ميتوان جهان نقاط اقصي در شیعیان
درترویجفرهنگغنيشیعهومقابلهبا
فرقضالهواعتقاداتوافکارمنحرف

قدمهايجديبرداشت.«
راهنماي فهرست درفیسبوك
تا ميدهد اجازه افراد به اجتماعي،
اطالعاتخودرابایکدیگربهاشتراك
افراد به همچنین آدرس این بگذارند.

کمكميکندتابهآنبخشازاطالعاتکهبیشترین
ارتباطبافردراداراست،دسترسيداشتهباشند.

اینترنتياستکهدرآن myspaceیكگروه
شماميتوانیدبادیگرافرادآشناشدهودرعینحال
فضایياختصاصيرادراختیارتانقرارميدهدتادر
آنعکسها،ژورنالهاوسالیقخودراباشبکهاي
درحالگسترشازدوستانمشتركخودبهاشتراك

بگذارید.
نوجوانانوجواناندردنیايمجازي،مهارتهاي
یاد را معاصرشان دنیاي براي الزم دانش و فني
ميگیرند.نوجواناندرفضاياینترنت،نحوهارتباط
صفحه یك ایجاد عمومي، هویت تعامل،َخلق و
شخصيوارساللینكراميآموزند.اینمسائل10
سالپیشجزءمهارتهايدستنیافتنيیادشوار
بود،اماجوانانامروزيبهراحتيآنهارادرفضاي
که ميدهد نشان تحقیقات ميگیرند. یاد اینترنت
امروزي جوانان زندگي الینفك جز مدرن، رسانه

بهشمارميآید.

مطالعاتآماريبیانگرنقشموثروبسایتهاي
اجتماعيدرتعامالتاجتماعيجواناناست.البته
را خاصي ارزیابي و است شاخص مطالعات این
یا تأثیراتوبسایتهاياجتماعي برايسنجیدن
نميدهد. ارائه جوانان روي اینترنت کلي بهطور
مورد در والدین از بسیاري دغدغه و نگراني
فرزندانشان،اوقاتياستکهآنهادراینترنتسپري
نگراني که گفت ميتوان جرأت به اما ميکنند
والدینازفعالیتاجتماعياینترنتيفرزندان،ناشي
ازبياطالعيوناآگاهيآنهادرموردفضاياینترنت
ومحتوايشبکههاياجتماعياست.دربسیارياز
موارد،ترسونگرانيازوجودمطالبمخربو
درتعارضباهویتوفرهنگاینمرزوبومدر
اینترنتبرطرفشده،اماهنوزذهنوالدیندرمورد
اینکهفرزندانشاندراینترنتچهميکنند،مغشوش
با معموالً جوان افراد درحاليکه است. پریشان و
یاورزش مدرسه محیط در که افرادي و دوستان
آشناميشوند،بهصورتآنالینبهبحثوگفتوگو
مينشینند.برخالفاینکهوالدینوهمچنینمربیان

در اینترنت در اجتماعي فعالیتهاي معتقدند
نشان تحقیقات است. کردن تلف وقت حقیقت
ميدهدنوجواناندرمیعادگاههايالکترونیکي،نظیر
وبسایتهاياجتماعي،قوانینومحدودیتهاي
زیاديدارند.درواقعجوانانامروزيبهجايرفتن
و خیابانها فروشگاهها، عمومينظیر مکانهاي به
اینترنتووب ازطریق پاركها،ترجیحميدهند
سایتهاياجتماعيبادوستانخودارتباطبرقرار
کنندواینوبسایتهابهمیعادگاهجدیدجوانان

تبدیلشدهاست.
اینترنتدرحقیقتفرصتيدراختیارنوجوانان
کرده کشف را خود بتوانندخالقیت تا داده قرار
وبههرگونهاطالعاتودانشدرهرسطحيکه
نیازمندند،دسترسيپیداکنند.بههمینخاطرمناسب
نوجوانان و جوانان از حاضر نوشته در که است

عصرحاضربهمشتاقاناینترنتیادشود.
شایدبرايخیليازخانوادههااینمواردبسیار
از که زماني فرزندشان که ميرسد نظر به آشنا

کامپیوترش همه از اول ميشود، بیدار خواب
رفتن براي شدن آماده حین و ميکند روشن را
آنکارميکندودرطولروزودر با بهمدرسه
مدرسهنیزبرايدوستانشپیامكميفرستد.درواقع
تحقیقاتنشانميدهدفعالیتهاياجتماعيآنالین
دربینجوانانبسیارشایعوفراگیرشده،بسیاري
اجتماعي سایتهاي وب در اینکه ضمن آنان از
اینترنت در را نیازشان مورد اطالعات هستند،
سفارشي را بازيهايشان ميکنند، جستوجو
ميکنندیاکارکردنبامحصوالترسانهايدیجیتال
رایادميگیرند.تحقیقاتانجامشدههمچنینحاکي
ازآناستکهجوانانبهخاطرهویتآزادوویژگي
بارزآنیعنيناشناسماندنکاربران،بیشترترجیح
بگذرانند آنالین بهصورت را خود زمان ميدهند
از بیشتر زیرا بزرگترهاحاضرشوند، کنار در تا
آنکهازوالدینومربیانخودبیاموزند،ازهمسن

وسالهایشانحرفشنويدارندویادميگیرند.
شکاف خود تحقیقات در همچنین محققان
از نابرخورداران و برخورداران میان دیجیتال
اینترنتراموردتاکیدقراردادهاند.آنها
به نوجوانان دسترسي کیفیت معتقدند
اینترنتبستگيبهنحوهاستفادهآنهااز
اطالعاتکتابخانهايوهمچنینمدرسه
محدودیتهایي با نیز اغلب که دارد
برخي به یادسترسي زیرا است همراه
سایتهابرایشانمقدورنیستیااینکه
اطالعاتمربوطبهآموزشگاهومدارس
ممکن مدارس فعالیت زمان در تنها
در معموالً والدین که آنجا از است.
فرزندانشان آنالین فعالیتهاي مورد
این گیرودار در ندارند،بیشتر اطالعاتي
افراد کنند. راهنمایي را آنها که هستند
آنالین بهصورت را خود زمان بیشتر که جواني
مربیان یا والدین ندارند دوست ميگذرانند،اصال
به پژوهشگران ببینند. را شخصيشان صفحات
با همگام ميکنند توصیه نیز مربیان و والدین
بهطور و بروند پیش اینترنت در فرزندانشان
نامحسوسرفتارونمودارفرزندانشانرادراینترنت
کنترلکنند.نرمافزارهايمخصوصيدراینزمینه
نیزوجودداردکهميتواندوالدینومربیانرادر
امرکنترلنامحسوسوبگرديفرزندانشانیاري
Cyberرساند.ازجملهایننرمافزارهاميتوانبه
patrol،NetNanny،Bounce،Cybbersiter
اشارهکرد.درانتهاتاکیدميگرددکهبهیادداشته
تبادل طریق از بیشتر یادگیري، امروزه باشیم
اطالعاتمیانهمسنوساالنوهمچنیناینترنت
انجامميشودواینامرمستلزمتعریفجدیدياز

آموزشدرقرنبیستویکماست.
*كارشناس بخش شبكه 
و سيستم هاي ارتباطاتي
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نيازي كه از قديم در 
ايران به پديدآمدن 
شبکه هاي آبياري 
و آبرساني وجود 
داشته و همتي كه 
برخي از حکمرانان 
هخامنشي در آبادان 
و انجام پروژه هاي 
ساختماني داشتند 
موجب آن گشت كه 
در دورۀ هخامنشيان 
سدهاي زيادي در 
بخش هاي جنوبي و 
جنوب غربي ايران 
ساخته شود
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است ساختماني فعالیتهاي از یکي بندسازي
پیرو آن تکامل و پیدایي تاریخي، دیدگاه از که
است. بوده منطقهاي و جغرافیایي چگونگيهاي
باستان، زمانهاي از ایران مانند سرزمینهایي در
موجب و ميداده هم بهدست دست انگیزههایي
است. ميشده بندها ساختن به نیاز آمدن پدید
آبیاريوآبرسانيبهکشتزارهاوشهرهاازراهرودها
وکانالهایکيازاینعواملبهشمارميرفتهاست.
احتیاج داشته، وجود آب سطح در که مرزهایي
و ببرد باال ارتفاعي تا را آب که سدي بهساختن
مقدارآبجریانیافتهراکنترلنماید،وجودداشته
است.همچنینسرزمینهايمصروایرانازقدیم
درمعرضطغیانرودخانههاوخطرسیالبهاقرار
داشتهاندوپدیدآوردنساختمانهايسديشکلدر
درازايرودخانههابهکنترلسیلیاريميکردهاست.
گاهينیزهدفازسدسازيانحرافمسیررودخانه
یاکانالوجریاندادنآببسويدیگربودهواین
هدفباایجادسدامکانپذیرميگشتهاست.برخي
ازبندهايباستانيدرعینحالکارپلرانیزانجام
دادهورفتوآمدازرويآنهاانجامميگرفتهاست.

مصر و ایران در سدسازي فن پیدایي تاریخ
و است قدیم بسیار زمان به مربوط میانرودان، و
نشانههایيازسدهايباستانيکهدراینسرزمینها
از برخي است. برجاي هم هنوز شده ساخته
لحاظ از مرزها این قدیم سلسلههاي فرمانروایان
اجراي و شهرتیافته آباداني کارهاي به تاریخي
ساختمانهايزیاديبهآنهانسبتدادهشدهاست.
ازجملۀاینحکمرانانسناخریبپادشاهبابلاست
کهکارهايآبيبسیاريچونکانالسازيوبندسازي

بهدستويانجامگرفتهاست.
سدهایيکهازقدیمدرمصرومیانرودانوایران
ساختهشدهبودهپسازمدتيازتهنشینرودخانهها
انباشتهميشدهوازبهرهبرداريموثرخارجميگشته
است.پاكکردنوتعمیرسدهامانندساختمانآنها
مانند بهشمارميآمدهکه ازپروژههايبزرگ یکي
بهدستحکومتها معموال کارهايهمگاني سایر

کهرونق نشانميدهد تاریخ است. انجامميشده
به وابسته همواره مناطق این در شهرها اقتصادي
برقراربودنمؤثرسیستمهايآبیابي،آبیاري،آبرساني
وارتباطبودهوازایندیدگاهسدهانقشبرجستهاي

راایفاميکردهاند.

سدسازي در دورۀ هخامنشيان
نیازيکهازقدیمدرایرانبهپدیدآمدنشبکههاي
آبیاريوآبرسانيوجودداشتهوهمتيکهبرخياز
پروژههاي انجام و آبادان در هخامنشي حکمرانان
دورة در که گشت آن موجب داشتند ساختماني
هخامنشیانسدهايزیاديدربخشهايجنوبيو
جنوبغربيایرانساختهشود.علتتوجهخاصبه
ایندومنطقهازکشور،نیازمبرماینسرزمینهابهآب
وشبکههايآبرسانيبودهاست.افزونبرآندردورة
هخامنشیانکارهايآبيمختلفينیزدردیگرمرزهاي
گرفت. انجام تابعه سرزمینهاي در و زمین ایران
یکيازرودخانههایيکهازقدیمبهرودخانۀاروند
ميپیوستهاستدیالهبودهاست،بنابهدستورکوروش
بر چوب و خاك از آبیاري، براي سدي )بزرگ(
روياینرودخانهبستهشدهبودهکهشبکۀکانالها
راتغذیهميکردهاست.همچنیندرزمانهخامنشیان
نخستینکوششدرموردسدسازيبرروياروند
وفراتبهعملآمد.ازمشخصاتاینرودخانهآن
بودهاستکهسطحفراتباالترازدجلهقرارداشت
وضمناًدرزمانبابلیانتمایلفراتنسبتبهشرق
بیشترازامروزبودهواینرودتنهادارايیكمجرا
بینسنههاي بهدومجرا انشعابفرات بودهاست.
100قمو600قمرويدادهاست.چنانکهپیداست
و فرات رودخانههاي برروي سدهایي هخامنشیان
اروندبستندوگامهايدیگريدرگسترششبکهي
کانالهايآبیاريبرداشتند.شکينیستکهآنسدها،
در400قمکهاسکندرمقدونيبهآنجایگاههارسید
ساختهشدهوبرپابودهاند.استرابوجغرافيدانیوناني

سدةاولمیالديدراینموردچنینميگوید:
ایرانیانبرايآنکهدرهنگامیورشخارجیاناز
حرکتآنهابهسمتبااليایندورودخانه)دجله

وفرات(جلوگیريکنندبررويآنهابند)سد(هایي
ساختهبودند.ولياسکندروقتيبهآنهارسیدتاآنجا
کهميتوانستآنهاراویرانکرد،بهویژهبندهایيرا

کهدرجهتاوپیسقرارداشتند.
اینکهاسکندراینسدهاراویرانکرده واقعیت
استکامالمعلومنیست.زیرابرخينیزگفتهاندکه
اسکندرآنهاراخرابنکردهوحتيبهحفرکانالها
ونظارتاینسدها،بهطورمرتب،اشتغالميورزیده
است.همچنیناینگفتۀاسترابوکهایجادسدهارا
توسطایرانیانبهمنظورجلوگیريازپیشرويدشمن
از هدف شك بدون ندارد. صحت کامال دانسته
ساختمانآنبندهاباالبردنآبوآبیاريزمینهاي

کشاورزيبودهاست.
جزییاتسدهایيکهاسکندربهآنهابرخوردکرده
آبیاري که آنست امامسلم نیست؛ استمشخص
بابهرهوريازبنددرفراتواردندوپیرامونسدة
چهارمپیشازمیالدکاماًلروابودهوپهنايبرخي
آنها روي که بوده بهاندازهاي آبیاري کانالهاي از
قایقرانيميشدهاست.اینسیستمهايسدبنديو
آبیاريبعدهادرزمانساسانیانبحداعاليگسترش

خودرسید.
افزونبربندهایيکهدرزمانهخامنشیانبرروي
رودخانههاياروندوفراتساختهشد،درآنزمانبر
رويرودخانهکردرفارسنیزبندهایيبرايآبیاري
با گردید. ایجاد جمشید تخت پیرامون زمینهاي
اینکهآثاريازتماميسدهايساختهشدهدرزمان
بندها از هخامنشيهادردستنیست،وليبرخي
ماندهاند برجاي رودخانه آن روي بر تابهامروز که
دارايپایههايهخامنشيهستند.ازجملهاینسدها
بندناصرياستکهدر48کیلومتريشمالغربي

تختجمشیدواقعشدهاست.
ابنبلخي)سدةپنجم(سدناصريراچنینتوصیف
ميکند:»دراینقسمترودخانهدرزمانهايقدیم
سديساختهشدهبودهکهآبکافيرابرايآبیاري
زمینهاتأمینميکردهاست،امادرروزگارانهرج
ومرجکهاعراببسرزمینایرانتاختنداینسدرو

پيشينه ساخت سد و بندسازي 
در تاريخ مهندسي ايران

بخش نخست: دوره باستان

فرشید
 ابراهیمي
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بهخرابينهادودرتمامحوزههايرامجرا)رامجرد(
دیگرکشاورزيانجامنشد...«

سددیگربندفیضآبادنامداردکهدرحدود48
است. گرفته قرار تختجمشید شمال کیلومتري
چنانکهگفتهشدهاستیکيازسهسديکهبرروي
رودکرساختهشدهبوده25متردرازاو20متربلندا

داشتهاست.
سد شیراز جنوب در کوار شهرك نزدیکي در
هخامنشيدیگريبهنامبندبهمنبررويرودخانۀ
»مند«بناشدهاست.طولبنددرحدود100مترو
بلندايآنحدود20مترميباشد.بخشعمدهاياز

اینسداکنونازگلواليپرشدهاست.

بندسازي در دورۀ ساسانيان
درزمانشاپوراولپادشاهساسانيارتششکست
نفر 70 ،000 از مرکب که رومي، والرین خوردة
ازایناسیران ایرانیاندرآمد،شاپور باسارت ميشد
کرد. استفاده ایران در ساختمانهایي ساختن براي
یکيازاینساختمانهاسدشادروانشوشتربرروي
رودخانهکارونبهشمارميآید.شوشترکهدرکنارة
شرقيکارونبررويساحلسنگيساختهشدهاز
بودهاست. ازشهرهايعمده زمانساسانیانیکي
اززمانایالمیانودوراناولیهسلسلهساسانيبراي
باالبردنسطحآبدرکارونتابهسطحشهرشوشتر

سديبرروياینرودزدهبودند.
شادروان به راجع االرض درصوره حوقل ابن

شوشترميگوید:
»سرزمینخوزستاندرمحليمستويوهموارقرار
گرفتهاستودارايآبهايجارياست.بزرگترین
رودهايآنشوشتراستکهشاپورشادروان)سد
معروف(رادردروازةشوشتربرآنساختتاآبآن
باالآمدوبهثمررسیدچهشوشتردرزمینمرتفعي

قراردارد.«
از کارون روي بر اولیه سد پیداست چنانکه
رضایتبخش چندان آب سطح بردن باال لحاظ
بهکار نقص رفع براي روميرا اسیران پس نبود
گماشتند.احتماالافزونبرنیرويکارگريچندین
مهندسنیزدرسپاهرومبودهاند.گامنخست،ایجاد
رودخانۀانحرافيگرگربودهکهدرهنگامساختنسد
اینسدپس است. ميکرده راهدایت کارون آب
ازتعمیرهايپشتسرهمتاکنونبهجاماندهاست
بندمیزاننامدارد،شکل)5ـ7(.درازاياینبند250
متراستکهدرامتدادپيسنگيمناسبساختهشده
وهستۀآنازسنگالشهاستکهدرمالتسیمان
قرارگرفتهاست.نمايسدازسنگتراشاستکه
بامالتوبستهايآهنيکهدرسربقرارگرفتهاند

بیکدیگرپیوندیافتهاست.
باال هنگام در که است سرریزهایي داراي سد
آمدنآباضافيآنراتخلیهميکردهاست.پهناي
اینسدبین10تا12متراست.ساختناینسداز
سهتاهفتسالطولکشیدوهنگاميکهساختمان

آنپایانیافت،وروديرودگرگربابنددیگريبسته
شدکهامروزهبندقیصرنامیدهميشود.اینسدنیز
کهتاکنونبهجامانده،ازتکههايبزرگسنگيکه
بابستهايآهنيبهیکدیگرمحکمشدهاند،ساخته
شدهاست.برايکنترلآبرودگرگرششسرزیر
درآنسدساختهشدهبودهاست.کانالگرگرپساز
گذشتننزدیكبه25میلبسويجنوبدوبارهبه
کارونميپیوندد.نشانههايموجودچنینميگویدکه
برايآبیارينهرهايدیگرنیزبرروياینکانالزده
شدهبودهاست.بهنظرميرسدکهایننخستینباردر
تاریخسدسازياستکهبرايساختنسديبرروي
رودخانهايبرايآنکانالانحرافيساختهاندوبهویژه
ازدیدگاهمهندسيباتوجهبهمقدارآبکاروناین

خودپروژةبااهمیتيبهشمارميرفتهاست.
ازکتابتحفۀالعالمدربارةساختمانسدشادروان

چنینآمدهاست:
»...ذواالکتافبعدازقلعوقمعاعراببجنگقیصر
کمربستهاورامغلوبواسیرکردوبهایرانقصد
داشتوپسازمؤاخذهومصادرهباوفرمودکهاگر
نجاتخودرامیخواهيممالکيراکهازقلمرومن
عمارت به را شاپور چون و بساز کردهاي خراب
وآباديشوشتررغبتيبوفوربودقیصرالتزامکردکه
ابتداشادورانشوشتررابسازدوچنانکندکهدر
حواليشهرزرعمایيتوانندکردقیصرچونبرجاي
خودایمنگشت...بفرمودتامهندسینبافرهنگاز
روم...ومهندسانبعدازآنکهترازويآبرابرآورد
کرددیدندکهبسبببسیاريرودخانهوشدتجریان
آبساختنشادروانمحالوزمینرودخانهراسنگ
بستکردنکهدیگربارهعمیقنشودممکننیست
مگرآنکهترازويآبرابرآوردکرددیدندکهبسبب
بسیاريرودخانهوشدتجریانآبساختنزمین
رودخانهشادروانمحالوزمینرودخانهراسنگ
بستکردنکهدیگربارهعمیقنشودممکننیست
مگرآنکهآبرااوالبهطرفدیگرجارينمایندتا
زمین ازساختن بعد گردد منقطع رودخانه از آب
رودخانهشادروانآبرابهاینطرفسردهندوآن
رخنهرابندند،رأيدانشمندانفرنگورومبهاینقرار
گرفتکهاززیرکوهيکهبقعۀسیدمحمدگیاهخوار
واقعستوآبرودخانهاززیرآنکوهبهطرفغربي
بهطرف رودخانه که نمایند رخنه بود جاري شهر
جنوبمیلنمایدوچنانکردندکهاززیرکوهمذکور
اليبندقیرکهدوازدهفرسنگکاملاستببرندو
میزان بند و تاشادروان گرداند بدانطرف را آب
تمامشد.هنوزازآثارآندراطرافرودخانهاليبند
ازمهندسینو قیرنمایاناستواولخطایيبود
نخستینعذريازرومیانبهایران...بالجملهنورهو
گچرابهشیرگوسفندخمیرکردهسنگهايبزرگکه
بجرثقیلبهکاربروندوبطریقآهنینبیکدیگربسته
ازدهنهفاویاناليزیرپلبیكتارزفرشکردندو
بهسربآبکردهرخنههايسنگهارااستوارکردند

وشادروانيبههمیناساسبهعرضرودخانهکشیدند
پليعظیمبااليشادروانبرايسهولتترددانسانو
حیواندرنهایتاستواريبهساختندوشادروانبهضم
دالسراپردهوفرشمنقشوبساطگرانمایهراگویند.
چونزمینرودخانهرابهزیبایيازسنگرخامفرش
کردهبودندشادروانگفتندوبهمعنيجدولوراهرو

آبهمبهنظرآمدهاست.«
شده موضوع بهاین اشاره فردوسي درشاهنامه
شخصي شوشتر شادروان مهندس و سازنده که
بهنامبرانوشبودهاست.ساختمانسدشادرواندر
زمانشاپورساسانيدر280میالديپسازسهسال
عملیاتساختمانيبهاتمامرسید.درساختماناین
سدبرايپیوندوپابرجایيسنگهايگرانیتبهکار

بردهاند.
بنابهشرحکتابمجالسالمومنیننوشتۀطبري
عمودهايآهنینکهدرسربقرارداشتهنیزدرآنجا

بهکاررفتهبودهاست.
ازسدشوشتر کهپس دیگري بندهاي از یکي
ساختهشدسداهوازبودهاستکهنشانههايآنهنوز
همبهچشمميخورد.درازناياینسدبیشاز1000
متربودهواحتماال8مترضخامت)پهنا(داشتهاست.
مقدسيجغرافیداناسالميسدةسومهجريدربارة

سداهوازچنینميگوید:
که »هندوان« پل را[ ]اهواز بخش دو این میان
نهر این روي ميدهد... پیوند شده ساخته آجر با
آب فشار که است بسیار دوالبهاي ]مسرقان[
ميشوند.سپس ناعورخوانده و ميگرداند را آنها
آبدرکاریزهاکهدرباالنهادهشدهميآید...بستر
رودخانهنیزازپشتجزیرهايبهاندازةیكصدارس
بهیكشادروانکهدیوارهايازسنگساختهشده
برميخوردوبازگشتهودریاچهميشودبافوارههاي
شگفتانگیزوبهسدجویبارميافتدکهبهآبادانيها
ميرودوکشتزارهاراسیرآبميکندایشانميگویند:
اگرشادرواننبود!اهوازآبادنبودچهدرآنهنگامدر
آبهایشبهرهبردارينميشد.شادرواندرهایيدارد
بازميکنند...صداي را آنها افزایشآب کههنگام
آدميرا دربیشترسال ازشادروان آبسرازیرشده

ازخواببازميدارد.
بنددیگريکهدرسدهچهارمپسازمیالدتوسط
دوم( اردشیر بازماندهاش احتماال )یا و دوم شاپور
برروي که است دزفول گونۀ پل ساختهشدهسد
رودخانۀکرخهزدهشدهودرمحلپيپلقرارگرفته
بودهاست.اززمانساسانیاننامسددیگريبهنامبند
قیربررويرودخانهکاروندرمحلپیوستندورود
آبگرگروآبدزبهکارونبرجايماندهکهپس
ازسدهايشوشترواهوازازمهمترینسدهايروي
کارونبهشمارميآمدهاست.چنانکهپیداستناماین
سدنمایندهکاربرد»قیر«برايآببنديآنبهمنظور
افزایشپابرجایيوسختيواستحکامسدبودهاست.
برساختن افزون مهندسانساساني و پادشاهان
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سدبررويکارونوکرخهدرسرزمینایراك)عراق
کرانۀ در بهویژه سدهایي ساختن به نیز امروزي(
کردند. مبادرت کوت و سامره بین اروند شرقي
ساسانیانسیستمآبیاريرودخانهيدیالهراگسترش
دادندودرپدیدآوردننهرهاتاآنجاپیشرفتندکه
نیازبهمقدارآبيبیشترازآنچهکهدیالهميتوانست
اروند رودخانۀ بهکمك گره این آمد. پیش بدهد
گشودهشد،بدینمعنيکهابتداآبآنراباابزارهاي
باالبردنآبوسپسباکانالهايعظیمباالميبردند

وآنرابدانوسیلهبهروددیالهسوارميکردند.
در ایران جنوب در آبیاري شبکه گسترش
 میانروداندرزمانخسرواولپادشاهساساني)579ـ
531م(بهدرجهبااليخودرسید.یکيازنمونههاي
اینگسترشکانالنهروانبودهاستکهازپشتسد
برروياروندنزدیكمحليبهنامدور)Dur(تغذیه
ميشدهاست.اینکانالبعدهادرزمانخلفايعباسي
باکویه)واقعدر نهرواندرمحل کانال تعمیرشد.
پنجاهسهکیلومتريشمالشرقيبغدادوحدود110
کیلومتريپاییندستسد(بهرودخانۀدیالهميرسید.

نکتهجالبتوجهآنستکهکانالنهروانورودخانه
دیالهدریكسطحوبدونهیچگونهکنترلمجازي
بهیکدیگرميرسیدندوایننشاندهندةآنستکه
مهندسانساسانيميتوانستهاندجايسدراطوري
برگزینندکهاینجریانوارتباططبیعيبادقتانجام
گیردواینخودنمایشگرتبحرآناندرپیادهکردن
بوده تأسیسات و نقشهبرداريساختمانها و نقشه
است.درحدودسيوششکیلومتريجنوبباکویۀ
سديبهنامسدبالديبرايکنترلجریانآبدردیاله
ساختهشدهبودکهآبدیالهرابهداخلکانالنهروان
بهپهناي100متروژرفاي8مترپسازطيحدود
80تا100کیلومتربهاروندپیوندميداد.درروياین
کانالبندهايدیگرينیزبرايتغذیۀکانالهايفرعي
دیگردردوسويکانالنهروانساختهشدهبودهاست
کهازجملۀآنهاسدالقنطرهنزدیكاوسکافبهشمار

ميآمدهاست.چنانکهپیداست.اینسد250متردرازا
و10متربلنداداشتهاست.ازتأسیساتساختماني
ساسانيکهدراینبخشازایرانانجامشدهبودهو
بهویژهسیستمکانالوسدهامیتوانبهایننتیجهرسید
شاخۀ و دیاله رودخانۀ میالدي ششم سدة در که
تشکیل در دجله با عاقالنهاي شیوة به آن شرقي
سیستمآبیاريمنظموکارایيبایکدیگرتوأماًبهکار

ميرفتهاست.

سدهاي ديگر خوزستان
افزونبرسدهاوپلهایيکهشرحآنهاآمدازباستان
درسرزمینخوزستان،بندها،پلهاوسدهايدیگرنیز
ساختهشدهبودهاستکهبهآبیاريزمینهايپیرامون
کمكفراوانميکردهاندبرخيازاینسدهاعبارت
بودهانداز:سدقلعهرستم،در33کیلومتريشمال
شوشتربررويکارونکهدارايسهدهنۀبزرگاز
باالبهپایینبودهاست.نهريراکهازاینسهسدآب
ميگرفتهنهرجويبندیادیمچه،ميگفتهاند.درازاي

ایننهرآبیاري18کیلومتربودهاست.

سدعجیرب،در36کیلومتريمغربشوشتروبر
رويرودخانهعجیرب)شعبهايازآبدز(ساخته

شدهبود.
غربي جنوب کیلومتري در24 که شعیبیه، سد

شوشتروبررويرودخانهدزساختهشدهبود.
اهوازقرار سدکارون،کهدر8کیلومتريشمال

داشتهاست.
سدکرخه،اینسددر15کیلومتريشمالحمیدیه

واقعبودهوپیشتربهآنسدنهرهاشمميگفتهاند.
سدابوالعباس،در18کیلومتريرامهرمزواقعاست

وازسهدهانهتشکیلميشدهاست.
سدابوالفارس،درجنوبشرقيرامهرمز.

سدجراحي،در29کیلومتريجنوبرامهرمز.

سد سربند ايزد خواست در فارس
ایزد باستاني دژ ساسانیان تاریخي آثار از یکي

آثار این بهآنست. تاریخيمربوط آثار خواستو
کهدرراهاصفهانبهشیرازدر41کیلومتريجنوب
اصفهانواقعشدهشاملقلعه،آتشگاه،پل،کاروانسرا
وسدنزدیكآنست.سدایزدخواست)یزدخواست(
قرار یزدخواست دهکده کیلومتريجنوب ده در
گرفتهودرازایش65متروپهنايآننزدیك6متر
ازآن تنهابخشي بندکه این ازویژگيهاي است.
»قوسي« نوع از سد این که آنست است، برجاي
بودهاست.سدیزدخواستکهميتواننخستینبند
قوسيجهانشدانستازبناهايدورةساسانياست.
مصالحساختمانيسدشاملسنگالشهومالتگچ
وساروجونمايآنازسنگتراشیدهبااندودساروج
برايجمعکردن بند این پیدااست است.چنانکه
آبهايبهاريوجلوگیريازجریانسیلدرمنطقه

ایزدخواستساختهشدهبود.

سد سكندر 
»سد بهنام تاریخ در که سدي یا دیواره دربارة
قدیمياخبار نوشتههاي گشته موسوم سکندر«
متعدديآوردهاند.درغالبایننوشتههاچنینآمده
به لشکرکشيهايخویش در مقدوني اسکندر که
شرقبهسرزمینماوراءالنهرميرسدودرآنجابدو
گفتهميشودکهشهرهايآندیارمرتباًدرمعرض
تهاجمقوميبهنامیأجوجومأجوجقرارميگیردو
مردمازاسکندرمیخواهندکهچارهايبیاندیشدووي
نیزسديرادردهانۀدرهايبناميکندوبدینوسیله

جلويمهاجمانراميگیرد.
قبلازآنکهبهبررسيدیوارهیاسدموسومبه»سد
سکندر«بپردازیمبایدبگوییمکهدرانتساببنايمورد
بحثبهاسکندرمقدونيجايشكفراوانوجود
داردومانندبسیاريداستانهايساختگيمربوطبه
اسکندرازنظرتاریخينظریهايمطرودتلقيتواند
شد.درزیرخواهیمدیدکهچنینتأسیساتيقبلاز
اسکندروجودداشتهوبعدهانیزبهدستاشکانیان
وساسانیانتجدیدگشتهاست.اسکندرمهاجمدر
آنعجلهايکهداشتهودرمدتيآنچنانقلیل،در
ملکيبیگانهنميتوانستهاستچنینکارعظیميرا
انجامدهد!وامانامسدسکندرازکجابودهوبهچه
منظوريوبهدستچهکسانيودرچهزمانيایجاد

شدهاست؟
گفتههایي از برخي بازگویي به ابتدا است بهتر
آوردهاند ازسدسکندر وجهانگردان مورخین که
طبري تاریخ از ترجمۀخویش بلعميدر بپردازیم.
قرآن از روایت نقل به و هجري سوم سدة اوائل
بهنام شخصي به را ومأجوج یاجوج سد ساختن
اسکندرذوالقرنینمنتسبميداند.برطبقاینگفتۀ
مردمازاسکندرميخواهندبرایشانسديبسازدکه
میانآنانواقواممهاجمحائلباشد.داستانطبري

بدینسانادامهميیابد:
»...پسازایشان]مردم[خلقيبسیارگردآمدند
آنگاهایشانرافرمود:اتوبيزیرالحدید)یعنيقطع
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الحدید(هرمرديپارهايآهنبزرگبیاورید.آهن
چنانکه مينهاد کوه دو این بهمیان و هميآوردند
سرکوه نزدیك تا کوه دو میان تا کند، زن خشت
بگرفت،آنگهآتشخواستوگفتانفحواحتياذا
جعلهناراً.ایشانرافرمودتادمهايعظیمبیاورندو
آتشميدمیدندتاآنآهنهمهچونآتشگشت...

»وبفرمودکههمچندینکهآهن]است[روي
بست آتشاندر و رنهاد بکورههااند آنگه بیاورید،
زیر آتش بگداخت، لخت یك ]روي[ هم آن تا
آهناندنهاد،وبفرمودتاهميدمندتاآهنبگداخت.
پسچونهردو،رويوآهنچونآتششدهبود،
بفرمودتااینرويگداختهرابتشتهايروییناندر
ميکردندوزیرآهنتافتهميریختند،وهمهبههمفرو
ميگداخت.پسدستبازداشتتاسردشد،سخت
گشتومیانآندوکوهاینچنینبنديبستهشد،و
یأجوجومأجوجاندرپساوبماندند،ومسلماناناز

رنجایشانبرستند.«
محل که بداند ميخواسته که بیروني ابوریحان
سدسکندردرکجابودهاستآنرادرنصقرآن
نميجوید.ويخودرادرموردشخصیتذوالقرنین
امیرانحمیري از یکي کهوي ميدهد نظر چنین
بودهاست.ابوریحانضمناًروایتيدیگردربارهسد

ميآوردوميگوید:
»عبداهللبنعبداهللبنخردابهازیکيازترجمانان
اینطورحکایت بودند ]معتصم[ خلیفه دربار در که
ميکندکهمعتصمدرخوابدیدکهاینسدشکافته
شدهوپنجاهنفربدانجافرستادتاآنراببینندواین
پنجاهتنازراهباباالبوابوخزربدانجایگاهرفتند
ودیدندکهآنسدازپارةآهنهایيکهمیانآنهارابا
سربآبشدهبههمپیوستهاندبناشدهوآنسدرا
دريبودقفلوحفظآنبهعهدةمردميبودکهدر
آننزدیکيجايداشتندوایشانپسازآنکهاینسد
رادیدند.برگشتندوآنکسکهبلدوهاديایشان
بوداینپنجاهتنرابهبقاعيکهمحاذيسمرقندبود
هدایتکرد.ایندوخبراینطوراقتضاميکنندکهاین

سددرربعشمالغربيآبادانيجهاناست.«
مقدسينیزدر)احسنالتقاسیمفيمعرفهاالقالیم(
)صفحات523تا538(خویششرحينظیرگزارش
ابوریحانآوردهاست.درشرحمقدسيچینيآمده
کهدیوارةسدپنجاهذراعکلفتيوبلنديداشتهوبا
خشتهاآهنیندرمسپوشانیدهشدهبودهاست.این
سدبنابهنوشتۀمقدسيدرونديآهنینبهدرازاي
یکصدوبیستوپهنايپنجاهذراعداشتهکهبرروي

دوستونسوارشدهبودهاست.
معلوم آنها نظیر روایات و روایت نوع این از
ميشودکهسدموسومبهسداسکندرنوعيدیوارة
دفاعيبودهاست.افزونبرسدسکندرازدیوارههاي
برده نام تاریخي نوشتههاي در نیز دیگري دفاعي
شدهکههمگيدرمنطقۀدریايمازندرانایجادشده
بودهاند.اینسدهایادیوارهابانامهايسدتمیشه،

انوشیروان،سدمرووباباالبواب، سددربند،سد
شهرتیافتهاندواحتمالداردکهسدسکندریکياز
اینپنجدیوارهبودهباشد.محمدبننجیببکراندر
جهاننامه)تألیف605هجري(شرحيازباباالبواب

ونیزدیواريدرگرگانميآورد.ويميگوید:
»ازبناهايعظیمنیزباباالبواباست،وآنشهر
دربندخزرراگویند،کهیكجانباوکوهاستو
آنراجبالقبقگویندودیگرجانبدریایعنيبحیره
آبسکون.ودودیواربارةاینشهرازکوهدرآمدهاست
و است، ازسنگ دیوارها این و بهدریادرشده و
گویندآنچهدردریاستارزیر]قلع[ميگداختهاندو
فروميریخته،تاباسطحآببرابرشدهاست،آنگاه
بهسنگبرآوردهاند...وبرطرفایندودیوارزنجیري
بستهاندازایندیوارتابیرون،بهجهتاینتاکشتيبا

اجازاتوعلمایشاندرآیدوبیرونشود.«
»بهحدودگرگاندیواريکشیدهاستازخشت
تا سیاوشك ناحیت تا عليآباد سرکوه از پخته
آبسکون،وهرخشتيسيمنتاچهلمن.وطول

ایندیوارهپنجاهفرسنگبرآید.«2

ذکر به تاریخي روایات از درگذار آنکه از قبل
بپردازیم باره این در باستانشناسان اخیر کشفیات
مناسبتداردکهشرحمنظومحکیمابوالقاسمفردوسي
رادراینبارهبیانکنیم.شرحفردوسيازچگونگي
ایجاددیوارةدفاعيبهویژهازلحاظبیاندقیقجزییات
فنيبسیارجالباست.بهسخنفردوسيدراینباره

گوشميکنیم:
بفرمودکاهنگرانآورند

مسورويوپتكگرانآورند
گچوسنگوهیزمفزونازشمار

بیارندچندانکهآیدبهکار
بياندازهبردندچیزيکهخواست

چوشدساختهکاراندیشهراست
زهرکشوريدانشيشدگروه

دودیوارکردازدوپهلويکوه

زپيتاسرتیغباالياوي
چوصدشاهرشبودپهناياوي

ازآنیكرشانگشتبرسرزدند
پراکندهمسدرمیاناندکي

هميریختگوگردشاندرمیان
چنینباشدافسونورايکیان

بخروارانگشتبرسرزدند
بفرمودتاآتشاندرزدند

دمآوردوآهنگراندههزار
بفرمانپیروزگرشهریار

خروشدهندهبرآمدزکوه
ستارهشدازتفآهنگداز

برینروزگاريبرآمددراز
دمآتشورنجآهنگداز

گهرهایكاندردگرساختند
وزآنآتشتیزبگداختند

زیأجوجومأجوجگیتيپرست
زمینگشتجاينشیمونشست
وجود از همگي شده نقل باال در که روایاتي

ناحیۀشمالخراسان، در متعدد دفاعي دیوارههاي
این از برخي ميکنند. حکایت خزر دریاي کنارة
حفاظهابهصورتسدیابنديدردرهايبودهاندو
برخيدیگرنیزبهشکلدیواريطویلازسديبه

سديدیگرکشیدهشدهبودند.
سدهاودیوارهايدفاعيدرشمالخراسانبراي
حفاظتشهرهايآنسامانازهجوماقواموحشي
ایجادشدهبود.اینناحیهازایالتهايمهمایراندر
عصرهخامنشيبهشمارميآمدهاستوآنطورکهاز
تاریخبرميآمدکشورایراناززمانکوروشدراین
ناحیههموارهدرمعرضهجومقبایلوحشيقرار
داشتهاست.باتوجهبهاینکهبرخيذوالقرنینراهمان
کورششاههخامنشيدانستهاندبعیدنیستکهدرآن
عصراقداماتيدردفاعازاینمنطقهباایجادسدها

دیوارهايحائلانجامگرفتهباشد.
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نوروزنامـــــــه

همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمین

نگاهي به جاذبه هاي توريستي استان مازندران

خاطره اي از دکتر شفیعي کدکني

تغذيه در ايام نوروز

کتاب هايي که در نوروز بايد بخوانید

مجسمه 48 ساله میدان سربند تهران کیست
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آیینباستانينوروزازدیربازبادیگرجشنهايایراني
جدایيهايوتفاوتهايچشمگیريداشتهاست.یکي
ازاینتفاوتهامجموعهسنتهاومراسمياستکهدر
پیوندبااینآیینقرارگرفتهاست.دراینمیانبرپایي
سفرههفتسینبههنگاملحظهتحویلسالیکياز
سنتهايدیرینهاینآیینبهشمارميرود.بسیاري
معتقدندعناصرواجزايسفرههفتسیناگرچهدر
داشته،اما تغییراتي و دگرگوني گوناگون زمانهاي
همچنانتقدسعددهفتدرفرهنگوجهانبیني
ایرانيوهموارههفتایيبودنموارداینسفرهپابرجا

بودهاست.
و زینتي،سرسبزي و زیبا ِگلهاي نمودار سبزه:

خرمي
سركه:نمادشادي)میوهدرختتاكدرایران،میوه

شاديخواندهميشد(
سمنو:ازجوانهگندم،نمادرویشوبرکت

سيب:میوهايبهشتيونمادزایش
سير: نگهبانسفره)دراکثرفرهنگهايآریایيبراي

سیرنقشمحافظتکنندهازشرقائلبودند(
سماق:نمادمزهزندگي

و آنمحركعشق برگوشکوفه بوي سنجد:
دلباختگياست.

سكه: موجببرکتوسرشاريکیسه
همچنینآینهوشمعبرسرسفرههفتسیننیزنماد
نوروروشنایيوشفافیتبودهاست.معموالتخممرغ
نیزبرسرسفرههفتسینقرارميگیردکهنمادياز
نطفهوباروريوزایشاست.چراکهدراساطیرایران،
جهانتخممرغيشکلاست،آسمانچونپوستهتخم
مرغوزردهاشکردگارزمیناست.ماهيزندهنیزنماد
سرزندگيوشادابيبهشمارميرودوهزارانفلسفهو
رسوممتفاوتکهدرگوشهوکنارِایرانعزیزمانپراکنده
استودربعضيازکشورهايشرقآسیامانندچین،
هندوپاکستاننیزهرسالهمراسميشبیهبهنوروزانجام

ميشود.

دربسیاريازمنابعتاریخيآمدهاستکه»هفت
سین«نخست»هفتشین«بودهوبعدهابهصورتفعلي
تغییریافتهاست.شمع،شیریني،شهد)عسل(،شمشاد،
شربتوشقایقیاشاخهنبات،اجزايتشکیلدهنده
سفرههفتشینبودند.دریكدوبیتينسبتامتأخر
آنراباقيماندهاززمانکیانیانبهصورتهفتشین
دانسته»روزنوروزدرزمانکیان/مينهادندمردمایران/
شهدوشیروشرابوشکرناب/شمعوشمشادو
شایهاندرخوان«.ایده»هفتشین«توسطبعضيایرانیان
پشتیبانيميشودکهازجملهميگویندشراببهدلیل
باورهاياسالميتر،جایشرابهسرکهدادهاستو
هفتشینبههفتسینتبدیلشدهاست.ایننظریه
بهدلیلاینکهناماجزارابهعربيميآوردوازاجزاي
ویژهايچونسمنونامنميبردردشدهاست.دربعضي
ریشهیابيهايدیگر،هفتسینرابههفت»سیني«ربط
دادهاند،یااصلشرا»هفتمیم«دانستهاند،یاآنرااز
ریشه»هفتچین«بهمعنيهفتچیدنينامیدهاند.برخي
دیگربهوجود»هفتچین«درایرانپیشازاسالماعتقاد
دارند.درزمانهخامنشیاندرنوروزبهرويهفت
ظرفچینيغذاميگذاشتندکهبهآنهفتچینیا
هفتچیدنيميگفتند.بعدهادرزمانساسانیانهفت
شینرسممتداولمردمایرانشدوشمشاددرکناربقیه
شینهاينوروزي،بهنشانهسبزيوجاودانگيبرسر
سفرهقرارگرفت.بعدازسقوطساسانیانوقتيکهمردم
ایراناسالمراپذیرفتند،سعيکردندسنتهاوآیینهاي
باستانيخودرانیزحفظکنند.دربرخيمنابعآمده
استکهدرروزگارساسانیان،قابهايزیبايمنقوش
وگرانبهاازجنسکائولین،ازچینبهایرانواردميشد.
ایرانهمین و بازرگانيچین مهم کاالهاي از یکي
ظرفهایيبودکهبعدهابهنامکشوريکهازآنآمده
بودند»چیني«نامگذاريشدوبهگویشيدیگربهشکل
سینيوبهصورتمعرب»سیني«درایرانرواجیافتند.
سفرههفتسینمنحصربهنوروزنیستوبعضياین
سفرهیامشابهشرابرايمراسمازدواجیاشبچلهتهیه

ميکنند.بهگفتهدانشنامهایرانیکا،ملتهايدیگريکهبا
ایرانیانفرهنگوسنتهايمشتركدارند)مانندافغانان،
تاجیکان،وارمنیان(اینسفرهراحاضرنميکنندواین
سفرهحتيبینکردهاوزرتشتیان)کههردومعموالً
ازحافظانسنتهايباستانيایرانيبودهاند(نیزمعمول
نبودهاست،هرچنداخیراًسفرههفتسیندرمیان
زرتشتیانشهرنشینمعمولشدهاست.سبزهازاجزاي
اصليسفرهشمردهميشودومعموالًازگندم،یونجه،یا
عدِسسبزشدهاستکهممکناستبرکوزهسبزکنند.
ازدیگراجزايخاصتراینسفرهميتوانازسمنوو
سنبلنامبردکهدرمواقعدیگرسالکمترحضوردارند.
مرسوماستکهاجزايدیگريهمدرسفرهچیده
ميشود.ایناجزاممکناستبرايزینتیاکاملکردن
مجموعهباشند.ازجملهایناجزاميتوانازآینه،کتاب
)کتابمقدسیامجموعهاشعارازقبیلدیوانحافظو
شاهنامهفردوسي(،شمعدان)دربعضيسنتهاتعداد
مرغ تخم است(، خانواده فرزندان تعداد به شمعها
نان،شیر،ماست، میوه،گل،شیریني،آجیل، رنگي،
پنیر،گالب،عسل،شکر،تنگیاکاسهآب)معموالً
حاويبرگیاماهيیااناریاترنجیاسایرمرکبات(،
و آینه برد. نام سبزيخوردن و بادبزن بیدمشك،
کتابدرکنارآنهمازاجزایياستکهدربسیاري
ازسفرههايهفتسینيچیدهميشود.برخيبراین
باورندکهسکهکهنماد»دارایي«وآبکهنماد»پاکي
وروشنایي«استبهتراستدرکنارهمقرارگیرند
وسکهرادرونظرفيازآبسرسفرهميگذارند.
یابهامیدازدیادثروت،سکهرابرآینهميگذارند.
در اینسفره به تنها اشاره مورد ازیك وليجدا
منبعيمنتسببهدورهصفوي،ازهفتسینحتيدر
نوشتههايمورخینوسیاحانقرننوزدهممیالدي
هماثرچندانينیست.تنهاهاینریشبروگشکهدر
1860میالديازتهرانبازدیدکردهاست،مينویسد
کهایرانیانبراينوروزگلهایيميکاشتندکهنامشانبا

سینآغازميشدهاست.

نگاهي به فلسفه هفت سين

سرشار از زندگي...

فرشید
 ابراهیمي
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امروزه به لطف 
خداوند متعال 
وهمت كليه مديران 
وهمکاران محترم در 

مديريخش برنامه 
ريزي و كنترل 
فعاليت هاي طراحي 
و با تجارب ارزنده 
به دست آمده از 
اين پروژه وپروژه 
آبادان، شركت فراب 
در كليه سطوح 
طراحي، تامين 
تجهيزات، نصب و 
راه اندازي آمادگي 
كامل براي اجراي 
بهينه اين دسته از 
پروژه ها را داردي 
آمادگي كامل براي 
اجراي بهينه اين 
دسته از پروژه 
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آبان ماه 1390 - شماره 13

نگاهي به تاريخ، جغرافيا و جاذبه هاي گردشگري استان همدان

همدان پايتخت تاريخ و تمدن ايران زمين
استان همدان اين بهشت زميني از جمله استان ها و مناطقي است كه زيبايي ها و جاذبه هاي بكر و منحصربه فرد طبيعت را در كنار آثار 

تاريخي، فرهنگي و بناهاي بازمانده از دوران باستان يكجا به مسافران و عالقه مندان هديه مي كند و به همين دليل همه ساله جمع كثيري از 
ايرانگردان و جهانگردان خارجي در ايام مختلف از جاذبه هاي توريستي و سياحتي اين استان ديدن مي كنند. 
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اين استان محصور 
در دامنه هاي شرقي 
زاگرس و ارتفاعات 

منفرد الوند از 
پرجاذبه ترين 

مناطق تاريخي، 
فرهنگي و سياحتي 

ايران محسوب 
مي شود و ساالنه 

افزون بر 2 ميليون 
ايرانگرد و جهانگرد 
خارجي از ۸۵0 اثر 

تاريخي، فرهنگي 
و چشم اندازهاي 

بي نظير و بديع 
طبيعي اين استان 

بازديد مي كنند

موقعيت طبيعي و جغرافيايي
استانهمدانباوسعتيحدود20000کیلومترمربع
وبیشاز2میلیوننفرجمعیت،درغربایرانقرار
گرفتهاستبا8شهرستانبهنامهاي:همدان-مالیر-
و بهار کبودرآهنگ- اسدآباد- تویسرکان- نهاوند-
رزن.شهرهمداندرطول48درجهو31دقیقهو
عرض34درجهو47دقیقهجغرافیایيواقعاست
این ميرسد. مربع کیلومتر 90 به آن مساحت و
شهرستانازشرقبهاراكوساوه،ازجنوببهمالیر
وتویسرکان،ازغرببهاسدآبادوکنگاوروازشمال

بهکبودرآهنگواللجینمحدوداست.
شهرهمدان،دردامنهکوهستانالوندقرارداردو
ارتفاعآنازسطحدریا3574متراستورشتهکوه
الوندمرزطبیعيهمدانوتویسرکانبهشمارميرود
کهبلندترینقلهآنکالغالننامیدهميشود.850اثر
طبیعي بينظیر چشماندازهاي و فرهنگي تاریخي،
استان این است. مسافران انتظار در همدان استان
ارتفاعات و زاگرس شرقي دامنههاي در محصور
منفردالوندازپرجاذبهترینمناطقتاریخي،فرهنگي
افزون وساالنه ایرانمحسوبميشود وسیاحتي
بر2میلیونایرانگردوجهانگردخارجياز850اثر
بدیع بينظیرو تاریخي،فرهنگيوچشماندازهاي

طبیعيایناستانبازدیدميکنند.

صنايع دستي 
استانهمدانازمناطقياستکهفرآوردههايدستي
آنازشهرتيبسزادرسطحکشوربرخورداراستو
حتيبرخيازصنایعدستيآنمانندصنعتسفالگري
اهمیتصادراتيوجهانيدارد.ایننوعصنایعدستي،
عالوهبرجنبهمصرفي،ازویژگیهايهنريبرخوردارند
گوناگون رنگهاي و نقوش طرحها، بهصورت که
متجليميشوند.برجستهترینصنعتدستياستان،
سفالگريوسرامیكسازياستکهمرکزعمدهآن"
اللجین"در25کیلومتريشهرهمداناست.پیشینه
سفالسازيدراللجیننزدیكبه700سالبرآورد

شدهاست.

غار عليصدر 
درروستايعلیصدرازتوابعشهرستانکبودراهنگ
از یکي همدان شهر غربي شمال کیلومتري و75
عجایبطبیعيجهانونمونهنادريازغارهايآبي
قابلقایقرانيبهنامغارعلیصدرواقعشدهاستکهبه
طولجغرافیایي48درجهو18دقیقهوعرض35درجه
و18دقیقهدارايارتفاع1900مترازسطحدریاست.

فراهم مسیر ازسه علیصدر غار به دسترسي امکان
شهرستان توابع از علیصدر روستاي در است.
کبودراهنگو75کیلومتريشمالغربيشهرهمدان
از نادري نمونه و جهان طبیعي عجایب از یکي
غارهايآبيقابلقایقرانيبهنامغارعلیصدرواقعشده
استکهبهطولجغرافیایي48درجهو18دقیقهو
از ارتفاع1900متر داراي عرض35درجهو18دقیقه
سطحدریاست.امکاندسترسيبهغارعلیصدرازسه

مسیرفراهماست:
1-همداناللجینبهبیجارکهجدیداالحداثو

مناسبتراست.
2-ازتقاطعسهراهيپایگاههوایينوژه)درجاده

همدانبهرزن(
3-ازطریقهمدانبهصالحآباد.

غارعلیصدردرارتفاعاتساريقیه)صخرهزرد(
به دیگر غار دو کوه این است.در مده آ وجود به
نامهايسوباشيوسرآبوجودداردکهترتیب11و
7کیلومترباغارعلیصدرفاصلهدارندبهلحاظگسترش
امکان منطقه در متبلور آهك زیادالیههايسنگ
ارتباطبینغارهايمذکورباغارعلیصدروجوددارد.

تاريخ پيدايش 
به را کوه این سنگهاي قدمت زمینشناسان
دوراندومزمینشناسيیعنيدورهژوراسیك)190
تا136میلیونسالقبل(نسبتميدهندوشواهد
بهدستآمدهازدرونغارحاکيازآناستکهاین
غارپناهگاهانسانهاياولیهبودهاست.مردمروستاي
علیصدروروستاهاياطرافازقدیماالیامبهوجود
آنپيبردهبودندوازآبآنبهرهبرداريميکردهاند
وليهیچگاهکاربريگردشگريآنمطرحنبودهاست
تااینکهدرپنجممهرماه1342گروهي14نفرهاز
اعضاءهیئتکوهنورديهمدانغارعلیصدررامورد
بازدیدوکاوشقراردادند.اینعدهتوانستندباوسائل
ابتدایيمانندچراغدستيوتیوبالستیكمقداري
در گروه این بازدید کنند پیشروي غار درون در
با روزنامههايمحليمنعکسشدودرسال1346
پخشخبرکشفیكغارشگفتانگیزوبيانتها
درسطحرسانههايمليسیلمحققانکوهنوردانو
عالقمنداناثرطبیعيبهسويآنسرازیزشد.در
سال1352کوهنوردانهمدانيدهانهوروديغاررا
بهقطر50سانتيمترتعریضکردندوازسال1354
استفادهعموميازغارعلیصدرآغازشددرآنزمان
اهاليروستامسافرانراباچراغدستيقایقوپاروبه

دیدنقسمتهايابتدایيغارميبردند.
زیبایي هاي غار عليصدر:غارعلیصدرازبسیاري
علتوجودگذرگاههاي به الخصوص علي جهاد
ممتدآبيودریاچههايوسیعوقابلقایقرانيکهدر
سرتاسرغارگستردهشدهاندیكاززیباترینجلوهاي
طبیعيایرانوجهانوپدیدهايمنحصربهفرددرنوع
خودميباشدکهفقطدرمعدوديازغارهايجهان
مثلغارمولیسدرفرانسهوغارهايشوالیهوبوکان
دراسترالیاچنینزیباییهايخیرهکنندهايوجوددارد
آبدریاچهغاربدونرنگوبوميباشدومزهآن
آن در جانوري حیات هیچگونه و است معمولي
ثابت درطولسال آن ندارددرجهحرارت وجود
ودرحدود12درجهسانتيگرادوبهقدريزالل
استکهتاعمق10متريبانورمعموليوچشم
غیرمسلحبخوبيقابلرویتاستنتایجآزمایشهاي
فیزیکوشیمیایيبررورآننشانميدهدکهدرنقاط
مختلفغارثرکیباتشیمیایيآننزدیكبههمبوده
وجزءآبهايبيکربناتهکلسیكسبكباphاسیدیته
نزدیكبهخنثيميباشدوبهدلیلوجودامالحآهکي
فراواندرآبغیرقابلخوردناستازآنجاکهمازاد
آبغارتوسطرشتههايمختلفي)مثلچشمهشور(
بهخارجغارهدایتميشودلذاسطحآبدرطي
فصولوسالهايمختلفبهاستثنامواقعکمآبيیك
نواختاستوليدرمواقعکمآبيداراينواساناتي
بودهکهآثارآنبررويدیوارهغاربهخوبيمشهود
است.تاسیساترفاهيوتفریحيجنبي،درمجموعه
سیاحتيغارعلیصدربرايبازدیدکنندگانتسهیالتي
شامل:یكبابمهمانسرا10دستگاهویاليچوبي
50 اقامتي، سوییت دستگاه 16 خوابه، دو و یك
دستگاهچادرصحرایي،رستوران،بازارچهخرید،مواد
خوراکي،صنایعدستي،نمازخانه،سرویسبهداشتي
توقفگاهاتومبیلوسایلبازيکودکانفضايسبزو

امکانکوهنوردي،فراهماست.

آرامگاه ابوعلي سينا 
آنچهمسلماستدرایرانيبودناینافراد،جاي
تردیدنیست.درآنزمان،زبانعربي،زبانرایجو
قابلقبولعلمبودهاستهمچونزبانانگلیسيکه
امروزبسیاريازپژوهشگرانکشورهايمختلفدنیا
کتابهاي است، دیگري زبان آنان مادري زبان که
خودرابهانگلیسيمينویسند.اگرزبانرادراین
موردهابخواهیممالكملیتآنانقراردهیمپسهمه
یاآمریکایيهستندیااهلانگستان.اینقانومندينیز
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بنابر آنچه گروهي 
از محققان و 
مورخان نوشته اند، 
»ابن سينا« در 
همدان در گذشته 
و در زير حصار آن 
شهر نيز دفن شده 
است. »البيهقي«، 
»بن خلکان«، 
»ابن العبري«، 
»خواند مير« و 
»قاضي نور اهلل« نيز 
نوشته اند كه مقبره 
وي در همدان است

درآنزماندربارهيانبوهيازدانشمندانایرانينیز
مصداقداشتهاست.آرامگاه»ابوعليسینا«درهمدان
قرارداردکهدرسال1331خورشیديافتتاحشده
تهیه براي بوده، او زادگاه که بخارا در البته است.
را بزرگ دانشمند این جمجمهي وي، از تندیسي
نزدانسانشناسروسي»گورازیموف«فرستادندتا
براساسشکلاستخوانها،نیمرخيازاوتهیهگردد.

نام به روسي دیگر شخص یك بعدها
داد. انجام اصالحاتي نیمرخ آن در »آتاسیکوف«،
توسط که مجسمهاي در هماکنون تغییرات این
بانويهنرمنديبهنام»سوکولوا«ساختهشده،اعمال
گردیدهوهماکنوندربیرونازکتابخانه»ابوعلي
ایران، در است. گذاشتهشده کار »بخارا« در سینا«
درسال1331خورشیديبرابربا1952میالدي،به
مناسبتهزارهتولداوجشنيبرگزارگردیدکهدرآن
گروهيازدانشمندانجهانشرکتداشتند.بهعلت
آنکه»ابوعليسینا«در»بخارا«بهدنیاآمدهودرآنجا
تحصیلکردهاست،مردمکنونياینبخشکهزماني
جزوقلمروسامانیانبودهواکنونبخشيازجمهوري

اوراازبكوتركميدانند. ازبکستاناستـ
ازطرفدیگربهدلیلآنکه»ابنسینا«بخشياز
آثارخودرابهعربينوشتهاست،نهتنهاعربزبانها
کهمردمکشورهاياروپایينیزدرکتابهايتاریخي
خود،کسانيهمچوناو،»ابوریحانبیروني«،»زکریاي

رازي«وبسیاريدیگرراعربميدانند.
بنابرآنچهگروهيازمحققانومورخاننوشتهاند،
»ابنسینا«درهمداندرگذشتهودرزیرحصارآن
شهرنیزدفنشدهاست.»البیهقي«،»بنخلکان«،»ابن
العبري«،»خواندمیر«و»قاضينوراهلل«نیزنوشتهاندکه

مقبرهويدرهمداناست.
مقبره»ابنسینا«دردره»مرادبیك«درضلعغربي
خیابان»ابوعلي«همدانیعنيخیابانيکهازمرکزشهر
روبهجنوبوکميمایلبهغربامتدادداردواقع

قرار »ابوسعديدخدوك« قبر آن کنار استودر
گرفتهاست.»ابوسعید«،ازدوستان»ابنسینا«بودهکه
بعدازغائلهشورشسپاهیان»شمسالدولهدیلمي«،
مدتچهلروزدرخانهويپنهانبودهاست.محل
کنونيآرامگاه»ابنسینا«و»ابوسعید«،درهمانزمیني
قرارداردکهروزگاريمنزل»ابوسعید«ومدتينیز

مخیفگاهشیخمابودهاست.

آرامگاه عارف قزويني 
در قمري هجري 1300 سال حدود در عارف
قزوینمتولدشد.پدرش»مالهاديوکیل«بود.عارف
صرفونحوعربيوفارسيرادرقزوینفراگرفت.
خطشکستهونستعلیقرابسیارخوبمينوشت.
موسیقيرانزدحاجصادقخرازيفراگرفتومدتي
بهاصرارپدردرپايمنبرمیرزاحسینواعظ،یکي
ازوعاظقزوین،بهنوحهخوانيپرداختوعمامه
ميبستوليپسازمرگپدرعمامهرابرداشتو
تركروضهخوانيکرد.عارفدرسال1316ه.قبه
تهرانآمدوچونصدايخوشيداشتباشاهزادگان
قاجارآشناشدومظفرالدینشاهخواستکهاورادر
ردیففراشخلوتهادرآورداماعارفبهقزوین

بازگشت.
باآغاز23سالگيعارف،زمزمه درسال1323
مشروطیتبلندگشتهبود،عارفنیزباغزلهايخود
بهموفقیتمشروطیتکمكکرد.ایرجمیرزاشاعر
طنزسرايمعروف،منظومهعارفنامهرادرهجووي
سرودهاست.درسال1335یکيازدوستانعارفبه
نام»عبدالرحیمخان«خودکشيکردوعارفبراثراین
حادثهبهجنونمبتالشدونظامالسلطنهمافياورا
برايمداوابهبغدادبرد.پسازچنديباشروعجنگ
جهانياولهمراهنظامالسلطنهبهاستانبولرفت.وي
ازاینسفرپشیمانشدودرسال1337ه.قبهتهران

بازگشتوکنسرتباشکوهيترتیبداد.

درهنگاممرگکلنلمحمدتقيخانپسیاندرسال
1340ه.قدرتشییعجنازهاوشرکتکردوبهمسببین
اینحادثهناسزاگفت.هنگاميکهخواستندسرکلنلرا

رويتوپبگذارند،عارففریادبرآورد:
اینسرکهنشانسرپرستيستامروزرهازقید

هستيست
بادیدهعبرتشببینیدکاینعاقبتوطنپرستيست
درسال1308عارفسرمکاتبهبازرتشتیانهند
رابازکردوبرخيپژوهشهايخودرابراي»سردین
شاهپارسي«بههندفرستاد.زرتشتیاناورابههند
دعوتکردند،اماجوابرددادودیرينگذشتکه
ازکردهخودپشیمانشد.سرانجامدرروزیكشنبه
یکمبهمن1312خورشیديدرحاليکهعارف54
سالداشت،مرگزودرسبهسراغشآمد.جیران،
کلفتشکهاورابهعقدخویشدرآوردهبود،حکایت
کردهکهعارفدرآخریندمازاوخواستکهويرا
نزدیكپنجرهببردتاآفتابوآسمانمیهنراببیندواو

پسازدیدنآفتابچنینخواند:
ستایشمرآنایزدتابناكکهپاكآمدمپاكرفتم

بهخاك
سپسبهبستربازگشتولحظاتيبعدجانسپردو
درکنارآرامگاهبوعليسینادرهمداندرخاكآرمید.

برج قربان 
محله در و همدان شهر در تاریخي بناي این
زنديهانزدیكدبیرستانابنسیناقرارگرفتهاست.از
قرارمعلوممدفنشیخالسالمبنعطارحافظابوالعالء
وجمعيازامرايسلجوقياستکهدرقرنهفتمو
هشتمهجريبهطرزسادهوبيپیرایهساختهشده
باگنبد بناازیكبرجدوازدهضلعيآجري است.
هرميشکل،دوازدهتركآجريتشکیلشدهاست.
طولاضالعدوازدهگانهبرجازبیرونبیشاز2مترو
ازدرونکميبیشازیكمتراست.قسمتخارجي
بناراطاقنماهایيباعمق15سانتيمتروپهناي123
سانتيمتر)درهرضلع(تشکیلميدهدکههریكبه
وسیلهیكگوشوارهازسطحخارجيجرزهايدوازده
گوشهبهعقبنشستهاستودرقسمتداخليبرج
نیزطاقنماهایيبهعمق20سانتيمتروعرض90
سانتيمتروجوددارد.اینبنافاقدهرگونهکتیبهو

گچبريوتزییناتاست.

پيست اسكي الوند 
یکيازجاذبههايطبیعيهمدانپیستاسکيکه
دردامنهباصفاوبسیارزیبايالونداست،ميباشددر
سطحاستانهمدانفقطیكپیستاسکيوجوددارد.
اینپیستدر15کیلومتريجنوبشهرهمدانودر
ارتفاعاتدامنهکوهالونددرمنطقهايبهنامتاریك
درهواقعشدهاست.اینپیستبهدلیلزیبایيبسیار،
درفصلزمستانپذیرايورزشکارانزیاديازسراسر

کشوراست.
گنجنامه تاریخي محل از آن به دسترسي راه
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شهر كنوني همدان 
در گذشته هاي دور، 

اكباتان كهن و مركز 
فرمانروايي ماد ها و 
پايتخت تابستاني 
هخامنشيان بوده 

است. از آثار 
تاريخي آن دوره، 

تنها بقايايي اندک بر 
جاي مانده كه »شير 

اكباتان« يکي از 
مهمترين آنهاست. 

»سنگ شير« يا 
»شير سنگي« در 

جنوب شهر در كنار 
جاده قديم همدان 

مالير قرار گرفته 
است

ميگذرد.درازايپیستاسکي4کیلومتروشیبآن
درحدود25درصداست.ودرماههايدي–بهمن
-اسفند-فروردینواردیبهشتقابلاستفادهاست.

تپه هگمتانه 
تپهِهْگَمتانهتپهايتاریخيباپیشینهايمتعلقبه

دورانماداستکهدرشهرهمدانقراردارد.
امروزهعمومباستانشناسان،تپهباستانيهگمتانه،
وسیعترین که - را همدان شهر مرکز در واقع
مادي، کاسي، ابنیه بقایاي است، ایران باستاني تپه
هخامنشيوبعدازآنميدانند.مساحتاینتپهحدود
30هکتارميباشد،کهبادرنظرگرفتنبخشهایيکه
جزمحدودهتپهباستانيبوده،ولياینكساختمانهاي
مسکونيبررويآنساختهشده،بهبیشاز40هکتار
نیزميرسد.اینتپهبیضيشکل،درداخلمحدوده
شهرفعليهمداندردوسويخیاباناکباتانواقعشده
است.»هگمتانه«یا»هنگمتانه«کهبهزبانپارسيقدیم
بهمعنيمحلتجمعبوده،ترکیبيازدوواژه»هنگ«
بهمعني»جا«و»متانه«بهمعني»تجمع«است.این
واژهدرزبانیونانبهصورت»اکباتانا«درآمدهاستو
درکتیبههايعیالميبهصورت»آگماتونو«آمدهاست.
برخينیزمعتقدند:»امدانه«یا»آماداي«کهدرکتیبه
پلیسرپادشاهآشورآمده،بهاینمحلاطالقميشده
زبان در »اهمتان«، ارمني زبان در »هگمتانه« است.
سریانيوپهلوي»اهمدان«ودرگویشنویسندگان
عرب»همدان«ودرتورات»احتمانا«گفتهشدهاست.
همچنین،سکههایيازعهدساسانيکشفشده
کهمحلضربآنها»اهمتان«قیدشدهاست.نخستین
اشارهمکتوببهناممادهاوسرزمینماد،درسالنامه
بیستوچهارمسارلمانزرسوم)836قبلازمیالد(
وسارگندوم)715قبلازمیالد(بودهاستکهاز
اینقوموسرزمینآنانبهنام»ماداي«یا»آماداي«یاد
کردهاند.شهرهگمتانهرااقوامآریایيمادبنانهادندو
آنراپایتختنخستینشاهنشاهيایرانيقراردادند.
هرودوتبنايآنرابهدیااکونخستینشاهمادنسبت
دادهوليگروهيازدانشمندانبنايآنرابهفرورتیش،

سومینشاهمادنسبتدادهاند.

حيقوق نبي 
حیقوقنبيازپیامبرانبنياسراییلاستکهحدود
بزرگ معبد نگهبان و ميزیسته پیش سال 2600

یهودیاندراورشلیمبودهاست.
که: است آمده ترکي االعالم قابوس کتاب در
حیقوقنبيازانبیادوازدهگانهبنياسراییلوازنسل
حضرتموسي)ع(است.وينامشدرکتابتورات
عهدعتیقذکرشدهودارايشانومقاممذهبيخاص
نزدپیرواندینیهودميباشدوبرايمسلماناننیز
بسیارقابلاحتراماستحیقوقدرزبانعبريبهمعناي
درآغوشگرفتهشدهميباشد.پدرشیشوعالیتو
مادرششونامیتبودهاست.ایشاندر607سالقبل

ازمیالدهمزمانباسلطنتیهویاحیموبعدازشعیانبي
بهپیامبريمبعوثگردیدهاست.گفتهشدهکهاودر
عصرخویشبعثتپیامبرگرامياسالمرابشارتداده
است.کتابحضرتحیقوقبهنامسفرسيوپنجم
ازاسفارعتیقدراوجفصاحتوبالغتدرادبیات
عبرانيبهنگارشدرآمدهاست.حیقوقدرحدود
650الي700سالقبلازمیالدمسیح)ع(دراواخر
سلطنتیوشیاهوودرعصردانیالنبي)ع(والیاسنبي
)ع(ميزیستهودانیالنبيرامالقاتکردهاست.آرامگاه
حیقوقنبيدرتویسرکانطيقرونمتماديچندینبار
بازسازيشدهاست.اینآرامگاهیکيازقدیميترین

آثارتاریخيایرانمحسوبميشود.
ساختمانبنايآنمربوطبهپیشازتسلطاسالم
برایراناست؛درزمانسالطیناسالمیكقسمت
زمان در فعلي بناي و ریخت آن فوقاني طبقه از
سلجوقیانبناشدهاست.درشمالآن،تپهمختصري
که طور این و دارد وجود مسجد باقیمانده از
برميآیدداراي4برجودیواربودهونشانههایيازآن

هنوزباقياست.

سنگ  نبشته هاي گنج نامه 
کتیبههايگنجنامهکهیادگاريازدورانداریوشو
خشایارشاههخامنشياست،بردلیکيازصخرههاي
کوهالونددرفاصله5کیلومتريغربهمدانودر
انتهايدرهعباسآبادحکاکيشدهاست.کتیبههاهر
پارسي زبانهاي به ستون20سطري سه در کدام
قدیم،بابليوعیالميقدیمنوشتهشدهاند.متنپارسي
درسمتچپهردولوحجايگرفتهاستوپهنایي
معادل115سانتيمتردارد.متنبابليدروسطهردو
کتیبهنوشتهشدهومتنعیالميدرستونسومقراردارد.
اینکتیبههاازدیربازنامهايگوناگونيرابرخودگرفته
است،ازجمله»سنگنبشته،نبشتخدایان،دادمهانیا
دادبهان،تنبابر،کتیبههايالوند،جنگنامهوگنجنامه«

کهدونام»جنگنامهوگنجنامه«درسدههاياخیر
بیشترمصطلحبودهاست.

درخصوصوجهتسمیهگنجنامهميتوانگفت:
گنجنامهدرزبانپارسيبهمعنايحکایتوداستان
گنجاستوعموممردمراتصوربراینبودهاست
کهرازگنجينهانرادراینکتیبههانگاشتهاندوبه
نظرميرسدواژهجنگنامهنیزتحتتاثیرذهنیتي
کهازجنگوجنگاوريشاهانگذشتهدرسرمردم
بوده،یاباجایگزینيعامیانهکلمهجنگبهجايگنج
بهوجودآمدهباشد.نوشتههايکتیبههايگنجنامهبر

رويسنگيدرموزههگمتانهنگهداريميشود.
سنگنبشتههايباستانيگنجنامهدرجنوبغربي
همدانبهفاصلهپنجکیلومتريمحلفعليشهر،در
انتهايدرهسرسبزوخرمعباسآبادودرابتدايمسیر
وغربکشور تویسرکان به را کههمدان جادهاي
مرتبطميسازدورويیکيازصخرههايالوندواقع

شدهاست.
ازآنجاکهاینمسیردرعهدهخامنشیانیکياز
شعباتاصليراهباستانيشاهيبودهکهازدامنهالوند،
هگمتانه)پایتختتابستانيهخامنشیان(رابهبابلدر
مرکزمیانرودانمرتبطميساخت،ازراههايپررفت
وآمدوامندورانباستانبهشمارميرفت.بهعالوه
اینراهبهجهتختمبهبابل،راهمقدسينیزمحسوب
ميشد.بههمیندلیلمکانمناسبيبودتاشاهاناین
باورهاواندیشههاي نگاشته، ایجادسنگ با دودمان
پاکشانوهمچنینبزرگيوعظمتنیاکانخودرابه

رهگذرانگوشزدنمایند.

شير سنگي 
اکباتان دور، گذشتههاي در همدان کنوني شهر
تابستاني پایتخت مادهاو فرمانروایي کهنومرکز
هخامنشیانبودهاست.ازآثارتاریخيآندوره،تنها
بقایایياندكبرجايماندهکه»شیراکباتان«یکياز
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آرامگاه باباطاهر 
در مركز ميداني 
مستطيل شکل، زيبا، 
سرسبز، با گنبدي 
فيروزه اي منشوري 
شکل، بر قاعده اي 
هشت ضلعي بر 
باالي تپه اي كم 
ارتفاع قرار گرفته 
است. سقف آرامگاه 
كاشي كاري معرق 
مي باشد. در محوطه 
داخلي ارامگاه 24 
دو بيتي بر روي 24 
قطعه سنگ زيباي 
مرمرين حك شده 
و در قسمت پايين 
اطراف محوطه 
داخلي مزار نصب 
شده است

مهمترینآنهاست.»سنگشیر«یا»شیرسنگي«در
قرار جنوبشهردرکنارجادهقدیمهمدانمالیر
گرفتهاست.روزگارياینشیربهصورتنشستهبود؛
ایامورویدادهايتاریخيآنرابهصورت اماگذر
مادها حکومت دوران در است! آورده در خوابیده
وهخامنشیان،ساختاینمجسمههااهمیتزیادي
اسب همدان، شیر بودند. شهر طلسم زیرا داشت،
شبدیز)اسبسوارطاقبستان(بیستونوستونهاي
کنگاور،ازجملهبناهايمشهورودیدنيهايمهمایران
هستند.»شیرهمدان«پیشازاین،درکناردروازهاي
قرارداشتکهآنرادروازهشیرمينامیدندوازآن
دروازهبهراهريميرفتهاند.جادهقدیميمالرویينیز
ازهمدانبهمالیروسلطانآباد)اراك(وسپسبه
ريميرسیدهاست،بههمینسببشیرسنگيدر
معرضدیدعموميبودهاستومسافران،نقشههایي

برايربودنآنطراحيميکردهاند.
مرداویجزیاري،حاکمگیالنوقتيبهشهرهمدان
شیر کردن متالشي با مياندیشید بود، برده یورش
ميتواندبهراحتيشهرهمدانراتصرفکند،ازاین
رودستوردادپاهايپیشینشیرراباپتكهايسنگین
بشکنندوبدینترتیبمجسمهحالتاولیهخودرااز

دستداد.

آرامگاه باباطاهر 
آرامگاهباباطاهردرمرکزمیدانيمستطیلشکل،
شکل، منشوري فیروزهاي گنبدي با سرسبز، زیبا،
برقاعدهايهشتضلعيبربااليتپهايکمارتفاع
قرارگرفتهاست.سقفآرامگاهکاشيکاريمعرق
ميباشد.درمحوطهداخليارامگاه24دوبیتيبرروي
24قطعهسنگزیبايمرمرینحكشدهودرقسمت

پاییناطرافمحوطهداخليمزارنصبشدهاست.
از بسیاري ساالنه باباطاهر بزرگ شاعر آرامگاه
گردشگرانومسافرانرابهسويخودجذبميکند

ومورداستقبالوتوجهآنانقرارميگیرد.
غربي شمال در تپهاي فراز بر باباطاهر آرامگاه
شهرهمدانواقعشدهاستکهبناياینآرامگاهاز

شاهکارهايممتازوبدیعمعماريعصرجدیداست
کهطرحاصليآنتلفیقيازمعماريهايقرنهفتمو

هشتمهجريوعصرحاضرميباشد.
برجآرامگاهبرقاعدهايهشتضلعيواقعشده
کهارتفاعآنازسطحفوقانيتپه 35/20 مترواز
کفخیابان 30/25 مترميباشد.ستونهايهشتگانه
برج،قطعهسنگمزار،کفوپلههايآرامگاهازسنگ
گرانیتحجاريشدهاست.نماوفرشبنايآرامگاه
باباطاهرهمدانازسنگاستودرداخلآنکتیبههایي
ازکاشيوجوددارد.باباطاهریکيازمشهورتریندو
شورانگیز بیتيهاي دو که است ایران سرایان بیتي
اینشاعروعارفبزرگموردتوجههمگاناست.
ازباباطاهرعالوهبردوبیتيهایشآثارادبيدیگري
نیزبهجاماندهاستکهميتوانبهدوقطعهوچند
غزلوکتابيباعنوان»سرانجام«اشارهکرد.دردوران
به دیگري آجري بناي پهلوي رضاخان حکومت
جايآنساختهشدهبودکهدرجریاناینبازسازي
هفتم سده به مربوط رنگي فیروزهاي کاشي لوح
هجريبهدستآمدکهدارايکتیبهايبهخطکوفي
برجستهوآیاتيازقرآناستوهماکنوندرموزه
بنايجدید ایرانباستاننگهداريميشود.احداث
درسال1344خورشیديباهمتانجمنآثارملي
وشهرداريوقتهمدانوتوسطمهندسمحسن
فروغيانجامشدهاست.اینبنايتاریخيطيشمار
1780مورخه1376/2/21بهثبتآثارتاریخيوملي
ایرانرسیدهاست.دراطرافبنايجدیدفضايسبز
وسیعياحداثشدهاست.باباطاهرهمداني،معروف
به»باباطاهرعریان«،عارف،شاعرودوبیتيسراي
اواخرسدهچهارمواواسطسدهپنجمهجريایرانو
معاصرطغرلبیكسلجوقيبودهاست.بابالقبيبوده
کهبهپیروانوارستهميدادهاندوعریانبهدلیلبریدن

ويازتعلقاتدنیويبودهاست.

موزه تاريخ طبيعي همدان 
موزهتاریخطبیعيهمداندرراستايتامیناهداف
علميآموزشيوپژوهشيدانشگاهبوعليسینادرسال

1351شمسيبههمتآقايجعفرمحمدعليزاده
بنیانگذاريشدهاستوتاکنوننیزبامدیریتایشان
استانداردهاي و الگوها با موزه این ميشود. اداره
بینالملليطراحيوتکمیلشدهاستونهتنهادر
سطحایرانبلکهدرسطحخاورمیانهوحتيجهان
مطرحميباشدمحلآندرفضايدانشکدهکشاورزي
آزادگان باغ چهار انتهاي در سینا بوعلي دانشگاه
منشعبازمیدانمدرسواقعشدهاستوبازیربناي
تقریبي2000مترمربعدرسهسالنمجزاومرتبطبه

همبهشرحزیرجايدادهشدهاست:
سالن شماره 1

دراینسالننگارههايسنگيکشفشدهازمناطق
مختلفایرانتوسطگروهتحقیقموزهوسفالینههاو
دستسازهايمفرغيوسکهبهنمایشدرآمدهکه
مبینبرداشتدقیقانسانایرانيوعالقهمنديويبه
طبیعتاطرافخودبودهاستهمچنینحدود300
موردصحنهسازيازطبیعتوحیاتوحشایرانبه

معرضدیدعمومگذاشتهشدهاست.
سالن شماره 2

اینسالنبهآبزیاناختصاصداردوشاملدو
بخشجداازهماست.دربخشاول،آکواریومانواع
ماهیانزینتيآبشیرینمناطقگرمسیرياستکه
درحالحاضرتعداديازآنهابهصورتمحدودودر
حدتحقیقاتدرموزهنگهداريميشوندهمچنین
راهاندازيآکواریومماهيهايآبشورونیزاحداث
بینالمللي انواع با رقابت قابل و بزرگ آکواریم
مطالعه دردست آبزیان اقسامگوناگون آنحاوي
ميباشد.بخش دوم شامل:آبزیانفیکسهشدهاست
دراینقسمتنمونههايکمیابونفیسيازانواع
آبزیان،خزندگانوپستاندارانبهصورتفیکسهشده
درداخلمحلولیابهصورتتاکسیدرميشدهقرار

دارد.
سالن شماره 3

دراینسالنمجموعهايازنمونههايکانيفسیلي
وسنگهايرسوبيبهجايماندهازادوارمختلف

زمینشناسيایرانجمعآوريشدهاست.
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زبان مازندراني با 
لهجه هاي مختلف در 
تمامي استان متداول 
است، عالوه بر اين 

لهجه گيلگي در 
غرب و لهجه هاي 

مردماني كه از ديگر 
شهرها به اين 

استان مهاجرت 
مي كنند رواج دارد. 

درياي مازندران 
در شمال، استان 
تهران، سمنان و 

قزوين در جنوب و 
استان هاي گيالن و 
گلستان به ترتيب 

در غرب و شرق آن 
قرارگرفته است

پهنهاي همچون که مازندران سبز همیشه استان
ایرانرادربرگرفتهاست،باحدود24 سبز،شمال
هزارکیلومترمربعمساحتدرشماليتریننقطهایران
قرارگرفتهاست.استانمازندرانسرزمیناسپهبدانو
علویان،مظهردالوريهاوجانفشانيها،دیاراندیشه،
شعر،تاریخيباقدمتچندینهزارساله،فرهنگي
کهن،یادمانهايتاریخيبيشماربازماندهازعصر
باستانواسالمباطبیعتيسبز،مردمانيصبور،مهمان

نوازودوستداشتنياست.
براساسنتایجباستانشناسي،غارهايعليتپه
حدود12هزارو500سالقبلوغارهايهوتوو
کمربندحدود10هزارو500سالقبلازمیالدبهعنوان
قدیميترینپناهگاهانسانهاياولیهدرمنطقهشناسایي
شدهاست.عمدهترینویژگيفرهنگمردممازندران
مازندراني یا طبري زبان است. آن فولکلور و زبان
که است میانه( )پارسي قدیم ایرانیان زبان بازمانده
خوشبختانهکمترازسایرزبانهاتحتتاثیرزبانهاي
بیگانهايچونعربي،مغوليوتاتاريقرارگرفتهاست.
زبانمازندرانيبالهجههايمختلفدرتمامياستان
متداولاست،عالوهبراینلهجهگیلکيدرغربو
لهجههايمردمانيکهازدیگرشهرهابهایناستان
در مازندران دریاي دارد. رواج ميکنند مهاجرت
و جنوب در قزوین و سمنان تهران، استان شمال،
استانهايگیالنوگلستانبهترتیبدرغربوشرق
آنقرارگرفتهاست.براساسآخرینتقسیماتکشوري
باتوجهبهتفکیكاستانگلستانازاستانمازندران،
ایناستاندرحالحاضربامرکزیتساريداراي16
شهرستانبهنامهايآمل،بابل،بابلسر،بهشهر،تنکابن،
جویبار،چالوس،رامسر،سوادکوه،قائمشهر،گلوگاه،

محمودآباد،نکا،نورونوشهراستوداراي51شهر،
44بخش،113دهستانو3697آباديميباشد.

جغرافياي تاريخي استان
دربارهتاریخباستانياستانمازندراناطالعزیادي
دردستنیستواساساوضعاقلیميآناجازهنميدهد
ابنیهوآثارمعماريپایداربمانند.درجلگههايساحلي
مازندرانآثارمعتبريازادوارقبلازاسالمبهدست
)دوره اسالم صدر معتبر شهرهاي از وحتي نیامده
وساري آمل بهجز هم دیلم( و طبرستان پادشاهان
آریایيهاي غلبه بعداز است. جانمانده به یادگاري
مهاجمومهاجرتبومیان،ساکنانجدیدپسازمدتها
ظاهرازیرفرمانهخامنشیانقرارگرفتند.درکتیبهبیستون
اوستا در و پشتخوارگي نام به مازندران سرزمین
پزشخوارگرآمدهاستوبهنظرميرسدکهمازندران
جزوقلمرواشکانیانبودهاست.همزمانبافتوحات
و باوند آل پادوسبانان، سلسلههاي از مسلمانان
افراسیابیاننامبردهشدهاستکهدرطبرستانیاقسمتي
ازآنحکومتميکردهاندواستقاللنسبيداشتهاند.
طبرستان به مسلمین حمله اولین درباره مورخان
ازنویسندگـان عدهاي قول بنابه نظرندارند. وحدت
اولین زمانخالفتعثمانـ درسال30هجريقمريـ
بارسعدبنعاصحاکمکوفهدرصددفتحطبرستان
ودماوند رویان طبرستان، سرانجامسواحل و برآمد
رابهتصرفخوددرآورد.درزمانمروانبنمحمد
اهالي امیه، بنـي- خلیفه آخرین ه.ق( 126 )132ـ
برداشتند. علیهحکامعربسربهشورش طبرستان
ـ.ق( دردورهخالفتابوالعباسسفاح)136ـ132ه
رهسپار وي عامالن از یکي عباسي، خلیفه اولین

طبرستانشدوبااهاليآنمنطفهازطریقصلحومدارا
کنارآمد،لیکندردورهخالفتابوجعفرمنصور)158
-136ه.ق(دومینخلیفهعباسي،مردمطبرستانبراي
چندمینبارسربـهشورشبرداشتند.سپسطبرستان
کامالتحتاطاعتاعرابدرآمدهوليبعدازآننیز
درسرزمینطبرستانمانندسابق،مسکوکاتيباخط
پهلويضربشد.سرانجامدرسال167هجريقمري
وندادهرمزالسلسلهمستقليدرطبرستانتاسیس
میدان طبرستان هجري، وپنجم چهارم درقرن کرد.
کشمکشسلسلهآلزیاروآلبویهازیكطرفو
ازطرفدیگرسامانیانوغزنویانشدهبودواغلب
اوقاتطبرستانتحتادارهامرايآلزیاربود.درسال
426هجريقمري،سلطانمسعـودغزنويازطریق
گرگانواردطبرستانشدوصدماتوخساراتجاني
هنوز آورد. وارد سامان آن اهالي به زیادي مالي و
اینخرابههاترمیمنشدهبودکهطغرلاولموسس
سلسلهسلجوقيبهگرگانوطبرستانحملهورشد
ودرسال606هجريقمريطبرستانازجملهکبود
جامهبهدستسلطانمحمدخوارزمشاهافتادواسپهبد
کیودجامهبهنامرکنالدینکبودجامهوفرزندانش
بهدستسلطانمحمدخوارزمشاهاسیرشدند.زماني
کهسلطانمحمدخوارزمشاهازنبردباسپاهیانمغول
فــرارميکرد،رکنالدین،مغوالنرابهجایگاهسلطان
محمدهدایتکردوبهاثراینخوشخدمتي،ازطرف
مغوالنبهحکومتکبودجامهرسیدوسرانجامتوسط
تیموریانبساطحکمرانيآنهانیزبرچیدهشد.بعداز
درگذشتامیرتیمور،ساداتمرعشيباکسباجازهاز
شاهرخمیرزا)850–807ه.ق(بهمازندرانبرگشتند
وبهعنوانباجگزارایننواحيسلطنتکردند.سرانجام

نگاهي به تاريخ، جغرافيا و جاذبه هاي توريستي استان مازندران

مازندران هميشه سبز؛  بهشت گردشگران
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شهر آمل از 
شهرهاي بسيار 
قديمي ايران در 
استان مازندران 
است. بعضي 
از مورخان و 
جغرافي دانان سابقه 
آن را به دوره 
پيشداديان و كيانيان 
نسبت داده اند. شهر 
آمل با توجه به اشيا 
و سکه هايي كه از 
آن به دست آمده 
در دوره ساساني 
پايتخت يا مركز آن 
منطقه بوده است

درزمانسلطنتشاهعباساولبهطورکليقدرت
ساداتمرعشيازبینرفت.پسازبرچیدهشدنبساط
حکومتملوكالطوایفيطبرستانکهتاسال1006
هجريقمريادامهداشت،اینمنطقهتحتنظارتشاه
عباساولوسالطینبعديسلسلهصفويتامینقرار
گرفت.شاهانصفويدرطولهرسالبهکراتبهعنوان
شکارویاپسازاحـداثفرحآبادجهتاستراحتبه
اینمنطقهسفرميکردند.نادرشاهافشاربرايمقابلهبا
دشمنانبهویژهدشمنانشماليوروسها،درمازندران
یكکارخانهکشتيسازيدایرکردوبهرونقهرچه
بیشترمنطقهافزود.ازدورهفتحعليشاهقاجار،بهمنطقه
سرسبزوزیباودلانگیزمازندران،بهعنوانیكمنطقه
استراحتيـتفریحيتوجهگردیدهوناصرالدینشاه
را سراها کاروان و راهها تعمیر دستور دوسفر طي
صادرکرد.دردورانسلطنتپهلويمنطقهمازندران
مانندسایرمناطقکشورازراههايارتباطيبرخوردار
شدوبهعلتشرایطمحیطيوآبوهوايمعتدل،
محل تهران، به نزدیکياش و زیبا چشماندازهاي

استراحتوتفریحقسمتاعظممردمکشورشد.

ساري
بافتشهريساري،مرکزاستانمازندرانرابهطوس
بننوذرنسبتميدهندکهدرقرناولهجريبهدست
شده بنا تجدید گاوباره ملوك از دابویه بن فرخان
است.مسجدبزرگسارياولینبنایيبودکهمسلمین
توسطابوالخطیب،نخستینحاکمعباسيطبرستان،در
سال140هجريقمرياحداثکردندوسپسدر
همانجامسجدجامعشهررانیزبناکردند.بناياین
مسجددرزمانهارونالرشیدبهوسیلهیحیيبنیحیي
شروعوتوسطمازیاربنقارونتمامشد.ساريبعداز
اسپهبداننیزتقریباتابهامروزمرکزمازندارنبودهاست
وفرمانروایانطاهري،زیديوآلباوندتاسال635
هجريدرآنجاحکومتکردهاند.اینشهردرسال
298هجريتوسطاقواميکهازدریايخزروسواحل
آنهجومآوردهبودندبهآتشکشیدهشدودراوایل
قرنچهارمدراثرسیلصدماتبسیاردیدوخراب
شد.ساريدرزمانسلطانمحمدخوارزمشاهونیزبعد
ازآن،درحملهمغولآسیبدیدودرزمانمستوفي،
شهرتقریباویرانهبود.درزمانشاهعباساولبناهاي
مهميدرساريساختند.هنگاميکهزندیهطبرستانرا

فتحکردندمرکزطبرستان،ازساريبهبارفروش)بابل
کنوني(منتقلشد.دردورهآغامحمدخانقاجار)1200
–1211ه.ق(مرکزمازندرانمجدداازبارفروشبه
ساريمنتقلگردید.زلزلهسال1220ه.قباعثتلفات
جانيزیاديشدوشهربیشازپیشروبهویرانينهاد.
دردوراناخیرباعبورراهآهنازکنارشهرواحداث
خیابانهاوساختمانهايدولتيباردیگرساريروبه
آبادانينهادوامروزهیکيازشهرهايزیباياستان

مازندرانوشمالکشوراست.
جاذبه های گردشگری:

-مجموعهصفويفرحآباد
-برجرسکت

-برجسلطانزینالعابدین
-پاركجنگليمیرزاکوچكخان
-پناهگاهحیاتوحشدشتناز

-امامزادهعباس
-بنايامامزادهیحیي

آمل
شهرآملازشهرهايبسیارقدیميایراندراستان
مازندراناست.بعضيازمورخانوجغرافيدانانسابقه
آنرابهدورهپیشدادیانوکیانیاننسبتدادهاند.شهر
آملباتوجهبهاشیاوسکههایيکهازآنبهدستآمده
دردورهساسانيپایتختیامرکزآنمنطقهبودهاست.
مهدي،خلیفه زمانحکومت در آمل مردم احتماال
عباسي،بهدیناسالمگرویدندوبعدازآنبناهاي
هفتمحسام قرن اوایل آنجاساختهشد. اسالميدر
الدیناردشیرمرکزیتراازساريبهآملآوردوقصر
ـ.قامیر خودرادرآنجابرپاداشت.درسال795ه
تیمورگورکانيآملوساريراغارتکردوفرمانقتل
عامساکنینآنهاراصادرکردوسهقلعهمهمازجمله
ماهانسرراباخاكیکسانکرد.ازآنپسآملروبه
ویرانينهاد.آملجدیددرجوارشمالآملقدیمبنا
شدهاستوامروزهیکيازشهرهايآبادوزیبايشمال

ایرانبهشمارميرود.
جاذبه های گردشگری:

-قلعهشاهندشت
-حماماشرفآمل

-پلدوازدهپله
-آرامگاهامامزادهابراهیم

-امامزادهعبداهلل
-چشمههايآبگرمآهنیاآبفرنگي

-آبمعدنياستراباکو
-چشمهآبگرمآباسك

-آبگرمرینه
-آبشارشاهندشتالریجان

-دریاچهساهون
-خانهاربابي

بابل
اسالمينیز دوران در که است شهرهایي از بابل
وجودداشتهوبهنامهايمامطیران،مامطیر،بارفروش
ده،بارفروشوبابلشناختهشدهاست.اولینناماین
شهرمامطیربودکهدرقرندهمهجريبارفروشدهدر
محلآنبناشدوهنگاميکهمحمدخالدحاکمآنبود
ـ.قمازیار بازاروعمارتيدرآنبناکرد.درسال160ه
بنقارنمسجدجامعآنرابنانهادکهشاملمساجد،
عمارت،مدارس،دکاکین،سراها،بیوتاتوسایهبود.
بارفروشبهعنوانمرکزتجاريبهویژهدردورهصفوي
ازرونق،آبادي،وسعتوگستردگيبرخوردارشد.شاه
عباساولفرماندادباغارمرادرقسمتجنوبيشهر
بناکنند.بابلدرزمانفتحعليشاهقاجارنیزاهمیت
قابلتوجهيپیداکرد.قبلازانقالباکتبرروسیه،بابل
ازطریقبندرمشهدسر)بابلسر(باکشورروسیهارتباط
تجاريداشتوبهیکيازمراکزمهمبازرگانياستان
مازندرانتبدیلشدهبود.بابلامروزيشهريآبادو

زیباست.
جاذبه های گردشگری:

-کاخبابل
-پلمحمدحسنخان

-قلعهسلطانمحمدطاهر
-امامزادهقاسم

بابلسر
بابلسردرقدیممشهدسرنامداشت.احتماالایننام
ازواقعهشهادتامامزادهابراهیمابوجوابملقببه
اطهر،برادرامامرضا)ع(کهدرآنجامدفوناست،اخذ
شدهباشد.شهرفعليبابلسربیشازصدسالقدمت
داردودرمصبرودخانهبابلاستقراریافتهاست.این
شهردرگذشتههنگاميکهتجارتبینایرانوروسیه
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چالوس از شهرها 
قديمي استان 

مازندران است كه در 
جلگه مياني سواحل 

درياي خزر واقع شده 
است. نام اين شهر 
در گذشته هاي دور 
سالوس يا شالوس 
بود كه در پيرامون 

آن دو شهر كوچك 
ديگر به نام كبيره و 

كچه نيز وجود داشته 
است

ایرانو بندرومرکزتجارت بهعنوان رونقداشت.
روسیهبود.هنگاميکهتجارتبینایرانوروسیهتقلیل
یافتوبنادرترکمن،نوشهروانزلي،آبادگردید.بندر
بابلسرموقعیتخودراازدستداد،وليدردوران
اخیربیشازنقاطدیگرشمالموردتوجهرضاشاهقرار
گرفتوبهصورتشهريکوچك،وليزیبادرآمد
کهاکنونیکيازبهترینوزیباترینگردشگاههاو

استراحتگاههايشمالایرانبهشمارميرود.

بهشهر
ناحیهبهشهرکهسابقاخرگوراننامداشتتوسط
شاهعباسخریداريشدوبهدستورويشهريدر
آنجااحداثشد.ناماشرفبرايبناياینشهردر
سال1021هجريانتخابشدوشهرجدید،اشرف
البالدنامگرفتکهاقامتگاهشاهعباساولدرمازندران
هزار چندین عباس شاه شهر، احداث از بعد بود.
گرجيرابهشهراشرفکوچاند.شاهعباسهرگاه
بهمازندرانميآمداشرفرابهدیگرنقاطآنترجیح
ميداد.احتماالاولینگروهنمایندگانسیاسيانگلستان
دراشرفالبالدبهحضورشاهعباسرسیدند.اشرف
البالددراثرجنگهايداخليحمالتترکمنها،افاغنه
وحمالتسپاهیانزندصدماتفراواندیدوبهطور
مکررتخریبشد.نادرشاههنگاميکهدرحالاعزام
جنگبالزگيهابودمدتيرادراینشهرسپريکرد.
محمدحسنخانقاجارعالقهزیادينسبتبهآن
داشتوغالبادراینشهراقامتميکرد،سکنهاین
شهرازاقواممختلفتشکیلشدهبود،ازجملهمهاجران
گرجيکهشاهعباسآنهاراازقفقازکوچاندهبود،
همچنینگروهيازخانوادههايطالشيلنگرانکهاز
سواحلدریايخزرآمدهبودندوجمعيهمازثاتها
کهیکيازقبایلایرانيبود.بهشهرامروزي،شهريزیبا
وجذاباستکهآثارطبیعيوتاریخيفراواندارد.

جاذبه های گردشگری:
-کاخصفيآباد

-عمارتوباغصفوي
-دریاچهعباسآباد

تنكابن
ناحیهتنکابنقبالجزوگیالنبودوحدشرقي
آنبهنمكآبرودميرسید.خرمآباد)شهسوار(حاکم
نشیننواحيقشالقيودوهزارحاکمنشینییالقيآن

محسوبميشد.آثارواشیایيکهدرناحیهکالردشت
وتپههاياطرافبرحسبتصادفبهدستآمدهاست،
نشانميدهندکهاینمنطقهدردورههايگذشته،آباد
یا تنکابن است. بوده برخوردار ویژهاي تمدن از و
خوانده هم رستمدار دور گذشتههاي در شهسوار
ميشد.پادوسبانانتازمانشاهعباساولحکومت
محلياینمنطقهرادراختیارداشتند.ازدورانصفویهتا
ـ.قکهآغازسلطنتآغامحمدخانقاجار سال1209ه
است،اینشهرفیضنامیدهميشد.دردورهقاجاري
نامآنمجدداتنکابنخواندند.پسازسقوطقاجاریه
وبارويکارآمدنپهلوياولناماینشهرشهسوار
وباوقوعانقالباسالميمجدداتنکابنشد.تنکابن
امروزيشهريآبادودیدنياستکهپاركمليخشکه
دارانیکيازمکانهايدیدنياینشهرستانميباشد.

چالوس
چالوسازشهرهايقدیمياستانمازندراناستکه
درجلگهمیانيسواحلدریايخزرواقعشدهاست.نام
اینشهردرگذشتههايدورسالوسیاشالوسبودکه
درپیرامونآندوشهرکوچكدیگربهنامکبیرهوکچه
نیزوجودداشتهاست.بعضيازعلمايجغرافیادان،
چالوسراازآباديهايطبرستاندانستهاند.محمدبن
اویسازامرايدورهتسلطخلفايعربـبهدستور
شد. منصوب چالوس حکمراني به معتصم خلیفه
محمدبناویسخوددررویان)قسمتيازطبرستان(
استقراریافتوپسرشاحمدرابهحکومتچالوس
گمارد.شهرچالوسدرزمانحملهامیرتیمورتخریب
شدوسپستاقرنهايمتماديبهصورتروستایي
)1310( حاضر قرن اول دهه در درآمد. کوچك
بهصورتشهري آرام آرام پشتیبانيدولتوقت با
سازمانیافتهدرآمدوامروزهبهشهريزیباباامکانات

فراوانجهانگرديتبدیلشدهاست.
جاذبه های گردشگری:

-کاخاجابت
-کاخچايخوران

-آبشاراکاپل
-آبشارهریجان

-پاركجنگليچالوس
-پاركجنگلينمكآبرود

-دریاچهولشت
-دریاچهسددریوك
-مردابکندوچال

رامسر
رامسرکهدردامنهجنگلوساحلدریايمازندران
شهرهاي از است، شده واقع سرسبز فضایي در
برخي در ميرود. شمار به مازندران قدیمياستان
منابعومتونتاریخي،سابقهوپیشینهآنراحدودده
قرنذکرکردهاند.خاندانهايبزرگيدرشهررامسر
ميزیستندکهبیشترآنهاازساداتبودند.رامسرپیش
ازسال1310ه.قدهيآبادبهنامسختسربود.ازاین
سالبهبعدتغییراتمهميدرآنصورتگرفتوهم
اکنوناینشهرتاریخيازبهترینتفرجگاههايشمال
ایرانبهویژهازدیدگاهمسافرانوجهانگردانخارجي
است.رامسرشهريمجهزوکامالتوریستياستکه
آبشاررایجدهقلویکيازمکانهايدیدنيآنميباشد.

سواد كوه
شهرستانسوادکوهکهازترکیبوتوسعهفضاهاي
روستایيمناطقدرهايوکوهستانيشکلگرفتهاست،
اعتدالآبوهواوپوشش زیبايطبیعي، مناظر از
گیاهيانبوهبرخورداراستوباتوجهبهآثاردیدني
تاریخيپلورسك،غارهايمختلف،پلشاپور و
شیرگاهبهیکيازکانونهايجذبگردشگرانتبدیل
شدهاست.طبیعتاینشهرکوهستانيودرهايو

بسیارزیباست.
جاذبه های گردشگری:
-محلهقدیمآالشت

-قلعهکنگو
-برجالجیم
-پلورسك

قائم شهر
نامقدیمقائمشهر،عليآبادبود.عليآباددهي
اطراف اهالي بقعهايداشتوزیارتگاه بودکه
بود.اینبقعهتاسال1326هجريقمريباقيبود،
وليامروزهاثريازآننیست،قصرينیزاززمان
شاهعباسدرآنوجودداشت.ایندهکدهقدیميکه
باپیوستنآباديهايدیگربهآن،بهشهرمبدلشد،
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نوشهر كه در گذشته 
دهکده اي به نام 
خواجك يا خواچك 
بود، به علت وضعيت 
خاص ساحل و 
استعداد بندري 
كه محل رفت وآمد 
كشتي هاي تجاري 
بود، مورد توجه خاص 
حبيب اهلل خان سردار 
خلعتبري پدر محمد 
ولي خان تنکابني 
قرار گرفت و روي به 
آباداني گذاشت و به 
حبيب آباد معروف شد

در شد، نامگذاري شاهي هـ.ش 1314 سال در
دورههاياخیرموردتوجهقرارگرفتوبهصورت
شهرصنعتيدرآمد.دربرخيازمتونتاریخيبین
مسیرساريبهآملازناحیهايبهنامجمنویاچمنو
علي به بعدا گفتهميشود که است بردهشده نام
آباد،شاهيوفعالبهقائمشهرمعروفشدهاستو
ظاهراقدمتآنبهدورانساسانيیادوراناسپهبدان

طبرستانميرسد.
جاذبه های گردشگری:

-دریاچهگلپل
-چنارامامزادهیوسفرضا

 محمود آباد
محمودآباددرگذشتهکناربندرآملبودوبهعنوان
یکيازکانونهايحملونقلکاالهايتجاريایران
وروسیهایفاينقشميکرد.باتوسعهبنادرنوشهرو
انزليازاهمیتآنکاستهشد.شهرمحمودآبادامروزه
یکيازشهرهايحاشیهايدریايمازندراناستکهاز
تفرجگاههايساحليمناسببهشمارميرود.اینشهر
بهانواعخدماتجهانگرديوگردشگاهيتجهیزشده
استکهسواحلدریايخزرازمکانهايدیدنيآن

محسوبميشود.

 نكا
دردادههايمنابعتاریخيوجغرافیایيتادوره
قاجاراطالعدقیقيدربارهنکاوجودندارد،وليدر
منابعجغرافیادانانقروناولیهاسالميازشهريبه
ناممهربانیامیرداندرنزدیکينکاامروزيیادشده
است.نکاامروزيازتوسعهمحلهیاروستايتاریخ
نکا،طي70 بررويرودخانه پلي محلهدرجنب
علت به شهر این است. آمده بهوجود اخیر سال
ارتباطي راههاي داشتن و آهنسراسري راه عبور
و نفت انبارهاي چوبي، صنایع استقرار مناسب،
نیروگاهعظیمبرق،بهیکيازکانونهايتوسعهدر
استانمازندرانتبدیلشدهاست.سواحليزیبادارد
ودرنزدیكشبهجزیرهمیانکالهقرارگرفتهاست.

جاذبه های گردشگری:
-دریاچهاستخرپشت

-تاالبلپوپلنگان
-آبمعدنيقارمرض

نور
نوردرگذشتهبهسولدهمعروفبودوازقدیميترین
شهرهايمازندرانغربياست.وجهتسمیهنورمنتسب
انعکاس دلیلزالليآبو به نوراستکه بهرود
نوردرآنبهایننامخواندهشدهاست.شهرنوردر
موقعیتطبیعيوسوق بهسبب زمانهايگذشته
الجیشيازاهمیتویژهايبرخورداربودهاست،وجود
قالعواستحکاماتمتعدددراینمنطقهوکجور،مبین
اینادعااست.نورامروزيشهريزیباوتوسعهیافته

است.
جاذبه های گردشگری:

-کاختمیشان
-خانهنیمایوشیج

-قلعهبلده
-آبشارسواسره

-غارپیرزنخالي
-پاركجنگلينور

نوشهر
نامخواجك به دهکدهاي گذشته در که نوشهر
یاخواچكبود،بهعلتوضعیتخاصساحلو
استعدادبندريکهمحلرفتوآمدکشتيهايتجاري
بود،موردتوجهخاصحبیباهللخانسردارخلعتبري
پدرمحمدوليخانتنکابنيقرارگرفتورويبه
آبادانيگذاشتوبهحبیبآبادمعروفشد.درسال
1305بهواسطهتغییراتزیاديکهدرسیمايحبیبآباد
بهوجودآمد،بهدهنوتغییرنامدادوازآنپسبا
احداثساختمانهاوخیابانهاينوسازوتوسعهشهر
همراهباگسترشتاسیساتمتعددبندريواحداث

اسکلهدرسال1318نوشهرنامیدهشد.
جاذبه های گردشگری:

-پاركجنگليسيسنگان
-دریاچهخضرنبي

-بنايامامزادهطاهرومطهر

وضعيت راه هاي استان
در طولي بهصورت که اصلي شبکه بر عالوه
شبکههاي سایر یافته، استقرار شرقي–غربي مسیر
اصليبهصورتعرضي)شمالي-جنوبي(مازندران
هراز،چالوس تهران: ارتباطي راه سه ازطریق را
به دیگر ارتباطي محورهاي از و فیروزکوه و
استانهايگلستان،سمنان،خراسانوگیالنپیوند
ميدهد.احداثوراهاندازيآزادراهتهرانشمال
از کیلومتر( 120( ساعت 1/5 دسترسي فاصله با
طرحهايمحوريواستراتژیكکالنشهر)تهران
در استان راههاي تراکم بود. خواهد مازندران( –
6/9 فرعي راههاي و کیلومتر 2/2 اخیر سالهاي
کیلومتردریکصدکیلومترمربعاست.راههاياصلي
وفرعي)درجهیك(کهمعموالًدرمناطقجلگهاي
نسبتا کیفیت از دارد وجود کوهستاني بعضا و
مطلوببرخورداراستودارايمشخصههايفني
وهندسيمناسبيهستند.ازمجموع7503کیلومتر
راهاستان،2475کیلومترآسفالتهو3510کیلومتر

شوسهو1518کیلومترشنيميباشد.

ارتباط ريلي 
گلستان استان و تهران به را مازندران راهآهن،
متصلميسازد.اینخطبا23ایستگاه،292کیلومتر
طولدارد.مسافرجابهجاشدهاستاندرسالهاي
اخیرنزدیكبه370هزارنفر)3/8درصدکشور(،
اماحجمکااليتخلیهوبارگیريشدهبیشاز1/5
ميباشد. کشور( )6/5درصد سال در تن میلیون
مازندران ریلي حملونقل برنامههاي اولویت در
افزایش قابل بار، تن میلیون 4 بالقوه ظرفیت تا
ميباشد.حملکاالهايترانزیتيموادنفتيوذغال
سنگازطریقراهآهنصورتميگیرد.باتوجه
بهگسترشآتيظرفیتبندرامیرآبادبهشهرتا10
میلیونتنوتوسعهگردشگري،ضرورتاحداث
خطآهنجدیدشمال–تهرانوگیالن–مازندران
درطولساحلدرآیندهاجتنابناپذیرخواهدبود
کهنیازبهسرمایهگذاريداخليوخارجيدراین

بخشميباشد.
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زمستان گرچه 
سرما دارد ولي اين 

سرما را با گرماي 
بهاري تمام مي كند، 

خشکي درختان را 
با باران بهاري به 

پايان مي رساند، آن 
انار سرخ شب يلدا 

را با آغاز بهاري 
معطر به عطر سنبل 

و بنفشه مژده 
مي دهد و همه اينها 

نه اتمام سال و 
گذشتن عمر آدمي، 

بلکه مژده اميد به 
زندگي تازه و تالش 

براي موفقيت در 
آينده را خبر مي دهد

گنجشــكکوچکيراميشناســمکهآرزويپرستوبودندرسردارد.
همیشهحسرتکوچپرستوهاوپیکرطنازشانخوابشبرابراوحرام
وزندگيروزراازاودریغکردهاست.نميدانمچرادستبردارنیست؟
مگرگنجشكبودنچهعیبيداردکههمیشهدرآرزويپرستوبودناست.
ميگوید:»پرســتو،پرندهنایابياســتوازاینرومحبوبهمه،اما

گنجشكهافراوانند.«
بهاوميگویم:»محبوبیتباوفورهیچتناقضيندارد،محبوبیترانباید
ازدیگــرانگدایيکرد،بلکهبایدجوريرفتــارکردکهمحبوبهمگان
شــوي،آخرتنها،یکبارفرصتزیســتنبهتودادهشدهاست«.»ولياو

بهواسطهفکرمحدودشهمچنانادامهميدهد.«
ميگوید:»شایدپرستوهابهواسطهکوچشانمحبوبهمههستند.شاید
اگرماهممثلپرســتوهامدتيازجلويچشــمانهمهدورميشــدیم،

محبوبیتمانفزونيميیافت.«
امــامنحرفشراقبولندارمودرجوابشچنینگفتم:»منبهدوري
ودوســتيمعتقدنیســتم.منبهازدلبرودهرآنکهازدیدهرود،معتقدم،

روزگاراینگونهبهمننشاندادهاست.«
ميگوید:»چهرهیكپرستوزیباترازیكگنجشكاست.فکرنميکني

دلیلاینهمهشانسومحبوبیتدراینباشد.«
بهاوميگویم:»سیرتزیبابهازصورتنیکوست.«باطعنهميگوید:
»توچقدرحاضرجوابي.چراهرچهکهميگویمبيدرنگجوابميدهي.

بهقولشماآدمكهاهمیشهجوابدرآستینداري.«
درحالیکهاشــكدرچشــمانمحلقهزده،ميگویم:»نميدانم.شاید
ســالهايپیشمنهممثلتــوفکرميکردموهرلحظهســبديپراز
سوالهايرنگارنگدردستانمداشتموروزگاراینگونهپاسخگویمبود،
امــانهاینچنینبيدرنگ.زمانزیاديطولکشــیدتــامندرالبهالي
حوادثزندگياینپاســخهارایافتــم،امااکنونبيدرنــگبههمگان

ميگویمتاعمرآنهامثلمندرپيیافتنچیزهايباطلصرفنشود.«
کميتأملميکندوبعددوبارهازســرميگیرد.راستشرابخواهید،
دیگرحوصلهامراســربردهاست.اماباهمهاینحرفهااینچنینبه
اوميگویمشــایدقانعشود:»چراخودرابادیگرانقیاسميکني،تو
خودباش.قانعباشبهآنچههستيواحترامبگذاربهایدهخالقت.تو
همميتوانيگنجشــکيخوشــبختومحبوبباشي،حتيمحبوبتراز
کبكوپرســتووطاووسو...راســتشرابگو،اگرپرستوبوديالبد
زانويغــمطاووسنبودندربغلميگرفتي،یاشــایدميخواســتي
طوطيخوشســخنیامینايباذکاوتباشــي.راستيشدهتابهحال
دلتشــادباشدازکالغنبودن.کالغکهپرندهايروسیاهومهجوردر
دلهمگاناســت،بيهیچگناهي.همهاورانحسوشومميدانندواز
بامهايخانهشــانميرانند.پسشــاکرباشبرگنجشكبودنواین
همهگالیهمکن.البتهخداوندگارعالمبرايهرموجوديجايشکري
باقيگذاشتهاســتکهگاهيدرذهنمنوتونميگنجد.کالغهاهم
ميتوانندازبرايجغدنبودنخرســندباشند.«زیرلب،لبخندرضایتي
ميزنــدانگارجــوابســواالتبيپایانــشراگرفتهباشــد،بيهیچ
کالميپرهایشراآمادهپروازميکندوبهدوردســتهاميرودومن

همچناندلنگرانجغدهايشومم.

کمکمسوززمســتانبهلطافتجوانهزدنشــکوفههايصورتي
درحالوداعیکسالهاستوبهارباسالموسالمتيدوبارهسالجدید
رامژدهميدهدوشــکوفههايیاسبهآرامــشنمنمبارانبهارياز
جوانههايبهرنگســفیدوصورتيسربهبادميدهند...چهزیباست
اینتغییر،چقدرشــگفتانگیزاست.احسنتوآفرینبرخالقتمام
اینزیبایيها،ازبهارتازمســتان،ازپاییزتاتابستان،چهزیباستاین

نظمونظام...
زمســتانگرچهسرماداردولياینســرماراباگرمايبهاريتمام
ميکند،خشــکيدرختانرابابارانبهاريبهپایانميرساند،آنانار
ســرخشــبیلداراباآغازبهاريمعطربهعطرسنبلوبنفشهمژده
ميدهدوهمهاینهانهاتمامسالوگذشتنعمرآدمي،بلکهمژدهامید

بهزندگيتازهوتالشبرايموفقیتدرآیندهراخبرميدهد...
آینهوقرآنسفرههفتسینچهباحکمتوفکرطراحيومرسوم
شدهاســت،آینهرابرايجاليبرونوتابشنورخورشیدوگرماي
آنبــهزندگيوقــرآنرابرايجــاليدرونوهمراهيازاولعید
بهارستانتاآخرسفیديعیدزمستانرقمزدهاندوبهنوعيتمامهفت
سینکهبرســفرهزیبايعیدنشستهاستشیرینيوتلخيرانمایان
ميکنند.اگرزندگيبهشیرینيسیبیابهترشيسرکهباشدهیچوقت
دوستداشتنينیست،سیبوسرکهکنارهممعنايزیبايزندگيرا
جشــنميگیرند،ســبزيســبزهوقرمزيربانآنتضادســرديو
گرميروزگاررانشــانميدهدکهدرمجموعبلوغوعشقراهویدا
ساختهاستوسکهاینسفره،بهمعنايثروتوقدرتمادينیست

بلکهبرايرونقدرحالوآیندهنمادینشدهاست.
حالهمهماکهدرسفرههفتسینهستينشستهایم،بدوخوبمان
زیبایيهایــيراخلقکردهاســتکهاگرباتعمقوتفکربیشــتري
نظارهگرباشــیم،خواهیمفهمیدکهبدوخوبيوجودنداردبلکههمه
آنزاییدهذهنماســت،پساندیشــهکنیموخدمــتبههمنوعانرا
سرلوحهخودسازیموسپاسگزاريازخالقهستيرااصلبدانیم.

نوروزيسرشــارازموفقیتوســالمتيرابرايتماميهفتسین
نشینانهستيآرزومندم.

* كالس دوم دبيرستان

گنجشك ناسپاس....

چه زيباست اين نظم و نظام...

نوشین
غالم خاصي 

نسترن بشیري
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اولين روز بعد 
از تعطيالت بود، 
چهاردهم، كه رفتم 
سر كالس. بعد از 
كالس آقاي مدير 
با كروات نويي كه 
به خودش آويزان 
كرده بود گفت كه 
كارم دارد و بايد 
بروم اتاقش، رفتم، 
بسته اي از كشوي 
ميز خاكستري رنگ 
زوار درفته گوشه 
اتاقش درآورد و داد 
به من

چندروزيبــهآمدنعیدماندهبود.بیشــتر
بچههاغایــببودند،یــااکثرارفتــهبودندبه
شــهرهاوشهرســتانهايخودشــانیاگرفتار
کارهايعیدبودند.امااستادمابدونهیچتاخیري
آمدســرکالسوشروعکردبهدرسدادن.استاد
خشــكومقرراتيماخودمزیديشــدهبودبر
دشــواري»صدرا«.باالخرهکالسروبهپایانبود
کــهیکيازبچههاخیليآرامگفت:اســتادآخره
ســاليدیگهبسه!استادهمدســتيبهسرتهياز
مويخودکشــید!وعینکشراازرويچشمانش
برداشــتوهمینطورکهآنراميگذاشتروي
میز،خودشهمبــراياولینباررويصندليجا
گرفت.اســتاد50ســالهمانباآنکــتقهوهاي
سوختهايکهبهتنداشت،گفت:حاالکهتونستید
منروازدرسدادنبندازیدبذاریدخاطرهايرو

براتونتعریفکنم.
منحدودا21یا22ســالمبود،مشهدزندگي
ميکردیم،پدرومادرمکشاورزبودندبادستهاي
چروكخوردهوآفتابسوخته،دستهایيکههر
وقــتاونهــاروميدیــدمدلــمميخواســت
ببوسمشان،بویشانکنم،کاريکههیچوقتاجازه
آنرابهخودندادمباپدرمبکنمامادســتانمادرم
راهمیشهخیليآراممثل"ماشپلو"کهشبعید
بهشــبعیدميخوردیمبوميکردمودرآخربر
لبانمميگذاشتم.استادمانحاالقدريهمبابغض
کلماتشراجملهميکند:نميدونمبچههاشماهم
بهایــنپيبردیدکههرپدرومادريبويخاص
خودشــانرادارندیانه؟وليمــنبويمادرمرا
همیشــهزمانيکهنبــودودلتنگشميشــدماز
چادرکهنهسفیديکهگلهايقرمزریزرويآنها
نقشبستهبودحسميکردم،چادرراجلويدهان
وبینــيامميگرفتــموچنــددقیقهبــاآننفس

ميکشیدم...امانســبتبهپدرم؛مثلتمامپدرها؛
هیچوقتاجازهابرازاحساســاتپیدانکردمجز
یكبار،آنهمنهبهصورتمســتقیم.نزدیکيهاي
عیدبود،منتازهمعلمشــدهبودمواولینحقوقم
راهمگرفتهبودم،صبحبود،رفتمآبانبارتابراي
شســتنظروفصبحانــهآببیــارم.ازپلههاباال
ميآمــدمکهصدايخفیفهــق،هقمردانهايرا
شنیدم،ازهرپلهايکهباالميآمدمصدارابلندتر
ميشنیدم...استادحاالخودشهمگریهميکند...

پدرمبود،مادرهمآرامشميکرد،ميگفتآقا!
خدابزرگاســت،خدانمیذارهمــاپیشبچهها
کوچیكبشــیم،فوقشبهبچههاعیدينميدیم،
قرآنخداکهغلطنميشــهامــابابامگفت:خانم
نوههامونتــوتهرانبزرگشــدندوازماانتظار

دارند،نبایدفکرکنندکهما...
حاالدیگهماجراروشنترازاینبودکهبخواهم
دلیلگریههايبابامروازمادرمبپرســم،دســت
کردمتــويجیبم،100تومانبود،کلپوليکهاز
مدرسهگرفتهبودم،گذاشتمرويگیوههايپدرمو
خمشدموگیوههايپرازخاكوخليکههرروز

درزمینزراعي،همراهبابابودبوسیدم.
آنســالهمهخواهروبرادرامازتهرانآمدند
مشهد،بابچههايقدونیمقدکههرکدام»عمو«

و»دایي«نثارمميکردند.
بابابههرکدامازبچههاونوهها10تومانعیدي
داد،10تومانماندکهآنراهمبهعنوانعیديداد

بهمامان.
اولیــنروزبعدازتعطیالتبود،چهاردهم،که
رفتمسرکالس.بعدازکالسآقايمدیرباکروات
نویيکهبهخودشآویزانکردهبودگفتکهکارم
داردوبایدبروماتاقش،رفتم،بســتهايازکشوي
میزخاکســتريرنــگزواردرفتهگوشــهاتاقش

درآوردودادبهمن.
گفتم:اینچیه؟

»بازکنميفهمي«
بازکردم،900تومانپولنقدبود!

اینبرايچیه؟
»ازمرکزاومــده؛دراینچندماهکهاینجابودي
بچههارشدخوبيداشــتندبرايهمینمنازمرکز

خواستمتشویقتکنند.«
راســتشنميدونســتمکهاینچهمعنيميتونه
داشتهباشه،فقطدراونموقعناخودآگاهبهآقايمدیر

گفتماینباید1000تومانباشهنه900تومان!
مدیرگفتازکجاميدوني؟کســيبهتگفته؟

گفتم:نه،فقطحدسميزنم،همین.
راستشمدیرنميدونستبخندهیاازاینپررویي
منعصبانيبشــهامادرهرصورتگفتازمرکز

استعالمميگیردوخبرشرابهمنميدهد.
روزبعدتارفتماتاقمعلمانتاآمادهبشــمبراي
کالس،آقايمدیرخودشرابهمنرســاندوگفت:
مندیروزبهمحضرفتنتاســتعالمکردم،درست
گفتي،هزارتومانبودهنهنهصدتومان،اونکسيکه
بستهروآوردهصدتومانشراکشرفتهبودکهخودم
رفتمازشگرفتمامابرايدادنشیهشرطدارم...

»چهشرطي؟«
بگوببینمازکجاميدونســتي؟نگوحدسزدم

کهخندهداراست.
***

استادکميبهبرقچشــمانبچههاکهمشتاقانه
ميخواســتندجواباینســوالآقــايمدیررا
بشنوند،نگاهکردودستهطالیيعینکشراگرفت

وآنراپشتگوششجادادوگفت:
»بــهآقايمدیرگفتمهیچشــنیديکهخدا10

برابرعملنیکوکارانبهآنهاپاداشميدهد؟«

كالس درس استاد

خاطره اي از دكتر شفيعي كدكني
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اختالل ديگري 
كه در ايام نوروز 
به طور معمول در 

برنامه غذايي افراد 
رخ مي دهد، كمبود 
مصرف آب است. 
در تعطيالت عيد 

به علت آنکه افراد 
بيشتر اوقات خود را 

به سفر مي گذرانند يا 
صرف ديد و بازديد 
دوستان و اعضاي 

فاميل مي كنند، 
به طور معمول 

كمتر آب مصرف 
مي نمايندكمبود 

مصرف آب مي تواند 
اختالالت مهمي در 

سالمت انسان به جا 
گذارد

ت
اون

مع
در 

او 
دک

کن

45

شيريني ها 
زینتبخش که غذایي مواد مهمترین از یکي
شیرینيهاست. انواع است، نوروز میهمانيهاي
مصرفشیرینيدردیدوبازدیدهايعیدرواجزیادي
دارد.بهطورکليدرانواعمیهمانيها،شیرینيیکياز
مهمترینموادياستکهمورداستفادهقرارميگیرد.
افراطدرمصرفشیرینيميتواندلطماتفراواني
بهسالمتانسانواردسازد.یکياززیانهايمهم
مصرفزیادشیریني،چاقيوعوارضواختالالت
ناشيازآناست.موادقنديونشاستهايبهآساني
تبدیلبهچربيشدهودربدنذخیرهميشوندو
ایجادچاقيميکنند.ضمناافراطدرمصرفشیریني
موجب و کرده وارد لطمه دندانها سالمت به
پوسیدگيدندانهاميشود.همچنینباعثافزایش
که شده خون نامطلوب چربيهاي و خون فشار
اختالل رادچار قلبوعروق نهایتسالمت در
مينماید.بنابراینبهتراستدرایامنوروزواصوالً
درهمهاوقاتزندگيازافراطدرمصرفشیریني
وانواعموادشیرینخوددارينماییم.برخيتصور
ميکننددرایامجشنهاومراسمخاص،مجازبه

تغییرگستردهدربرنامهغذایيمعمولروزانههستند
وميتواننددرایناوقات،درمصرفبرخيموادي

کهبرايسالمتانسانمضراست،افراطکنند.

مواد غذايي حاوي فيبر
یکيدیگرازعوارضيکهمعموالبعدازتعطیالت
و یبوست ميشود، اشخاص گریبانگیر نوروز
اختالالتگوارشياست.علتمهمبروزاختالالت
گوارشي،افراطدرمصرفغذاونیزاستفادهزیاد
ازغذاهايچربوسرخکردهاست.یکيدیگراز
مهمتریندالیلیبوست،عدمیاکمبوداستفادهمواد

فیبريدارايباقیماندهاست.
میوه، از افراد معموالً نوروز تعطیالت ایام در
سبزي،ساالد،حبوباتوسایرموادغذایيحاوي
فیبر،کمتراستفادهميکنند.اینقبیلموادخوراکي
عالوهبرفیبر،حاويموادمغذيمفیديهستندکه
انساندارد.یکياز تاثیرقابلتوجهيدرسالمت
مهمترینخواصفیبريغذایي،پیشگیريازیبوست
ونیزدرمانایناختاللشایعقرنحاضراست.مواد
غذایيحاويفیبر،باعثتسریععبورغذاازدستگاه

گوارششدهوازبروزیبوستپیشگیريمينمایند.
ضمناًخواصمهمدیگرينیزدربردارند،ازجمله
و خون نامطلوب چربيهاي کاهش موجب آنکه
پیشگیري در و ميشوند فشارخون تعادل تنظیم
بهخصوص قلبيعروقيوسرطان بیماريهاي از

سرطانکولون)رودهبزرگ(موثرند.

مصرف آب كافي 
اختاللدیگريکهدرایامنوروزبهطورمعمول
افرادرخميدهد،کمبودمصرف برنامهغذایي در
آباست.درتعطیالتعیدبهعلتآنکهافرادبیشتر
دید صرف یا ميگذرانند سفر به را خود اوقات
بهطور فامیلميکنند، اعضاي بازدیددوستانو و
معمولکمترآبمصرفمينمایند.کمبودمصرف
به انسان مهميدرسالمت اختالالت ميتواند آب
و یبوست بروز موجب آنکه جمله از گذارد؛ جا

ناراحتيهايگوارشيناشيازآنشود.
واکنشهاي انجام در آب مصرف کمبود
بیوشیمیایيحیاتيکهدرداخلبدنانجامميشود،
اختاللایجادميکند.آبدرحفظسالمت،شادابي

 تغذيه در ايام نوروز
بهار، فصل رويش، طراوت، تازگي، ايام شادماني، تعطيالت نوروزي، ديد و بازديد و سفر براي ما ايرانيان است. طبعاً 

فعاليت هاي مختلف زندگي شامل الگوي غذا خوردن افراد نيز تحت تاثير اين تغييرات قرار مي گيرد. در ايام نوروز به دليل 
مهماني ها و مسافرت، افراد وقت چنداني صرف غذا خوردن نمي كنند و الگوهاي نادرست خوردن را در پيش مي گيرند كه در 
پايان تعطيالت با عوارض نامطلوب آن مانند اضافه وزن، افزايش چربي خون، افزايش خرابي دندان ها و... مواجه مي شوند. 
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مشکل ديگري كه به 
هنگام تعطيالت عيد 
معموالً در زندگي 
افراد رخ مي دهد، 
كمبود تحرک و 
فعاليت جسمي مانند 
پياده روي، ورزش 
و غيره است. به 
همين علت بسياري 
از اشخاص، بعد از 
ايام نوروز افزايش 
وزن پيدا مي كنند يا 
افراد در سنين باالتر 
مبتال به افزايش 
فشار يا چربي خون 
مي شوند

وطراوتپوستتاثیرمهميداردوکمبودمصرفآن
باعثکاهشرطوبتوطراوتپوستشدهویکي
ازعواملموثردرخشکيوپژمردهشدنپوستو

پیريوچروكشدنآناست.
و بهتر فعالیت باعث کافي، آب مصرف ضمناً
مناسبترکلیههادرتصفیهخونودفعموادزائد
ازبدنميشود.پسمصرفآبکافيرادربرنامه
غذایيروزانهخودفراموشنکنیم.اینموضوعباید
درتماماوقاتزندگي،اعمازروزهايعاديیاایام
خاصمانندنوروز،مسافرتوغیرهرعایتشود.
برخيازافرادفقطدرتابستانوروزهايگرمسال
آبمیلميکنندودرفصلسرد،بهعلتآنکهتشنه
نميشوند،آبکافيمصرفنميکنند.توجهداشته
باشیمکهدرتماماوقاتوروزهايزندگي،مانیازبه
مصرفآبداریموهرگزنبایستيمیزانآبمصرفي
که خاصي بیماريهاي در مگر دهیم، کاهش را
پزشكمصرفآبراممنوعیامحدودکردهباشد.

انجام ورزش و پياده روي 
مشکلدیگريکهبههنگامتعطیالتعیدمعموالً
درزندگيافرادرخميدهد،کمبودتحركوفعالیت
به است. غیره و ورزش پیادهروي، جسميمانند
همینعلتبسیاريازاشخاص،بعدازایامنوروز
افزایشوزنپیداميکنندیاافراددرسنینباالترمبتال

بهافزایشفشاریاچربيخونميشوند.
ورزشوتحركجسميمناسبروزانهبرايهمه
و پیر و وکوچك بزرگ مرد، و زن از اعم افراد
آنکه بر جسميعالوه فعالیت ضروریست. جوان
موجبکاهشچربيهاينامطلوبخونميشودو
افزایش از درتنظیمتعادلفشارخونموثراست،
وزنوچاقينیزپیشگیريکردهودرسالمتقلب
وعروقتاثیرمهميدارد.عالوهبرآن،روحیهسازي
وحفظشادابي،نشاطونیزپیشگیريازافسردگي،
بيحوصلگيواحساسکسالتبسیارموثراست.

توصيه هاي مهم 
بانگاهياجماليبرنکاتموردبررسي،ميتوانیم
مواردزیررابهطورخالصه،جهتبرخوردارياز
تغذیهصحیحوحفظهرچهبیشترسالمت،درایام

نوروز،پیشنهادنماییم:
و کنیم رعایت را اعتدال مغزها مصرف در -
از استفادهکنیم.بهخصوص ازآجیلبدوننمك
مصرفآجیلدراوقاتنزدیكبهوعدههاياصلي

غذایيخودداريشود.
میوههايدارايپوست بهخصوص میوهها از -
مثلمرکبات،کیويوامثالآندردیدوبازدیدهاي
ازمیوههایي عیداستفادهکنیم.درصورتاستفاده
کهباپوستمصرفميشوند)مانندسیب،انگور
کردن وضدعفوني ازشستوشو است بهتر و...(

آنهامطمئنشویم.
-ازمصرفسبزيخوردنوساالددرخارجاز

خانهخوددارينماییم،وليحتماًازاینموادغذایي
درایامنوروز،درخانهبهمقدارکافياستفادهکنیم.

-درمصرفشیرینيوموادشیرینبههیچوجه
نبایدافراطکنیم.سعينماییممصرفشیرینيرادر

ایامعیدبهحداقلبرسانیم.
پرچرب و سرخکرده غذاهاي مصرف -
بههیچوجهبرايسالمتانسانمفیدنیستوبهتر

استازمصرفاینقبیلغذاهاخوددارينماییم.
-مصرفحبوباترادرایامنوروزوبهطورکلي

درتماماوقاتزندگيفراموشنکنیم.
-درمصرفآبکافيکوتاهينکنیموروزانه
حدود6تا8لیوانآباستفادهنماییم.البتهدرسفرها
داشته اطمینان آب بودن بهداشتي و سالم از باید

باشیم.
نبایستي نوروز ایام در پیادهروي و ورزش  -
شادابي و سالمت حفظ در زیرا شود، فراموش
بدنوپیشگیريازبروزچاقي،یبوستوافزایش

چربيهاينامطلوبخونبسیارمفیداست.
-توجهداشتهباشیمکهدیدوبازدیدها،سفرهاي
نوروزوبرنامههايتلویزیوني،نظمخوابمارابر
همنزند،زیرااختاللدرنظمخواب،سالمتيبدنرا

بهخطرمياندازد.
افراد براي ایام این در که مسائلي جمله از -
خوردن هم به دلیل به که است این ميآید پیش
سفر، مهماني، از )ناشي خواب و استراحت زمان
اصلي غذاي وعده سه تلویزیوني( برنامههاي
مصرف مشخص زمان در شام( ناهار، )صبحانه،
اصلي وعدههاي از بعضي اینکه یا نميشود
مصرف عدم ميشود. حذف صبحانه( )خصوصاً
وعدههايغذایيدرزمانوساعاتمعینیاحذف
وعدههايغذایيسالمتانسانرابهخطرمياندازد
وفردرادرمعرضمشکالتگوارشيودرنهایت
که صورتي در همچنین ميدهد. قرار سوتغذیه
شیرینيهانزدیكوعدههاياصليغذامصرفشود
)بهدلیلاینکهبهسرعتجذبخونشدهوباعث
افزایشقندخونميشود(،فرداحساسسیريکرده
وتمایليبرايصرفوعدهاصليغذایيرانداردو
چوناینموادارزشتغذیهايباالیيندارندوحاوي
مقدارکافيموادمغذينیستندلذانميتوانندنیازهاي
تغذیهايانسانراتامینکنندواگرجانشینغذاي
اصليگردندباعثسوتغذیهبهخصوصدرکودکان
ونوجوانانخواهندشد.توصیهمابهشماایناست
کهحتماًسهوعدهغذاياصلي،خصوصاًصبحانهرا

مصرفکنید.
درماني، رژیمهاي شکست دالیل از یکي -
از افراد مسافرت در است. نوروزي سفرهاي
بهاصطالحFASTFOODها یا آماده غذاهاي
بیشتراستفادهميکننددرحاليکهتوصیهميکنیمکه
غذاهايسادهخانگي،سبزيومیوهفراوانميتواند
انتخاببهتريبرايشماوهمراهانتاندرسفرهاي

نوروزيباشد.

تغذيه كودكان در مسافرت 
مسافرتبابچههاسرگرمکنندهوجالباست.
دارد. هم را خودش به مخصوص مشکالت البته
چراکهمسافرتبرنامهغذایيروزانهرابههمميزند
غذاهاي غیراز غذاهایي هستیم مجبور بنابراین و

معمولرامصرفکنیم.
کودك تغذیه مراقب باید خیلي دلیل همین به
خوددرهنگامسفرباشید.اگرقبلازسفربرنامهریزي
کردهباشیم،ميتوانیماینمسائلراحلکنیم.درواقع
اگرتصمیمبگیریدکهغذاهايمغذيومفیدمصرف
برنامه تغییر با را بهراحتيميتوانیدخودتان کنید،
غذایيدرطيسفر،مطابقتدهید.البتهازآنجایي
به کهزمانمصرفوعدههايغذایيممکناست
همبریزدوزمانيکهکودكگرسنهاست،غذاآماده
مصرف و ریزهخواري به مجبور نتیجه در نباشد،
غذاي مقداري همیشه اگر البته ميشود. تنقالت
آمادهمثلساندویچکوکووکتلتهمراهتانباشد،از

ریزهخواريکودكجلوگیريخواهیدکرد.
درقطاریاهواپیمانیزميتوانیدهمینکارراکنید.
تاجایيکهامکانداردزمانخوابوخوردنکودك
راطوريتنظیمکنیدکهکودكدرآخرسفرگرسنهو
خستهنباشد.اگردرهتلیامحلاقامتشمایخچال
وجودداشتهباشد،بهراحتيميتوانیدغذايدلخواه
خودراتهیهومصرفکنید.همیشهیكشیشهآب

جوشیدهباخودهمراهداشتهباشید.
)شیرخوار( نوزاد با مسافرت میان این در
راحتترازکودکانياستکهراهميروند.اگرنوزاد
شیرمادرشراميخورد،مادربایدطبقیكبرنامه
شیرخشك نوزاد اگر دهد. شیر کودك به منظم،
در خشك شیر کردن درست ميکند، مصرف
شیشهازقبلراحتترازایناستکهطيسفرآن
که طوالني مسافرتهاي در البته کنید. درست را
زمانزیاديوقتميگیرد،برايجلوگیريازفساد
احتمالي،بایدپودرشیرخشكراهمراهداشتهباشید
وهرکجاالزمبود،آنرادرآبجوشیدهحلکرده
وبهکودكبدهید.بنابراینهمیشهیكشیشهآب
جوشیدهباخودهمراهداشتهباشید.اگرکودكغذاي
کمکيمثلسوپ،ماستو...راميخورد،بهتراست
غذايکودكرادرشیشهیاظروفتمیزيبریزیدو
درآنراببندیدکهحملآنراحتباشد.غذاهایي
کهکودكميتواندآنهارادردستشبگیردوبخورد،
نیزمناسبهستند. درسفر و...( )بیسکویت،کیك

فقطمراقبباشیدکهغذابهگلويکودكنپرد.
فراموشنکنیمدرمسافرتباهواپیما،نوزادانو
کودکانکمسن،هنگامبلندشدنونشستنهواپیما
ميکنند. درد و ناراحتي احساس خود گوش در
مکیدنشیشهشیر،پستانكیایكلیواننوشیدني
ایناحساسدردراکاهشميدهد.درضمنهمراه
بردنکودكدرمسافرتهايخارجازکشور،مشکل
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در عيد نوروز طبق 
آيين سنتي و مذهبي، 

مردم به ديدار هم 
رفته و سال نو را با 

ديد و بازديد دوستان 
و اقوام آغاز مي كنند. 
از ديرباز در اين ديد 

و بازديدها استفاده 
از آجيل رايج بوده 

است. براساس 
شواهد آجيل از 

1000 سال قبل از 
ميالد، به عنوان منبع 
غذايي انسان بوده 
و حاوي موادغذايي 

ارزشمندي است

براي غذا طعم بودن ناآشنا بر عالوه زیرا است،
کودك،بایدازسالمبودنغذانیزمطمئنشوید.

بنابرایناگربهکشوريرفتیدکهازسالمبودن
غذاهايآنمطمئننیستید،بایدنکاتزیررامورد

توجهقراردهید:
1-همیشهازشیشههايآبمعدني)آبسالمو

عاريازمیکروب(استفادهکنید.
2-نوشیدنيیخيمصرفنکنید.

3-میوهوسبزيهارابهخوبيشستهوپوست
بکنید.

4-ازمصرفغذايداغخودداريکنید.
5-هرگزبیرونازهتلغذانخورید.

و بشویید معدني باآب را دندانهايخود -6
مسواكکنید.

7-مراقبکودكخودباشیدتاچیزيدردهان
خودنگذارد.

توصيه  براي مسافران 
اگرمجبوربهصرفغذادراغذیهفروشيهاو
رستورانهايبینراههستید،ازتهیهبهداشتيغذاها
مطمئنشوید.درغیراینصورتازمصرفغذادر
اماکنغیربهداشتيدوريکنید،همچنینازغذاهاي
بستهبنديشدهاستفادهکنید.دقتکنید،قبلازخرید
موادغذایيبستهبنديشده،حتماًبهپروانهساختاز
وزارتبهداشت،درمانوآموزشپزشکيوتاریخ
همینطور کنید. توجه محصول انقضاي و تولید
در بجوشانید. حتماً مصرف از قبل را کنسروها
لبني فرآوردههاي و شیر مصرف از مسافرت طي
کشك و پنیر کره، خامه، جمله: از غیرپاستوریزه
مسافرت در اگر کنید. خودداري غیرپاستوریزه،
ازشیرخامغیرپاستوریزهشدید، استفاده به مجبور
درحالجوش دقیقه و10 راجوشانده آن حتماً

بههمبزنید.
در کنید. استفاده سالم آشامیدني آب از حتماً
صورتيکهازسالمبودنآبمصرفيخوداطمینان

ندارید،بایدآنراجوشاندهوسپسمصرفکنید.
مغازههاي و دستفروشها از را غذایيتان مواد
غیربهداشتيتهیهنکنید.فراموشنکنیدکهاسهال20
تا50درصدمسافرانرامبتالميکند.برايپیشگیري
ازاسهالدرمسافرت،ازغذاخوريهايغیربهداشتي
استفادهنکنیدودرتهیهومصرفغذاومیوه،نکات
و میوه کنید.مصرف رعایت دقت به را بهداشتي
کافي حد به کامل، شستشوي از پس باید سبزي
به ابتال صورت در شود. گندزدایي و انگلزدایي
اسهالدرمسافرت،بکوشیدمایعاتبیشتريمصرف
کنیدواگربهاسهالخونيیااسهالهمراهباتبباال
دچارشدید،حتمابهپزشكمراجعهکنید.همچنین
درصورتابتالبهاسهالدرمسافرت،ازمصرف
خودسرانهداروهاخودداريکنید،چونعوارضآنها

زیاداستواثريدرکاهشدورهاسهالندارند.
غذاهايخامونیمپزممکناستآلودهبهعوامل

عفونيباشند،بنابرایندرمسافرتازمصرفآنها
موادغذایي، مصرف از این بر عالوه کنید. پرهیز
مسافرت در دستفروشان نوشیدنيهاي بهویژه

بپرهیزید.
بهطورکليازهر10نفر9نفردرطولزندگي
خوددچاربیماريمسافرتيميشوند.اینبیماريکه
درکودکانشایعتراستموجبتهوع،استفراغو

سردرددرافرادحساسميشود.
اگربهحرکتحساسهستیدوبهبیماريمسافرت
به کامال مسیر درطول کنید ميشوید،سعي دچار
صندليخودروتکیهدهیدوصندليرابهحالنیمه
خوابیدهقراردهید.بهتراستدرقسمتيازوسیلهنقلیه
قراربگیریدکهکمترینتکانرادارد؛مثاًلدرمیانه
اتوبوس،صندليجلويخودرووکناربالهواپیما.
اگربهبیماريمسافرتمبتالهستیدازدرونخودرو
بهمناظرنگاهنکنیدیااگردرقایقیاکشتيهستید
بهموجهاننگریدوفقطبهافقچشمبدوزید.بهتر
دوري سیگار مانند تحریكکننده بوهاي از است
کنید.همچنینسعيکنیدازشبقبلازمسافرت،
نیز راه طول در و بخورید نوشیدني و غذا کمتر
شکمخودرانسبتاًخالينگهدارید.فقطزمانياز
دارواستفادهکنیدکهسایرتوصیههابرايشمامفیدنبوده
باشد.اینداروهارافقطباتجویزپزشكمصرفکنید.
البتهرانندهخودرونبایدازاینداروهااستفادهکند؛چون
موجبکاهشهوشیاريوافزایشاحتمالتصادف
ميشود.سعيکنیددرمسافرتیكکیفمخصوص
وسایلواقالمبهداشتيبههمراهداشتهباشید.دراین
کیفکارتیادفترچهبیمهخدماتدرمانيخودو
همسفرانتانوآخریننسخههايپزشکيتانرابگذارید.
همچنیناگرعینكاضافيداریدآنراهمراهخودببرید.
بیمارانقلبيهنگاممسافرتآخریننوارقلبونسخه
خودراهمراهداشتهباشند.اگرداروهایيرابهطورمرتب
مصرفميکنید،بهمقدارکافيآنهارابههمراهببرید.
اگرمبتالبهآسم،حساسیت،تشنجصرعي،بیماريهاي
قلبي،بیماريقندیابیماريخاصدیگريهستید،هنگام
مسافرتبرچسبهشداردهندهرويپیراهن،گردنبند
یامچبندداشتهباشید.درمسافرتمقداريداروهاي
اولیهمانندمسکنهايساده،پمادسوختگي،قرص
مسافرت،محلولهايضدعفونيووسایلزخمبندي
درکیفبهداشتيخودهمراهببرید.هنگاممسافرت،
درکیفبهداشتيخودنامونشانينزدیكتریناقوامو
آشنایانخودرابگذارید.هنگاممسافرت،کودکانراتنها
نگذارید.بهتراستبرگهايشاملنامونشانيکاملدر

جیبآنانقراردهید.

فوايد آجيل 
مذهبي، و سنتي آیین طبق نوروز عید در
و دید با را نو سال و رفته هم دیدار به مردم
بازدیددوستانواقوامآغازميکنند.ازدیربازدر
بوده رایج آجیل از استفاده بازدیدها و دید این
قبل سال 1000 از آجیل شواهد براساس است.

ازمیالد،بهعنوانمنبعغذایيانسانبودهوحاوي
موادغذایيارزشمندياست.

آجیلدارايفاکتورهايخوبضدسرطانياست،
ازطرفيدرتنظیمکلسیمخوننیزموثراست.

،EوBآجیلمنبعخوبيازفیبر،ویتامینهاي
نیاسین،آهن،اسیدفولیكوعناصريهمچونمنیزیم،
روي،سلنیم،پتاسیم،فسفروبیوتیناست.درهر30
گرمآجیل12تا14گرمچربيوجودداردکهاین
چربيبرخالفچربيهايحیوانيمثلکره،گوشت
و...درعروقرسوبنميکندوحتيموجبکاهش

میزانکلسترولوچربيبدخونميشود.
میزانانرژيوپروتیینموجوددرآجیلميتواند

نیازبدنراتامینکند.
آجیلباداشتندواسیدآمینهضروريبدندرکار

مغزبسیارموثرميباشد.

مصرفآجیلميتواندباعثکاهشبروزامراض
قلبيوعروقيگردد.مصرفآجیلازشیوعسرطان
وامراضلثهودهانجلوگیريميکند.آجیلباعث
ارتجاعي بهبودفعالیتلوزالمعدهشدهوخاصیت

عضالتراتقویتميکند.

نكات بهداشتي در مورد مصرف آجيل 
که شده رنگ آجیلهاي مصرف و خرید از
از کنید. خودداري دارند، سرطانزایي خاصیت
مصرفمغزگردوهایيکهبهدلیلکپكزدگي،سیاه
محصوالتي مصرف از  کنید. خودداري شدهاند،
مانندمعجونکهحاويپسته،باداموگردوازمنابع
سفر در بهویژه و جدي بهطور هستند نامطمئن
خودداريکنید.ازخریدومصرفانواعآجیلو
خشکبارازافراددورهگردوازمکانهایيکهمطمئن
نیستیداجتنابکنیدکالمآخراینکهدرهمهحالو
همهایاماصولتعادل،تنوعواعتدالدرغذاخوردن
رابهخاطرداشتهوبهکارببریمتاازکفایتتغذیهاي
مطلوبوسالمتيبهرهمندباشیم.ساليخوشهمراه

باتندرستيبرایتانآرزوميکنم.
* بخش آموزش و توسعه منابع انساني
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 »برو ولگردي كن 
رفيق« رنگ و بوي 

جنوب دارد، نه آن 
جنوب فقر زده و 
نکبت زده اي كه 
در آثار »چوبك« و 
»احمد محمود« و 
»ايوبي« مي بينيم. 
جنوب »مهدي 
ربي« امروزي 
است با آدم هايي 
امروزي. آدم هايي 
با دغدغه هايي 
مدرن، دغدغه ها 
و گرفتاري هايي 
كه حاصل زندگي 
شهري و تحصيالت 
دانشگاهي و دهکده 
شدن جهان است

 دوباره اون آهنگو بزن سم:یكفیلمنامهدرموردمرديبهاسمالن
اســتکهدربرابرزنهااعتمادبهنفسخیليپایینيداردوبرايجلبنظر
آنهاسعيميکندخودشراعوضکند.حاالکهزنشترکشکردهشدیدا

درپيهمراهيدیگرميباشد...
از این آب ننوشــيد:نمایــشنامهدرموردیكخانوادهتوریســت
آمریکایياســتکهدریكکشورکمونیســتبهجرمجاسوسيتحت
تعقیبهســتندوبهسفارتپناهميبرند.فیلمنامهدوستداشتنياست.
مثلاغلبکارهايووديآلنمایههايطنزودیالوگهايقشــنگوگیرا
دارد.سادهاستودرعینحالطنززیبایيدارد.نمایشنامهاشهمخوب
است.هردوياینداستانهاهمبابازيخودووديآلناجراشدهاست.
ووديآلنازدوســتدارانموسیقيجازهســتوخودشهمکالرینت
ميزند.ويباتعداديازدوســتانشدرهتليدرنیویوركدوشنبههاجاز
ميزنندوحتيبرايگرفتناســکاریکيازفیلمهایشبهمراســمنرفت
چونمراسماســکاربازمانایننوازندگیشتداخلداشت!درواقعاین
شمهايازشخصیتووديآلناست.حالببینیدکهچنینشخصیتيچه

جورنمایشنامهوفیلمنامهايميتواندبنویسد.

دراینکتابساختاراسطورهاي50فیلممعروفدنیابررسيشدهاستکه
اساسوبنیادآنراهنرداستانگویيتشکیلميدهد.ویتیالدربخشيازمقدمه
کتابیادآوريميکندوقتيایدهکتاب»اسطورهوسینما«رابه»کریسوگلر«
پیشــنهاددادمفکرشراهمنميکردمکهپايدرسختترین،عذابآورترین،
خونینترین،نشاطانگیزترینوارزشمندترینسفرحرفهايامميگذارم؛دراین

سفر،ازدهدنیايمختلفقلمروژانرهادیدنکردم.
مولفدهژانرســینمایيمجزاراانتخابکردهاست.ازهرژانرپنجفیلمرا
بهعنــواننمونهآوردهکــهدارايعناصريقدرتمندنــد؛یعنيعناصريکهبا
چارچوبآنژانرخاصهماهنگيوسازگاريدارند.هرفصلبابحثيدرباره
ویژگيساختاريواسطورهايآنژانرویژهآغازميشود.مولفتاکیددارداین
قواعدرانبایدقطعيوتغییرناپذیرتلقيکردبهعبارتدیگرقرارنیســتاین
قواعدحکمفرمولراپیداکنند.آنهاابزارياندکهميتوانبهعنوانتماشاگراز
آنهابرايدركبهتریكسفرسینمایيویژهوبهعنوانداستاننویسبرايارزیابي
یكژانردرحیننوشــتنفیلمنامهاســتفادهکرد.»حادثهوماجرا«،»وسترن«،
»وحشــت«،»تریلر«،»جنگي«،»درام«،»رمانس«،»کمديرمانتیك«،»کمدي«،

»علميتخیلي«و»فانتزي«ژانرهایياستکهویتیالانتخابکردهاست.

»بــروولگرديکــنرفیق«عنــواندومین
مجموعهداستان»مهديربي«استکهازسوي
»نشــرچشمه«منتشرشدهاست.پیشازاین،از
»مهديربي«مجموعهداســتان»آنگوشهدنج
ســمتچپ«منتشرشــدهبودکهبسیارمورد
توجهمنتقــدانوخوانندگانقــرارگرفت.گو
اینکهپیشرفت»مهديربي«درمجموعهداستان
دومشکامالمحســوساست.»مهديربي«در
مجموعهداســتاندومشبسیارقصهگوترظاهر
شدهاستوداستانهایشدر»بروولگرديکن
رفیق«بهاصطالحنفسدارندوخوانندهراهمراه

خودميکشانند.
هرچندنویسندهازتکنیكهايداستاننویسي
همغافلنبودهاســتوميتوانگفتعملگراتر
ازمجموعــهداســتاناولــشازتکینیكوفرم
اســتفادهکــردهاســتوآنهــارادرخدمت

داســتانگویيبهکارگرفتهاست.»بروولگردي
کنرفیق«ازچهارداســتانکوتاهتشــکیلشده
اســتکهباتوجهبهداستانهايکوتاهيکهاین
روزهامنتشرميشودداستانهاينسبتًابلنديبه
حسابميآیند.»بروولگرديکنرفیق«رنگو
بــويجنوبدارد،نــهآنجنوبفقــرزدهو
نکبــتزدهايکــهدرآثار»چوبــك«و»احمد

محمود«و»ایوبي«ميبینیم.
جنوب»مهديربي«امروزياستباآدمهایي
امروزي.آدمهایيبادغدغههایيمدرن،دغدغهها
وگرفتاريهایــيکهحاصلزندگيشــهريو
تحصیالتدانشــگاهيودهکدهشــدنجهان

است.شایدبههمیندالیلنسبتًاسادهباشد.
»بروولگــرديکنرفیــق«کموبیشازنظر
ساختاريوداســتانگویيساختاريیكدست
داردهرچندداســتانيمثل»شــماصدویازده

هســتید«وصلۀناجورياســتونسبتبهسه
داســتانقابلتاملدیگرکتــابازکیفیتپایین
تريبرخورداراســت.بهگمانمناینموضوع
بــهاســتراتژينویســندهاشدر برميگــردد
داستانگویيدراینداستانخاصکهبیشتربار

داستانرابردیالوگگذاشتهاست.
والبتهالزمبهذکراســتکــههیأتداوري
کتــابســال »یازدهمیــندورهيجایــزهي
نویســندگانومنتقدانمطبوعات«ازمیانهفت
نامزدنهایيدربخشادبیاتداســتانيمجموعه
داســتان»بروولگرديکنرفیق«نوشته»مهدي
ربي«رابهعنوانبهترینمجموعهداســتاِنساِل
1388انتخابکردهاســتوایــنکتابنامزد
جایزهگلشــیريهمشــدهواکنونجزیکياز
کتابهــايداســتانيپرفروشنشــرچشــمه

محسوبميشود.

برو ولگردي كن رفيق

دوباره اون آهنگو بزن سم اسطوره و سينما
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دكترين شوک: 
ظهور سرمايه داري 
فاجعه« كتابي است 
نوشته نائومي كالين 
روزنامه نگار و فعال 
سياسي كانادايي كه 

در آن در يك بررسي 
تاريخي كارنامه شيوه 
سرمايه دارِي »مکتب 

اقتصادي شيکاگو« 
اين بلشويك هاي 
تندرو نظام بازار 

آزاد ورق مي خورد، 
بلشويك هايي كه از 
طنز روزگار اين بار 

به جاي برنامه ريزي 
حداكثري اقتصادي، 

بي برنامه گي را در 
دستور كار خود دارند

کتــاب»مدیریتطرحهايتوســعهمنابعآب«
تألیفدکتررضااردکانیانودکترمهديضرغامي،
درشمارگانهزارنسخهازسويسازمانانتشارات
جهاددانشگاهيمنتشرشد.اینکتابدرششفصل
وچهارپیوستو103صفحهتهیهوتدوینشدهو
حاصلهمــکاريدکتررضااردکانیان،اســتادیار
دانشکدهمهندسيعمراندانشگاهصنعتيشریف،و
دکترمهديضرغامي،اســتادیاردانشکدهمهندسي
عمراندانشــگاهتبریز،است.مولفاناینکتابدر
پیشــگفتارآننوشــتهاند:»هدفاصلياینکتاب،
پردازشچگونگيســاختومعرفيیكسیستم
پشتیبانيتصمیمگیريچندمعیارهگروهياستتا
بتوانددراولویتبندياجرايطرحهايتوسعهمنابع
آبدرایــرانکارایيداشــتهباشــد.«درادامهاین
پیشگفتارآمدهاســت:»منابععلميمناسبدراین
زمینهبهزبانفارسيبســیارکمبودهوایننوشتار

تالشداردتاخألمذکــوررادرحدتوانخودپر
نماید.کتابحاضربرايکارشناســانبرنامهریزي
منابعآبومحیطزیستدرشرکتهايمهندسي
مشاوروسازمانهاياجرایيمفیدبودهونیزبراي
دانشــجویانتحصیالتتکمیليجالبوسودمند
خواهدبود.«دربخشدیگريازپیشگفتاراینکتاب
آمدهاست:»فصلاولاینکتاببهتصویربردارياز
فرآیندتصمیمگیريدرانتخابطرحهايتوســعه
منابعآبدرایرانپرداختهاست.اینفرآینددینامیك
بودهواینفصلکتابفرآیندموجوددرسال1385
راگزارشکردهاســت.مطابقیافتههاياینفصل،
لحاظمعیارهايمخالــفدراولویتبنديصحیح
اجرايطرحهايتوسعهمنابعآبدرایرانضروري
استکهدرفصل2کتاببهاینمهمپرداختهشده
است.«درادامهآمدهاست:»وليآنچهتوجهعمده
اینکتاببهآنمعطوفاست،ساختصحیحیك

مــدلوســپسایجــادتوانایيالزمبــرايدرك
واقعیتهايموجوددربخشآبایراناســت.لذا
مدلریاضيمناســبدرفصل3معرفيشــدهو
توسعهدادهخواهدشد.فصل4بهمعرفينرمافزار
GFDMکهبرايراحتيکاربرانومبتنيبرمدل
ریاضيتهیهشدهميپردازد.فصل5نحوهاستفادهاز
اینسیستمپشتیبانيدریكمطالعهمورديواقعي
است.«مولفانکتابدرادامهاینپیشگفتارنوشتهاند:
»تجربهمدیریتبههمپیوســتهمنابعآبدرسایر
کشورهاونیزایران،انتخابقلمروحوضهآبریزرا
بهعنوانمحدودهموثربرايمدیریتمنابعآبمورد
تأکیدقرارميدهد.لذایکــيازحوضههايآبریز
کشــور)حوضــهآبریزســفیدرود(بــاتوجهبه
خصوصیاتپیچیدهآنبرايموردپژوهيدرکاربرد
مــدلتصمیمگیريچندمعیــارهوگروهيدرنظر

گرفتهشدهاست.«

بررسي حضور سياسي- فرهنگي زن از ظهور 
زرتشت تا ظهور اسالم 

کتابدرهفتگفتارتنظیمشــدهاستوســاختارمفهومي»زن«رادر
تقسیماتيکهدرهرگفتارمشخصکردهتبیینميکند.

مریمعنبرســوزاینکتابرابدونمقدمهبهتمامشیرزنانآزادهایرانو
مرداندلیريکهشرافتمردانگيرادرکنارزنانپاسميدارندتقدیمکردهو
درتالشاستکهتقسیمبنديمنطقيومستنديراازحضورتاریخيزندر
پیشازاسالمترسیمکندتابدینوسیلهبهتحلیلوبررسيجایگاهادواري
زندراینســرزمینبپردازد.نگارندهدرگفتاراولنقشاجتماعيزندر
دورانپیشازتاریخوقبلازورودآریایيهاوهمچنیننظامکشاورزي
ومادرســاالريومبانيالوهیتزنراهمراهباالههبانوانبررسيميکند
وبــاورودآریایيهاوبهوســیلهتحلیلیونگبهنقشوحضورزندر
ماهیتاساطیرميپردازد.گفتاردومکهبهدورانپسازورودآریایيها
وسقوطسومرپرداخته،نقشزنرادرادواروتمدنهايکهنبررسي
کردهاســت.تااینکهدرگفتارسومبهجایگاهحماسيزندرتاریخمليو
حماسيایرانزمینميرسدکهشاملرویکردزندردورهپیشدادیانوکیانیان
ازدیدگاهشــاهنامهوباورهايدینيآنانپیشاززرتشتميشود.درگفتار
چهارمنویسندهبانگاهياجماليبراندیشهزرتشت،اصولاعتقادياشو
اوستابهعنوانکتابيمقدس،جایگاهزنرادرعصراوستابررسيميکند.
امادرگفتارپنجمنگارندهبهجایگاهاجتماعيزندردورانهخامنشــیان
ميپــردازدوطبقاتزنان،جایگاهمتفاوتآنها،چگونگيبنیانخانواده
وروابطزناشویيدرایندورانرابابحثدربارهتعددزوجاتوازدواج
بامحارموازدواجهايسیاســيدنبالميکند.درگفتارششمبهجایگاه
زندردورانســلوکیانواشــکانیانپرداخته
وجایگاهاجتماعيوطبقاتياورادرایندوران
بررسيميکندوسرانجامدرگفتارهفتمبهنقش
وجایــگاهزندرمتاخرتریــندورهپیــشاز

اسالميیعنيدورانساسانیانميپردازد.

دكترين شوک
اینروزهاکههمهجاســخنازتعدیلاقتصاديوریاضتوحذف
سوبسیدهاوتغییرقانونکاراست.بدنیستبدانیمکهاینهاهمهنتیجهاتخاذ
سیاستهاياقتصادينئولیبرالاست.اینکتابچالشيدرمقابلاینادعاي
نولیبرالياســتکهگویادموکراســيوبازارهايآزادرهاازقیدوشــرط
دوقلوهایيجدانشــدنياند.دراینکتابميبینیمکهاتفاقاسیاســتهاي
اقتصادينئولیبرالچهلطماتيبهزندگيروزمرهمردمزدهاست.خانمکالین
درجايجاياینکتابنشــانميدهدکهسرمایهداريبنیادگرانهفقطبا
دموکراسيعجیننیســت،بلکهنوزادياستکهقابلهاشبيرحمانهترین
شــکلهايقهرواجباربودهاست.قهرواجباريکهضرباتشهمبرپیکر
جامعهسیاسيونیزبربدنهايرنجورتعدادبيشماريازافرادجامعهوارد
آمدهاســت.»دکترینشوك:ظهورسرمایهداريفاجعه«کتابياستنوشته
نائوميکالینروزنامهنگاروفعالسیاسيکانادایيکهدرآندریكبررسي
تاریخــيکارنامهشــیوهســرمایهدارِي»مکتباقتصاديشــیکاگو«این
بلشویكهايتندرونظامبازارآزادورقميخورد،بلشویكهایيکهازطنز
روزگاراینباربهجايبرنامهریزيحداکثرياقتصادي،بيبرنامهگيرادر
دســتورکارخوددارند.کالینبهدقترهاوردهايسیاستهاياقتصادي
بروبچههايشیکاگواینشاگردانمیلتونفریدمنرادرکشورهایيمثلشیلي
پینوشه،روسیهیلتسین،آمریکايپساکاتریناوعراقپساجنگدنبالکردهو
آنراسرمایهداريبنیادگرایيتوصیفميکندکههمچونکمونیسماقتدارگرا
وسایرایدئولوژيهايخطرناكمشتاقخلوصيدستنیافتنيولوحسپیِد
نانوشتهاياستتا،بررويآن،جامعهنمونهونوینخودراکهبامهندسِي
اجتماعيشکلميدهدبناکند.اینمیلازنگاهکالیندقیقاًاینامرراتبیین

ميکنــدکهچرانظریــهپردازانبــازار،این
»آرتیستهايواقعيدنیا«اینقدربهبحرانهاو
فجایعگرایشدارندوموقعیتهايعاديو
غیرمصیبتبارباجاهطلبيهایشــانناسازگار

استوبهمذاقشانخوشنميآید.
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 اصال شايد 
تصورش هم مشکل 
باشد كه بدانيم 
در گوشه اي از 
همين شهر شلوغ، 
انسان هايي زيست 
مي كنند كه ديدن 
شرايطشان هم مو 
بر تن آدمي راست 
مي كند چه رسد به 
اينکه حتي براي 
لحظه اي خودمان را 
در جاي آنها تصور 
كنيم

سرهنگ81ســالهايکهکوهنورد،چترباز،مربيممتازاسکيازفدراسیونایرانوفرانسهومربي
کایتســوارياستهمگيمعرفيکنندهمردياستکهمجســمهاش48سالاستدرمیدانسربند

تهراننصبشدهاست.
اوعــالوهبرفتــحقلههايمختلف،بهدلیلهمــکاريدرعملیاتمربوطهبــهنجاتیكفروند
هواپیمايآمریکایيسقوطکردهدرقلهزردکوهبختیاريبهارتفاع3870متردرسرماي30درجهزیر
صفردرســال1340کهموفقبهنجاتافرادآنگشــتهازطرفرییسجمهوروقتآمریکا)کندي(

مداللیاقتنیزدریافتکردهاست.
اززمانساختمجسمهتابهامروزبیشازنیمقرنگذشتهآیاآنگونهزیستیمکهبعداز50سال
ازمانیزبهنیکيیادکنند؟درســال1337،پیشنهادحسنوجدانخوش،ازکوهنوردانباسابقهکشور،

براينصبیكمجسمهکوهنورديموردتأییدسایرکوهنوردانقرارگرفت.
اوپیشــنهادخودرانزدرییسفدراسیونکوهنوردي،ســرهنگبیات،برد.اینپیشنهادتاییدشدو
مهام،شــهرداروقتتهران،هزینهســاختآنراقبولکرد.ســرهنگبیاتکهرییسمرکزآموزش
کوهستانيارتشنیزبود،امیرشاهقدمي،گروهبانارتشومربيکوهنورديمرکزآموزشکوهستاني
ومربياسکيکشوررابهعنوانمدلبهاستادرضالعلریاحي،استاددانشکدههنرهايزیبا،مجسمهساز
وســرهنگارتش؛معرفيکردوشــهرداريمبلغ10000تومانهزینهســاختمجسمهراپرداخت.
درســال1338،مدلگچيآنآمادهودرمیدانســربندنصبوطيمراســميازآنپردهبرداريشد.
متأســفانهدرزمستانهمانســال،بهعلتبارندگيویخزدگي،دستوقسمتيازبدنهمجسمهخرد

شد.اینقسمتمدتهاباپرچمایرانپوشاندهشدهبود.
درسال1341،باپيگیرياستادرفعتيافشار،رییسوقتفدراسیون،مجسمهسیمانيآمادهشدو
خلیلمیالنيوعبدالحسینامینازطرففدراسیونمأمورنصبآنشدند.اینمجسمههنوزپابرجا
اســت.درآبانماهســال1350،بنابهپیشــنهادفدراســیونکوهنورديایرانوموافقتانجمنشهرو
شهرداريتهران،ناممیدانسربندبهمیدانکوهنوردانتغییریافت.مجسمهکوهنوردباارتفاعحدودسه

متر،نمادکوهنوردانشناختهميشود.

فراموش شدگان شهر شلوغ
شلوغيشــهرمارابه
کامخودکشــیدهاست،
نهتنهاجسمماراکهفکر
واحســاسمارا.خیلي
چیزهارافراموشکردهایم
وباسرعتيغیرقابلباور
ســوي و ســمت بــه
فراموشــيهايبیشترهمپیشميرویم.کمتر»با
هم«هستیموکمتر»بههم«فکرميکنیمودراین
بینالبتهســهمفراموشيبیشترازآنگذشتگاني
اســتکهدرجايجاياینشهررويتختو
بســترخودافتادهانــدو»درانتظارند«:درانتظار
صدایي،رفتي،آمدي،دستيکهبهگرميدستشان
رابفشــاردودهانيکهچندکلمــهايباآنانبه
گفتوگوبنشیند.کافياستسرمانرابهسمت
جنوبشهربرگردانیموباگردشفرماني،مسیر
کهریزك،خانههايســالمندانومحلنگهداري
معلوالنبيسرپرســترادرپیشگیریم.شاید
باورشمشکلباشــدگفتنازحالوروزتانرا
پسازدیداربااینان.صحنههایيتکاندهندهکه
ناخودآگاهانسانرابهیادجملهمعروفمصطفي
ملکیاناندیشــمندبزرگروزگارمامياندازدکه
ميگوید:»مننهدلنگرانســنتم،نهدلنگران
تجدد،نهدلنگرانتمدن،نهدلنگرانفرهنگو
نهدلنگرانهیچامرانتزاعيازاینقبیل.مندل
نگرانانسانهايگوشتوخونداريهستمکه
ميآیند،رنجميبرندوميروند«وبهراســتيکه
اینانســانهارنجيمسلمرانمایندگيميکنند:
رنجيکــهبههرحالبرآنهاوحالوروزشــان
مســتوليشدهاســتوآنهارادراینوضعیت
گرفتارساختهاســت.اصالشایدتصورشهم
مشکلباشدکهبدانیمدرگوشهايازهمینشهر
شــلوغ،انســانهایيزیســتميکنندکهدیدن
شرایطشانهمموبرتنآدميراستميکندچه
رسدبهاینکهحتيبرايلحظهايخودمانرادر
جــايآنهاتصورکنیــم.وقتيازمــانميگیرد
هفتهاي،ماهيیاحتيســاليیکباربهدیدارشان
برویموچشــمانمنتظرشــانرابیشازاینبر
درهایيکهشایدمدتهاباشدکسيازآنهاورود
پیدانکردهاست،درانتظارنگاهنداریمواینگفته
آلبرکامودر14دســامبر1957پسازدریافت
جایزهنوبلراباخودمرورکنیمکهميگفت»باید
بدانیمکهنميتوانیمازمصایبمشتركبگریزیمو
یگانهکارموجهماایناســتکهبانهایتتوامان
حرفکسانيرابزنیمکهنميتوانندحرفخودرا
بزنند.بایدحرفهمهکسانيرابزنیمکهاکنونودر
همینلحظهدارندرنجميکشند«...وبهراستيکه

اینرنجکشیدههاماراميخوانند...
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پژمان موسوي

امیر شاه قدمي

مجسمه 48 ساله ميدان سربند تهران كيست
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اميركبير
آلبوم اميركبيــر با خوانندگي شــهرام ناظري و 
آهنگســازي پژمان طاهري توســط انتشارات آواي 
باربد منتشــر شــد. این اثر داراي دو لوح فشرده به 
نام هاي »شــب هاي پایيزي« و »اميركبير« و شــامل 
قطعه هاي اجراشــده در كنسرت سال 1389 در شهر 
گرگان است. در لوح شماره یك كه به نام »شب هاي 
پایيزي« نامگذاري شده پنج قطعه صوتي و یك قطعه 

تصویري گنجانده شده است. 

بر سماع تنبور
آلبوم بر سماع تنبور با خوانندگي عليرضا قرباني 
و آهنگسازي پورناظري ها توسط انتشارات ایران گام 
منتشر شد. آلبوم بر ســماع تنبور 14 قطعه است و 
نام قطعات این آلبوم پيشــواز، آنسو مرو، بر سماع، 
در كوي عشــق، تكنوازي تنبــور، آوازي براي تو، 
پيش درآمد براي تو، تكنوازي تنبور، آواز عاشــقي، 
با عاشــقي، تكنوازي تنبور، آواز این كيست و نيمه 

شبان است. 

اي جان جان بي من مرو
تازه ترین آلبوم همایون شجریان و گروه دستان از 
سوي شــركت فرهنگي و هنري دل آواز منتشر شد. 
این آلبوم به آهنگســازي سعيد فرج پوري با اشعار 
موالنا، ســعدي و سياوش كســرایي در 10 قسمت 

ساخته شده است.

زماني براي دوست داشتن
كارگردان: ابراهيم فروزش

خالصه داستان: فيلم داســتان كودكي معلول و 
استثنایي است كه كنار پدر و مادر و برادر كوچكش 
زندگي مي كند و تــالش او براي برقراري ارتباط با 
اطرافيان به ویژه اعضا خانواده شرایط و موقعيت هاي 

مختلفي را در زندگي این افراد به وجود مي آورد.

چيزهايي هست كه نميداني
كارگردان: فردین صاحب الزماني

خالصه داستان: داستان این فيلم در مورد راننده 
آژانس كم حرفي به نام علي است كه با مسافرانش 
ارتباط برقرار نمي كند، فيلــم در مورد زندگي وي 

به صورت چند اپيزود ساخته شده است.

»تلفن همراه رييس جمهور« 
كارگردان: علي عطشاني

»تلفن همراه ریيس جمهور« فيلمي اجتماعي است 
كه درون مایه اي طنز دارد. مهدي هاشــمي در نقش 
اصلي و به عنوان كسي كه تلفن همراه ریيس جمهور 
را به شــكل اتفاقي خریداري مي كند، بازي كرده 
است. بهناز جعفري هم به عنوان زن خانواده و نقش 
مكمل در فيلم بازي مي كند و در سي امين جشنواره 
فيلم فجر توانست دیپلم افتخار بهترین بازیگر زن را 

دریافت كند.

 انتهاي خيابان هشتم
 كارگردان: عليرضا اميني

بازیگران: ترانه عليدوستي، صابر ابر، حامد بهداد
خالصه داســتان: نيلوفر و خانواده اش باید ظرف 
3 روز مبلغ ســنگيني را جور كنند، اما هرچه زمان 
مي گذرد، نيلوفر متوجه مي شود كه سرنوشت دیگري 

پيش روي اوست. در این بين اتفاقاتي مي افتد و...
»انتهاي خيابان هشتم« پس از »هفت دقيقه تا پایيز« 

جدیدترین ساخته عليرضا اميني است.

نمايش »نوروز پيروز« در سنگلج
نویسنده و كارگردان: جواد انصافي 

این نمایش از 25 بهمن تا 26 اسفند ماه در تماشاخانه 
سنگلج ساعت 00: 19 به روي صحنه مي رود. عالقه مندان 
جهت رزرو بليط این نمایش همه روزه به جز شــنبه ها 
مي توانند با گيشه تماشاخانه سنگلج تماس حاصل فرمایند. 

باروي بلند بابل
نویسنده و كارگردان: سيد مهدي فرجامي

رویارویي ذوالقرنين با یاجوج و ماجوج در شهر بابل. 
در شاهنامه و اوستا كسي كه مقابل یاجوج و ماجوج قرار 
مي گيرد اسكندر است و در كتاب عهد قدیم نام كوروش 
ذكر شده اســت. این در حالي است كه در قرآن كریم 
نام ذوالقرنين آورده شده است. این نمایش بدون اشاره 
به اسكندر یا كوروش بودن این پيامبر )همان گونه كه در 
قرآن كریم آمده( با تلفيق قصه اي فرعي نگاشته شده است.  
باروي بلند بابل، از تاریخ یكم اسفند تا تاریخ 28 اسفند 
هر روز ساعت 30: 19 در تاالر قشقایي به روي صحنه 

مي رود. بهاي بليت:  7,000 تومان

شرق، شرق است
كارگردان: مسعود رایگان

این نمایش در تماشاخانه ایرانشهر ساعت 20:30 
هر روز به جز شنبه ها اجرا مي شود. »شرق، شرق است« 
ماجراي خانواده اي آسوري ترك را روایت مي كند كه 
بيست و شش سال است به سوئد مهاجرت كرده اند و 
در استكهلم زندگي مي كنند. خانواده پدرساالر است و 
پدر به شدت تالش مي كند خانواده را با فرهنگ شرقي 
هدایت كند. همه چيز در دســتان پدر است و اوست 
كه درباره همه چيز تصميم مي گيرد؛ حتي پوشــش 
و شــریك زندگي آینده فرزندانش. اما فرزندان كه با 
فرهنگ اروپایي اسكاندیناوي بزرگ شده اند، این روش 

پدر را نمي پسندند.

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

اين روزها كم نيستند افرادي كه عالوه بر دغدغه هاي روزمره زندگي، دغدغه ديگري هم دارند؛دغدغه 
اي از جنس هنر. افرادي كه تا مجالي اينچنين مي يابند،تالش مي كنند تا لحظات فرا روي از زندگي روزمره 
خود را در مسيري هدايت كنند تا بتوانند از رهگذر آن، روح خود را تعالي بخشند و عالقمندان هنر را نيز 
از سرانگشتان هنرمندشان نصيبي رسانند. مهرنوش خالدي هم در اين ميان، از هنرمندان خوش ذوق و 
كوشا در عالم هنر است؛ هنرمندي كه دستانش قلم موي نقاشي و آرشه ويولن را به خوبي مي شناسند. 
وي در دوران كودكي موسيقي را زير نظر پدرش )استاد ويولن( تعليم ديده است  و تنها دغدغه آن 
روزهايش را »ترميم بخشيدن به گلوي خشك سازش و رسيدن به صوتي خوش مي داند«. او كه اين 
روزها عالوه بر كار و هنر، سخت مشغول پايان نامه  مقطع كارشناسي ارشدش هم هست،در پاسخ به 
درخواستمان براي انجام يك گفتگوي صميمانه با او، با رويي خوش از نشريه فراب استقبال كرد و حاصل 

آن شد گفتگويي كه در ادامه متن كاملش را مي خوانيد...

در آن ره اگر جان فشانم رواست
بحث  به  ورود  براي  لطفا  خالدي!  خانم  سركار  :

مختصري از بيوگرافي خود را براي همكاران عنوان نمایيد.
منمهرنوشخالديکارمندشرکتفراباینترنشنالهستم
کهازسال1385بهمجموعهفرابپیوستموازآنزمانتابه

امروزدراینشرکتفعالیتدارم.
و  )نقاشي  هنري  رشته  دو  در  شما  آنجایي كه  از  :
موسيقي( فعاليت دارید، ابتدا به مقوله هنر نقاشي مي پردازیم. 

نحوه ي آشنایي تان با این هنر را برایمان توضيح دهيد. 
عالقهمفرطوتوجهویژهايکهمنازهماندورانکودکي
بهنقاشيداشتمتاجایيبودکههرگاهقلموکاغذيدرکنارم
بودشروعبهکشیدنتصاویريکهدراطرافمبود،ميکردم؛این
ذوقمندرآندورانگاهيبااستقبالوگاهيهمباتعجب
اطرافیانروبهروميشد.همینامرشروعتازهايدرزندگيمن
بودبرايواردشدنبهدنیايرنگوهنر،بهدنیایيکهبعدازآن

آثارشتابهامروزیادگارياستازآندورانپرشور.
:چه شد كه نقاشي را به صورت حرفه اي دنبال كردید؟ 
پیشرفتدرهرمقطعوخالقیتذهنيکهاساتیدمازآن
سخنميگفتند،جرقهايشدجهتیافتنراهنهایيدراین
آرامش بودن، دنیايرنگ کنار تاجایيکهدر انفرادي هنر
وصفناپذیريرابهمنالقاميکردوسرشارازانرژيميشدم.
اینحسوصفناپذیرازنقاشيزمانيبهعرصهوجوديمنپا
نهادکهبعدازاتمامکار،حاصلونتیجهکارخودراميدیدمو
ازاینکهخالقاثريشدهامخودرادرفصلجدیدياززندگيام

حسميکردم.
:سبك منتخب شما در نقاشي، سبك رئال و فيكشن 

است.این سبك را برایمان معرفي مي كنيد؟ 
سبكرئالدرنقاشيسبکيآزاداستکهدستنقاشرادر
بهتصویردرآوردنهرآنچهدردنیايحقیقيدوستداردباز
ميگذارد،اماسبكفیکشنسبکينووجدیداستکهامروزه
بهعلتتضادهايرنگيبینندهرابیشتربهخودجلبميکند،
درواقعسبکياستکهباتضادرنگهايسیاهوسفیدبه
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همراهقسمتکوچکياز
یكتصویررنگيدرهم

آمیختهشدهاست.
معلوم  قرار  از  :
شما نمایشگاهي نيز چند 
سال پيش در موزه رضا 
اید.از  داشته  برپا  عباسي 
استقبالي  و  نمایشگاه  آن 
كه از آن صورت گرفت 

برایمان بگویيد؟ 
تجربهبسیاربهیادماندنيوزیبایيبود،اوایل
سال85بودکهبههمراهچهارنفرازهمدورهايهاي
کالسنقاشي،باهمکاريوتشویقاستادفرزانهام،
)جنابآقايفتوحي(سالنيازمجموعهسالنهاي
نمایشگاهموزهرضاعباسيرابرايچندروزبه
کارهاينقاشيخودماناختصاصدادیم،شورو
حالهرکدامماندرروزاولبازدیددیدنيبود،
خوشحاليودلشورهايکهتوصیفنشدنيبود،که

باخریدواستقبالبازدیدکنندههابیشترهمشد.
كسب  از  پس  و  امروز  مي كنيد  فكر  :
تجربه هاي مختلف، از جایگاهي كه در نقاشي 
امروز ایران به دست آورده اید راضي هستيد؟ 
اید جاي  ایستاده  امروز  كه  اینجا  مي كنيد  فكر 

شماست؟ 
ايکاشميشدبااجبارهايروزمرهزندگيکنار
آمدوآنهارابرايمدتيهمکهشدهکنارزدوبه
میلوسلیقهدرونيقدمبرداشتاماحیفکهکاري
بسدشواراست.خیليدوستداشتمجایگاهي
کههمیشهدرذهنمازنقاشبودنونقاشيتصور
که راه این در و ميآوردم بهدست را ميکردم
مطلوبدلوروحاماستسریعترقدمبرميداشتم
امابازهمخوشحالمکهفرصتراغنیمتشمردم
ودراینهنرپیشرفتموبااساتیديکهدنیایياز
روحوآرامشورنگرابهمنیاددادندآشناشدمو
توانستمجایگاهينهچندانویژهاماکوچكرابراي
خودکسبکنم.)بهامیدروزيکهبتوانمداشتههاي
ذهنيورنگهايدنیايبيکرانخالقتوانگرمرابه
دیدگانجمعبیاورمونشانيکوچكازتوانایيهاي

پروردگارمرابهتصویرکشانم(.
:سراغ موسيقي و نوازندگي برویم، از چه 

سالي نوازندگي ویولن را شروع كردید؟ 
ازآنجایيکهپدرماستادویولنهستندتمامدوران
کودکيمنباسازویولنوتكنوازيهايپدرم
سپريميشدوتكنوازيهاياودرتماملحظات،
خاطرهسازمنبودهوخواهدبود.اماورودجدي
منبهدنیايهنرنوازندگيویولن،پسازآشنایي
منبااجزاسازتوسطاستادم)پدرم(ودرمقطع

دبیرستانحاصلشد.
آیا  انتخاب كردید  ایراني را  چرا سبك  :

این انتخاب تاثيرگرفته از مسير هنري پدرتان بوده 
است؟ 

سنتي، سبك بگویم بهتر یا ایراني سبك بله،
سبکيعجینشدهباخونوگوشتوروحمن
بودکهبيتاثیرازنغمهوسازپدرنميتوانستباشد،
سبکيکهازکودکيمرابهوجدوگاهيهمبهحزن
بردهبود.موسیقيسنتيدردلوجانمنطوري
رخنهکردهبودکهبيخبرازحضورشبهجستجوي
آنبودموایندلیليبراينزدیكشدنبهاینعرصه

وایندنیايپرشوربود.
:بهترین خاطره اي كه در دوران كودكي از 

نوازندگي ویولن دارید را برایمان بگویيد. 
لحظاتباهنربودنحالازهرخانوادهوهر
شاخهايکهباشد،روحیهبخشوموجبطراوت
است،چراکهدنیایيبسغریبودلگرمکنندهدارد.
بهترینخاطراتمندرپلههاياولیهآشنایيباساز
ویولنخالصهميشود،نحوهبهدستگرفتنساز
ارتباطبرقرارکردنباسیمهاوآرشهنوازيباآن،
دنیايپیچیدهوبسظریفيرابهمننشانداد.یاد
گرفتمکهنوازندهسازبایداینروحیهدوبارهودوباره
ازنوسازراگرفتنوعشقبهسازراداشتهباشدو
اینکهباعشقدرونينواختههاياولیهوناخوشایند
رابهجانبخرد.خاطرهماندگارمنازصداهايزیر
وبماولیهاياستکهازآرشهنوازيهاياولیهاین
سازتولیدميکردم،زیرامنبهامیدترمیمبخشیدن
بهگلويخشكسازمورسیدنبهصوتيخوش
بودمکهبافریادهاياومواجهميشدموچهساده
بودمکهتصورمازدردستگرفتناینسازبهصدا

درآوردنخوشآنبود.
هنرمند  خانواده  یك  در  آنجایي كه  از  :
در  را  هنري  خانواده  یك  نقش  شدید،  بزرگ 

پيشرفت خود چگونه مي بينيد؟ 
بهقولدکترساورخاني)جامعهشناسمعاصر(،
خانوادهاساسيترینواحداجتماعياست.درواقع
اینواحدمبدابروزعواطفوکانونصمیمانهترین
روابطوتعامالتبینفردياست،فردیتدربستر
بهعبارتياصالتفردجدا جمعرشدميکندو
ازاصالتجمعنميباشد.اینمطلب،تنهابستري
محسوب ترقي پلههاي به رسیدن براي مطلوب
ميشودودلیليمحکمبهمنزلهپشتیبانيوحمایت
فرداست.خوشبهسعادتفرديکهاینبستر

مطلوبوایدهآلراباهمت
وپشتکاريکهایزدمنانبه
ويهدیهدادهاستتوامکند
وآنلحظهلحظهاياستکه
فشانم جان اگر ره آن »در

رواست«.
:اگر مهرنوش خالدي 
به دوران 7 یا 8 سالگي اش 
برگردد، براي وارد شدن به 
دنياي موسيقي، آیا باز هم ساز ویولن را انتخاب 

مي كند؟ 
کاشميشدگذشتهراتکرارکردیابهتربگویم
بهگذشتهاي بلوغحال بادرایتو کاشميشد
کهتعیینکنندهمسیرزندگياصليفرداستقدم
اگرمهرنوش بهجراتميتوانمبگویم گذاشت.
بر سالگياش هشت یا هفت دوره به خالدي
خاطر تعلق موسیقي و هنر دنیاي به ميگشت
پررنگتريميگرفتوشایدنامينامدارتررادراین
عرصهبرايخودکسبميکردوازهیچتالشي
فرو هنري مهارتهاي کسب و آموزش براي

نميگذاشتمخصوصادرنوازندگيسازویولن.
موسيقي(  و  )نقاشي  هنر  حيطه  در  آیا  :

فعاليت آموزشي هم داشتيد؟ 
خیليکمومقطعي.

:رشته اي كه شما در آن تحصيل مي كنيد 
این رشته  در  دارد؛ تحصيل  نام  زنان  مطالعات 
چه چيزي به داشته هاي شما اضافه كرده است و 
امروز پس از حدود دو سال تحصيل در آن، فكر 
مي كنيد كه زنان ایراني در طول تاریخ آیا آنچنان 
كه شایسته بوده است توانسته اند مدارج مختلف 
را طي كنند و به آنچه شایسته شان بوده است 
دست یابند؟ تحصيلتان در این رشته تا چه حد 

به شناخت بيشترتان از زن ایراني یاري رساند؟
حقوقزنانکهبابررسيوتجزیهتحلیلزنان
ازدوراناساطیريتابهامروز،تاریخيازهنرو
عملکردزنانرادرمحورهایيازجامعهشناسي،
حقوقوروانشناسيبیانميکند،تالقيشناختو
بینشبهترياززنوزنانایرانزمینرابهدانش
پژوهاناینرشتهارائهميدهد.درواقعاینرشته
بهتصویرکشیدنزنانبزرگو سهمبزرگيدر
مهارتهاي و توانایيها همراه به تاریخ نامدار
فطريوبالقوهآنانبهعهدهگرفتهاست.رشته
منپلکاناولیهشناختودركمتقابلهمنوعمن
محسوبميشودوميتوانمبگویمبااستنادبهاین
رشتهبهبیانعلميتريازمهارتهاوتوانایيهاي
پنهانهمنوعانماطالعیافتموهمینمنجربهاین
شدتادریچهپرباريازهنروجوديخودبرایم

حاصلشود.
* تيتر برگرفته شده از شعري از سعدي مي باشد
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در خرداد 1۳4۵ 
توسط تعدادی از 
كوه نوردان فعال آن 
روزگارشهر همدان 
احداث گرديده 
است
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صبحروزپنجشنبه22دیماهدرساعت6/15
دقیقهازمقابلساختمانمرکزیشرکتفراببه
طرفاستانهمدانحرکتمیکنیم.تعداداعضای
گروه12نفراستوطبقهماهنگیهایانجامشده
قراراستسهنفردیگرازدوستانکوهنورددرشهر
جوی شرایط بررسی شوند. ملحق ما به همدان
هواشناسیصورت معتبر ازطریقسایتهای که
گرفتنشانمیدادکهدرتمامیطولاجرایبرنامه
سهمگین بورانهای و توفانها بابت نباید خود
الوند باشیموکوهستان داشته ای همداندغدغه
بود. خواهد ما گروه پذیرای پایدار جوی با
حرکتمانبهطرفهمدانازمسیراستانقزوین
صورتمیگیرد.فاصلهتهران-همداندرحدود
این به 13 ساعت در ما و است کیلومتر 350
شهربزرگباچشماندازکامالزمستانیوسراسر

سپیدپوشکوهستانالوندشمیرسیم.
تاکنون، تاریخ ابتدای از که باستانی شهری
و درخشیده مان سرزمین قلب در نگینی چون
افتخاراتفرهنگی،علمی،ادبیوتاریخیبسیاری
هزار سه با است.همدان داده درخودجای را
در پایتخت اولین مدنیت، سابقه سال یکصد و
ایرانیعنیمادها نخستینتشکیالتحکومتیدر
بودکهدرآندورههگمتانهنامداشت.شهریکه
مانند بزرگی عارفان و ادیبان دانشمندان، جایگاه
و... الزمان بدیع باباطاهر، عینالقضات، سینا، ابن
در الوند قله صعود برای که مسیری است. بوده
تخت _ میشان دشت _ گرفتهایم»گنجنامه نظر

شهر گذاشتن سر پشت با بنابراین است. نادر«
همدان،بهطرفدرهعباسآبادمیرویموساعت
بهگنجنامهمیرسیم.محلیزیباکه 13/45دقیقه
باچشماندازآبشاروباغهایفراوان،نامخودرااز
داریوش زمان به مربوط سنگی بزرگ  کتیبه دو
در زمانی است. گرفته هخامنشی شاه خشایار و
انجام و ناهار برایصرف را ساعت یك حدود
نظر در گروه اعضای شخصی آمادهسازیهای
به حرکت آماده 15 ساعت در سپس و گرفته
حرکت مسیر در میشویم. میشان پناهگاه طرف
میگیریم تصمیم گنجنامه، ترك از کمیقبل و
دیداریکوتاهازسنگنبشتههایتاریخیآنداشته
باشیم.درهواییکامالسردودرمسیریپاکوب،
پناهگاه طرف به گنجنامه غربی دامنههای از
میشانمیرویم.بعدازتوقفیکوتاهدرارتفاعات
باالدستگنجنامهکهبهمنظورتوضیحاتموقعیت
جغرافیاییکوهستانالوندوهمچنینشکلاجرای
آغاز صعود برنامهی میگیرد، صورت برنامه
بسیار آرامو مانندهمیشهحرکتی میشود.گروه
است بهحدی هوا سرمای شدت و دارد منظم
کهتمامیوسایلوپوشاكزمستانیمورداستفاده
قرارمیگیرد.باعبورازدامنههایپرشیبابتدای
مسیر،ساعت16/30دقیقهبرروییالمنتهیبه
پناهگاهقرارمیگیریم.شدتباددرایننقطهفوق
العادهزیاداستونمیتوانیمهمانندقبلحرکت
راحتیداشتهباشیم.باافزایشارتفاع،چشماندازها
ومناظربیشتریازکوهستانهایزمستانیپیرامون

در میگیرد. قرار مان دیدگان مقابل در الوند
مجهز و بزرگ پناهگاه به دقیقه 17/15 ساعت
پناهگاه چنین با مواجهه میرسیم. میشان دشت
مجهزیدرجریانیكصعودزمستانی،ميتواند
گروههای برای باور قابل غیر تقریبا رویدادی
غذای تهیه امکان با پناهگاهی باشد. کوهنوردی
گرم،وجودخوابگاههایبزرگومجزابرایبانوان
صورت شوفاژ توسط که گرمایشی و آقایان و
میگیرد!میتوانیمبهگذرانشبیکامالراحتو
باشیم.ساختمانی امیدوار آسودهدردشتمیشان
ساخته 1355 سال در ایم شده مستقر آن در که
ارتفاع2700متر(درفاصلهیکمیازآن، شده)
پناهگاهیکوچکتروقدیمیترنیزوجودداردکه
درخرداد1345توسطتعدادیازکوهنوردانفعال
آنروزگارشهرهمداناحداثگردیدهاست.صبح
بیدارباش دقیقه 5/45 ساعت ماه دی 23 جمعه
انجاممیشودوبعدازصرفصبحانه،درساعت
و سرد فوقالعاده هوا میشویم. صعود آماده 7
پیش خوشبختانه و اما است. یخزده تمامیمسیر
لکهای حتی و بوده درست هواشناسی بینیهای
زالل و آبی آسمان زیر نمیشود. دیده نیز ابر
دشت از میرویم. باال طرف به آرام آرام الوند،
میشانعبورمیکنیموراهخودرابهطرفتخت
اینکه و مسیرصعود یخزدگی میگیریم. پی نادر
ندارد وجود مان تیم برای برفکوبی بهنام چیزی
پیشبینی بندی اززمان تر موجبمیشودسریع
بهقلهنزدیكشویم.ضمنآنکه،دوستانیکهدر

گزارش صعود زمستانی گروه كوه نوردی شركت فراب به قله الوند

زیـــــــــر آسمـــــــــان آبـــــــــی الـــــــــــوند

فرامرز نصیري 
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اجرای صعودهای 
كوه نوردی زمستانی ، 

فعاليتی دشوار و 
سنگين به شمار 

می آيد. گروه 
كوه نوردی شركت 

فراب تاكنون 
توانسته است 

موفقيت های ارزنده 
ای در كارنامه خود 

داشته باشد

ي
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نو
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ک
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تیمخودداریمنیزازورزیدهترینوباتجربهترین
هستند. فراب شرکت کوهنوردی گروه اعضای
همراهباآفتابیکهباالمیآیدوانگشتاندرخشان
ما میکشد الوند زده یخ تن بر را خود گرم و
نیزبهطرفباالمیرویم.اندکیقبلازرسیدنبه
تختنادر،خودنمائیماهازمیانصخرههایالوند،
همهدوربینهارابهسویخودمیکشاند...ساعت
8/15دقیقهبهتختنادرمیرسیم.دشتیبزرگو
گستردهوپوشیدهازبرفدرارتفاع3050متری.
استراحتیکوتاهرابرایتیمخوددرنظرمیگیریم.
طرف به غرب امتداد در مسیری نادر، تخت از
قلهایبهنامکالغالنمیرودوازمسیرینیزدر
جنوببرایدستیابیوصعودقلهاصلیالوند
استفادهمیشود.زیبائیچشماندازهائیکهمیبینیم
از است.چشماندازهائی نشدنی فراموش براستی
جنسسکوتوسپیدی.گویابهضیافتیازبرف
شدهایم.حرکت دعوت زیبائی و باد و آفتاب و
نادر تخت جنوبی زده یخ و تند شیبهای از
تحسینی درخور انضباط به اشاره میشود. آغاز
شرکت کوه گروه تیمیاعضای درحرکت که را

افزایش با کرد. فراموش نباید دارد وجود فراب
بریخزدگیودشواریمسیرهایصعود ارتفاع،
بسیار و دقیقه 9/45 ساعت میشود. افزوده نیز
جلوتراززمانبندیپیشبینیشدهخود،برفراز
اینکه از میگیریم. قرار الوند متری 3450 قله
شرکت صعود در توانستهاند گروه تمامیاعضای
داشتهباشندوباموفقیتآنرابهاتمامبرسانند،
راهنمایی و درخواست با خوشحالم... بهراستی
دوستوکوهنوردخوبهمدانیآقایعلیبیات
دیدنچشماندازی برای بود، همراه ما تیم با که
زیباترازقلهوصخرههایباشکوهالوند،تراورسی
ازدامنههایجنوبیانجامدادهوباعبورازالبالی
آنها کهروی زیبایی اشکال و زده یخ سنگهای
به را خود بود، آمده بوجود بادها شدت اثر در
جبههیغربیقلهمیرسانیم.وزشبادهایتندو
شدتسرمایهوا،اجازهتوقفبیشتررویقلهرا
بهمانميدهد.دوستانبهیکدیگرتبریكوخسته
نباشیدمیگویندوبعدازگرفتنعکسهاییادبود
بهطرف بازگشتخودرا ازهمانمسیرصعود،

تختنادروپناهگاهدشتمیشانآغازمیکنیم.

اجرایصعودهایکوهنوردیزمستانی،فعالیتی
دشواروسنگینبهشمارمیآید.گروهکوهنوردی
موفقیتهای است توانسته تاکنون فراب شرکت
اینجا در باشد. داشته کارنامهخود در ای ارزنده
الزممیدانمضمنتشکرازپشتیبانیوحمایتهای
صعود فراب، شرکت محترم مدیران جانبه همه
آنان به نیز را الوند قله به زمستانی موفقیتآمیز
واعضایگروهتبریكبگویم.بیشك،ساعتها
و تند شیبهای و سخت مسیرهای در تالش
فرسا، درسرماهایطاقت یخ و برف از پوشیده
اعضای باالی توان و استقامت اراده، از حکایت

گروهکوهنوردیشرکتفرابدارد.

اعضای شركت كننده در این صعود زمستانی:
خانم مریم وحيدی نسب ، خانم مهناز جليلی، 
خانم الله وقار به همراه همسرشان ، خانم آزاده 
همسرشان،  همراه  به  عربی  رضا  آقای  كرمی، 
آقای امير طالبی، آقای یزدان بخش زارع، آقای 
فرامرز  و  فيضيان  مهران  آقای  سقر،  اله  فيض 

نصيری )سرپرست(

قله الوند با ارتفاع 3450 متر یكی از شاخه های شرقی 

شهر  جنوب  كيلومتری  در 18  و  بوده  مركزی  زاگرس 

همدان واقع شده است. رشته كوه الوند در شمال غرب 

استان  در  چهل چشمه  و  خدابنده لو  كوهستان های  به 

اراك  استان  بلندی های  به  كردستان و در جنوب شرق 

قله ی  از  الراسی مرتفع و طوالنی  متصل مي باشد. خط 

الوند به قله ی یخچال )3580 متر(، استان همدان را به دو 

نيمه شمالی و جنوبی تقسيم كرده است. در فصول بهار 

و تابستان ، كوهستان الوند را می توان با دره های ژرف و 

سرسبز ، چمن زارها و چشمه ساران فراوان دید اما صعود 

زمستانی آن دشوار و مستلزم آمادگی كافی برای مقابله با 

سرمای شدید و برف و صخره های یخ زده است.
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اندراحواالت کارمندی
گوناگون

مدير حسود
مدیرمنابعانسانيبهمتقاضياستخدام:چرامدیرقبليتانشمارااخراجکرد؟

متقاضياستخدام:خبشمامیدونیدکهیكمدیرکسياستکهکنارميایستهونگاه
میکنهبقیهچطورکارميکنند.درسته؟

مدیر:دقیقا،پسشماچرااخراجشدید؟
متقاضياستخدام:آخهاونبهمنحسودیشميشدبراياینکههمهفکرميکردندمنمدیرم!

كليدواژه:  نقش مدیر؛ استخدام؛ اخراج؛ بهره وري

کارمند و چراغ جادو
یكکارمندازفرطبيحوصلگيبهجستوجودرقفسههايقدیمياتاقکارشمشغولشد.
درحینجستوجوبهیكچراغپیهسوزخیليقدیميبرخورد.باخودشفکرکردميتوانداز
آنبهعنوانیكشيزینتيدردکورخانهاشاستفادهکند.بنابراینآنراباخودبهخانهبرد.هنگام
تمیزکردنوپولیشچراغ،یكغولازچراغبیرونآمدوگفتکهميتواندسهآرزوياورا

برآوردهکند.
کارمندگفت:»یكنوشابهخیليخنكميخواهم.«غولنوشابهايخنكبایخرابراياوظاهر

کردواونیزخورد.
سپسکارمندگفت:»حاالدوستدارمدریكجزیرهزیباوخوشآبوهواکنارساحلباشم.«

ناگهانخودرادریكساحلزیباورویایيدید.
کارمندبرايآرزويسومخودگفت:»دوستدارمهرگزکارنکنم.«پوف!کارمندچشمهایش

رابازکردوخودرادراتاقکارشدید.

كليدواژه: بهره وري سازمان هاي دولتي؛ ساعت كار مفيد

اول ريیس
یكروزمسئولفروش،منشيدفترومدیرشرکتبرايناهاربهسمتسلفقدمميزدند.
یهویهچراغجادورويزمینپیداميکننوروياونرومالشمیدنوغولچراغظاهرمیشه.

غولمیگه:منبرايهرکدومازشمایكآرزوبرآوردهميکنم.منشيميپرهجلوومیگه:»اول
من،اولمن!...منميخوامکهتويباهاماسباشم،سواریهقایقبادبانيشیكباشموهیچنگراني

وغميازدنیانداشتهباشم»...پوووف!منشيناپدیدمیشه.
بعدمسئولفروشميپرهجلوومیگه:»حاالمن،حاالمن!...منميخوامتويهاوایيکنار
ساحللمبدم،یهماساژورشخصيویهمنبعبيانتهاينوشیدنيخنكداشتهباشموتمامعمرم

حالکنم«...پوووف!مسئولفروشهمناپدیدمیشه.
بعدغولبهمدیرمیگه:حاالنوبتتوئه.مدیرمیگه:»منميخوامکهاوندوتاهردوشونبعد

ازناهارتويشرکتباشن!«
نتیجهاخالقياینکههمیشهاجازهبدهکهرییستاولصحبتکنه.

كليدواژه: ریيس؛ كارمند

گردآورنده: رقیه زياری

زندگي، كار و بهره وري

ساختار اداري برخي سازمان هاي ايران

در هيچ شرايطي نااميد نشو!






