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اولين واحد نيروگاه 1000 مگاواتي تلمبه ذخيره اي س��ياه 
بيشه با موفقيت سنكرون شد.

ب��ه گزارش رواب��ط عمومي در اطالعيه ش��ركت به همين 
مناسبت آمده است: بدين وسيله سنكرون موفقيت آميز اولين 
واحد نيروگاه 1000 مگاواتي تلمبه ذخيره اي سياه بيشه را كه 

ماحصل همت و تالش شبانه روزي كليه همكاران گرامي در 
بخشهاي مختلف گروه فراب بوده است، تبريك عرض كرده 
و اميد است تا در آينده نزديك واحدهاي ديگر نيز تكميل و 
با شبكه كشوري سنكرون شود. الزم به ذكر است كه اين مهم 

در تاريخ 16 ارديبهشت ماه 1392 محقق شد. 

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 ادامهخاکبرداريترنچ-پروژهNGLخارگ

 ادامهنصبتجهیزاتسنگین
LNGپروژهایران-)E,H 1901(

LNGتکمیلفعالیتهايسیویل-پروژهایران 

BوAبویلرواحد Refractoryاجراي  
وادامهاجرايجوشکاريهايپوششداخلي

بویلرواحدD-پروژهNGLخارگ

LNGادامهنصبسازههايفلزي-پروژهایران 

اخبار سازمان

اخبار نوتاش

گسترش فعاليت نوتاش
 در پااليشگاه ستاره خليج فارس

موفقيت نوتاش در مناقصه اجراي 
عمليات نصب الكتريكال و كابل كشي  

پااليشگاه ميعانات گازي بندر عباس

سنكرون اولين واحد نيروگاه 1000 مگاواتي
 تلمبه ذخيره اي سياه بيشه

     ش��ركت نوت��اش موفق ش��د در رقابت با 7 ش��ركت، 
برنده مناقصه اجراي عمليات نصب الكتريكال و كابل كش��ي  

پااليشگاه ميعانات گازي بندر عباس شود.
 در اين مناقصه، پيش��نهاد مالي و فن����ي مناس��ب شركت 

نوتاش در مجموع، حائز رتبه اول شد. 
پ��س از اعالم اين موضوع از س��وي ناردي��س، بالفاصله 
ش��ركت نوتاش عمليات اجرايي مربوط به اين پروژه را آغاز 
كرده و متعاقبا ش��ركت نارديس نسبت به ارسال ابالغيه آغاز 

كار اقدام كرد.

به دنبال حضور موفق شركت نوتاش در اجراي عمليات 
پايپينگ واحد هاي تحت پيمان شركت نارديس درپااليشگاه 
ميعانات گازي بندر عباس، شركت نوتاش توانست موافقت 
نارديس را جهت نصب كلي��ه تجهيزات مكانيكي موجود 
در س��ايت از جمله دو دس��تگاه Deaerator، تجهيزات 
تصفيه آب و پمپ هاي آتش نشاني جلب كرده و عمليات 
نصب تجهيزات را در مدت مقرر به انجام برساند. همچنين 
مديريت بچينگ شركت نارديس از دي ماه 91 به مدت 14 
ماه به ش��ركت نوتاش واگذار شد كه عمليات بهره برداري 
از آن آغاز ش��د و ارائه خدمات در ش��رايط بس��يار خوبي 

ادامه دارد.



اخبار نارديس

در راستاي   توسعه بازارهاي هدف و خدمات جديد، موافقتنامه 
سه جانبه مشاركت در پروژه هاي عمران و خدمات شهري كشور 
عراق في مابين ش��ركت هاي فراب و نارديس و گروه شركت هاي 
شهريار در دفتر شركت فراب امضا و مبادله گرديد. در صورت توسعه 
بازار هاي هدف اين قرارداد قابل تعميم به ديگر كشورها هم مي باشد.  
گروه شركتهاي شهريار يك شركت تعاوني از كاركنان و بازنشستگان 
ش��هرداري تهران مي باش��د كه بيش از 58000 نفر سهامدار دارد و 
بصورت كامال خصوصي اداره مي گردد. اين گروه شامل شركتهاي 

نام آشناي زير مي باشد.
- شركت مطالعات جامع حمل و نقل ترافيك تهران
- شركت عرف ايران )عالئم راهنمايي  و فني ايران(

- شركت خودرو سرويس شهر، خدمات حمل و نقل شهري
- شركت حمل و نقل و كاالي تهران )پيك بادپا(

- ش��ركت عمراني كاركنان ش��هرداري تهران، فعال در زمينه 
عمران شهري) راه و باند و ابنيه(، ترافيكي و مبلمان شهري

- ش��ركت بازرگاني و بهره ب��رداري كاركنان تهران. فعال در 
زمينه تهيه تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز شهرداري تهران

- ش��ركت بهساز نگهدار ش��هر. مجري پروژه هاي خدمات 
شهري و زيست محيطي

شركت فناوري اطالعات كاركنان شهر تهران. 
- شركت تهران گشت طاليي. مديريت مسافرتهاي گروهي، 

گشت هاي داخلي و خارجي
همچنين هلدينگ ش��هريار داراي 5درصد سهام بانك شهر، 
36درصد س��هام بيمه شهر، 20درصد س��هام شركت ساختمان 
عمران شهر پايدار، 10درصد سهام شركت جهان اقتصاد و سرمايه 

آتيه ايرانيان و 40 درصد سهام شركت تيوا پيك شهر مي باشد.

عمليات اجراي فونداس��يون وديواره ترانس هاي پااليش��گاه 
ميعان��ات گازي بندرعباس  به پايان رس��يد. به گزارش نارديس، 
درپروژه پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس تعداد 9 عدد ترانس 
مربوط به ژنراتورهاي گازي و بخاري موجود است كه در واحد21  

ناحيه يوتيليتي قرار گرفته و تامين برق مورد نياز پااليشگاه توسط 
آنها انجام خواهد شد، عمليات اجرايي آنها باحجمي بيش از2000 
مترمكع��ب بتن ريزي و 5000 مترمربع قالب بندي و بالغ بر3000 

مترمكعب عمليات خاكبرداري به اتمام رسيده است.

سرخط اخبار شركت نوتاش

 حملتجهیزاتسنگینازلیدانبهسایت
LNGپروژهایران-)E,H 1901(

 اجرايNet.Pit-پروژهنیروگاه
سیکلترکیبيشیرکوهیزد

 سنگچینيدیوارحائل-پروژهنیروگاهسیکل
ترکیبيشیرکوهیزد

 اجرايفعالیتهايساختمانWTP-پروژه
نیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزد

معماري تکمیلي فعالیتهاي اجراي   
ساختمانایستگاهآتشنشاني-پروژهنیروگاه

سیکلترکیبيشیرکوهیزد

امضاي موافقتنامه سه جانبه مشاركت 
در پروژه هاي عمران و خدمات شهري عراق 

اتمام عمليات اجراي فونداسيون وديواره ترانس هاي 
پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس



هفتمي��ن جش��نواره صنعتی مكانيك ش��ريف، با هدف 
توسعه كارآفرينی و ارتباط هرچه موثرتر صنعت و دانشگاه 
در حالي در روزهای 10 و 11 ارديبهش��ت ماه برگزار شد 

كه شركت فراب يكي از حاميان اصلي برگزاري آن بود.
به گزارش روابط عمومي، مراس��م افتتاحيه جش��نواره 
صب��ح روز 10 ارديبهش��ت ب��ا حض��ور اعض��ای هيئت 
علمی دانش��كده مهندس��ی مكانيك، نماين��دگان  حاميان، 
دانش��جويان و فارغ التحصيالن دانش��كده برگزار ش��د. در 
اين مراسم محمدحسن س��عيدی، معاون آموزش دانشگاه 
شريف،حسن س��االريه، دبير جش��نواره و مهندس لطفی، 
معاون توانمند س��ازی و مش��اركت های مردمی شهرداری 
تهران  به س��خنرانی در حوزه كارآفرينی و ارتباط صنعت 
و دانشگاه پرداختند. همچنين در اين روز نمايشگاه جانبی 
جش��نواره با هدف رونمايی از دس��تاورد های صنعتی و با 
حضور شركت های مطرح در زمينه های مختلف صنعتی و 

كارآفرينان برتر برپا گرديد.
همچنين نمايش��گاه محيط مذاكره صنعت و دانش��گاه به 
منظ��ور ارائه دس��تاوردها و معرفي توانمندي ه��ا و با هدف 
ارتباط هرچه بيش��تر صنعت و دانشگاه طي روزهاي  10الي 
11ارديبهش��ت و در فضاي��ي به وس��عت 200 متر مربع و با 
حضور ش��ركت ها و واحدهاي صنعتي برگزار شد.در بخش 
ديگر اين نمايشگاه، آزمايشگاه ها و قطب هاي علمي دانشكده 
مهندس��ي مكانيك ب��ه معرف��ي و ارائه آخرين دس��تاوردها 
و توانمندي ه��اي خ��ود پرداختند. ش��ركت هاي حاضر در 

نمايش��گاه محيط مذاكره صنعت و دانشگاه عبارت بودند از  
ش��ركت فراب،كاوش آزمون، پارک فناوری پرديس،تجارت 
الكترونيك اول،بلور ستايش،ش��ركت مهندس��ی و س��اخت 
توربين مپنا )ت��وگا(، سازمان فنی حرفه ای كل كشور )استان 
البرز(، گروه پژوهشی توان بخشی دانشكده مهندسی مكانيك 
شريف،انج�من مه�ندسی مكانيك ايران، پژوهشك��ده شه�يد 

رض��ايی، ص�ناي�ع هواف�ض�ای ف�رن�اس.

تاریخچه جشنواره 
اولين جش��نواره ی صنعتی مكانيك در آذر ماه سال 85 به 
منظور آش��نايی بيشتر دانشجويان و فارغ التحصيالن جوان با 
ويژگی ها و پتانسيل های صنعتی كشور برگزارشد.در دومين 
س��ال برگزاری جش��نواره در آبان 86 با استقبال  بيش از 40 
ش��ركت و مركز پژوهش��ی رو به رو ش��د تا برگزاركنندگان 
جش��نواره با اراده ای مصمم تر  به برگزاری دوره های س��وم 
چهارم پنجم وشش��م اقدام نمايند در دوره ی چهارم صنايع 
حضور پر رنگ تری نس��بت به دوره ای پيش��ين داشته اند و 
از  بزرگترين و باكيفيت ترين دوره های جش��نواره می توان 

به جشنواره ی پنجم اشاره كرد كه در بهمن 89 برگزار شد.

اهداف کلی جشنواره
- ايج��اد فرص��ت مش��اوره صناي��ع با اعض��اي هيئت 
علمي دانشكده مهندس��ي مكانيك دانشگاه صنعتي شريف 
براي حل مش��كالت صنعتي و ترغيب دانشجويان نخبه به 

كار در داخل كشور.

اخبارداخلی

اخبار نمايشگاه

حضور فراب در نمايشگاه و 
کنفرانس بين المللي

Power Gen India 2013 
 Power Gen India 2013  نمايشگاه
 May 8 - 6( از 16 الي 18 ارديبهشت
2013( در كشور هند و در شهر بمبئي 

برگزار گرديد.
هزار   10 حدود  پذيراي  نمايشگاه  اين 
و  بود  بازديدكننده  و  شركت كننده 
آلستوم،  مانند  المللي  بين  شركت هاي 
فويت، بي اچ اي ال هند، ال اند تي هند و 
ديگر شركتهاي معتبر از كشور هندوستان 
و شركت هاي بين المللي از سراسر جهان 
شركت  كنفرانس  و  نمايشگاه  اين  در 

داشتند.  
بخش در  گذشته  سال   فراب 
و  نمايشگاه   Hydro Vision 2012  
 Power Gen بخش  در  جاري  سال 
هندوستان  كشور  در  نمايشگاه   2013

مشاركت داشت.

اخبار نمايشگاه

جشنواره هفتم صنعتی مکانیک شریف برگزار شد

فراب در »شريف«



اخبار شركت تجارت و سرمايه

شروع پروژه راه اندازي بزرگترين 
بازار ابزار و يراق کشور

پارسيان،   گروه  با  قرارداد  عقد  دنبال  به 
بازاريابي  و  بهسازي  اجرايي  عمليات 
با  فجر  بزرگ  بازار  تجاري  واحدهاي 

انجام فعاليت هاي زير آغاز شد:
- تغيير نام و طراحي آرم جديد

- تهيه برنامه زمانبندي پروژه
- عقد قراردادهاي تاسيسات، نظافت و 

سرويس آسانسورها
-  طراحي نماهاي بيروني و داخلي بازار

- تجهيز و راه اندازي دفتر پروژه
- سرويس موتورخانه و تاسيسات

- سرويس 16 دستگاه آسانسور

حمل ترانس قدرت
نيروگاه استان گيالن

گيالن  حرارتي  نيروگاه  قدرت  ترانس 
و  تجارت  شركت  بوژي هاي  توسط 

سرمايه گروه فراب به رودبار رسيد. 
اين ترانس كه 154 تن وزن دارد حركت 
خود را در هفته آخر فروردين ماه از مبداء 
استان  مقصد  به  ترانسفو  ايران  شركت 
گيالن آغاز كرده است.  شايان ذكر است 
برق  برق گيالن توسط شركت  نيروگاه 
منطقه اي استان گيالن احداث و بعد از 
شهرستان رشت در منطقه پيركال چاي 

واقع شده است.

اخبار شركت تجارت و سرمايه

عقد قرارداد مشاركت در انجام عمليات ساختماني 

-كاه��ش هزينه های مصرف��ی و افزاي��ش بازدهی در 
صنعت با به كارگيری ظرفيتهاي علمي داخل كشور جهت 

حل مشكالت و رفع نيازهاي صنعتي.
-گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه با برقراري ارتباط 
صناي��ع با دانش��جويان در قالب اس��تخدام، تعريف پايان 

نامه هاي ارشد و دكترا و دوره هاي كارآموزي
- برگزاري جلسات هماهنگي بين سازمان ها و اعضاي 
هيئت علمي  دانشگاه به منظور تعريف پروژه هاي هدفمند 

براي رفع نياز واحد هاي صنعتي.
- فراهم كردن زمينه هم كاري ش��ركت ها با يكديگر و 

تبادل تجربه براي حل مشكالت.

دستاوردهای جشنواره ی اول تا ششم 
- طرح و تاسيس شبكه هميار شريف.

- گردهم آوردن دس��ت ان��دركاران اجرايی، مديران 
و كارشناس��ان صنعتی، فارغ التحصي��الن جديد و قديم، 
دانش��جويان و اس��اتيد دانش��گاه حول محور مش��ترک 

مهندس��ی مكانيك و ايجاد امكان گفتگوی مس��تقيم.
- ام��كان جذب بدون واس��طه ني��روی متخصص و 
فارغ التحصيالن نخبه دانش��گاه در مراكز صنعتی پيشرفته 

كشور.
- ايجاد نش��اط علمی و انگيزه تالش در دانش��جويان 
و ف��ارغ التحصي��الن ج��وان ب��ا معرف��ی توانمنديه��ا و 

پيش��رفت های صنعتی كش��ور.
- ايج��اد انگيزه در واحدهای صنعت��ی به منظور بهره 
گي��ری از توانمندی تحقيقاتی دانش��گاهها در جهت رفع 

مش��كالت فنی و ارتقاء فناوری در اين واحدها.

قرارداد مشاركت در انجام عمليات ساختماني از سوي 
شركت تجارت و سرمايه منعقد شد. با توجه به برنامه هاي 
ش��ركت در خصوص ورود به انجام عمليات س��اختماني 
و اس��تقبال همكاران گروه فراب  از اين طرح در زمستان 
گذش��ته، فعاليت گسترده اي براي انتخاب بهترين گزينه ها 
براي س��ودآوري صورت گرفت و در نهايت قرارداد اين 

طرح در هفته آخر ارديبهشت ماه منعقد گرديد.
در اين راس��تا پس از ارزيابي بيش از هشتاد مورد ملك 
در مناطق مختلف ش��هر تهران و حضور در نشس��ت هاي 

متعدد و مذاكره با مالكين ، ملك مناسبي در منطقه سعادت 
آباد تهران شناسايي و پس از انجام مذاكره نهايي با مالكين 
، قرارداد مش��اركتي اح��داث يك مجتمع مس��كوني 10 
واحدي منعقد گرديده اس��ت. ارزش اين سرمايه گذاري 
حدود 50 ميليارد ريال ) سهم همكاران مشاركت كننده و 
شركت تجارت و سرمايه گروه فراب(  مي باشد.كل ارزش 
طرح )شامل زمين ،جواز و ساخت( در مجموع نزديك به 
140 ميليارد ريال است. همكاران مي توانند  جزئيات بيشتر 

را در سايت اينترانتي شركت مالحظه نمايند.

فراب



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
Steam Tankاجرايرنگوسندبالست 

پروژهNGLخارگ

Mainآرماتوربندي،قالببنديوبتنریزي 
Substation Building-پروژهNGLخارگ

 اتمامعملیاتپیشمونتاژBy pass pipeشیر
پروانهايواحد1-پروژهنیروگاهبرقآبيسیمره

 اتمامعملیاتکوپلینگشفتتوربینوشفت
ژنراتورواحد1-پروژهنیروگاهبرقآبيسیمره

 اتمامعملیاتWindingواحد3
پروژهنیروگاهبرقآبيسیمره

اخبار سازمان

عمليات ماش��ينكاري  STAY RING   واحد اول پروژه 
داري��ان در تاري��خ 92/02/16 ب��ا موفقيت به پايان رس��يد و 
بازرس��ي قطعه با حضور نمايندگان دستگاه نظارت كارفرماي 
اصلي و مش��اور پروژه انجام ش��د. الزم به ذكر است كه اين 
قطعه در كوتاهترين زمان در مقايس��ه با پروژه هاي پيشين و با 

كيفيت باال انجام شده است.
 STAY و  SPIRAL CASE كار پيش مونتاژ كارخانه اي
RING انجام ش��د و مطابق پيش بيني و توافق انجام شده كه 
مقرر شده بود كه بازرسي نهايي اين مجموعه تا پيش از پايان 
ارديبهش��ت ماه س��ال جاري انجام و قطعات به سايت ارسال 

شود، اين امر به انجام رسيد.

همچنين س��اخت  PIT LINER  واحد اول نيز به پايان 
رسيده است و قطعه به زودي آماده بازرسي نهايي خواهد بود.
 STAY و   SPIRAL CASE مجموعه ه��اي  س��اخت 
RING  واحدهاي دوم و س��وم نيز در حال پيش��رفت است 
و پيش بيني مي ش��ود كه مجموعه واحد دوم در اواسط تير ماه 
و واحد سوم در اواسط مرداد ماه آماده حمل به سايت باشد. 
الزم به ذكر اس��ت تجهي��زات SPIRAL CASE به وزن 
تقريبي 60 تن و STAY RING  به وزن تقريبي 34 تن و به 
قطر 4.5 متر براي اولين بار در شركت هپكو ساخته شده است 
و از ن��كات حائز اهميت در اين پ��روژه، عدم وجود مغايرت 

جدي در مراحل جوشكاري و ماشينكاري است.

با ش��روع س��ال 92 عمليات س��اخت مبدلهاي حرارتي پروژه 
پااليشگاه س��تاره خليج فارس دوباره آغاز گرديد و اين عمليات 
هم اكنون با س��رعت مناسبي در شركت پيدمكو در حال پيشرفت 
اس��ت. همچنين عمليات ساخت و مهندس��ي راكتورهاي پروژه 
پااليش��گاه ميعان��ات گازي س��تاره خليج فارس ني��ز در كارخانه 
آذرآب در حال پيگيري مي باشد و پيش بيني مي گردد كار ساخت 
اين تجهيزات تا مهر ماه سال جاري خاتمه يافته و كليه تجهيزات 

موضوع قرارداد به كارفرماي محترم، تحويل داده شود. 

 STAY RING پايان عمليات ماشينكاري
واحد اول پروژه داريان 

ادامه عمليات ساخت مبدل هاي 
حرارتي  پااليشگاه ستاره خليج فارس



سرخط اخبار شركت نارديس
 آخرینوضعیتنصببویلرهادرواحد121

پروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

 تستتابلوهايکنترليتوسطشرکتایرانتابلو
پروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

 نصبترانسهاداخلپستهايبرقپروژه
فازهاي22تا24پارسجنوبي

 اتمامراهاندازيوTrial Runبویلرکمکي 
واحدهايبرقوبخارپروژهپتروشیميایالم

ازنصبتجهیزاتدرواحد129 نمایي  
پروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

 نمایيازاجرايعملیاتپایپینگدرواحد121
پروژهفازهاي22تا24پارسجنوبي

عملیاتکانکشنتابلوGCBواحد1طرحسیمره

عملیاتRun outژنراتورواحد1طرحسیمره

ادامهنصبتجهیزاتتوربینوشیرپروانهاي
سهواحدنیروگاهپروژهآزاد

افتتاحرسميفازاولطرحعظیمنیروگاه2000
مگاواتيگتوندعلیاباحضورریاستمحترمجمهور

ساختفونداسیونپایهمخزنآب،حمل
ونقلقالببنديفونداسیونتلمبهخانهو

حفاريفونداسیونمخزنآبپروژهالصدر

شروعپیشمونتاژتجهیزاتSpiral Caseو
Stay Ringواحداولوادامهساختواحدهاي

Stator Frameدوموسوموادامهساخت
واحداولطرحداریان

انجامسنکرونواحداولطرحسیاهبیشه
باشبکهسراسريبرقکشور

انجامبخشعمدهبتنریزيثانویهدرفتتیوب
واحدهاوآمادهسازيفونداسیوناسپیرالکیسواحداولطرحداریان

ادامهنصبلولهواتصاالتسیستماطفاحریقداخلتونلونصبسینيکابلطرح
تاسیساتتونلخطآهنتهران– تبریز



ساخت نیروگاه هاي برق آبي در ایالت Odisha )هند(
ايالت Odisha هند اعالم كرده است كه به دليل افزايش تقاضاي برق 
ايالت، در نظر دارد تا 12 نيروگاه متوسط و بزرگ برق آبي به  اين 
مجموع ظرفيت 2000 مگاوات احداث كند. همچنين به دليل اختالف 
زياد بين برق توليدي و مصرفي در ساعات پيك، ساخت سه نيروگاه 
ايالت  نيز در دستور كار قرار دارد. در حال حاضر  تلمبه ذخيره اي 
طرح  و  است  مگاواتي   2100 برق آبي  ظرفيت  داراي   Odisha
مطالعاتي يك نيروگاه تلمبه ذخيره اي 600 مگاواتي نيز شروع شده 

است.

راه اندازي اولین 
واحد نیروگاه برق آبي Nam Chien ) ویتنام(

شركت  توسط   Nam chien مگاواتي   200 نيروگاه  واحد  اولين 
هندي BHEL راه اندازي شد. ساخت اين نيروگاه از سال 2005 در 
قالب قرارداد BOO شروع شده است. هزينه ساخت نيروگاه 250 
ميليون دالر برآورد شده كه 54 ميليون دالر آن توسط بانك واردات-
صادرات هند تامين شده است. خروجي ساالنه 814 گيگاوات ساعت 
اين نيروگاه توسط دو توربين 100 مگاواتي پلتون تامين خواهد شد. 

راه اندازي چهارمین
 واحد نیروگاه برق آبي Boguchany )سیبري(

شركت روسي RusHydro  اعالم كرده است كه راه اندازي واحد 
چهارم نيروگاه Boguchany با موفقيت انجام شده است. اين نيروگاه 
روي رودخانه Angara در شرق سيبري قرار دارد. اين نيروگاه 2997 
تامين  توربين 333 مگاواتي تجهيز خواهد شد.  مگاواتي توسط 9 
توربين و ژنراتور اين نيروگاه در قراردادي به ارزش 190 ميليون دالر 
به شركت Power Machines واگذار شده است. همچنين هزينه 
ساخت اين نيروگاه 1.45 ميليارد دالر برآورد شده كه مقرر شده است 

تا پايان سال 2013 به بهره برداري كامل برسد.

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

 GS E&C مشارکت شرکت هاي زیمنس و
در حوزه نیروگاه هاي حرارتي )عمان(

 GS E&C و Siemens Energy كنسرسيوم موفق بين شركت هاي
تاكنون منجر به اتمام مراحل ساخت دو نيروگاه سيكل تركيبي در كشور 
عمان شده است. اين دو پروژه Sohar 2 و Barka 3 نام دارند. 
شركت زيمنس تجهيزات اصلي اين دو نيروگاه را كه شامل دو واحد 
گازي SGT5-4000F، يك واحد بخار SST5-5000، سه ژنراتور 
Sgen5-2000H و تجهيزات كنترلي مي شود را تامين كرده  است. 
برق توليدي اين دو نيروگاه طبق قرارداد خريد برق )به مدت 15 سال( به 

شركت تامين آب و برق عمان )OPWP( فروخته خواهد شد.

محمدرضا 
نازآبادي *
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 Punta Del تامین واحد هاي گازي نیروگاه حرارتي
Tigre از سوي شرکت زیمنس )اروگوئه( 

شركت Siemens Energy قرارداد تامين دو واحد گازي 
مگاواتي  تركيبي 535  سيكل  نيروگاه  براي   SGT5-2000E
Punta Del Tigre را امضا كرد. همچنين طبق اين قرارداد، 
نيز بر عهده دارد.  شركت زيمنس مسئوليت تامين ژنراتور را 
برنامه ريزي شده است اين نيروگاه در سال 2015 تا اوايل سال 
2016 به بهره  برداري برسد. تاكنون بيش از 380 عدد توربين 
SGT5-2000E در دنيا مورد استفاده قرار گرفته است و طبق 
اظهارات مديرعامل شركت زيمنس، هزينه اوليه پايين و طول عمر 

باال از مزاياي اين توربين است. 

سفارش گذاري تجهیزات نیروگاه برق آبي 
Muskrat Falls )کانادا(

سفارش تامين 4 توربين كاپالن 209 مگاواتي و چهار ژنراتور نيروگاه 
Muskrat Falls به شركت Andritz Hydro  ابالغ شد. ارزش 
 Andritz شركت  است.  يورو  ميليون   125 قرارداد  اين  تقريبي 
تست  و  راه اندازي  نصب،  ساخت،  طراحي،   مسئوليت   Hydro
توربين ها، تهيه چهار ژنراتور، گاورنرها و سيستم هاي نظارت و كنترل  
را بر عهده دارد. برنامه ريزي شده است اين نيروگاه در سال 2017 به 

بهره برداري برسد. 

 Nabinagar تامین تجهیزات نیروگاه حرارتي
از سوي شرکت آلستوم  )هند(

شركت آلستوم قراردادي به ارزش 85 ميليون دالر براي مشاركت 
شركت  با   Nabinagar حرارتي  نيروگاه  تجهيزات  تامين  در 
هندي BHEL امضا كرد. در اين قرارداد شركت آلستوم و شركت 
BHEL براي تامين تجهيزات سه واحد 660 مگاواتي و همچنين 
مراحل نصب مشاركت خواهند داشت. اين نيروگاه در سال 2018 
 2012 تا   2008 سال  از  آلستوم  شركت  مي رسد.  بهره برداري  به 

مجموعًا شش قرارداد با شركت BHEL امضا كرده است.  

اعالم زمان راه اندازي  نیروگاه برق آبي 
Angostura )شیلي(

نيروگاه Angostura كه نام بزرگترين نيروگاه برق آبي كشور شيلي 
در يك دهه اخير را يدک مي كشد، در دسامبر سال 2013 راه اندازي 
خواهد شد. در حال حاضر 85درصد از مراحل ساخت اين نيروگاه 
316 مگاواتي به پايان رسيده است. توربين هاي مورد استفاده در اين 
نيروگاه از نوع فرانسيس بوده و شامل دو واحد 136 مگاواتي و يك 
واحد 46 مگاواتي خواهد بود. هزينه ساخت اين نيروگاه 675 ميليون 

دالر است. 

تامین تجهیزات پنج نیروگاه بادي
 از سوي شرکت Gamesa )برزیل(

پنج  تجهيزات  تامين  قرارداد   Gamesa اسپانيايي  شركت 
نيروگاه بادي به مجموع ظرفيت 150 مگاوات را امضا كرد. اين 
 G97 2MW قرارداد شامل تامين و راه اندازي 75 توربين بادي
در پنج نيروگاه 30 مگاواتي مي شود. نصب توربين هاي بادي در 
نيمه دوم سال 2014 شروع و در نيمه اول سال 2015 به اتمام 
خواهد رسيد. انرژي توليدي اين پنج نيروگاه براي تامين برق 297 
هزار خانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت و از انتشار بيش از 

215 هزار تن گاز كربن جلوگيري خواهد كرد.

 کمک به توسعه استفاده از انرژي هاي نو توسط
 بانکEBRD )ترکیه(

بانك اروپايي EBRD مبلغ 80 ميليون دالر براي توسعه استفاده 
از انرژي هاي تجديدپذير در كشور تركيه سرمايه گذاري مي كند. 
مبلغ تخصيص داده شده توسط بانك تركيه اي VakifBank به 
شركت هاي خصوصي فعال در زمينه استفاده از انرژي هاي نو ارائه 
 ،EBRD خواهد شد. هدف از ارائه اين كمك مالي توسط بانك
افزايش نقش بانك هاي كشور تركيه در توسعه و فرهنگ سازي 
استفاده از انرژي هاي نو و حمايت از ورود شركت هاي تركيه اي 

به اين حوزه است.

اتمام ساخت نیروگاه خورشیدي 
توسط شرکت Belectric )آلمان(

شركت Belectric كه به صورت تخصصي در زمينه انرژي 
خورشيدي فعاليت مي كند، ساخت نيروگاه خورشيدي 128 مگاواتي 
اتمام رساند. برق توليدي اين  را در Brandenburg آلمان به 
نيروگاه كه 120 ميليون كيلووات ساعت در سال است، براي مصرف 
36 هزار خانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با ساخت اين نيروگاه 

از انتشار بيش از 90 هزار تن گاز CO2 جلوگيري مي شود. 



اخبار صنعت نفت و گاز جهان
هشدار رسمي كردهاي عراق12

نسبت به مداخله واشنگتن در صدور نفت 

به نفت رسيدن تركيه 
در كردستان عراق

اعالم 
تازه ترین 

ارقام ذخایر 
نفت خام 

عراق

1

وزير نفت عراق ذخاير اثبات شده نفت خام اين كشور را 150 ميليارد 
بشكه اعالم كرد. عبدالكريم لعيبی در بغداد به خبرنگاران گفت: دولت 
عراق ذخاير اثبات ش��ده نفت خام اين كش��ور را از رقم 143 ميليارد و 
100 ميليون بشكه به 150 ميليارد بشكه افزايش داده است. افزايش اخير 
ذخاير اثبات ش��ده نفت خام عراق به دنبال كش��ف ميدان نفتی ديمه و 
مطالعات جديد در برخی از ميدان ها صورت گرفته است و ما به زودی 
جزييات را اعالم خواهيم كرد. وی همچنين از آغاز توليد روزانه 35 هزار 
بشكه ای ميدان قراف عراق تا ژوئن سال جاری ميالدی خبر داد؛ ميدان 
نفتی قراف هم اكنون به وسيله كنسرسيومی متشكل از شركت پتروناس 
مالزی و ژاپن پتروليوم اكسپلوريشن توسعه داده می شود. عراق با توسعه 
ميدان ه��ای نفتی خود به كمك ش��ركت های نفتی بين المللی از جمله 
شركت انگليسی-هلندی ش��ل، بی پی انگليس، اكسون موبيل آمريكا، 
انی ايتاليا، لوک اويل روس��يه و شركت ملی نفت چين )سی ان پی سی( 

توليد نفت خام خود را در سال گذشته ميالدی را  تا 24 درصد افزايش 
داد. آماره��ای وزارت نف��ت عراق درباره ذخاير اثبات ش��ده نفت خام 
عراق، ذخاير نفتی اقليم كردستان عراق را شامل نمی شود، ذخاير اثبات 
ش��ده منطقه كردنشين 45 ميليارد بشكه نفت برآورد شده است. عراق، 
يك عضو س��ازمان كش��ورهای صادركننده نفت )اوپك(، بخش عمده 
درآمدهای خود را از محل فروش نفت خام به دس��ت می آورد. آژانس 
بين المللی انرژی در سال گذشته ميالدی پيش بينی كرد عراق می تواند تا 
سال 2020 توليد نفت خام خود را به شش ميليون و 100 هزار بشكه و 

تا سال 2035 به هشت ميليون و 300 هزار بشكه افزايش دهد.
   2011 British Petroleum توضيح مجله: بر اساس  آمار سال(
ذخاير نفت ش��ش كشور اول جهاني در واحد ميليارد بشكه عبارتند از:  
ونزوئال 296.5،  عربستان سعودي 265.4 ، كانادا 175.2،  ايران 151.2 

و عراق 143.1، كويت 101.5(

شركت نفتي جنل از اولين چاه نفتي خود در »چيا سرخ« 
روزانه 12 هزار بشكه نفت و 15 ميليون فوت مكعب ) 435 
هزار متر مكعب( گاز طبيعي توليد كرده اس��ت و اين نشان 
دهنده پتانسيل و ظرفيت باالي توليد منابع هيدروكربوري از 

اين منطقه است.
به نوش��ته نيويورک تايمز، شركت جنل انرژي با كشف 
ذخيره نفتي 300 ميليون بشكه اي در اين ميدان، حجم ذخاير 
خود را به 445 ميليون بش��كه رسانده است. در همين حال 
بهاي سهام اين شركت نيز در لندن 6.4 درصد افزايش يافته 
اس��ت. جنل انرژي تركيه ك��ه 60 درصد از ميدان نفتي اين 
منطقه را در اختيار دارد، بزرگترين شركت نفتي سرمايه گذار 

در اقليم خود مختار كردستان است كه توانسته در سال هاي 
اخير نسبت به دو شركت نفتي بزرگ امريكايي- شورون و 
اكسون موبيل- در عقد قرارداد هاي اكتشافي موفق تر عمل 
كند. با وجود اكتشاف نفتي اخير جنل انرژي، به دليل وجود 
روابط ناآرام ميان اقليم خود مختار كردس��تان و بغداد، اين 
شركت در صادرات نفت منطقه همچنان با مشكل رو به رو 
اس��ت. حجم توليدات نفتي اين ش��ركت در سال گذشته 
روزانه 45 هزار بش��كه برآورد ش��ده اس��ت و با احتساب 
اي��ن ميزان توليد، چنانچه خطوط لوله صادرات نفت اقليم 
كردستان قابل دسترسي بود، درآمد نفتي اين شركت به نحو 

چشمگيري افزايش مي يافت.
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اش��تي حورامي؛ وزير ان��رژي دولت اقليم كردس��تان، 
ديداري با مقامات دولت اوباما داش��ت. اين ديدار در ادامه 
مذاكرات كردها با تركيه بر سر تكميل خط لوله انتقال نفت 
ب��ا وجود مخالفت دولت مركزي صورت گرفت. مخالفت 
امريكا با قرارداد هاي كردها عجيب به نظر مي رسد؛ چرا كه 
در صورت ش��دت گرفتن منازع��ات و قطع انتقال نفت از 
كردس��تان به تركيه -هم پيمان امريكا در ناتو- اين كش��ور 
با مش��كل تامين سوخت مواجه مي شود و ثبات منطقه نيز 
دچار اخالل مي ش��ود. تركيه اش��تياق زيادي براي امضاي 
ق��رارداد در بخش انرژي با كرده��ا دارد؛ بنابراين از موضع 

اين اقليم در مقابل دولت مرك��زي براي امضاي قرارداد به 
صورت مس��تقل حمايت مي كند. اين در حالي اس��ت كه 
امريكا مي گويد اي��ن قراردادها نيازمند تائيد دولت مركزي 
هستند. حورامي، در مصاحبه اي كه پيش از مالقات واشنگتن 
انجام شد، گفت: اميدوار اس��ت دولت اوباما از دخالت در 
اي��ن موضوع خودداري كند. دول��ت مركزي عراق و اقليم 
خودمختار كردستان مدت هاست بر سر عرضه نفت منطقه 
شمال عراق دچار اختالف و كشمكش هستند. اين منازعات 
اخيرا با صحبت هايي كه در مورد ايجاد خط لوله از كردستان 

به تركيه بيان شده، شدت گرفته است.



امضاي یادداشت تفاهم گازي
 اكسون موبيل و قطرپتروليوم 

كشف یک ميدان بزرگ گازی در ایالم
حجم گاز درجا 260 ميليارد فوت مکعب

تصفيه نفت 
عراق در 

پاالیشگاه هاي 
اندونزي 

وجود 30 
تریليون فوت 
مکعب ذخایر 

گازی در 
آب های لبنان
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 دو ش��ركت اكس��ون موبيل و قطرپتروليوم يادداشت 
تفاهم��ی در زمينه ارزيابی ذخاي��ر نامتعارف گاز آمريكای 
ش��مالی و فرصت های جهان��ی در بخش ال ان جی امضا 

كردند. 
دو شركت قطرپتروليوم و اكسون موبيل در پروژه های 
ال ان ج��ی قطر، بزرگ ترين صادركننده ال ان جی جهان، 
مش��اركت و بخش��ی از س��هام پايانه ه��ای ال ان جی در 

انگلي��س، ايتاليا و آمريكا را در اختيار دارند. دو ش��ركت 
قطرپتروليوم و اكس��ون موبيل در بياني��ه ای اعالم كردند: 
اين يادداش��ت تفاهم فرصت های كشف ذخاير نامتعارف 
گاز و مايع��ات همراه را در اختيار ش��ركت قطرپتروليوم 

قرار می دهد.
 شركت های قطرپتروليوم و اكسون موبيل اين يادداشت 

تفاهم را در كنفرانسی در برلين امضا كردند.

بر اس��اس محاسبات حجمی مخزن، حجم گاز درجا در 
حال��ت مورد انتظار در افق مخزنی ايالم، 260 ميليارد فوت 
مكع��ب و گاز قابل اس��تحصال، 175 ميليارد فوت مكعب 
برآورد شده است. اين برای نخستين بار است كه يك ميدان 
گاز ش��يرين در ارتفاع حدود 100 متر باالتر از س��طح دريا 
كشف می ش��ود. اين ميدان گازی در فضايی به وسعت 28 
در 4 كيلومتر مربع در ش��رق استان ايالم قرار دارد. پس از 
انجام مطالعات و عمليات زمين شناسی اكتشافی و همچنين 
به��ره گيری از اطالعات لرزه ن��گاری دو بعدی موجود در 

مح��دوده اين طاقدي��س، احتمال وج��ود هيدروكربور در 
س��ازنده های ايالم و س��روک از گروه مخزنی بنگستان در 

طاقديس راونی قوت گرفت.
 به دنبال تفسير داده های زمين شناسی، حفاری يك حلقه 
چاه اكتشافی تا عمق 2200 متر در محل ستيغ اين طاقديس 
از س��وی مديريت اكتشاف شركت ملی نفت ايران پيشنهاد 
شد كه پس از خاتمه حفاری و انجام آزمايش های مخزنی، 
وجود گاز ش��يرين در افق ايالم ب��ه ميزان 13 ميليون فوت 

مكعب در روز مشخص شد.

وزراي انرژي هر دو كشور تاكنون تعدادي تفاهم نامه همكاري 
در زمينه انرژي به امضا رسانده اند كه همكاري در بخش باال دستي 

و پايين دستي نفت از جمله آن هاست.
به نوشته جاكارتا پست، در ماه مارس سال جاري ميالدي، معاون 
وزير انرژي اندونزي با يك هيئت همراه به بغداد س��فر كرد كه در 
اين سفر، وي و همتاي عراقي خود بر سر اجرايي كردن طرح هايي 

با مضمون همكاري در حوزه انرژي به توافق رسيدند.
بر اس��اس اين گزارش، اندونزي گزينه هاي ديگري را نيز براي 

همكاري روي ميز و در حال بررسي دارد كه از جمله آن ها شركت 
نفت��ي عربي و صاحب نام »س��عودي آرامكو« و ش��ركت »كويت 
پتروليوم« هستند. اين دو شركت براي همكاري با اندونزي به منظور 
س��اخت پااليشگاه و تامين نفت مورد نياز آن ها شروط خود را نيز 
مطرح كرده اند كه از ميان آن ها مي توان به درخواست افزايش بهاي 
نفت مصرفي پااليش��گاه و عدم وجود هر فروشنده ديگري غير از 
اين دو شركت، اش��اره كرد.گفتني است اندونزي از سال 1994 تا 

كنون هيچ اقدامي براي احداث پااليشگاه انجام نداده است.

بررسی حدود 70 درصد از آب های لبنان، منطقه ای به وسعت 
15 هزار كيلومترمربع، تكميل و به پايان رس��يده است. و تنها در 
10 درص��د از اين منطقه، 30 تريليون فوت مكعب )850 ميليون 

مترمكعب( گاز و 660 ميليون بشكه نفت وجود دارد.
اين حجم نفت و گاز به عنوان برآوردهای اوليه، بسيار زياد و 
اميدبخش اس��ت. توليد مواد هيدروكربوری به سرعت و شتاب 
در مراحل اكتش��اف و نصب تاسيس��ات در چاه ها بستگی دارد، 
اما پيش بينی می ش��ود زمان توليد بين س��ه تا هفت س��ال طول 
بكشد. باسيل ابراز اميدواری كرد كه نخستين مرحله اكتشاف در 
بازه زمانی س��ال های 2016 و 2017 تكميل و پس از آن مرحله 

توسعه و توليد آغاز شود. لبنان اميدوار است كه كشف چشمگير 
گاز به اين كشور در پرداخت بدهی های آن و حل بحران كمبود 
ب��رق داخلی كمك كند. وزير انرژی لبنان آوريل گذش��ته اعالم 
كرد: 46 ش��ركت بين المللی برای حضور در مناقصه گازی اين 
كشور انتخاب شده است. شركت های واجد شرايط برای حضور 
در مناقصه گازی لبنان به عنوان اپراتور عبارتند از: ش��ركت های 
آمريكايی آناداركو پتروليوم، ش��ورون، اكسون موبيل، انی ايتاليا، 
اينپكس ژاپن، پتروبراس برزيل، پتروناس مالزی، رپسول اسپانيا، 
شركت انگليس��ی-هلندی شل، استات اويل نروژ، توتال فرانسه 

و مائرسك دانمارک.
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پرونده اي براي پروژه لوارك

نوع نيروگاه: زير زميني
ظرفيت كل: 47 مگاوات

تعداد واحدها: 2
نوع توربين: فرانسيس با محور عمودي
نوع ژنراتور: سنكرون با شفت عمودي

ولتاژ نامي ژنراتور: 11 كيلو ولت
سرعت چرخش واحدها: 750 دور در دقيقه

نوع پست: 230 كيلو ولت
 FULL دب��ي آب م��ورد نياز براي ه��ر واح��د در حالت

LOAD: 9.25 متر مكعب بر ثانيه
فشار آب ورودي به واحدها: 28 بار

راندمان بهينه: 93 درصد 

 

مشخصات طرح: 

لوارك؛ مشكالت پيچيده
تجارب ارزنده



فارغ ازفضای شلوغ 
و پرترافيك تهران 

در اطراف تهران، 
جاهای زيادی 
به غير از جاده 

چالوس، دربند و 
دركه و توچال وجود 

دارد:جويبارهای 
فصلی، مزرعه های 

پرورش  گل در 
روستاهای اطراف، 
دامنه های دماوند، 

قلعه ها، بازارها 
و موزه ها.تهران 

ديدنی و زيباست 
كه خيلی  از جاهای 
آن را می شناسيم و 

خيلی ها را نه
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نگاهي به موقعیت طبیعي و جغرافیایي استان تهران

تهران فقط »طهران« نيست
اس��تان تهران با 18909 كيلومتر مربع مس��احت، 
فضاي��ی معادل 1/2 درصد مس��احت كل كش��ور را 
به خود اختصاص داده اس��ت.اين استان از شمال به 
اس��تان مازن��دران، از جنوب به اس��تان قم، از غرب 
به اس��تان قزوين و از شرق به استان سمنان محدود 
می ش��ود. اس��تان تهران از نظر موقعي��ت جغرافيايی 
بي��ن 34 درجه و 52 دقيق��ه تا 36 درجه و 21 دقيقه 
عرض شمالی و 50 درجه و 10 دقيقه تا 53 درجه و 
10 دقيقه طول ش��رقی قرار دارد. در مورد ارتفاعات 
موج��ود در اس��تان تهران می توان از رش��ته كوه های 
البرز نام برد كه اين اس��تان را از همس��ايه ش��مالی 
خ��ود جدا می كند؛ اين ارتفاعات از غرب به ش��رق 
افزاي��ش می يابد و در قله دماون��د به حداكثر ارتفاع 
خود می رسد. كوه های »سواد كوه« و »فيروزكوه« در 
س��مت شرق اس��تان تهران قرار دارند كه از شرق به 
ارتفاعات »شهميرزاد« می پيوندند. از ديگر ارتفاعات 
اين اس��تان می توان به كوه های حسن آباد و نمك در 
جنوب، بی بی ش��هربانو و اقاعذر در جنوب شرقی و 
ارتفاعات قصر فيروزه در ش��رق اش��اره كرد. استان 
تهران به عنوان مركز سياسی جمهوری اسالمی ايران 

مطرح می باشد.

ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع اين شهر از سطح دريا 1700 متر در شمال 
اس��ت كه به 1200 متر در مركز و باالخره 1100 متر 

در جنوب می رسد.

شرایط اقلیمی
ته��ران از نظ��ر آب و هواي��ی، غي��ر از نواح��ی 
كوهستانی شمالی كه اندكی مرطوب و معتدل است، 
كاًل گرم و خش��ك اس��ت. حداكثر دمای ثبت شده 
در ته��ران 39/4 درج��ه و حداق��ل آن 7/4- درجه 
س��انتی گراد و ميانگين ماهان��ه حداكثر 29 و حداقل 

0/1 درجه می باشد.
بر س��اختار ُكلی اقليم تهران نيز س��ه عامل كوه، 
كوي��ر و بادهای غربی مؤثرند.فصل س��رما در تهران 
معموالً از آذرماه ش��روع می شود و بيش ترين دمای 
سال را در اواسط تابس��تان )مردادماه( دارا می باشد. 
كوه ه��ای اطراف تهران مانع بس��يار مؤثری در نفوذ 
توده  هواهای مختلف هس��تند. به همين سبب هوای 

تهران از آرامش و س��كون بيش تری نسبت به مناطق 
مجاور خود برخوردار اس��ت؛ به عبارت ديگر واقع 
ش��دن كوهستان از سمت شمال و دشت های حاشيه 
كوير از س��مت جنوب و جنوب شرقی سبب ايجاد 
يك جريان خفيف و آهس��ته هوا از دشت به كوه در 
طی روز و از كوه به دش��ت در طول شب می گردد.
متوسط ميزان بارندگی در سطح شهر تهران كم بوده 
و به مقدار 316 ميلی ليتر در طول س��ال اندازه گيری 
و تع��داد روزهای يخ بندان آن نيز 36 روز در س��ال 

ثبت شده است.
ش��هر تهران به وس��يله دو رودخانه اصلی كرج و 
جاج��رود و نيز تعدادی رودخانه ه��ای فصلی ديگر 
مش��روب می ش��ود، در واق��ع ح��د طبيع��ی فضای 
جغرافيايی تهران به واسطه اين دو رودخانه مشخص 
می گردد.رودخان��ه كرج پرآب تري��ن رود دامنه های 
جنوبی البرز است كه از باران های فصل سرد و ذوب 
شدن برف های مناطق كوهستانی تأمين می شود و در 
40 كيلومتری غرب تهران از كانون آبگير خرس��نگ 

كوه سرچشمه می گيرد.
رودخان��ه جاجرود نيز از كوه های كلون بس��تك، 
كه جزو بلندی های خرس��نگ كوه است، سرچشمه 
می گي��رد؛ كه اي��ن دو رود مجموعًا قس��مت عمده 
آب مصرفی ش��هر ته��ران را تأمي��ن می كنند. تهران 
هم چنين دارای شمار زيادی قنات و آبراه است ولی 
به رغم داشتن منابع آبی فراوان به دليل رشد بی رويه 
جمعيت و بارندگی كم در برخی دوره ها با مش��كل 

كمبود آب روبه رو می باشد.
ضمنًا شهر تهران از نظر زمين لرزه جزو مناطق پر 

زيان با 8 تا 10 درجه مركالی به شمار می آيد.

شیب زمین
از ش��مال به جنوب در دامنه كوهستان شميرانات 
10  تا 15 از تجريش تا تپه های عباس آباد با ش��يب 
متوس��ط 3 تا 5 از عباس آباد تا خيابان انقالب 2 و از 

مركز شهر تهران تا كناره 1 است.
طول و عرض جغرافيايی:

ش��هر تهران از نظ��ر جغرافيايی در 51 درجه و 8 
دقيق��ه ت��ا 51 درجه و 37 دقيقه طول ش��رقی و 35 
درج��ه و 34 دقيقه تا 35 درج��ه و 50 دقيقه عرض 

شمالی قرار گرفته است.

رودخانه جاجرود
رودخانه جاجرود در 30 كيلومتری ش��مال شرق 
ته��ران واقع اس��ت.اين رودخانه از ش��مال غرب به 
طرف جنوب ش��رق جاری اس��ت و از منطقه منشا 
)كوه های البرز( به ارتفاعات پايين تر جريان داشته و 
وارد س��د لتيان می شود.رودخانه جاجرود دارای 40 
كيلومتر طول و 710 كيلومتر مربع مس��احت حوضه 

آبريز است.
 اي��ن رودخانه يك��ی از مهم تري��ن رودخانه های 
استان تهران است كه مانند رودخانه كرج از كوه های 
كلون بستك، در بلندی های خرسنگ كوه، سرچشمه 
می گيرد.ش��عبه های فش��م، ميگون، دماون��د و آهار 
به اي��ن رود می ريزن��د. روی اين رودخانه، س��دی 
به نام لتيان س��اخته ش��ده و مانن��د رودخانه كرج از 
گردشگاه های زيبای اس��تان تهران است.اين حوضه 
آبريز از سمت شمال و غرب به حوضه آبريز  كرج، 
از سمت شمال و شرق به حوضه آبريز الر، از سمت 
جنوب به حوضه  آبريز ايوانكی و از س��مت جنوب 
غ��رب به حوضه آبريز س��ولقان مح��دود می گردد.

ب��ا توجه به اينك��ه رودخانه جاج��رود تامين كننده  
بخش��ی از آب ش��رب  و نيروی برق تهران اس��ت، 
مطالعه رسوبشناسی آن اهميت خاصی دارد.رودخانه 
جاجرود در شمال شرق تهران با روند شمال غربی- 
جنوب ش��رقی جريان  داشته و به درياچه سد لتيان 

می ريزد.

آبشارها
دوقلو، كمرد، سنگان، پيچ ادران. در اطراف تهران 
آبشارهای زيادی است كه آبشار دو قلو از زيباترين 
آنهاست كه در ارتفاع 2700 متری ارتفاعات دربند و 

در زير پناهگاه شيرپال قرار دارد.

جاذبه هاي طبیعي
فارغ ازفضای شلوغ و پرترافيك تهران در اطراف 
ته��ران، جاه��ای زيادی ب��ه غير از ج��اده چالوس، 
دربن��د و دركه و توچ��ال وج��ود دارد:جويبارهای 
فصل��ی، مزرعه ه��ای پ��رورش  گل در روس��تاهای 
اطراف، دامنه های دماوند، قلعه ها، بازارها و موزه ها.
تهران ديدنی و زيباس��ت ك��ه خيلی  از جاهای آن را 
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بارزترين ويژگي 
اين پروژه تالش 
بي وقفه همراه با 

اميد و اعتقاد به كار 
تيمي در جهت حل 
مسائل و مشكالت 
بود. از ابتداي 
نصب تجهيزات، 
مغايرت هاي زياد 
و كيفيت نامناسب 
برخي قطعات، باعث 
ايجاد موانع زيادي 
مي شد ولي ضمن 
بهره گيري از تجارب 
پروژه هاي قبلي و 
بررسي دقيق و سريع 
موضوع، راهكارها 
در سريعترين زمان 
ممكن مشخص 
مي شد

سعيد شيخ *

فارغ التحصيل رشته مهندسي برق، گرايش كنترل و 
ابزار دقيق از دانش��گاه فردوسي مشهد در سال 1374 
هستم. فعاليت اينجانب با شركت فراب از سال 1381 
در پ��روژه كارون 3 آغاز گردي��د. در پروژه لوارک از 
بهمن م��اه 1385 لغاي��ت بهمن م��اه 1389 همزمان 
با ش��روع نصب ژنرات��ور و تجهيزات كمكي تا پايان 
راه اندازي و اتمام دوره آزمايشي هر دو واحد نيروگاه، 
به عنوان مسئول بخش برق، مسئول راه اندازي و نهايتًا 
در يكسال آخر به عنوان رييس اجرايي فعاليت نمودم.

بارزترين ويژگي اين پروژه تالش بي وقفه همراه 
ب��ا اميد و اعتقاد به كار تيمي در جهت حل مس��ائل و 
مشكالت بود. از ابتداي نصب تجهيزات، مغايرت هاي 
زياد و كيفيت نامناس��ب برخي قطعات، باعث ايجاد 
موانع زيادي مي شد ولي ضمن بهره گيري از تجارب 
پروژه هاي قبلي و بررس��ي دقيق و س��ريع موضوع، 
راهكارها در سريعترين زمان ممكن مشخص مي شد. 
اين موضوع باعث شده بود تا پيش از شروع نصب هر 
تجهيز و سيستم، بررسي كامل مدارک، بررسي محل و 
شرايط نصب، رفع مغايرت و تهيه دستورالعمل نصب 
همواره به عنوان پيش نياز اصلي در نظر گرفته ش��ود. 
حاصل اين تالش، اتمام نصب عمده تجهيزات كمكي 
و اصلي تا ش��هريور 1386 و ش��روع ف��از راه اندازي 
نيروگاه بود. تس��لط و اش��راف كامل فني كارشناسان 

كارگاه باعث ش��د تا با تاييد مديران ارش��د شركت، 
راه اندازي نيروگاه توس��ط نيروهاي متخصص فراب 
انجام شود. قبول راه اندازي به اين نحو با توجه شرايطي 
كه بعداً براي پروژه به وجود آمد از لحاظ صرفه جويي 
در هزين��ه، حس��ن بزرگي ب��راي اين پروژه بش��مار 
 AC مي رفت. راه اندازي تجهيزات كمكي مانند تغذيه
و DC، تابلوهاي فشار متوسط، كمپرسورها، سيستم 
خنك كننده و راه اندازي اوليه پست 230 كيلوولت تا 
اواسط پاييز 1386 به اتمام رسيد. تيم اجرايي كه تا آن 
زمان با انواع مشكالت و مغايرت ها دست و پنجه نرم 
كرده بود با انرژي مضاعف مشغول تكميل فعاليت هاي 
نصب و ادامه عمليات راه اندازي بود و به نظر مي رسيد 
كه با ادامه اين روند، واحد اول نيروگاه تا بهمن 1386 
و ب��ا فاصل��ه يك ت��ا دو ماهه پ��س از آن واحد دوم 
راه اندازي شود. متاسفانه در دي ماه سال 86- مصادف 
با شروع س��ال ميالدي 2008 - كليه سوپروايزرهاي 
كانادايي به داليلي غيرموجه كه ناش��ي از عدم تمايل 
پيمانكار به ادامه همكاري با شركت فراب بود، از ايران 
خارج ش��دند. بدنبال آن شركت GE موضوع فسخ 
ق��رارداد و عدم تمايل به ادامه همكاري را اعالم كرد. 
پس از پيگيري هاي مكرر مشخص شد كه ريشه تمام 
اين مسائل به تحريم سياسي باز مي گردد. پس از انجام 
بررسي هاي الزم و اعالم آمادگي تيم اجرايي، تصميم 

 First بر اين شد كه ادامه فعاليت هاي نصب تا مرحله
Run ادامه يابد. همچنين مقرر شد پس از پيشرفت هر 
بخش از فعاليت ها، موارد انجام شده به صورت مستند 
به اطالع شركت GE رسانده شود. اين در حالي بود 
كه پيمانكار مذكور به دليل عدم حضور سوپروايزر در 
س��ايت، از پذيرش هرگونه مسئوليتي سرباز مي زد و 
پيشرفت هاي كاري را تاييد و تضمين نمي كرد. پس از 
آن با انتقال و خريداري ش��ركت GE توسط شركت 
ديگري به نام Andritz و اعالم آمادگي شركت جديد 
مبني بر حضور از ابتداي سال 88، تصميم بر آن شد تا 
ادامه فعاليت هاي اجرايي تا حضور مجدد سوپروايزر 
ش��ركت جديد متوقف گردد. نهايتاً راه اندازي هر دو 
واحد نيروگاه در پاييز و زمس��تان 1388 انجام شد و 
به دلي��ل نبود آب كافي جهت بهره برداري مس��تمر از 
واحدها، دوره بهره برداري آزمايش��ي هر دو واحد در 
خرداد ماه 1389 شروع ش��د و در مرداد 1389 بدون 
تريپ و با موفقيت به پايان رسيد. پس از آن در تاريخ 
89/8/1 بعلت ضعف عايقي قطبها و بروز مشكل در 
پيچ هاي نگهدارنده پاييني، واحد جهت بررسي بيشتر 

متوقف گرديد.
با عنايت به ضرب المث��ل معروف »معما چو حل 
گشت آسان شود«، در زمان فعلي ايراد گرفتن و بازگو 
نمودن مش��كالت پروژه و حتي ارائه راه حل براي آن 

درباره پروژه لوارك و حساسیتهاي ویژه طرح از لحاظ انتقال برق تولیدي

معما چو حل گشت آسان شود
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برداشت نادرست 
از اجراء پروژه 

نيروگاه كوچك و 
متوسط، مهم ترين 

عاملي است كه 
سر منشاء بروز 

بسياري از مشكالت 
اين پروژه نيز بود. 

به دليل كاربرد كلمه 
»كوچك«، تصور 

بر اين بوده كه 
فعاليت هاي كاري 

كمتر، نصب ساده تر 
تجهيزات و بالطبع 

با همين ديدگاه، 
پرسنل اجرايي 

كمتري نياز است

1515

آس��ان است و قطعاً شرايط و محدوديت هاي خاصي 
از لحاظ انتخاب پيمانكار، تجهيز كارگاه و... در ابتداي 
پروژه وجود داشته كه بايد آنها را نيز مد نظر قرار داد. از 
اين رو ذكر مشكالت زير ناقض زحمات و تالش هاي 
تي��م مرتبط با پروژه نمي باش��د و ذكر آن تنها جهت 
جلوگيري از عدم تكرار در موارد مشابه بعدي است. 

تجهیز کارگاه با توجه
به شرایط اقلیمي منطقه

به دليل عدم وجود راه هاي دسترس��ي مناس��ب در 
كارگاه، حمل ونقل تجهيزات و رفت وآمد پرس��نل از 
ش��هر تهران به كارگاه و حتي رفت وآمد در محدوده 
كارگاه به ويژه در فصل زمستان و هنگام بارش برف، 
س��ختي هاي خاص خود را داشت. با وجود سردسير 
بودن آب و هواي منطقه، دفتركار و خوابگاه مناس��ب 
جهت پرسنل اقماري و سوپروايزرها پيش بيني نشده 
بود و باعث ش��ده بود هزينه هاي زي��ادي را از لحاظ 
اس��كان و تامين س��وخت دفتر و خوابگاه موجود به 
پروژه تحميل كند. سيس��تم تامين آب و برق موقت 
كارگاه بسيار پراش��كال و غير اصولي بود و در فصل 
س��رما و بارندگي يخ زدگي لوله هاي آب و قطع مكرر 
خ��ط 20 كيلو ول��ت محلي نيز به آن اضافه مي ش��د. 
باوجود فاصله نزديك كارگاه به ش��هر تهران و امكان 
اس��تفاده از خوابگاه در ش��هر ته��ران، توجهي به اين 
موضوع نش��ده بود كه مطمئناً با وجود اين شرايط در 
زمان بهره برداري نيز مش��كالت ادامه خواهند داشت. 
الزم به ذكر است كه نيروگاه كالن در باالدست و سد 
و نيروگاه لتيان در پايين دست اين پروژه، از ابتدا كمپ 

مسكوني متاهلي داشتند.

شرایط محیطي محل نصب
به علت تاخيرات تحميل شده بر پروژه، راه اندازي 
هواس��ازها )به منظ��ور كاهش رطوبت ني��روگاه( با 
فاصله زماني نس��بتاً زيادي انج��ام گرفت، رطوبت 
بسيار باالي داخل نيروگاه كه ناشي از جريان شديد 
آب در آبراه��ه كنارگذر داخل ني��روگاه بود، عالوه 
ب��ر زنگ زدگي تجهيزات ام��كان رنگ آميزي مجدد 
را نيز دش��وار كرده بود. رطوب��ت زياد باعث خرابي 
رن��گ برخي از تابلوها ش��ده بود كه عالوه بر ترميم 
خرابي هاي جزئي رن��گ در محل، بدنه اكثر تابلوها 
جهت رنگ آميزي مجدد به كارخانه فرس��تاده ش��د. 
همچنين رطوبت باعث خرابي تجهيزات تعدادي از 
تابلوها ش��ده بود و منجر ب��ه پرداخت هزينه اضافه 
جه��ت تعويض تجهيزات گرديد. البته در خصوص 
تابلوهاي��ي كه به داليل مختل��ف در هنگام نصب و 
راه اندازي اضافه شد، تاكيد گرديد كه درجه حفاظت 
باال به همراه هيتر و آب بندي مناسب و اقالم مقاومتر 

در برابر رطوبت براي آنها در نظر گرفته شود.

تعریف نیروگاه هاي کوچک و متوسط
برداش��ت نادرست از اجراء پروژه نيروگاه كوچك 

و متوس��ط، مهم ترين عاملي است كه سر منشاء بروز 
بسياري از مشكالت اين پروژه نيز بود. به دليل كاربرد 
كلم��ه »كوچك«، تصور بر اي��ن بوده كه فعاليت هاي 
كاري كمتر، نصب ساده تر تجهيزات و بالطبع با همين 
ديدگاه، پرسنل اجرايي كمتري نياز است. در صورتي 
كه رده بندي كوچك و متوسط بيشتر به ميزان انرژي 
توليدي نيروگاه باز مي گردد و روند پروژه مش��خص 
نمود ك��ه نصب هر واحد آن، تم��ام عمليات نصب 
يك واحد نيروگاه را شامل مي شود. ضمن اينكه ابعاد 
كوچك، خود محدوديت ها و دشواري هاي زيادي را 
ايجاد مي كند همچنين برآورد كم نفرات باعث ش��ده 
بود كه به ناچار در مواقع افزايش حجم كارها، به طور 
موق��ت از نف��رات كارگاه هاي ديگ��ر به عنوان كمك 
اس��تفاده ش��ود و اين امر قطعاً در راندمان كاري افراد 

تاثير گذار بود.

حساسیت هاي ویژه طرح
 از لحاظ انتقال برق تولیدي

پس��ت 230 كيلو ولت لوارک به دليل آنكه 
بين دو پس��ت نيروگاه بعثت )جنوب شرقي 
شهر تهران( و پست نيروگاه كالن )مسير انتقال 
برق تهران تا شمال كشور( قرار دارد از اهميت 
خاص��ي برخوردار مي باش��د، ع��دم پيش بيني 
سيستم ارتباط مخابراتي پست و نيروگاه لوارک 
با ديس��پاچينگ در هنگام عقد ق��رارداد، باعث 

شد كه مشخصات فني جديدي توسط مشاور تهيه 
و ابالغ ش��ود و نهايتاً منجر به تغييرات كابل كشي و 
افزايش سيگنالهاي بسياري در تابلوهاي كنترل پست 
و نيروگاه ش��د كه هزينه و زمان بس��ياري را پس از 
اتمام كار تجهيزات در برداش��ت. در ابتداي طراحي 
پس��ت 230 كيلو ولت نيز از طرف كارفرماي محترم 
طرح به دليل كاهش هزينه، دژنكتور بين ترانس اصلي 
و پست حذف شد. اين موضوع باعث شد تا در زمان 
 )Overall Trip( بهره برداري و هنگام تري��پ كلي
هر واحد نيروگاه لوارک، مسير اتصال شبكه بين پست 
ني��روگاه بعثت و كالن قطع گ��ردد و اين موضوع در 
شبكه برق 230 كيلو ولت قطعاً مشكالتي را همراه با 

نارضايتي مركز ديسپاچينگ به وجود مي آورد.

GEHA مشکل با سوپروایزرهاي شرکت
انتظار ش��ركت ف��راب از س��وپروايزر پيمانكار 
تجهي��زات اصل��ي )ش��ركت GEHA(، نظارت 
كامل ب��ر فرآيند نصب و راه اندازي بود درحالي كه 
س��وپروايزرهاي اين پيمانكار خود را تنها مش��اور 
فن��ي )Technical Advisor( مي دانس��تند. به 
اي��ن معني كه فقط در مواردي ك��ه فراب نظر آنها 
را بخواهد مش��اوره فني مي دهند. سوپروايزرهاي 
اعزام ش��ده نيز از كارايي مناسبي برخوردار نبودند 
و در اكثر رفع مغايرت ها، تجربه كارشناسان فراب 
راهگشاي مسائل بود. عالوه بر آن عدم تسلط اكثر 
سوپروايزرها به زبان انگليسي، عمليات مهمي مانند 

راه اندازي سيس��تم تحريك و سيستم اعالن حريق 
ژنراتور را با مشكل مواجه كرده بود كه خوشبختانه 
يك نفر چيني مس��لط به زبان فارس��ي! ! ! به عنوان 

مترجم پيدا شد. 
در هر حال زمان اين پروژه بنا به داليلي كه مهم ترين 
آن تحريم سياسي و ضعف پيمانكار تجهيزات اصلي 
مي باشد از حد معمول طوالني تر گشت و همان طور 
كه ذكر شد، شايد با برنامه ريزي دقيقتر و همه جانبه، 
انتخ��اب تجهيزات مناس��ب و در نظ��ر گرفتن منابع 
انس��اني كافي، مقرون به صرفه بودن طرح در دوران 

بهره برداري و نگهداري حاصل مي شد. اما در نهايت 
نكات مثبت و تجربيات گرانبهايي را در برداشت كه 
در جلس��ات مستند س��ازي پروژه عنوان شده و بايد 

به صورت مدون در اختيار كليه همكاران قرار گيرد. 

سایر نکات قابل توجه در این پروژه
• نصب ساپورت، سيني كابل و كابل كشي كابلهاي 
قدرت و كنترل در ش��فت عمودي 216 متري آسانسور  
با وج��ود ارتفاع زياد و وزن س��نگين كابلهاي قدرت، 
خوشبختانه با در نظر گرفتن تمام جوانب و رعايت اصول 

ايمني، بدون هيچ حادثه اي در كمتر از دو ماه انجام شد.
• موفقي��ت در مميزي ش��خص ثالث جهت اخذ 
گواهي سيس��تم مديريت يكپارچه در خرداد ماه سال 
1386 ك��ه همزمان با پيك فعاليت ه��اي نصب بود. 
رعايت اس��تاندارد و اصول ايمني سرلوحه كاري و از 

ملزومات عمليات اجرايي بود.
• آموزش تيم 18 نفره بهره برداري و نگهداري كه از 
پاييز 1386 در مراحل نصب، راه اندازي و بهره برداري 
نيروگاه حضور داش��تند و هم اكن��ون نيز در نيروگاه 

لوارک مشغول به كار هستند.
 • اين پروژه با تمام س��ختي ها و مشكالت، نماد 
همدلي، اميد، سختكوشي و تالش بي وقفه بود و اين 
امر همواره موتور محركه پروژه را روشن و پر قدرت 

نگه مي داشت.
*رییسبخشمهندسيبرق-اجرایي
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 تأمين تجهيزات 
يك كار گروهي 
و منسجم است 
كه نياز به ارائه 
مشخصات فني 

مناسب توسط 
مديريت مهندسي 
با آشنايي به 
محصوالت شركتها، 
مديريت زمان و 
ارسال درخواست 
در زمان مناسب 
وتصميم گيري 
قاطع و ارائه 
راهكار مناسب 
درصورت مغايرت 
در مشخصات فني و 
محصول توليد شده 
توسط مدير پروژه 
و درنهايت خريد به 
موقع وبهينه توسط 
بازرگاني مي باشد

16

:ب��رايمقدم��هاگرام��کانداردمختصرياز
بیوگرافيحرفهايخ��ودرابرايمخاطبانمامطرح

کنید؟
محمد مرادي هستم؛ پس از اتمام تحصيالت در رشته 
برق قدرت دانشگاه صنعتي امير كبير و خدمت مقدس 
سربازي در شركت مشانير به عنوان ناظر تست پست هاي 

فشار قوي مشغول به كار شدم.
پس از آن به شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران 
به عنوان مس��ئول الكتريكال و مدير پروژه پست كارون 
3 پيوس��تم و عهده دار مس��ئوليت مديريت امور برق و 
مكانيك اين طرح شدم و هم اكنون درسمت مدير امور 
فني ومهندسي طرح بهره برداري مشغول به كار مي باشم. 
:جنابعالينمایندهکارفرم��ادرپروژهلوارك
هستید،ازچهزمانيایدهاولیهساختنیروگاهلوارك

مطرحشد؟
از س��ال 1353 كه پرژه خط انتقال س��د الر به تهران 
مطرح ش��د اح��داث اي��ن نيروگاه 

اقتصادي نيز برآورد شد.

:هدفاصليازساختایننیروگاهچیست؟
درواقعپرس��شایناستکهایننیروگاهقراراست
بهکدامنیازهادرسطوحمحليومليپاسخگوید؟

 اس��تحصال GWH 152.3 انرژي س��اليانه از آب 
در حال انتقال، تنظيم ولتاژ بخشي از كالن شهر تهران 
از طريق كندانس س��نكرون و در آخر وجود نيروگاه 
مطمئن خود راه ان��داز در نزديكي تهران در زمان هاي 

Black out شبكه.
:تعاملفراببامجموعهکارفرمادراینطرح

چگونهبود؟آیاازاینموضعرضایتداشتید؟
تعام��ل با ف��راب رضايت بخش بوده اس��ت كه در 
صورت رفع هر چه س��ريعتر پانچ هاي موجود و ورود 

واحد دوم اين رضايت تكميل خواهد شد.
:آیااینط��رحباتاخیرروبهروبودهاس��ت؟
بهعنوانکارفرمااینطرحتاچ��هاندازهفرابرادر

تاخیرهاياحتماليبهوجودآمدهمقصرميدانید؟
اين  پروژه با تاخير زيادي مواجه شد كه علت اصلي 

آن كارشكني پيمانكار خارجي بوده است.

:ازویژگيه��ايخ��اصاینپ��روژهبرایمان
بگویید؟اینپروژهازچهنظرمنحصربهفرداست؟

- بلند ترين شافت هاي عمودي.
-  سومين نيروگاه جرياني از نظر هد.

- بلند ترين چاه آسانسور در ايران.
:دراینپروژهتاچهحدبرنامهداریدتامقوله
ساختداخلرادرمراحلمختلفآنعملیاتيکنید؟
اين نيروگاه نمود تبلور تخصص كارشناسان داخلي در 
به نتيجه رساندن تالش هاي انجام شده پس از كارشكني 
پيمانكار خارجي به علت تحريم شناخته شده است و در 
اين راستا سعي شده تمامي مشكالت باقي مانده با اتكا به 

ساخت داخل مرتفع شود.
:آیندهاینطرحراازنظربهرهبرداريوکارکرد

آنچگونهارزیابيميکنید؟
ب��ا توجه ب��ه آموزش هاي خوب اجرا ش��ده در اين 
نيروگاه، اميدواريم واحد ها و سيس��تم هاي كمكي اين 
نيروگاه در سرويس دهي به شبكه برق كشور رتبه خيلي 

خوبي را در بين نيروگاه هاي متوسط كشور اخذ كنند.

در گفتگو با کارفرماي پروژه لوارك مطرح شد

علت اصلي تاخير؛ كارشكني پيمانكار خارجي

ك
وار

ه  ل
وژ

پر
ده 

رون
پ

تأمين تجهيزات؛ مثال مشخص كار گروهي
معاونت نيروگاههاي كوچك و متوس��ط از نظر س��اختاري، يك فراب كوچك 
بود. همكاران خوبم در مديريت هاي پروژه، مديريت مهندسي، مالي و بازرگاني در 
كنار يكديگر با محوريت مديران باتجربه مرحوم آقاي مهندس حربي و پس از آن 
آقاي مهندس سيفي تيم اجرايي اين معاونت را تشكيل مي دادند.   از سال 1384 به 
اين مجموعه ملحق ودر بخش تأمين تجهيزات نيروگاههاي آبي كوچك و متوسط 
مشغول به كار ش��دم. در اين معاونت سه پروژه 1- كوهرنگ 2- لوارک 3- شهيد 
رجايي اجرا مي شد . خريدهاي اصلي پروژه كوهرنگ از قبل در معاونت بازرگاني 
فراب خريداري گرديده بود و تنها خريدهاي بازاري اين پروژه در معاونت ن.ک.م 
ص��ورت گرفت. به غير از يكي دو تجهيز اصلي پروژه لوارک در معاونت بازرگاني 
خريداري گرديده بود مابقي تجهيزات پ��روژه در بخش بازرگاني معاونت ن.ک.م 
صورت گرفت. پروژه ش��هيدرجايي نيز شرايط مشابهي مانند پروژه لوارک داشت. 
تجهيزات پروژه لوارک مش��ابه تجهيزات پروژه هاي نيروگاههاي آبي بزرگ اما در 
مقياس كوچك بود ومراحل خريد تجهيزات نيز طبق روشهاي اجرايي شركت، مشابه 
پروژه هاي بزرگ بود با اين تفاوت كه باتوجه به مبالغ قراردادي پايين، بيشتر شركتها 
عالقه مند نبودند كه پيشنهاد قيمت ارائه دهند و اين يكي از چالشهايي بود كه درآن 
زمان براي خريد تجهيزات وجود داش��ت. البته تفاوت ديگري هم وجود داشت و 

آن اينكه اغلب خريدهاي انجام شده در معاونت بازرگاني فراب پس ازعقد قرارداد 
تحويل مديريت پروژه جهت پيگيري وتحويل ارائه مي ش��د اما در معاونت ن.ک.م 
همه خريدهاي انجام شده تا پايان توسط اينجانب پيگيري گرديد.درضمن در معاونت 
بازرگاني فراب بنده تجربه خريد بخشي از تجهيزات را داشتم ولي در معاونت ن.ک.م 
با خريد كليه تجهيزات اعم از مكانيك، برق، ابزاردقيق و... تجربه ام دوچندان ش��د.  
تأمين تجهيزات يك كار گروهي و منس��جم است كه نياز به ارائه مشخصات فني 
مناس��ب توسط مديريت مهندسي با آشنايي به محصوالت شركتها، مديريت زمان 
و ارس��ال درخواس��ت در زمان مناسب وتصميم گيري قاطع و ارائه راهكار مناسب 
درصورت مغايرت در مشخصات فني و محصول توليد شده توسط مدير پروژه و 
درنهايت خريد به موقع وبهينه توسط بازرگاني مي باشد. بديهي است ضعف هريك 
از اعضاي اين سيكل موجب وقفه در خريد و تأخير در تحويل تجهيزات مي گردد. 
درست است كه شركت فراب داراي سيستم اداري منظمي مي باشد و وظايف هرفرد 
مش��خص مي باشد اما روابط انس��اني، دوستي وهمدلي در كارگروهي نقش اصلي 
در پيش��برد و پيشرفت يك كار اجرايي را دارد. اين روابط در معاونت نيروگاههاي 
كوچك و متوسط، با مديريت آقاي مهندس قنبري در مهندسي و آقاي مهندس طالبي 
در پروژه لوارک، به اوج خود رسيد.                          *رییسبخشتامینتجهیزات

كوروش
يگاني *

و  است  كبير  امير  صنعتي  دانشگاه  فارغ التحصيل  مرادي  محمد 
برخي  سبب  به  كه  ملي  پروژه اي  لوارك؛  پروژه  در  كارفرما  نماينده 
مشكالت،بهره برداري نهايي از آن به تاخير افتاده است.مرادي لوارك را 
نمود تبلور تخصص كارشناسان داخلي در به نتيجه رساندن تالش هاي 
انجام شده پس از كارشكني پيمانكار خارجي به علت تحريم مي داند و 

با تمام فراز و نشيب هاي پيش آمده در ساخت اين نيروگاه اميد دارد كه  
لوارك بتواند در سرويس دهي به شبكه برق كشور رتبه خوبي را در بين 
نيروگاه هاي متوسط كشور اخذ كند. به اين بهانه و براي بررسي عملكرد 
فراب در اين پروژه، گفتگويي با وي ترتيب داده ايم كه خواندنش خالي از 

لطف نيست...

خرداد 1392 - شماره 32



1517

نيروگاه لوارك يك 
نيروگاه زير زميني با 
اختالف ارتفاع 280 
متر نسبت به مخزن 
باالدست  مي باشد. 

با وجود قرار 
گرفتن در رديف 

نيروگاه هاي متوسط 
از پيچيدگي هاي 

نيروگاه هاي بزرگ 
برخوردار است 

وبه دليل در اختيار 
داشتن فضاي 

كم، عمليات نصب 
تجهيزات آن 

پيچيده  تر از ابعاد 
ظاهري پروژه اجرا 

گرديده. نيروگاه 
لوارك در مسير 

انتقال آب از سد 
الر به تهران قرار 

گرفته است و نقش 
اصلي آن كاهش 

فشار آب در مسير 
انتقال مي باشد

:جنابآقايهمتپور،چگونهشدکهشما
بهعنوانمدیراینپروژهانتخابشدید؟مختصري
ازبیوگراف��يکاريخودراب��رايخوانندگانما

بازگوکنید؟
اينجان��ب از س��ال 1375 افتخ��ار هم��كاري با 
ش��ركت فراب را داشته ام. تا س��ال 1386 ابتدا در 
پروژه كرخه و س��پس در پروژه گتوندعليا به عنوان 
مدير اجرايي با مجموعه فراب همكاري داش��تم و 
بعد از آن با حفظ مس��ئوليت كارگاه و با صالح ديد 
مديري��ت محترم عامل مس��ئوليت مديريت پروژه 
گتوندعلي��ا را نيز ب��ه عهده گرفت��م. در خصوص 
مس��ئوليت پروژه لوارک بايد خاطر نش��ان كنم به 
علت اينك��ه جناب مهن��دس غروي مدير س��ابق 
پروژه، در يكي از طرح هاي خارج از كش��ور فراب 
مشغول شدند به دستور مديريت محترم عامل اين 

مسئوليت به اينجانب محول شد.

:ازویژگيهايخاصای��نطرحبرایمان
بگویید؟اینطرحقراراس��تب��هکدامنیازهاي

منطقهايومليپاسخگوید؟
نيروگاه لوارک يك نيروگاه زير زميني با اختالف 
ارتفاع 280 متر نسبت به مخزن باالدست  مي باشد. 
با وجود قرار گرفتن در رديف نيروگاه هاي متوسط 
از پيچيدگي هاي نيروگاه هاي بزرگ برخوردار است 
وبه دليل در اختيار داشتن فضاي كم، عمليات نصب 
تجهي��زات آن پيچيده  تر از ابعاد ظاهري پروژه اجرا 
گرديده. نيروگاه لوارک در مسير انتقال آب از سد الر 
به تهران قرار گرفته اس��ت و نقش اصلي آن كاهش 

فشار آب در مسير انتقال مي باشد.

:چ��رابهرهب��ردارينهای��يازاینطرحتا
بدینحدطولکشیدهاست؟

1- اشكاالت طراحي

2- تغيير مالك پيمانكار تجهيزات اصلي نيروگاه 
كه اي��ن امر باعث گرديد امكان رديابي مش��كالت 

حادث شده پيچيده گردد.
3-  مغايرت ه��اي متعدد در س��اخت تجهيزات 

اصلي نيز از ديگر مشكالت در تطويل پروژه بود.
4-  ع��دم حض��ور س��وپروايزرهاي پيمان��كار 
تجهي��زات اصلي جهت راه ان��دازي مجدد )پس از 
بروز مش��كل بعد از راه اندازي پروژه در بهمن ماه 

)1388

:آیاتحریمومس��ائلخاصناش��يازآن
دررونداجرايپروژهتاثیرسوءومنفيايداشته

است؟
در ابتداي پروژه تا راه اندازي واحدها در بهمن ماه 
88 خير، ولي بعد از بروز مشكل و دمونتاژ و مونتاژ 
مج��دد با وجود پرداخت ارزي درخواس��ت ش��ده 

در گفتگو با خسرو همت پور مدیر پروژه نیروگاه لوارك مطرح شد

براي راه اندازي واحد 2، تا پايان خرداد صبر كنيد
»راه اندازي واحد اول نيروگاه لوارك در سال گذشته به اتمام رسيد 
و آماده بهره برداري مي باشد ولي با توجه به اين مطلب كه نيروگاه 
لوارك از نيروگاه هاي فصلي مي باشد در صورت تامين آب از اوايل 
نيز   2 واحد  خصوص  در  مي شود.  آغاز  آن  بهره برداري  ماه  خرداد 
اتمام  به  ماه سال جاري  پايان خرداد  تا  راه اندازي  و  عمليات نصب 
نيست  وقت  خيلي  كه  است  مديري  وعده، سخن  اين  رسيد.«  خواهد 

مدير پروژه فراب در طرح لوارك شده است اما در همين زمان اندك 
ملي  اين طرح  اهداف  پيشبرد  در  مهمي را  گام هاي  است  توانسته  هم 
بردارد؛گام هايي كه در آينده نزديك به بهره برداري نهايي از آن منجر 
خواهد شد.در گفتگو با خسرو همت پور، ضمن مرور مشكالت به وجود 
از آن نيز  اين طرح،چشم اندازهاي بلند مدت بهره برداري  آمده براي 

مورد بررسي قرار گرفته است...
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راه اندازي واحد 
اول نيروگاه لوارك 
در سال گذشته به 
اتمام رسيد و آماده 
بهره برداري است 
ولي با توجه به اين 
مطلب كه نيروگاه 
لوارك از نيروگاه هاي 
فصلي است در 
صورت تامين آب 
از اوايل خرداد ماه 
بهره برداري آن آغاز 
مي شود.در خصوص 
واحد 2 نيز عمليات 
نصب و راه اندازي 
تا پايان خرداد ماه 
سال جاري به اتمام 
خواهد رسيد

توس��ط شركت GE، س��وپروايزرها بعد از حضور 
چند روزه در كارگاه به بهانه مس��ايل سياسي پروژه 
را بدون راه اندازي ترک كردند در نهايت براس��اس 
تصميم مديريت عالي شركت فراب مقرر شد ادامه 
عمليات نصب و راه اندازي واحد هاي نيروگاه لوارک 
ب��ا تكيه بر تخصص نيروهاي داخلي صورت پذيرد 
ك��ه اين امر با راه اندازي واحد اول نيروگاه در بهمن 

ماه 1391 با موفقيت محقق شد. 
 

:وضعیتمقولهساختداخلوجایگاهآن
دراینپروژهچگونهبود؟

در نيروگاه لوارک به اس��تثناي تجهيزات مربوط 
به توربين، ژنراتور،ش��ير كروي، آسانسور و جرثقيل 
س��قفي مابقي تجهيزات س��اخت داخل هستند و از 

طريق پيمانكاران داخلي تامين شده اند.

:بهعنوانمج��ريطرحبفرماییدکهدرطول
اینمدتبامشکليکهمنجربهتاخیردربهرهبرداري

نهایيپروژهشود،برخوردداشتهایدیاخیر؟
ب��ا توجه به راه اندازي مج��دد واحد اول نيروگاه 
در بهم��ن ماه س��ال 91 به دليل عدم وج��ود مقدار 
آب كافي، بهره ب��رداري مداوم در توان نامي تا كنون 

امكان پذير نبوده است.

:خودتانفکرميکنیدچهزمانياینپروژه
بهبهرهبردارينهایيخواهدرسید؟

راه ان��دازي واح��د اول نيروگاه لوارک در س��ال 
گذش��ته به اتمام رس��يد و آماده بهره برداري اس��ت 

ول��ي با توجه ب��ه اين مطلب كه ني��روگاه لوارک از 
نيروگاه هاي فصلي اس��ت در صورت تامين آب از 
اوايل خرداد م��اه بهره برداري آن آغاز مي ش��ود.در 
خصوص واحد 2 نيز عملي��ات نصب و راه اندازي 
تا پايان خرداد ماه سال جاري به اتمام خواهد رسيد.

:زبانمش��تركمیانش��رکت»ف��راب«و
مجموع��هکارفرماومش��اورچق��درحاکمبوده
است؟درواقعپرسشایناستکهتعاملشمابا

کارفرماومشاورچگونهبود؟
خوش��بختانه در پروژه لوارک مشاور وكارفرماي 
محترم با آگاهي از ريش��ه مشكالت به وجود آمده، 
تعامل خوبي با شركت فراب داشته اند و از هيچ گونه 

همكاري و مساعدتي دريغ ننموده اند.
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اين پروژه به صورت 
ترك تشريفات با 

قيمت بسيار كم به 
فراب تحميل شد. 

در آن زمان مجری 
طرح های متوسط 
و كوچك شركت 
آب و نيرو جناب 

آقای دكتر نعمتی 
بود. براساس توافق 

انجام شده قرار 
بود شركت فراب 

شركتی جهت اجرای 
طرح های كوچك 

و متوسط ايجاد 
نمايد. براين اساس 
معاونت نيروگاه های 

كوچك و متوسط 
سازماندهی شد تا 

در زمان مناسب در 
قالب شركت فوق 

عمل نمايد

19

:چگون��هش��دک��هدرگذش��تهجنابعالي
بهعن��وانمدیرپروژهاینطرحانتخابش��دید؟
مختص��ريازبیوگراف��يکاريخ��ودراب��راي

خوانندگانمابازگونمایید؟
اين جانب متولد فروردين 1344 بوده و در بهمن 
67 از دانش��گاه صنعتی ش��ريف در رشته مهندسی 
مواد )متالورژی(، مقطع كارشناس��ی فارغ التحصيل 
شده ام. با توجه به رشته تحصيلی به همراه تعدادی 
از هم دوره اي ه��ا از فروردين 68 در مجتمع فوالد 
خوزستان ش��روع به كار كرده و تا بهمن 74 در آن 
مجتمع به ترتيب در س��مت های مهندس ش��يفت 
فوالدس��ازی، مهن��دس دفتر فنی و مهندس ارش��د 
كارگاه ذوب )مدير دفتر فنی و جانش��ين سرپرست 
كارگاه ذوب( مش��غول ب��ه كار ب��ودم. الزم به ذكر 
اس��ت س��ربازی خود را نيز در قالب طرح خدمت 
در صنعت در همان مجتمع طی كرده ام. در طی اين 
مدت در دو دوره آموزشی در خارج از كشور )پاييز 
71 به مدت يك ماه در كش��ور آلم��ان در كارخانه 
فوالدسازی هامبورگ آموزش فوالدسازی و زمستان 
72 به مدت 1/5 ماه در كش��ور ژاپن كارخانه كوبه 
استيل در مورد فوالدسازی، مهارت های سرپرستی 
و كايزن( ش��ركت داش��تم. دليل جدا شدن بنده از 
مجتمع فوالد خوزستان به دليل مسائل خانوادگی و 
ازدواج )معموالً محل زندگی آقايان پس از ازدواج 

مشخص می شود( بود.
در پايي��ز 74 گروهی از مدي��ران فراب و گروه 
صنعتی س��ديد برای توليد فوالد STE-500 )مواد 
 Steel Lining اولي��ه مورد ني��از برای مجموع��ه
)آبراهه( پروژه كارون يك( به مجتمع فوالد مراجعه 
و درخواس��ت توليد شمش اس��لب از اين فوالد را 
داشتند. در جلس��اتی كه در اين ارتباط تشكيل شد 
بنده به عنوان مسئول گروه توليد اين فوالد با شركت 

فراب آش��نا شدم. در نهايت تا بهار 75 سه ذوب از 
اين نوع فوالد توليد و جهت نورد به كارخانه نورد 
كاويان ارسال گرديد. البته موضوع توليد اين فوالد 
ناشی از سياست گذاری فراب مبنی بر هر چه بيشتر 
كردن سهم توليد داخل تجهيزات نيروگاهی بود كه 
در نهايت نيز به دليل برخی مسائل فنی اين مواد از 

خارج تامين گرديد.
در اسفند 74 با شماره پرسنلی 256 تحت عنوان 
كارش��ناس فنی پروژه به ش��ركت فراب در پروژه 
كارون يك ملحق ش��دم. در آن زمان معاون اجرايی 
آقای مهندس حاج صادقی بود. پس از آمدن مهندس 
مسعودی نژاد به كارون يك )سال 76( به عنوان مدير 
س��اخت و با تغيير چارت س��ازمانی فراب به عنوان 
مدير مهندس��ی و تامين تجهيزات مكانيكی در اين 
پروژه افتخار همكاری داشتم. شايد به جرات بتوان 
گفت ش��اكله و س��ازمان فراب همراه با پروژه های 
كارون يك، مسجد س��ليمان، كرخه و نهايتاً كارون 
س��ه در آن دوره شكل گرفته است. در زمستان 82 
با ماموريتی كه آقای مهندس حاجی رس��وليها برای 
مرحوم حربی جهت تش��كيل معاونت نيروگاه های 
كوچ��ك و متوس��ط در نظ��ر گرفته ب��ود به عنوان 
مدير پروژه نيروگاه لوارک معرفی ش��دم. با فراز و 
نشيب  های پروژه و كم شدن حجم كار در سال 89 
چن��د ماهی در نوتاش همكاری داش��تم و نهايتاً در 
تير 90 با كوله ب��اری از خاطرات مجددا به صنعت 
فوالد بازگش��تم. در حال حاضر در شركت پاميدكو 
در پروژه فوالد چادرملو )كارخانه فوالدس��ازی به 
ظرفيت 1/3 ميليون تن در س��ال( مش��غول به كار 

هستم.

:بهطورمشخصچهفرایندهاییطیشد
تااینکهاینپروژهبهشرکتفرابواگذارشد؟

اي��ن پروژه به صورت ترک تش��ريفات با قيمت 
بس��يار ك��م به ف��راب تحمي��ل ش��د. در آن زمان 
مجری طرح های متوس��ط و كوچك ش��ركت آب 
و ني��رو جن��اب آقای دكت��ر نعمتی بود. براس��اس 
توافق انجام ش��ده قرار بود ش��ركت فراب شركتی 
جه��ت اجرای طرح های كوچك و متوس��ط ايجاد 
نمايد. براين اس��اس معاونت نيروگاه های كوچك 
و متوس��ط سازماندهی ش��د تا در زمان مناسب در 
قالب ش��ركت فوق عمل نمايد. البته در اين ارتباط 
ق��رار بود پروژه های ديگری به فراب واگذار ش��ود 
كه متاس��فانه ش��ركت آب و نيرو به آن عمل نكرد 
و نه تنها ش��ركت مزبور بلكه معاونت ن ک م نيز به 

سرانجام نرسيد.

:مختصریدربارهپروژهلواركوموقعیت
جغرافیاییآنبرایمانبگویید؟

اين پروژه در منطقه ل��وارک بر روی تونل الر-
س��وهانك در جوار روس��تای نيكنامده، حدود 10 
كيلومت��ر باالتر از س��د لتيان در عم��ق 200 متری 
زمين قرار دارد. براساس مطالعات انجام شده جهت 
انتقال آب از سد الر به سد لتيان و نهايتاً تصفيه خانه 
س��وهانك تونلی به طول تقريبی 25 كيلومتر ايجاد 
ش��ده بود كه با توج��ه به اخت��الف ارتفاع موجود 
 نيروگاه ه��ای كالن ب��ا ظرفي��ت 38*3 و ل��وارک 

23/5 *2 بر روی آن ايجاد شده است.

:ازویژگیهایخ��اصاینطرحبرایمان
بگویید؟اینطرحقراراس��تب��هکدامنیازهاي

منطقهايومليپاسخگوید؟
اين ط��رح در عمق 200 متری ب��ا هد 280 متر 
ايجاد ش��ده است. براساس بررس��ی های اوليه و با 
توجه به وجود و انتقال آب در تونل الر-سوهانك 

گفتگو با جمال طالبي مدیر پروژه سابق فراب در پروژه لوارك

هنوز هم با افتخار خود را
 يك فرابي مي دانم

»من فكر نمی كنم هيچوقت از فراب خداحافظی كرده  باشم و به دليل اين كه 
بخشی از بهترين سال های كاری و عمر خود را )از اسفند 74 تا تير90( در فراب 
بوده ام و فكر می كنم سهم ناچيزی در شكل گرفتن فراب داشته ام كماكان خود را 
يك فرابی می دانم و به اين موضوع افتخار می كنم. كماكان از شنيدن پيشرفت های 
فراب و همكاران خوشحال و هيجان زده شده و از وجود تهديد و خطر برايشان 
از  يكي  روزگاري  كه  است  فردي  سخن  قاطع،  گفته هاي  اين  می شوم.«  نگران 
اركان اصلي شركت بود و حال به داليلي ترجيح داده است تا از شركت دوست 
داشتني اش هجرت كند. طالبي از آن دست مديران متعهدي است كه در همه حال به 
گذشته خود افتخار كرده و هيچ گاه هويت اصلي كاري خويش را فراموش نكرده 
است. در گفتگويي كه در ادامه خواهيد خواند، پروژه لوارك در سال هاي آغازين 

شروع آن و مشكالت بر سر راه مرور شده است...
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در اين پروژه نيز 
همانند پروژهای 

بزرگ )كه به دليل 
موارد حمل و نقل، 
تجهيزات عمدتاً در 
محل نصب تكميل 
می شوند( اسپيرال 
كيس در مغار مونتاژ 
و جوشكاری شد، 
تكميل نصب، شينه 
گذاری و جوشكاری 
استاتور، نصب 
قطب های روتور و 
بسياری كارهای 
ديگر در مغار انجام 
شد. حتی نزديكی 
اين پروژه به تهران 
نيز در مواردی 
مشكل ايجاد می كرد

20

اي��ن نيروگاه از هدر رفتن انرژي موجود جلوگيری 
كرده و آن را تبديل به انرژي الكتريكی می نمايد. 

:آی��ااینپروژهتفاوتياساس��يباس��ایر
پروژههايشرکت)فراب(دارد؟

ش��ايد مهمترين تف��اوت اي��ن پروژه با س��اير 
پروژهای متوس��ط و كوچك فراب اين باش��د كه 
پ��روژه باوجوداين كه در دس��ته بندی نيروگاه  های 
كوچك و متوس��ط ق��رار می گرفت ول��ی به دليل 
ابع��اد تونل دسترس��ی و زيرزمينی ب��ودن، از نظر 
طراح��ی، تامين و نصب همانن��د پروژه های بزرگ 
بود. موضوعی كه در فراب كمتر به آن توجه ش��د. 
ابعاد تونل دسترس��ی به ش��كل نعلی و با ماكزيمم 
ارتف��اع و قطر 4 مت��ر، طول تقريب��ی 1300 متر و 
شيب 13درجه از محدوديت های خاص اين پروژه 
بود. ش��ايد اين ادعای من كه پروژه لوارک يكی از 
سخت ترين پروژه های فراب بود به نظر همكارانی 
كه از جزييات پروژه اط��الع دقيقی ندارند عجيب 
باش��د ولی فكر می كنم همكارانی كه در اين پروژه 
و ساير پروژه ها همكاری داشته اند كم و بيش با من 

هم عقيده باشند.

:موقعیتخاصجغرافیاییاینپروژهچه
سختیهاومش��کالتیرابرایکاردرآنشرایط

ویژهایجادکردهاست؟
همانط��ور ك��ه در باال اش��اره ش��د ابع��اد تونل 
دسترسی و زيرزمينی بودن آن برای انتقال تجهيزات 
مشكل ساز بود. در اين پروژه نيز همانند پروژهای 
ب��زرگ )كه به دليل موارد حم��ل و نقل، تجهيزات 
عمدتاً در محل نصب تكميل می ش��وند( اس��پيرال 
كي��س در مغار مونتاژ و جوش��كاری ش��د، تكميل 
نصب، ش��ينه گذاری و جوشكاری استاتور، نصب 
قطب های روتور و بس��ياری كارهای ديگر در مغار 
انجام شد. حتی نزديكی اين پروژه به تهران نيز در 
مواردی مش��كل ايجاد می كرد. به عنوان مثال ميزان 
حقوق همكاران كارگاه در اين پروژه كمتر از ساير 

پروژه ها بود.
حال با توضيحات فوق )ش��باهت از نظر روش 
كار ب��ا پروژه های بزرگ و وج��ود محدوديت های 
تونل دسترسی و...( و چارت سازمانی تعريف شده 
ب��رای معاونت ن ک م به دليل تع��داد كم همكاران، 
فشار مضاعفی از نظر كاری به همكاران دفتر تهران 
و علی الخصوص كارگاه وارد می  شد كه همكاران با 
بردباری و متانت در انجام پروژه تالش می كردند. 

:وضعیتمقولهس��اختداخلوجایگاه
آندراینپروژهچگونهبود؟

در اي��ن پ��روژه طراح��ی و س��اخت توربي��ن، 
ژنراتور و سيس��تم تحريك، ش��ير كروی و گاورنر 
ب��ه ش��ركت GE، تران��س نقطه صف��ر ژنراتور به 

ش��ركت Hilkar، تجهيزات هيدرومكانيك شامل 
مجموع��ه دريچه ورودی و خروجی و جرثقيل آن 
)به صورت EPC( به ش��ركت پيش��گامان صنعت 
 kone crane ميه��ن، جرثقيل اصلی به ش��ركت
و فس��ان، سيس��تم كنترل، حفاظت و كليه تابلوها 
با شركت كرمان تابلو، ترانس��فورماتورهای اصلی 
و توزي��ع با ش��ركت ايران ترانس��فو، پس��ت 230 
كيلوولت )به صورت EPC( با ش��ركت صفانيرو، 
تجهيزات سيس��تم تهويه با ش��ركت ساراول، ديزل 
ژنراتور با ش��ركت فارس ديزل، ش��ارژر و اينورتر 
ش��ركت منابع تغذيه، پمپ های تخليه و زهكش از 
شركت ABS، آسانسور با ش��ركت تيسن و افرند 
و سيس��تم اعالن حريق به شركت سارياک واگذار 
ش��ده بود. تجهيز كارگاه شامل ساخت دفاتر، انبار، 
واحدهای مس��كونی و مجموعه تنظيم فشار آبراهه 
نيز به شركت راون سازه واگذار شده بود. باطری ها 

نيز از نوع Sealed Acid از خارج تهيه شد.

:بهعن��وانمدیرپ��روژهبفرمایی��دکهدر
طولاینمدتبامش��کلیکهمنجربهتاخیردر
بهرهبردارینهاییپروژهشود،برخوردداشتهاید

یاخیر؟
در پ��روژه لوارک مهمترين مش��كل دس��ت به 
دست شدن پيمانكار تجهيزات اصلی )توربين، شير 
كروی، ژنراتور و سيس��تم تحريك آن و گاورنر( و 
بحث تحريم بود. در ابتدا مذاكرات اوليه )زمس��تان 
81( با شركت Caverner-Hongfu انجام شده 
 Caverner و قرارداد نيز مبادله شده بود. شركت
نروژ توس��ط شركت GE خريداری شده و مجدداً 
مذاكراتی در تابستان 82 با شركت مزبور انجام شد 
كه قرارداد به اين ش��ركت انتقال ياف��ت. قرار بود 
كليه عمليات طراحی و ساخت توسط كارخانه اين 
 Caverner-Hongfu ش��ركت در چين )همان
كه تبديل به GE Hydro Asia ش��ده بود( انجام 
ش��ود كه بر اين اساس مداركی نيز توسط پيمانكار 
تهيه و جهت بررس��ی به فراب ارس��ال ش��ده بود. 
براساس بررسی و جمع بندی كه شركت GE انجام 
داده ب��ود به اين نتيجه رس��يده بود كه الزم اس��ت 
طراحی ژنراتور و س��اخت بخش الكتريكی آن در 
كانادا انجام ش��ود كه اين موضوع منجر به افزايش 
هزين��ه )تفاوت هزينه چين و كانادا( و زمان گرديد 
كه شركت GE گزارش ادعای مالی در اين ارتباط 

تهيه و به فراب ارسال كرده بود. 
پس از ارسال تجهيزات به ايران و در زمان نصب 
تجهي��زات در پاييز 86 س��وپروايزرهايی از چين و 
كانادا در سايت مشغول به كار بودند و قرار بود در 
زمان تعطيالت كريس��مس يكی از سوپروايزرهای 
كاناداي��ی كار را ادام��ه ده��د تا پ��س از تعطيالت 
ساير س��وپروايزرها آمده و پس از تكميل كارهای 
باقيمان��ده اولين واحد پروژه راه اندازی ش��ود. البته 

بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه به دليل تغيير از 
چين به كانادا ادعای مالی بسيار سنگينی نيز توسط 
شركت مزبور ارسال شده بود و توافق شده بود اين 
گزارش پس از راه اندازی اولين واحد بررسی شود.

متاسفانه س��وپروايزر كانادايی حاضر در سايت 
به دس��تور ش��ركت خود به دليل مس��ائل سياسی 
ايران را بدون اطالع ترک كرد. پس از پيگيری های 
مكرر علت ترک كارگاه نهايتاً جلس��اتی )در مورد 
پروژه های لوارک و مسجدسليمان( در زمستان همان 
س��ال در دوبی برگزار و ش��ركت GE  درخواست 
فس��خ قرارداد را داش��ته و حاضر بود تبعات مالی 
آن را نيز  بپذيرد. اين درخواس��ت مورد قبول قرار 
نگرفت. عماًل پس از آن باوجودپيگيری های انجام 
شده س��وپروايزرها برای مدت حدود يك سال به 

كارگاه بازنگشتند. 
در اين مرحله يا بايد كار كارگاه متوقف می ش��د 
يا ب��ا اس��تفاده از تجربي��ات موج��ود كار را ادامه 
می داديم. جمع بندی اين شد كه كار را ادامه داده و 

پيگير حضور سوپروايزرها نيز باشيم.
در بهار 87 شركت Andritz بخش آبی شركت 
GE را خري��د و پروژه لوارک وارد چالش��ی ديگر 
شد. در اين دوره پيگيری ها برای حضور سوپروايزر 
ادامه داشت تا اين كه شركت Andritz اعالم كرد 
 GE تا گزارش ادعای مالی ارس��ال ش��ده توس��ط
بررس��ی نش��ود كار را ادامه نخواهد داد. جلسات 
فش��رده ای در ته��ران و دب��ی برگ��زار و نهايتاً اين 
موضوع با مساعدت مديرعامل وقت آقای مهندس 
حاج��ی رس��وليها و كمك مع��اون بازرگانی وقت 
آقای حميد هاشمی و آقای محتشم )نماينده شركت 
Andritz در ايران( در زمستان آن سال حل شد. 

در طی مذاكرات فوق شركت Andritz اعالم 
كرد بايد كارهای انجام ش��ده قبلی را بازرسی كرده 
و براس��اس گزارش بازرسی انجام ش��ده اقداماتی 
)اصالحاتی( را انجام دهد. نتيجه گزارش بازرس��ی 
منج��ر به دمونتاژ و اصالحات اساس��ی ش��د كه به 
جزييات آن اش��اره نمی كنم زيرا خود مثنوی هفتاد 
من خواهد بود. باالخره تمام كارها انجام و با تالش 
همكاران بس��يار خوبم در س��ال 88 ه��ر دو واحد 
سنكرون ش��ده و پروژه در سال 89 به بهره برداری 

رسيد. 
در زمان بهره برداری آزمايش��ی در پاييز 89 يكی 
از قطب ها دچار آس��يب ش��د. به دلي��ل رفتار غير 
حرفه ای مدير پروژه شركت Andritz و شناختی 
كه از وی داش��تيم و براساس هماهنگی انجام شده 
ب��ا مع��اون بازرگانی آقای مهندس هاش��می و آقای 
مهندس محتش��م )دفتر تهران شركت مزبور( قرار 
شد مس��تقل از اين كه مس��ئول اين حادثه كيست 
پيگير علت آن باش��يم. پيگيری ه��ا منجر به بازديد 
تيمی از كانادا شد و پس از آن و پيگيری های مكرر 
با سياس��ت فوق، نهايتاً بخش مهندس��ی ش��ركت 
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Andritz طی گزارش مختصری در زمستان همان 
س��ال دليل حادثه را ضعف در قطب ها اعالم كرد. 
تاكيد بر اين نكته الزاميس��ت كه اين گزارش توسط 

مدير پروژه Andritz برای فراب ارسال نشد. 
بر اين اس��اس واحد اول دمونتاژ شده و قطب ها 
برای اصالح به ش��ركت ژنرات��ور پارس مپنا منتقل 
ش��د. در تمام پيگيری های انجام شده تالش می شد 
صحبتی از  مسئوليت و هزينه ها نشود تا واحدها هر 
چه سريع تر تكميل شوند و هزينه های انجام شده از 
محل مطالبات ش��ركت Andritz جايگزين گردد. 
متاس��فانه در تابس��تان 90 برای بار دوم سوپروايزر 
ش��ركت Andritz كارگاه را ت��رک كرده و اعالم 
كرد تا كليه پرداخت های قبلی تس��ويه نشود كار را 
ادام��ه نخواهد داد. جزييات اي��ن بخش را به دليل 
اين كه من در فراب مش��غول به كار نبودم دورادور 

مطلع می باشم. 
در نهاي��ت اين هزينه نيز پرداخت ش��د ولی به 
دلي��ل تحريم ها س��وپروايزر به اي��ران نيامد و كار 
تكمي��ل واحد اول توس��ط هم��كاران در فراب به 
خصوص آقای مهندس معتقدی انجام ش��ده است 

و واحد دوم نيز در حال كار می باشند. 

:خودتانفکرميکنیدچهزمانياینپروژه
بهبهرهبردارينهایيخواهدرسید؟

بهتر است پيش بينی زمان دقيق راه اندازی مجدد 
پ��س از رفع عيب، توس��ط همكاران��ی كه در حال 
حاضر در پروژه مش��غول هس��تند، علی الخصوص 
آقای مهندس معتقدی اعالم شود كه بيشترين اطالع 

را از وضعيت واحد دوم دارد.

:زب��انمش��تركمیانش��رکت»فراب«و
مجموع��هکارفرماومش��اورچق��درحاکمبوده
است؟درواقعپرس��شایناستکهتعاملشما

باکارفرماومشاورچگونهبود؟
در مجموع تعامل خوبی در اجرای كار با كارفرما 
و مشاور پروژه داشتيم. نكته قابل ذكر اين است كه 
چون اين پروژه با مبلغ كمی به فراب ابالغ شده بود 
در بحث رس��يدگی به هزينه های م��ازاد كارفرما و 
مشاور همكاری الزم را نداشتند. البته مطمئن هستم 
پ��س از راه اندازی واحدها اين موضوع نيز توس��ط 

ايشان رسيدگی و حل خواهد شد.

:درمجموعچندنفردراجراياینپروژه
بافرابهمکاريداش��تندودرس��ایتمس��تقر

بودند؟
بهتر اس��ت اين آمار را به صورت دقيق از آقای 
مهندس معتقدی استعالم نماييد. ولی سياست كلی 
در اي��ن پروژه اس��تفاده بهين��ه از نيروها بود و فكر 
می كنم در اوج كار پروژه تيم كارشناسی مستقر در 

كارگاه با احتساب مدير گارگاه حداكثر 5 نفر بود.

:چهش��دکهجنابعال��يازمجموعهفراب
خداحافظيکردید؟نظرتاندربارهشرکتفراب

بهعنوانیكغیرفرابيچیست؟
اوال م��ن فك��ر نمی كن��م هيچوق��ت از ف��راب 
خداحافظی كرده  باش��م و به دليل اين كه بخش��ی 
از بهترين س��ال های كاری و عمر خود را )از اسفند 
74 تا تير 90( در فراب بوده ام و فكر می كنم س��هم 
ناچي��زی در ش��كل گرفتن فراب داش��ته ام كماكان 
خ��ود را يك فرابی می دانم و به اين موضوع افتخار 
می كنم. كماكان از ش��نيدن پيش��رفت های فراب و 
همكاران خوش��حال و هيجان زده شده و از وجود 

تهديد و خطر برايشان نگران می شوم. 
اعتق��اد دارم فراب موج��ود، حاصل تالش های 
گروهی اس��ت ك��ه هر ك��دام در جای خ��ود زير 
پرچ��م مديريت س��ازمان، فراب را ش��كل داده و 

پرورده ان��د. گاهی وقت ها به ش��وخی اين گروه را 
دايناس��ور می ناميدم و می گفتم البته نسلشان نيز در 
حال انقراض اس��ت.  اينك ني��ز نگهداری از فراب 
و ترقی جايگاه آن به عهده همكارانی اس��ت كه در 
حال حاضر در فراب مش��غول به كار می باش��ند كه 
الزم اس��ت به معنای واقعی كلم��ه فرابی بوده و به 
ط��ور واقعی و قلبی فراب را مايملك خود بدانند تا 
بتوانند در پيشرفت آن تاثيرگذار بوده و آن را از هر 

گزندی حفظ نمايند.

:خواهشمنداس��تچنانچهنکتهایازقلم
افتادهاستخودبهآناشارهنمایید.

در اين پروژه عمليات س��اختمانی فاز دو مربوط 
به تجهيزات )شامل بتون ريزی درفت تيوب، اسپيرال 
كيس و... و مجموعه هيدرومكانيك( توس��ط فراب 
انجام ش��د كه خود به تنهايی يك پروژه می باشد و 

به آن نيز نمی پردازم.
در خاتمه الزم می دانم يادی از همكاران بس��يار 
خوبم بكنم مرحوم حربی كه يادش گرامی باد، آقايان 
سيفی، قنبری، ديبايی، نوروزی، يگانی، شهسواری، 
تكاملی، قلی زاده، پاشا، يعقوبی، كاويانی، برخوردار، 
ميرعليزاده، جهانگيری، توكلی، ميهن پرست، معزی 
و خانم ها مس��عوديان، ميالنی، عباس زاده، خليلی، 
توكلی، محضری، حسينی، نبی زاده و در تيم كارگاه 
آقايان بديعی، معتقدی، يگانه، شيخ، كريمی، ايمائی، 
انتشاری، نوروزی، غالم خاصی، شمس، چخموری، 
طباطبايی، شيخ االسالم، مرادی، لطيفی كه به تناوب 
در خدمتش��ان بوده ام. اميدوارم كس��ی را فراموش 

نكرده باشم. 
از تمام همكاران خوبم در معاونت نيروگاه های 
كوچك و متوسط و ساير همكاران فراب كه به دليل 
پروژه كارون يك، س��ابقه و خصوصيات اخالقی با 
بسياری از آنان ارتباط داشتم سپاسگزارم و آرزومند 

اعتقاد دارم فراب 
موجود، حاصل 

تالش های گروهی 
است كه هر كدام در 

جای خود زير پرچم 
مديريت سازمان، 

فراب را شكل 
داده و پرورده اند. 
گاهی وقت ها به 

شوخی اين گروه را 
دايناسور می ناميدم 

و می گفتم البته 
نسلشان نيز در 

حال انقراض است.  
اينك نيز نگهداری 

از فراب و ترقی 
جايگاه آن به عهده 
همكارانی است كه 

در حال حاضر در 
فراب مشغول به كار 

می باشند
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طبق توافق انجام 
شده با پيمانكار تهيه 
نقشه هاي لوله كشي 
مربوط به تجهيزات 
اصلي و جانمايي 
تجهيزات در پيت 
توربين و ژنراتور 
بر عهده پيمانكار 
بود اما متاسفانه با 
وجود پيگيري هاي 
مكرر هيچ نقشه اي 
از سوي پيمانكار 
ارايه نگرديد، 
تنها نقشه هاي 
فلودياگرام ارايه 
شده بود كه از ابعاد 
تجهيزات در آنها 
هيچ اطالعاتي ارايه 
نشده بود

22

لوارك و هجوم مشكالت ناخواسته
در س��ال 1382 همزمان با ورودم به ف��راب در معاونت نيروگاه هاي آبي 
كوچك و متوسط كارم را ش��روع كردم. پروژه 2x23.5 MW نيروگاه آبي 
لوارک اولين پروژه اي بود كه معاونت به دليل آن شكل گرفته بود. اين پروژه 

چند ويژگي نسبت به پروژه هاي قبلي فراب داشت: 
- اولين پروژه نيروگاه آبي با سرعت 750 دور در دقيقه

- اولين پروژه نيروگاه آبي با هد باال- 280 متر 
- اولين پروژه نيروگاه آبي كه طراحي بخش ساختماني آن نيز با فراب بود

- اولين پروژه نيروگاه آبي كه شير ورودي آن كروي بود
- اولين پروژه نيروگاه آبي كه به دليل كمبود فضا حتي جانمايي تجهيزات 

اصلي آن مانند گاورنر با مشكل مواجه بود.
پيمانكار توربين و ش��ير ورودي نماينده چيني شركت جنرال الكتريك به 
نام GEHA، پيمان��كار ژنراتور نماينده كانادايي و پيمانكار گاورنر نماينده 
نروژي آن شركت بود. اگرچه هر سه شركت نمايندگان شركت GE بودند 
و تص��ور اوليه بر اين بود كه هماهنگي و تبادل اطالعات بين آنها به راحتي 
ص��ورت خواهد پذيرفت اما در عمل اي��ن اتفاق نيفتاد. در ميانه راه نماينده 

نروژي منحل و پس از مدتي كار از نماينده چيني هم گرفته شد.
طراحي سيس��تم هاي كمكي و بازنگري طراحي سيستم هاي اصلي توسط 
بخش مهندس��ي معاونت نيروگاه هاي آبي كوچك و متوس��ط انجام مي شد. 
يكي از مش��كالت موجود در پروژه ع��دم ارايه اطالعات مورد نياز طراحي 
سيستم هاي كمكي از سوي پيمانكار تجهيزات اصلي بود. از آنجا كه ابعاد و 
ظرفيت س��اير نيروگاه هاي آبي ساخته شده در فراب با پروژه لوارک تفاوت 
بسياري داشت، استفاده از اطالعات آن پروژه ها جهت تخمين و برآورد نيز 

سودمند نبود. 
طبق توافق انجام ش��ده با پيمانكار تهيه نقش��ه هاي لوله كش��ي مربوط به 
تجهي��زات اصلي و جانمايي تجهيزات در پي��ت توربين و ژنراتور بر عهده 
پيمانكار بود اما متاس��فانه با وجود پيگيري هاي مكرر هيچ نقشه اي از سوي 
پيمانكار ارايه نگرديد، تنها نقش��ه هاي فلودياگرام ارايه شده بود كه از ابعاد 
تجهيزات در آنها هيچ اطالعاتي ارايه نشده بود. با توجه به كمبود فضاها و 
استفاده از استانداردهاي چيني، هنگامي كه تهيه نقشه ها در دستوركار بخش 

مهندسي قرار گرفت اطالعات چنداني از تجهيزات در دسترس نبود. 
براي نيروگاه هاي كوچك و متوس��ط تس��ت مدل توربي��ن به دليل هزينه  
باالي آن انجام نمي شود، در اين پروژه از گزارش يك تست مدل انجام شده 
در ش��ركت GE نروژ استفاده ش��ده بود. متاسفانه گزارش ارايه شده ناقص 
بود و پاسخگوي سواالت مربوط به توربين لوارک نبود. پيمانكار چيني هم 
ادعا مي كرد تنها اطالعاتي كه در دس��ترس دارد صفحات پراكنده و بعضا به 

زبان نروژي همان گزارش است. 
 GEHA مشاور كارفرما شركت مهندسي مشاور الر گزارشي از شركت
مبن��ي ب��ر اثبات وجود تش��ابه بي��ن توربين ل��وارک و مدل انتخاب ش��ده 

مي خواست اما پيمانكار چنين گزارشي را ارايه نمي كرد.
به دليل ش��رايط آن زمان، پيمانكار از ميانه راه خود را ملزم به پاسخگويي 
به سواالت و نامه ها نمي نمود. بسياري از نظرات روي محاسبات و نقشه ها 
بدون پاس��خ باقيمانده بود. بسياري از توافقاتي كه در مراحل اوليه پروژه و 
در جلس��ات فني انجام گرفته بود به س��رانجام نرسيده بود. بازنگري جديد 
نقش��ه ها و محاس��بات ارسال نمي شد، از اين رو مش��اور تاييدي بر مدارک 

نمي داد. 

در مرحله نصب س��وپروايزرها در نيمه راه س��ايت را ترک كرده و پس 
از آن با وجود پيگيريها س��وپروايزري اعزام نشد. مشكالتي كه حين نصب 
و راه اندازي به وجود مي آمد بدون پاس��خ باقي مي ماند. از جمله مشكالتي 
ك��ه پيش آمد وجود اش��كال در روش كوپلينگ ش��فت توربي��ن و ژنراتور 
بود كه به دليل اس��تفاده از كوپلين��گ حرارتي پيچ هاي اتصال دچار تغييرات 
متالورژيكي مي ش��دند. همچنين يك دستورالعمل مناسب براي انجام تست 
Run out ارايه نش��ده بود. نوع شفت سيل و آب بندههاي لبيرينتي رانر با 
بقيه پروژه ها متفاوت بود. پيمانكار از لبيرينت دندانه اره اي با لقي بسيار كم 
اس��تفاده كرده بود، در نظر گرفتن لقي 0.4mm براي لبيرينت دندانه اره اي 
كه هنگام نصب دسترس��ي براي كنترل فواصل آن وجود نداش��ت، منجر به 
گير كردن رانر هنگام چرخش در تس��ت تر ش��د. اين امر منجر به چند بار 
بازكاري تجهيزات و ماش��ينكاري قطعات گرديد. هنگام تست واحد در مد 
كندان��س، درجه حرارت تا حد بس��يار زيادي باال مي رفت. قطبهاي ژنراتور 
نيز دچار مش��كل ش��ده بود كه منجر به انجام تعميرات در ش��ركت پارس 
ژنراتور ش��د، به هرحال پيمانكار براي رفع مش��كالت پيش آمده تعهدي در 

خود احساس نمي كرد.
در اواخر كار پروژه از ش��ركت GEHA به ش��ركت آندريتز منتقل شد 
ول��ي پيمانكار جديد نيز نس��بت به تعهدات قبلي ش��ركت GEHA خود 
را مس��ئول نمي دانس��ت. از جمله ديگر مش��كالت قطعات يدكي بود كه به 
صورت ناقص تامين ش��ده بود و از آنجا كه نقشه هاي ساخت قطعات ارايه 
نش��ده بود يا اطالعات فني موجود در نقشه ها ناقص بود، امكان تامين آنها 

در ايران نبود. 
به هر ح��ال اين روزها پروژه لوارک مراح��ل پاياني خود را مي گذراند، 
معاونت نيروگاه هاي آبي كوچك و متوسط مدتهاست كه منحل شده است و 
افراد مشغول در آن معاونت يا مانند مرحوم آقاي مهندس حربي به رحمت 
خدا رفته اند، يا از خانواده فراب جدا ش��ده اند يا در بخشهاي ديگر شركت 
مش��غول به كار شده اند. تنها چيزي كه با قطع و يقين و اطمينان صد در صد 
مي توانم بيان كنم اين اس��ت كه تمام افراد درگير در آن معاونت هميش��ه با 
جان و دل براي پروژه كار كردند و تمام تالشش��ان اين بود كه پروژه را به 
نحو احس��ن به پايان برس��انند. اينكه در زمان آنها اين مساله اتفاق نيفتاد نه 
به دليل كوتاهي و كم كاري بلكه به دليل مش��كالت ناخواس��ته اي بود كه از 
هر سو بر پروژه وارد مي شد. همين جا از تك تك همكارانم كه هر يك به 

نحوي در پيشبرد پروژه سهيم بودند صميمانه ياد و قدرداني مي كنم. 
*رییسبخشمهندسيمکانیك
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در پروژه هاي كوچكي 
مثل لوارك و با توجه 
به ماهيت كار وجود 
پيمانكاران كوچك 

اجتناب ناپذير است 
و در مقاطعي از 

كار نيز شايد تيم 
پروژه خود به صورت 

مستقيم وارد عمل 
مي شد و اين باعث 
درگيري هاي كاري 
بيشتري در بخش 

مالي و قراردادها نيز 
مي شد، به طور كلي 

كارفرمايان هيچ وقت 
دوست ندارند خود 
را درگير بحث هاي 

بيمه اي و مالياتي 
پيمانكار كنند ولي 

در پروژه لوارك اين 
اتفاق افتاد كه فراب 
خود راسا نسبت به 
اخذ مفاصا حساب 

بيمه پيمانكار اقدام 
نمود
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لوارك؛پروژه اي طوالني با خاطراتي شيرين

ورود اينجانب به شركت فراب و اشتغال در معاونت نيروگاه هاي آبي كوچك 
و متوسط در سال 1386 همزمان بود با اوج كارهاي پروژه هاي كوچك و متوسط، 
ك��ه پروژه نيروگاه ل��وارک از جمله آنها بود. اجراي اين پ��روژه همزمان بود با 
فعاليت هاي اجرايي پروژه نيروگاه سد شهيد رجايي كه از ديگر پروژه معاونت 

نيروگاه هاي كوچك و متوسط در آن زمان محسوب مي شد.
از زمان ورود اينجانب به بخش مالي پروژه لوارک تا سال 1388 كه به واحد 
مالي طرح هاي خارج كشور و پروژه سنگتوده منتقل شدم فراز و نشيبهاي بسياري 
در حوزه كاري مالي بود كه ش��يرين ترين آنها سنكرون شدن واحد اول نيروگاه 
لوارک در آذرماه 1388بود كه نظاره گر به ثمر نشس��تن تالش هاي همكاران در 
مجموعه فراب، خصوصا در طرح لوارک بودم، كه البته مشكالت پيش آمده بعدي 
در خصوص عدم حضور سوپروايزرها و پيمانكار تجهيزات اصلي در ادامه، كار 
را بسيار سخت و البته پرچالش كرده بود. با توجه به درج مطالب در خصوص 
شرح وظايف بخش مالي و قراردادهاي پروژه توسط اينجانب و ساير همكاران 
مرتبط در ش��ماره هاي قبلي مجله، شايد تكرار آنها در اين شماره جايي نداشته 
باش��د، با اين حال اينجانب اين ش��رح وظيفه را به يك نوع ديگري بيان مي كنم. 
حضور نفرات بخش مالي و قراردادها در كنار مديران اجرايي پروژه توانسته بود 
با انجام امور مرتبط به حوزه فعاليت خود نقش كليدي در كنار ساير اجزاي تيم 
پروژه ايفا كند و اين همراهي دلگرمي خوبي براي مديران پروژه بود تا با خيالي 
راحت به فكر پيشبرد پروژه و نهايتا اتمام كار باشند هر چند در پروژه لوارک به 
داليلي اين پروسه بيش از حد طوالني شد.  حضور بخش مالي و قراردادها در 
كنار مديران و مجريان پروژه و ارتباط نزديك كاري آنها باعث سرعت بيشتر در 
اجراي پروژه مي باشد، در واقع نفر مالي و قراردادهاي طرح رابط همكاران فني 
و اجرايي با واحد مالي و بازرگاني مي باش��د كه نوع تعامل و گردش كاري اين 
س��ه بخش را به نوعي هدايت و مديريت مي كند، يكي از نكات چالش برانگيز 
در اي��ن بخش انتقال مفاهيم مالي به واحد اجرايي و بازخورد آن به واحد مالي 
مي باشد در حقيقت بايد هم خواسته هاي بخش اجرايي پروژه و هم خواسته هاي 
مالي س��تاد برآورده شود تا هم پروژه به بهترين نحو انجام شود و هم به جهت 

گزارش هاي مالي جوابگوي سيستم مالي نيز باش��يم. در پروژه لوارک به اذعان 
همكاران اين تعامل به نحو خوبي انجام شد شايد يكي از داليلش اين باشد كه 
پايه و اساس اين كار درست گذاشته شده بود و بي انصافي است اگر از همكاران 
مالي و قراردادهايي كه قبل از اينجانب در اين پروژه و در معاونت نيروگاه هاي 
آبي كوچك و متوسط زحمات بسيار كشيده اند يادي نكرده باشم و در همين جا 
از آنان تشكر مينمايم. در پروژه هاي كوچكي مثل لوارک و با توجه به ماهيت كار 
وجود پيمانكاران كوچك اجتناب ناپذير است و در مقاطعي از كار نيز شايد تيم 
پروژه خود به صورت مستقيم وارد عمل مي شد و اين باعث درگيري هاي كاري 
بيشتري در بخش مالي و قراردادها نيز مي شد، به طور كلي كارفرمايان هيچ وقت 
دوست ندارند خود را درگير بحث هاي بيمه اي و مالياتي پيمانكار كنند ولي در 
پروژه لوارک اين اتفاق افتاد كه فراب خود راس��ا نس��بت به اخذ مفاصا حساب 
بيمه پيمانكار اقدام نمود كه يكي از داليل اصلي اين امر از طرفي طوالني شدن 
زم��ان پروژه و از طرف ديگر ضعف پيمان��كاران محلي و غير محلي بود كه در 
پروژه لوارک حضور داشتند، البته اين امر نافي تعهدات فراب در رعايت قوانين 
و مق��ررات نخواهد بود و اصوال يكي از وظايف بخش مالي و قراردادها حل و 
فصل كردن اين موارد مي باش��د كه به لطف خدا و همكاري واحدهاي مختلف 
اين امر در پروژه لوارک تاكنون محقق شده و انشااهلل ادامه خواهد داشت. در هر 
صورت پروژه لوارک به انتهاي خود رس��يده ولي سختي هاي آن همچنان ادامه 
دارد و اميدوارم با وجود س��ختيهاي پش��ت سرگذاشته شده در آينده اي نزديك 
شاهد تكميل كارهاي باقيمانده و در نهايت تحويل نيروگاه به كارفرما باشيم. در 
پاي��ان جا دارد ياد كنم از همه همكاراني كه افتخار همكاري در پروژه لوارک را 
با آنها داش��تم مخصوصا مرحوم مهندس امير حربي مقدم، آقاي مهندس محمد 
علي سيفي، آقاي مهندس جمال طالبي و همه دوستاني كه در اين پروژه زحمات 
زيادي كشيده اند و من افتخار همكاري با آنها داشتم و مطالب ارزشمندي از آنها 
ياد گرفتم، در حقيقت لوارک پروژه اي طوالني با خاطراتي شيرين بود كه مانند 

ساير پروژه هاي فراب فراز و نشيب هاي خاص خود را داشت.
*کارشناسماليوقراردادها
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در نيمه دوم سال 
1386 و در شرايطي كه 
روتور واحد اول در حال 
جاگذاري بود و طرح 
كارگاه مبني بر انجام 
راه اندازي توسط خود 
پرسنل كارگاه فراب 
و بدون به كار گيري 
پيمانكار راه اندازي مورد 
پذيرش مديريت محترم 
شركت قرار گرفته 
بود، سوپوروايزر هاي 
GEوGEHA شركت
كانادا بدون هماهنگي، 
كارگاه و ايران را به دليل 
تحريم هاي تحميلي 
ترك نمودند

24

لوارك؛ مشكالت پيچيده، تجارب ارزنده

ش��ركت فراب در طرح نيروگاه ل��وارک در قراردادي عه��ده دار اجراي 
عمليات س��اختماني و تجهيزاتي 2 واحد نيروگاهي 23.5 مگاواتي به همراه 
بخش ورودي ، پس��ت 230 كيلو ولت، تجهيزات س��اختمان اداري، اجراي 
تاسيس��ات و آسانسور در شفت با عمق بيش از 200 متر، دريچه هاي درفت 
تيوب و سرج تانك شده بود. در اين طرح، كارفرما شركت توسعه منابع آب 

و نيروي ايران و مشاور شركت  مهندسين مشاور الر بود.
بهمن ماه س��ال 1385 طي درخواس��ت مديريت محترم شركت اينجانب از 
طرح نيروگاه تلمبه ذخيره اي س��ياه بيشه به طرح نيروگاه برق آبي لوارک منتقل 
شدم. در آن زمان بتن ريزي 2 واحد نيروگاه به طبقه توربين رسيده بود و عمليات 

ساختماني پست در مراحل اوليه خودش بود.
در نگاه اول به نظر مي رسيد كه فراب عهده دار انجام يك پروژه ساده نيروگاه 
كوچك يا متوس��ط در كنار كارهاي عظيم خود ش��ده است. از اين رو متناسب 
با عنوان كوچك و متوس��ط آن مس��ائل و امور مربوطه مانند نيروگاه هاي بزرگ 
برنامه ريزي و پش��تيباني نش��ده بود. عالوه بر پيچيدگي هاي فني طرح از قبيل: 
مشكل تامين مقادير كم بتن در منطقه، تزريقات درفت تيوب و ديفيوزر، دسترسي 
محدود به نيروگاه، فشار باالي 30 بار آبراهه، سرعت 750 دور دردقيقه، برودت 
زياد منطقه، گستردگي جبهه هاي كاري و...، مشكالت عمده اي در قرارداد تامين 
تجهيزات خارجي از نظر تكميل مدارک و دس��تورالعمل ها، تكميل اقالم خريد 
خارج، مغايرت هاي كيفي و طراحي اين اقالم، مش��كالت ق��راردادي با طرف 
خارجي و... از همان ابتداي كار نشانگر كاري بسيار سخت و پيچيده براي تيم 
پروژه اي بود كه ظرفيت كمي آنها در ابتداي ش��روع عمليات نصب تجهيزات به 
هيچ عنوان پاسخگوي مشكالت پروژه نبود. با ادامه عمليات پروژه و پيشرفت 
كار مرتباً مش��كالت جديدي عيان مي ش��دند كه رفع آنها از عهده تيم پروژه به 
تنهايي بر نمي آمد و در ادامه همكاري و پش��تيباني ساير مديريت ها بخصوص 
مديريت محترم ارشد شركت و درگير شدن ايشان در جزئيات فني و قراردادي 

اجتناب ناپذير بود. 
در نيم��ه دوم س��ال 1386 و در ش��رايطي كه روتور واح��د اول در حال 
جاگذاري بود و طرح كارگاه مبني بر انجام راه اندازي توس��ط خود پرس��نل 
كارگاه فراب و بدون به كار گيري پيمانكار راه اندازي مورد پذيرش مديريت 
محترم شركت قرار گرفته بود، سوپوروايزر هاي شركت GEHAوGEكانادا 
ب��دون هماهنگي، كارگاه و ايران را به دليل تحريم هاي تحميلي ترک نمودند. 
عدم حضور ايش��ان و قطع پش��تيباني فني مهندس��ي GE براي تجهيزاتي از 
قبيل: توربين، شير كروي، ژنراتور، گاورنر و تحريك در شرايطي كه مدارک 
و دس��تورالعمل هاي مربوطه هنوز كامل ارائه نش��ده بودن��د و مغايرت هاي 
عمده و قابل توجهي در س��اخت و طراحي خود نمايي مي كردند، ش��رايط 
س��ختي را براي ادامه كار پيش روي شركت قرارداد، بخصوص اينكه نمونه 
توربين ژنراتور لوارک در تجربيات مش��ابه قبلي )در ژنراتورسيستم تراست 
در آپربراكت قرار دارد و رانر از تراس��ت حدود 9 متر پايين تر آويزان است، 
چرخش در توربين به صورت دندانه ش��انه اي با گپ بس��يار كم مي باش��ند( 
وجود نداشت. با همت و غيرت همكاران موجود در كارگاه تصميم به ادامه 
كار گرفته ش��د و اع��الم آمادگي تيم كارگاه براي ادامه ي نصب و رس��اندن 
واحد ها به رولينگ طي نامه اي رسماً به شركت پيشنهاد شد و متعاقباً طي چند 
جلس��ه مديريت محترم شركت با اعالم حمايت كامل از تيم پروژه و همراه 
نمودن س��اير مديريت ها و بخش هاي س��تادي مجوز ادامه كار بدون حضور 
و پش��تيباني GE را صادر كرد. تيم پ��روژه با همدلي و صميميتي بي نظير بر 

مشكالت مورد اشاره فوق كه فقط به ذكر كليت آنها بسنده شده است، فائق 
آمد و واحد اول را به مرحله رولينگ رساند. اشتياق و اعتمادبه نفس همكاران 

باعث صدور مجوز شركت براي رولينگ واحد شد.
در ادام��ه، عمليات رولينگ و باالنس��ينگ در دور نهايي RPM 750 به دليل 
رسيدن به مقادير آالرم دماي ياتاقان هاي ژنراتور كار متوقف گرديد. در اين زمان 
نيز ش��ركت آندريتس نس��بت به خريد GE اقدام كرده بود و با توجه به روابط 
خوب فراب باايش��ان مقرر شد ش��ركت آندريتس پس از بررسي طراحي ها و 
بازرس��ي كارهاي انجام شده در نيروگاه توس��ط 2 بازرس برق و مكانيك و در 
ص��ورت تاييد طراحي و نصب تعهدات ق��راردادي GE را بپذيرد و در ادامه و 

اتمام كار همكاري كند.
خوشبختانه نتيجه بررسي ايشان منجر به تاييد طراحي و نصب شد و با حضور 
 CEA سوپروايزر و طراح ايشان و پذيرش دماي بيشتر ياتاقان مطابق با ستاندارد
نهايتاً واحد اول نيروگاه در اواخر آذر ماه 88 و واحد دوم نيز در اواخر اس��فند 

88 سنكرون شدند.

خاطرات تلخ و شیرین لوارك: 
• س��ربلندي كارگاه در مميزي شخص ثالث براي اعطاي گواهينامه سيستم 

مديريت يكپارچه IMS و گواهينامه انطباق با نظام HSE )خرداد 86( 
• از دس��ت دادن معاون محترم نيروگاه هاي آبي كوچك و متوس��ط مرحوم 

مهندس امير حربي مقدم )روحش شاد( 
• گير كردن رانر در اولين رولينگ در مقابل مهمان ها و حاضرين و مشخص 

شدن ايراد طراحي قطر چرخش و باز كردن و ماشين كاري لبيرينت.
• برقدار كردن پست 230 كيلو ولت در نيمه تابستان 88

• بازديد وزير هاي انرژي كش��ور هايي همچون تاجيكستان، مالي، ارمنستان، 
افغانستان، اكوادور، نيجر و... از عمليات نصب و راه اندازي فراب در اين طرح. 

• سنكرون واحد ها 
اج��راي طراح لوارک به دليل مش��كالت پيچيده آن با س��ختي و چالش هاي 
بيش��ماري همراه بود، انج��ام نصب و چرخش مكانيك��ي واحد بدون حضور 
س��وپروايزرها باافزاي��ش دان��ش الزم ب��راي عهده دار ش��دن مس��ئوليت هاي 
سوپروايزر ها، تجربه ارزنده و گرانبهاي براي اعضاي تيم پروژه بود. در پايان بايد 
بگويم تالش خستگي ناپذير و مستمر همكاران با تعصب، با اعتمادبه نفس و با 
دانش و تجربه لوارک آنگاه كه با احساس و باور قلبي مبني برغلبه بر مشكالت 

گره خورد و با اشك شوق آرامش يافت، هميشه در خاطرم خواهد ماند.
*رییسسابقکارگاه
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متاسفانه از ابتدا 
به نيروگاه لوارك 
به عنوان پروژه اي 
آسان كه در مدت 

زمان اندك به 
اتمام خواهد رسيد، 

نگريسته شده است 
از اين رو با وجود 

نزديكي به تهران، 
شرايط كاري حاكم 

بر كارگاه با ساير 
پروژه هاي شركت 
فراب قابل مقايسه 

نبوده وعمليات 
اجرايي نيز به دليل 
ويژگي هاي خاص 

در شرايطي به 
مراتب سخت تر از 
نيروگاه هاي بزرگ 

صورت پذيرفته است

25

پروژه اي ضرر ده
 اما سرمايه اي ارزشمند

نيروگاه برق آبي لوارک در بخش جاجرود اس��تان تهران، در مسير خط انتقال 
آب س��د الر به تهران و در باالدس��ت س��د لتيان با هدف كاهش فش��ار آب در 
مسير انتقال و متوسط توليد ساليانه به ميزان GWH 152.3 احداث گشته است. 
نيروگاه لوارک از نوع نيروگاه هاي فصلي است كه به طور معمول از اواسط بهار تا 
اواسط پاييز توليد خواهد داشت و در ساير مواقع به دليل كاهش دبي آب ارسالي 

از سد الر به تهران، توليد مقدور نمي باشد. 

سیستم انتقال آب به نیروگاه 
آب مورد نياز نيروگاه لوارک از طريق تونل سد الر به سد لتيان تامين مي گردد.
آب ابتدا به حوضچه باال دست نيروگاه وارد مي شود و در صورت در مدار نبودن 
واحدهاي نيروگاه از حوضچه بااليي و در مسير كنار گذر )by pass( به سد لتيان 

يا تصفيه خانه سوهانك انتقال مي يابد.
حجم حوضچه بااليي: 8000 متر مكعب

طول لوله پنستاک بين حوضچه بااليي و نيروگاه: 1000 متر
قطر لوله پنستاک: 2.1 متر

اختالف ارتفاع حوضچه بااليي نسبت به نيروگاه: 280 متر

 ویژگي هاي نیروگاه لوارك 
متاس��فانه از ابتدا به نيروگاه لوارک به عنوان پروژه اي آسان كه در مدت زمان 
اندک به اتمام خواهد رسيد، نگريسته شده است از اين رو با وجود نزديكي به 
تهران، شرايط كاري حاكم بر كارگاه با ساير پروژه هاي شركت فراب قابل مقايسه 
نبوده وعملي��ات اجرايي نيز به دليل ويژگي هاي خاص در ش��رايطي به مراتب 
س��خت تر از نيروگاه هاي بزرگ صورت پذيرفته است. برخي از اين ويژگي ها 

به شرح زير مي باشند: 
- تونل دسترسي به شكل نعلي و با ماكزيمم ارتفاع و قطر 4 متر، طول تقريبي 
1300 مت��ر و ش��يب 13 درصد كه انتقال تجهيزات به داخ��ل مغار نيروگاه را به 

معضلي تبديل كرد.
- فضاي اندک جهت نصب تجهيزات و انجام تنظيمات

- شفت عمودي به ارتفاع 216 متر مابين مغار نيروگاه و ساختمان بهره برداري. 

نصب آسانسور يك مرحله اي با سرعت 3 متر بر ثانيه كه از موارد منحصربه فرد 
نيروگاه لوارک مي باش��د، نصب 18 رش��ته كابل خروجي ژنراتور به همراه كليه 
كابل هاي مابين نيروگاه و اتاق كنترل و نصب خط لوله آب اضطراري از جمله 
فعاليت هايي مي باش��ند كه توسط شركت فراب در اين شفت استثنائي صورت 

پذيرفته است.
اهم مشكالت و موانع در پيشبرد پروژه لوارک: 

- تغيير پيمانكار طراح و تامين كننده تجهيزات اصلي
- مغايرت هاي متعدد در ساخت تجهيزات اصلي كه عمليات نصب را با تاخير 

مواجه مي نمود
- تحريم ها كه موجب گرديد پيمانكاران خارجي به بهانه آن به تعهدات خود 

پايبند نباشند
- منحل شدن معاونت نيروگاه هاي كوچك و متوسط

تاریخچه مختصري از عملیات نصب و راه اندازي 
عمليات اجرايي ش��ركت فراب در نيروگاه لوارک در زمس��تان سال 1383 با 
نصب دريچه هاي درفت تيوب آغاز گرديد.اولين بخش تجهيزات سيستم اصلي 
در تابستان سال 1384 وارد كارگاه شد.طراحي سيستمهاي كمكي نيروگاه توسط 
شركت فراب صورت پذيرفت و بخش اعظم تجهيزات اين سيستم هاي كمكي 
نيز در داخل كشور، توسط پيمانكاران مربوطه تامين گرديد.پس از فراز و نشيب 
ف��راوان، راه اندازي واحدهاي نيروگاه لوارک در زمس��تان س��ال 1388 به پايان 
رسيد و پس از اتمام بهره برداري آزمايشي، در تاريخ 1389/5/15 تحويل موقت 
واحدها صورت پذيرفت اما متاسفانه در تاريخ 1389/8/1 به دليل افزايش ناگهاني 
ارتعاش��ات، واحد 1 از م��دار خارج گرديد.پس از حضور نمايندگان ش��ركت 
ANDRITZ و بررسي هاي مشترک، مشخص شد علت حادثه ضعف عايقي 
قطب ها مي باشد و شركت ANDRITZ اعالم نمود مشكل مذكور از اشكاالت 
طراحي محسوب مي گردد.در نتيجه مقرر گرديد اصالحات بر روي هر دو واحد 
صورت پذيرد.براي دسترسي به قطب ها و انجام عمليات اصالحي دمونتاژ كامل 
 ANDRITZ واحدها اجتناب ناپذير بود.پس از حضور س��وپروايزر ش��ركت
عمليات دمونتاژ واحد 1 در پاييز سال 1389آغاز گرديد. عمليات دمونتاژ واحد 
1، اصالح عايقي قطبهاي واحد 1، بخشي از مونتاژ مجدد واحد 1 و دمونتاژ واحد 
2 تا خرداد س��ال 1390 كه سوپروايزر شركت ANDRITZ به دليل اختالفات 
مالي فيمابين شركت فراب و ANDRITZ سايت را ترک نمود انجام گرديد.

به مدت 14 ماه عمال عمليات اجرايي به دليل عدم حضور س��وپروايزر نصب و 
راه اندازي متوقف بود.در شهريور 1391 سوپروايزر شركت ANDRTZ مجددا  
وارد كارگاه شد و پس از 20 روز به دليل قطع روابط سياسي مابين ايران و كانادا 
مجددا سايت را ترک كرد.در نتيجه به صالحديد مديريت كالن شركت فراب، 
مقرر گرديد نصب واحد ها و س��پس راه اندازي آنها با تكيه بر توانمندي پرسنل 
شركت فراب و بدون حضور كنندگان شركت ANDRITZانجام شود. براين 
اساس راه اندازي واحد 1 در زمستان سال 1391 انجام شد و در صورت تامين آب 
كافي طي روزهاي آتي آماده بهره برداري مي باشد و مونتاژ واحد 2 نيز تا 10 روز 

ديگر به اتمام خواهد رسيد و آماده راه اندازي مي گردد.
در پايان اميد است تجربيات به دست آمده در پروژه لوارک كه پروژه اي ضرر 
ده براي شركت فراب بوده است به عنوان سرمايه هايي ارزشمند در راستاي پيشبرد 

ساير پروژه هاي شركت فراب مورد استفاده قرار گيرند.
*کارشناسنصبوراهاندازي
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انواع سازه هاي دریایي بتني 
1.سازههایيبافونداسیونتحتاني

س��ازه هاي دريايي مي توانند داراي فونداس��يون تحتاني يا به صورت ش��ناور 
باش��ند.بعضي از سازه هاي داراي فونداسيون تحتاني ممكن است در مرحله اي از 
عمر خود نياز به شناور شدن، داشته باشند.سازه هاي با فونداسيون تحتاني شامل 
سازه هاي وزني، ش��مع هاي بتني نگهدارنده سازه، سازه هاي شناور با فونداسيون 
تحتاني و غيره باش��د. در ش��كل 1 نمونه هايي از سازه هاي مذكور نشان داده شده 

است.
س��ازههايبتنيوزني)GBS( به واسطه وزن بسيار زياد موقعيت خود را در 
بس��تر دريا تثبيت مي كند و ب��راي مقابله با رانش و واژگوني ناش��ي از نيروهاي 
محيطي از نيروي وزن و وزنه هاي تعادل اضافه ش��ده به س��ازه بهره مي گيرند.از 
اين قبيل سازه ها معموال در سكوهاي اكتشاف يا استخراج هيدروكربن ها استفاده 
مي ش��ود و مواد توليدي را قبل از انتقال به كش��تي يا خ��ط لوله مي توان به طور 
موقت در محفظه هاي بزرگي كه در اين س��ازه ها قابل تعبيه اس��ت، ذخيره كرد.
محدوده كاربرد اين قبيل سازه ها از عمق بين 40 تا 350متر مي باشد. قسمت هاي 

اصلي اين س��ازه ها در س��احل يا نزديك ساحل ساخته شده وسپس با استفاده از 
شناورس��ازي به منطقه فراساحلي مورد نظر منتقل مي شوند.الزم به ذكر است در 
صورتي كه بعد از گذش��ت مدتي احتياج به جابه جايي اين سكوها باشد مي توان 
با شناورسازي مجدد، سازه را به مكان ديگري منتقل كرد. شكل 2 حيطه گسترده 
كاربرد و مش��خصات س��كوهاي بتني اجرا شده )نظير عمق اجرايي و مكان اجرا 
و مجريان اين س��كوها نظير اس��تات اويل نروژ، ش��ل انگلستان و غيره( را نشان 
مي دهد.اين س��ازه ها در منطقه هيناي نروژ س��اخته شده است و در ساخت چند 
مرحله اي آنهاازحوضچه هاي خش��ك و آبدره هاي عميق استفاده شده است. الزم 
به ذكر است كه نروژ و انگلستان از كشورهاي پيشرو در ساخت انواع سازه هاي 

دريايي مي باشند.
يكي از قديمي ترين انواع س��ازه هاي بتني فراس��احلي، سازههايبا شمعهاي
بتني است )شكل 1(. اولين نمونه از اين سازه ها در سال 1950 در خليج مكزيك 
نصب شد.ش��مع ها به گونه اي جانمايي مي ش��وند كه عرشه پيش ساخته بتواند به 
راحت��ي بر روي آن نصب گردد.براي محافظت از ش��مع هاي اصلي يك س��ري 
جاك��ت )پوش��ش( بتني نيز در منطقه پاش��ش م��وج )splash zone( و منطقه 

کاربرد بتن
در سازه هاي فراساحلي

در  اين نوش�تار به طور مختصر به كاربرد بتن در س�ازه هاي فراساحلي 
پرداخته مي شود.سازه هاي دريايي به طور وسيعي از بتن استفاده مي كنند.
اين س�ازه ها به گونه اي طراحي مي ش�وند كه به وسيله وزن زياد يا شمع ها 
و مهاره�ا ب�ه طور دائم يا موقت به بس�تر دريا متصل ش�وند ي�ا به صورت 
شناور مهارشده طراحي مي شوند.از سازه هاي دريايي بتني عالوه بر ساخت 
سازه هاي اكتشاف و توليد هيدروكربن ها در ساخت سازه هايي از قبيل پل هاي 
دريايي، واحدهاي شيرين سازي آب دريا، اسكله ها و ديوارهاي دريايي و غيره 

استفاده مي گردد. استفاده از بتن در سازه هاي دريايي به روم و يونان باستان 
برمي گ�ردد.و حتي هنوز هم برخي از بقاياي اين س�ازه ها موجود مي باش�د. 
اولين كاربرد نوين بتن مسلح در ساخت شناورها منسوب به جوزف لوئيس 
المبوت فرانسوي )Lambot( مي باشد كه در سال 1848 قايقي متشكل از مالت 
ماس�ه سيمان در تركيب با ش�بكه ميلگردهاي فوالدي ساخت و اولين كشتي 
دريانوردي با بدنه بتن مسلح نيز نامسن فيورد Namsenfjord( ( نام داشت 

كه در سال 1917 در نروژ ساخته شد.
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شکل2.سازههايساختهشدهدرمنطقههینا)استاونگر(-نروژ)82
متر-350متر(1995-1975

شکل.1.نمونههايسازههايدریایيبتنيبافونداسیونتحتاني

شکل.1.نمونههايسازههايدریایيبتنيبافونداسیونتحتاني
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 در دهه 1990 براي 
گسترش استفاده 
از سازه هاي بتني 
شناور در ساخت 
 LNG ترمينال هاي
تمايل زيادي به 
وجود آمد.اين 
ترمينال ها سازه هايي 
با فونداسيون 
تحتاني هستند كه 
قابليت بارگيري و 
تخليه شناورهاي 
اقيانوس پيماي 
حامل LNG را 
دارند. شايان ذكر 
است كه LNG پس 
از تخليه از كشتي، 
بايد به صورت گاز 
دربيايد و از طريق 
خط لوله به مناطق 
ساحلي منتقل شود

28

برخورد س��اير شناور ها به س��كو، نصب مي گردند. در صورت اجراي شمع هاي 
بلند، براي تامين س��ختي الزم كل س��ازه از مهارهاي ضربدري فوالدي اس��تفاده 
مي ش��ود.محدوده استفاده از اين نوع سكوها در اعماق بين 5 تا 20 متر مي باشد.

از ش��مع هاي بتني به عنوان تكيه گاه در حوضچه ها، اس��كله ها، پل ها و جاده هاي 
دريايي نيز استفاده مي شود.

س��کوهايبتنيش��ناوربافونداس��یونتحتاني، از يك بدنه بتني بارج مانند 
)barge(، با قابليت شناوري س��اخته مي شوند. در باالي بدنه ستونهاي فوالدي 
ي��ا بتن��ي نگهدارنده عرش��ه فوقاني امتداد پي��دا مي كند. )ش��كل 1( براي نصب 
اين گونه س��كوها ابت��دا بدنه به حالت ش��ناور در مي آيد و پ��س از قرار گرفتن 
در موقعي��ت مكاني مورد نظر، با آب گيري برنامه ريزي ش��ده در محل مورد نظر 
نصب مي گردد.و س��پس به وسيله اسپاد پايل ها به بستر دريا متصل مي شود.اسپاد 
پايل ها از لغزش و واژگوني س��كو جلوگيري مي كنند. پس از قرارگيري س��كو 
در مح��ل موردنظر، عرش��ه فوقاني و تجهيزات مربوطه به وس��يله جرثقيل بارج 
نصب مي ش��وند.در برخي از اين بدنه ها مي توان مخازني براي ذخيره موقت قرار 
داد.محدوده كاربرد اين س��كوها در اعماق بين 4 تا 30 متر مي باش��د. ش��كل 3 
يك س��كوي ش��ناور با فونداسيون تحتاني را نش��ان مي دهد كه پس از 18 سال 
بهره برداري از آن، براي تعمير تجهيزات مجددا شناور شده و به ساحل بازگردانده 
ش��ده است.اين قبيل سكوها مي توانند به دفعات نصب و مجددا شناور شده و به 

مكان ديگري منتقل شوند. 
 در دهه 1990 براي گس��ترش اس��تفاده از س��ازه هاي بتني شناور در ساخت 
ترمينال ه��اي LNG تماي��ل زيادي به وج��ود آمد.اين ترمينال ها س��ازه هايي با 
فونداسيون تحتاني هستند كه قابليت بارگيري و تخليه شناورهاي اقيانوس پيماي 
حامل LNG را دارند. شايان ذكر است كه LNG پس از تخليه از كشتي، بايد به 
صورت گاز دربيايد و از طريق خط لوله به مناطق ساحلي منتقل شود. با استفاده 

از ترمينال هاي فراساحلي ديگر نيازي به عمق زياد براي تاسيسات بندري )براي 
پهلوگيري كش��تي ها( نيست.همچنين با دور كردن ترمينال ها از ساحل، از نگراني 
افكار عمومي در خصوص نزديكي ترمينال هاي گاز به محل زندگي افراد كاس��ته 
مي ش��ود.در مورد ساخت چنين ترمينال هايي س��ه ايده مشخص مطرح شد يك 
 LNG را به صورت مدفون در بتن به كار مي برد، ايده ديگر LNG ايده مخازن
را در فضاهاي بتني خود س��ازه و در تماس مس��تقيم با بتن ذخيره مي كند و در 
ايده سوم مخازن مربوطه به صورت نيمه مدفون در بارج هاي بتني جا مي گرفتند 
و قس��مت باالي آن به صورت آزاد در باالي بارج امتداد پيدا مي كند.LNG در 
دماي 167- درجه سانتي گراد مي تواند در تماس با بتن قرار گيرد.برخي از مخازن 
س��احلي بتني LNG در پنسيلوانيا، فيالدلفيا و اسپانيا از سال 1970 تاكنون بدون 
هيچ گونه مش��كلي در حال بهره برداري هستند. در شكل 4 نمونه طراحي ترمينال 
بتني LNG در 17 كيلومتري ساحل ايتاليا را نشان مي دهد.سازه بتني اين ترمينال 

در اسپانيا ساخته شد و پس از شناورسازي به محل مورد نظر منتقل شد.
  

2.سازههايبتنيشناورفراساحلي
س��ازه هاي شناور به س��ازه هايي اطالق مي ش��ود كه در هنگام بهره برداري در 
حالت ش��ناور قرار دارند.اين سازه ها به سيس��تم مهار دائمي نياز دارند.سازه هاي 

شناور معمول شامل موارد زير است: 
الف- س��كوهاي پايه كششي )TLP(: اين س��كوها داراي مهارهايي هستند 
كه به بس��تر دريا متصل مي ش��وند و به صورت كششي عمل مي كنند.اين مهار ها 
به گوش��ه هاي سكو متصل مي شوند و س��ازه را در موقعيت دقيقي نگه مي دارند.

تمامي بدنه و عرش��ه اين سكوها مي تواند از بتن ساخته شود.محدوده كاربرد آنها 
در اعماق بين 300 تا 1500 متر است. )شكل 5( 

ب- ش��ناورهاي بتني )با عمق غوطه وري زي��اد( )DDCF(: از لحاظ اصول 
اوليه شبيه سكوهاي پايه كششي هستند ولي به جاي پايه هاي كششي از مهارهاي 
معمولي در آنها استفاده ش��ده است.به علت عمق غوطه وري زياد )بيش از 130 
مت��ر(، وزن باال، پايين بودن تراز مركز ثقل و مهار قس��مت پاييني بدنه، موقعيت 

شکل3.سکويشناوربافونداسیونتحتاني

ش��کل4-نمایيازنحوهساخت)حوضچهخشك(وطرحکليترمینالLNGدردریاي
آدریاتیكشمالي-ایتالیا

LPGشکل7-شناورپروسسوذخیره

TLPشکل5-سکویپایهکششیDDCFشکل6-سکویبتني
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باالبر هاي سنگين 
MPU يك سازه 

بتني U شكل نيمه 
غوطه ور مي باشدكه 

از قوانين ارشميدس 
جهت باالبري 

سازه هاي دريايي 
استفاده ميكند. 

براساس كنوانسيون 
OSPAR سكوهاي 

فلزي كه در ميادين 
مختلف نفت و گاز 

نصب مي شوند 
بايد پس از اتمام 

بهره برداري از 
ميدان مورد نظر، 

برچيده شوند

س��ازه در هنگام بهره برداري تغيير زيادي نمي كند. محدوده كاربرد اين س��ازه ها 
در اعماق 300 تا 900 متر مي باش��د. بويه هاي ميله اي نيز از اين نوع مي باش��ند. 

)شكل 6(   
ج - كشتي كارخانه ها )Plant ship(: )شكل 7( 

د - اسكله هاي شناور: )شكل8( 
ه - پل هاي شناور: )شكل هاي 9 و10(       

 اس��تفاده از پل هاي ش��ناور از زمان باس��تان متداول بوده است. در آن زمان با 
اتصال قايق ها يا الوارهاي چوبي بر روي رودخانه ها پل مي ساختند.همانگونه كه 
در ش��كل هاي 9و 10 ديده مي ش��ود فناوري هاي نوين به كمك پل سازي شناور 
آمده اس��ت. اين پل متش��كل از پانتون هاي بتني شناور مي باشد كه در يك آبدره 
در نروژ س��اخته ش��ده اس��ت.به دليل عمق و عرض زياد آبدره ساخت و اجراي 
پل هاي معمولي با هزينه بس��يار زيادي هم��راه بود.طول اين پل در حدود 1616 
متر مي باشد كه 1246 متر آن به صورت شناور مي باشد.روسازه پل از 10 پانتون 
شناور )داراي 9 فضاي خالي دروني( ساخته شده از بتن سبك ريزدانه با مقاومت 

مكعبي 70 مگا پاسكال، تشكيل شده است.
همچنين اس��كله هاي بتني فراواني در گوش��ه و كنار جهان ساخته شده است 
اين اس��كله ها به گونه اي مهار مي شوند كه اجازه حركت به سمت باال و پايين بر 
اثر نوس��انات تراز آب به آنها داده مي شود.در ش��كل 8 اسكله والدز در آالسكا، 
با طول210 متر و عرض 30و عمق 9 متر نش��ان داده ش��ده است.در اطراف اين 
اس��كله ها از بالشتك هايي استفاده مي ش��ود كه پهلوگيري كشتي ها و شناور ها را 

تسهيل كند.

3.سایرسازههايدریایيبتنيفراساحلي
1- مخازن ذخيره زير دريا  2- ديواره هاي بتني دريايي 3-تونل هاي زير دريا    

.MPU 4-فانوس هاي دريايي 5 - بويه هاي بتني 6- باالبر هاي سنگين
باالبر هاي سنگين MPU يك س��ازه بتني U شكل نيمه غوطه ور مي باشدكه 
از قوانين ارش��ميدس جهت باالبري سازه هاي دريايي اس��تفاده ميكند. براساس 
كنوانسيون OSPAR س��كوهاي فلزي كه در ميادين مختلف نفت و گاز نصب 
مي ش��وند بايد پس از اتمام بهره برداري از ميدان مورد نظر، برچيده ش��وند. يكي 
از مهم ترين كاربردهاي باالبر هاي MPU برچيدن س��كوهاي قديمي مي باش��د.. 

ساخت اين باالبر ها از سال 2007 آغاز شده است.)شكل11(

کیفیت بتن 
بتن هايي كه در س��ازه هاي فراساحلي استفاده مي شوند بتن هايي با مشخصات 
ويژه مي باش��ند.برخي از مشخصات اين بتن ها بر اساس ناحيه مورد استفاده بتن 
در سازه، در جدول 1 آورده شده است. بتن هايي كه براي سكوهاي درياي شمال 
استفاده شده است مقاومت مكعبي در حدود 50 تا 70 مگا پاسكال داشته اند، در 
حالي كه سكوهاي بتني اوليه كه در خليج مكزيك ساخته شده اند داراي مقاومت 
اس��توانه اي 25 تا 35 مگا پاسكال بوده اند و نمونه هايي كه از سكوهاي 33 ساله 

برداشت شده است، افزايش مقاوت از 50 تا 69 مگا پاسكال را نشان مي دهد.

مصالح بتن 
اكثر س��ازه هاي دريايي بايد داراي عمر مفيد 20 س��ال و باالتر باشند.و به دليل 
موقعيت خاص قرارگيري آنها ترميم و نگهداري آنها مش��كل مي باش��د.بنابراين 
در حين س��اخت بتن آنها بايد از مصالح بادوام و بدون نياز به ترميم و نگهداري 
استفاده شود. پايايي و دوام بتن معموال شامل دوام در برابر هوازدگي، واكنش هاي 
شيميايي، سايش و چرخه هاي يخ و ذوب شدن متوالي مي باشد.مهمترين خطرآب 
و هوايي كه بتن فراس��احلي را تهديد مي كند در محدوده جزر و مدي س��ازه و 
در هواي س��رد مي باش��د. از لحاظ شيميايي، خطر خوردگي ميلگرد ها بر اثر يون 
كلريد يكي از مهم ترين مش��كالت پيش رو مي باش��د. افزايش مقدار تري كلسيم 
س��يليكات )C3A( در س��يمان مصرفي در كاهش حمالت سولفاتي به بتن مفيد 
است.همچنين ميزان قليايي هاي سيمان نبايد از 60 درصد بيشتر باشد تا از واكنش 
شيميايي بين سنگدانه ها جلوگيري شود. استفاده از پوزوالن هاي طبيعي، خاكستر 
و گرانول س��رباره اي و فوم س��يليكا، باعث به وجود آمدن اليه اي مي شوند كه از 
نفوذ آب به داخل بتن جلوگيري مي كند. اين مواد در تركيب با قليايي ها، ميزان در 
دس��ترس بودن قليايي ها در بتن را كاهش مي دهند. شن هاي مصرفي مي توانند از 
نوع سنگ شكسته يا سبك دانه با كيفيت باال باشند. سنگدانه ها بايد در مورد عدم 
واكنش با قليايي ها س��يمان مورد آزمايش قرار گيرند.سنگ دانه هايي كه از مناطق 

نزديك دريا برداشت مي شوند بايد عاري از هرگونه تجمع ذرات نمك باشند.
ريزدانه ه��اي مصرفي در بتن نيز مي توانند طبيعي يا كارخانه اي باش��ند و بايد 
عاري از هرگونه مواد فاس��د شدني باشند.در هيچ موردي نبايد از آب دريا براي 
ساخت بتن استفاده كرد.و حتي شستن سنگدانه ها نيز بايد با آب آشاميدني انجام 

گيرد.

مشخصات بتن 
براي اغلب س��ازه هاي دريايي حداكثر بار وارده به س��ازه معموال بين 1 تا 5 
س��ال پس از ساخت س��ازه به آن وارد مي شود.مشخصاتي از بتن كه در طراحي 

سازه هاي دريايي حائز اهميت است، شامل موارد زير است: 
1- مقاومت فش��اري 2- مقاومت كشش��ي 3- مدول گس��يختگي 4- مدول 
االستيس��يته 5- ضري��ب پواس��ون 6- رابطه تنش كرنش 7- مقاومت خس��تگي 
8- ج��ذب آب 9 - مقاومت برش��ي 10- خزش و انقب��اض 11- ظرفيت برش 

شکل10-پلشناورباپانتونهايبتنيشکل9-پانتونهايشناورپل)نروژ(شکل8-اسکلهشناورvaldez–آالسکا
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يكي از مهم ترين 
خصوصيات 
اجرايي بتن در 
سازه هاي دريايي 
وزن مخصوص آن 
مي باشد.براي يك 
سازه شناور تغيير 
در بار مرده ناشي از 
وزن بتن مي تواند 
بر روي پايداري 
و شناوري سازه 
تاثير بگذارد.كارايي 
پايين و عدم تراكم 
مناسب مي تواند 
باعث به وجود آمدن 
حفره هايي داخل بتن 
و برهم خوردن توزيع 
وزن و وزن مخصوص 
واقعي بتن شود.با 
توجه به اينكه اغلب 
اعضاي سازه هاي 
بتني فراساحلي 
حجيم هستند بايد از 
به وجود امدن تنش 
حرارتي زياد در آن با 
توجه به نجوه اجرا، 
جلوگيري كرد

30

اصطكاكي 12- مقاومت اتكايي 13-ضري��ب انتقال حرارت-هدايت گرمايي و 
گرماي ويژه.

در سازه هاي دريايي استفاده از بتن با مقاومت فشاري باال كاربرد زيادي دارد. 
باال بودن مقاومت )مانند بتن 65 مگا پاس��كال( ممكن اس��ت باعث كاهش ابعاد 
مقطع اعضاي فشاري شود اما بااين حال افزايش متناسب مدول االستيسيته باعث 
كاهش كرنش ترک خوردگي بتن مي ش��ود و همين امر باعث مي ش��ود تا براي 
جلوگيري از بروز ترک نس��بت به مصرف بيش��تر آرماتور اقدام گردد.از اين رو 
بايد بين مشخصات مختلف بتن و مشخصات مورد نياز پروژه توازن برقرار شود.

مهمترين مشخصات اجرايي بتن عبارتست از:
 1- كارايي

 2- قابليت پمپاژ 
3- وزن مخصوص

4- ميزان هواي محبوس بتن
5- تحكيم و تراكم

6- گراديان حرارتي
 7- پرداخت 

يكي از مهم ترين خصوصيات اجرايي بتن در سازه هاي دريايي وزن مخصوص 
آن مي باش��د.براي يك سازه ش��ناور تغيير در بار مرده ناشي از وزن بتن مي تواند 
بر روي پايداري و شناوري سازه تاثير بگذارد.كارايي پايين و عدم تراكم مناسب 
مي توان��د باعث به وجود آمدن حفره هايي داخل بتن و برهم خوردن توزيع وزن 
و وزن مخصوص واقعي بتن شود.با توجه به اينكه اغلب اعضاي سازه هاي بتني 
فراساحلي حجيم هستند بايد از به وجود امدن تنش حرارتي زياد در آن با توجه 
به نحوه اجرا، جلوگيري كرد. يكي از نيروهاي بسيار قوي نيروي امواج مي باشد، 
س��ازه هايي كه داراي سطح زبر و خش��ن مي باشند بيشتر نيروي موج را دريافت 
مي كنند همچنين در مناطق سردسير زبر و خشن بودن سطح سازه باعث مي شود 
در س��يكل هاي يخ و ذوب ش��دن روي سازه سطح بيش��تري از سازه در معرض 

فرسايش قرار گيرد. 

روشهاي اجرا
يكي از مهم ترين روش��هايي كه در ساخت سكوهاي بتني فراساحلي استفاده 
مي ش��ود روش قالب لغزنده )slipform( مي باشد. در اين روش پس از گيرش 
اولي��ه بتن، قالب به وس��يله جك هاي مخص��وص به آرامي بر روي س��طح بتن 
ريخته شده مي لغزد و به سمت باال حركت مي كند.سرعت باال يكي از مهم ترين 

مزيت ه��اي اين روش مي باش��د.حتي در آب و هواي گرم خليج مكزيك نيز كه 
اس��تفاده از قالب لغزنده با مش��كالتي همراه اس��ت به علت س��اير مزاياي قابل 
توجه، از اين روش استفاده شده است. استفاده از المان هاي پيش ساخته و قالب 
جهنده )climbing( نيز از روش هاي س��اخت سازه هاي بتني فراساحلي است. 
در مقايسه با روش اجراي قالب لغزنده، روش قالب جهنده داراي كيفيت باال ولي 

سرعت اجراي پايين مي باشد.
دو تفاوت عمده بين اجراي س��ازه بتني در خش��كي با فراساحل وجود دارد 
يكي اينكه ابعاد مقطع سازه هاي دريايي بسيار بيشتر از مقاطع در خشكي هستند، 
ضخامت اعضا از35 سانتي متر تا چندين متر متغير مي باشد، از اين رو جلوگيري 
از ب��روز تنش ها و ترک ه��اي حرارتي بايد مد نظر ق��رار گيرد.دومين تفاوت نيز 
ميزان آرماتور مصرفي در س��ازه هاي فراس��احلي مي باشد كه به طور متوسط در 
هر متر مكعب بتن 400 كيلوگرم آرماتور مصرف مي ش��ود و در ش��رايط سخت 
مصرف آرماتور حتي تا 1100 كيلوگرم بر متر مكعب نيز بوده اس��ت.بنابراين در 
اين ش��رايط براي تراكم و جادادن بهتر بتن بايد حداكثر اندازه هاي دانه ها به 19 
ميليمتر محدود گردد.و براي كارايي بيش��تر با وجود پايين بودن نس��بت آب به 

سيمان مصرفي، بايد از فوق روان كننده هاي مناسب استفاده گردد.
 

مکان هاي ساخت
س��ازه هاي فراس��احلي هم مي توانند به صورت يك جا و هم به صورت چند 
مرحله اي س��اخته ش��وند.معمول ترين روش��هاي ساخت س��ازه هاي فراساحلي 

عبارتند از: 
1- س��اخت در حوضچه خش��ك )DRY Dock(: روش ساخت سكوهاي 
بزرگ در درياي ش��مال اس��تفاده از حوضچه خشك بوده اس��ت. به عنوان مثال 
س��اخت س��ازه هاي وزني بتني به طور كامل در حوضچه هاي خشك مقرون به 
صرفه تر از روش هاي ديگر اس��ت.در شكل 12 مراحل اجرا در حوضچه خشك 
نش��ان داده شده اس��ت.هنگامي كه قسمت اصلي س��ازه داراي استحكام كافي و 
ش��ناوري الزم بود حوضچه خش��ك پر از آب شده و سازه به محل موقتي يدک 
مي ش��ود و در آنجا مهار مي شود تا كار هاي تكميلي بر روي آن انجام گيرد.عمق 
و عرض مورد نياز براي انتقال س��ازه از عوامل تعيين كننده نوع حوضچه خشك 
مي باشد.البته در مواردي كه امكان ايجاد حوضچه هاي خشك به صورت طبيعي 
وجود نداشته باشد گودبرداري و س��اخت اين حوضچه ها هزينه هاي زيادي در 

بر دارد. 
 2- س��اخت بر روي بارج نيمه غوطه ور: ب��راي جلوگيري از افزايش هزينه 

جدول1-مشخصاتبتنهاي
فراساحليبراساسمکان
قرارگیريعضوموردنظر

)ACI357(

جدول2-حداقلپوشش)کاور(
موردنیازاعضايسازهايبرحسب

مکانقرارگیريعضوموردنظر
)ACI357(
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محدوديت اصلي 
براي ساخت 

سازه هاي فراساحلي 
دسترسي به درياي 

باز يا كانال هاي 
كشتي رو مي باشد.

تامين عمق 
مورد نياز براي 

شناورسازي نيز از 
ديگر محدوديت هاي 
ساخت اين سازه ها 

است. اليروبي و 
پاكسازي كانال هاي 

ساخت و انتقال 
نيز عالوه بر هزينه 

داراي تبعات زيست 
محيطي فراواني 

مي باشد.نزديكي به 
آب هاي عميق نيز 

يكي از موارد مهم در 
تعيين محل سايت 

مي باشد

ناش��ي از ساخت حوضچه ها مي توان تمام يا قس��متي از سازه را روي بارج هاي 
نيمه غوطه ور ساخت. )شكل 13( در هر مكاني كه داراي عمق مناسب براي تردد 
بارج و كشتي هاي پشتيبان باشد مي توان از اين روش استفاده كرد.البته بهتر است 
اين روش در آب هاي محصور ش��ده باش��د و نه در آب هاي آزاد.براي محصور 
كردن سايت مي توان محيط پيراموني را با بارجهاي كوچكي كه به هم وصل شده 

اند محصور كرد.
در مواقعي كه س��كو بزرگ است فقط قس��متي از سكو بر روي بارج ساخته 

مي شود و پس از شناورسازي بقيه قسمت هاي آن ساخته مي شود.
 3- س��اخت در سطوح شيب دار يا لغزش راه ها )skidways(: لغزش راه ها 
در حقيقت س��طوح شيب داري با شيب ماليم هس��تند كه از محل ساخت سكو 
تا دريا ادامه پيدا مي كند.س��كوي ساخته شده به واسطه نيروي ثقل بر روي سطح 
ش��يبدار مي لغزد تا به دريا برس��د و پس از شناور سازي به محل مورد نظر حمل 
مي ش��ود..لغزش راه ها بهترين گزينه براي ساخت س��كوها و سازه هاي كوچك 

مي باشد.
 4- ساخت در تاسيسات پيش ساخته خشكي: تاسيسات پيش ساخته خشكي 

معموال براي ساخت شمع هاي پيش ساخته و عرشه ها استفاده مي شود.

محدودیت هاي سایت
محدوديت اصلي براي س��اخت سازه هاي فراساحلي دسترسي به درياي باز يا 
كانال هاي كشتي رو مي باشد.تامين عمق مورد نياز براي شناورسازي نيز از ديگر 
محدوديت هاي ساخت اين سازه ها است. اليروبي و پاكسازي كانال هاي ساخت 
و انتقال نيز عالوه بر هزينه داراي تبعات زيست محيطي فراواني مي باشد.نزديكي 

به آب هاي عميق نيز يكي از موارد مهم در تعيين محل سايت مي باشد.

مالحظات هزینه اي
هزينه هاي سازه هاي فراساحلي متاثر از چند عامل مي باشد كه عبارتند از:

 1- پيچيدگي سازه
 2- محل سايت ساخت سازه 

3- روش ساخت سازه 
البت��ه بهره گيري از كارگران ومصالح محلي مي تواند در كاهش هزينه ها كمك 
كند.همچنين با توجه به اينكه سازه هاي بتني به ترميم و نگهداري زيادي احتياج 

ندارند مي توان با انتخاب سازه هاي بتني هزينه هاي آتي را كاهش داد.

مالحظات طراحي 
 طراحي سازه هاي دريايي بايد به گونه اي صورت گيرد كه سازه در وهله اي از 
س��اخت بتواند به صورت شناور در بيايد.از اين رو سازه بايد هم داراي عملكرد 
يك سازه باشد و هم داراي عملكرد يك شناور. ضوابط معمول طراحي اعضاي 
اين گونه سازه ها با س��ازه هاي متعارف تفاوت چنداني ندارد.البته تفاوت هايي در 
نحوه بارگذاري، فركانس ها و مدت زمان نوس��ان و بزرگي آن وجود دارد. عمده 

بارهاي وارد بر اين سازه ها شامل موارد زير است: 
1- بارهاي دائمي )وزن س��ازه و تجهي��زات، وزنه ه��اي متعادل كننده دائمي، 

نيروهاي مهاري، نيروي هيدرواستاتيك آب(، 
2- بارهاي بهره برداري )وزنه هاي تعادل، بار نصب و حفاري، برخورد شناورها 

به سازه، بار نفت ذخيره شده در داخل سكو، بار هليكوپتر و بار جرثقيل ها( 
3-  بارهاي محيطي )بار باد، موج، جريان هاي دريايي، يخ، برف و زلزله( 

4-  بارهاي تصادفي )آتش س��وزي، انفج��ار، گراديان حرارتي، پيش تنيدگي 
و انقباض بتن( 

*کارشناسفني-معاونتمهندسي
منابع:

Refrence: Concrete for offshore structures (Chapter 13 of Concrete con-
 (struction engineering handbookترجمه و چكيده اي از فصل سيزدهم كتاب مهندسي ساخت 

 George C.Hoff سازه هاي بتني با عنوان كاربرد بتن در سازه هاي فراساحلي نوشته

شکل12– مراحلساختسازهدرحوضچهخشك

1.حفاري حوضچه

1.ساخت فونداسيون

بارج كارگاهي

بارج اداري

تن
د ب

ولي
ج ت

ار
ب

داز
ران

ج با
ار

ب

2.ادامه ساخت سازه تا رسيدن به 
قابليت شناورسازي سازه

2.ادامه ساخت سازه تا رسيدن به 
قابليت شناورسازي سازه

3.جدا سازي سازه از بارج

4.ادامه روند ساخت در حالت شناور

2.ساخت فونداسيون

3.ساخت سكو تا ارتفاع مناسب يدك كشي

4. آبگيري حوضچه

5.يدك كردن سكو به آب عميق

6.ادامه ساخت سكو توسط بارج هاي شناور

7.تكميل سازه اصلي

13– مراحلساختسازهرويبارجشناور
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با تعيين چشم انداز 
بلند مدت در قالب 
آنچه سازمان 

مي خواهد بدان 
دست يابد و 
همچنين ارايه 
دهندگان خدمات 
به سازمان جهت 
دستيابي به آن 
چشم انداز، مي توان 
ماموريت سازمان 
را بيان كرد. به طور 
كلي هر سازماني 
با داشتن يك دليل 
منحصر به فرد براي 
موجوديت خود، 
هدف خاصي را 
دنبال مي كند كه در 
ماموريت سازمان 
منعكس مي گردد

1- تدوین استراتژي
1-1-تعیینماموریتها:

براي تعيين ماموريت سازمان ش��ايد بهترين راه اين باشد كه ماموريت اصلي 
س��ازمان و ديدگاه هاي متف��اوت گروه هاي ذينفع مورد بررس��ي ق��رار گيرد. با 
تعيين چش��م انداز بلند مدت در قالب آنچه س��ازمان مي خواهد بدان دست يابد 
و همچنين ارايه دهندگان خدمات به س��ازمان جهت دس��تيابي به آن چشم انداز، 
مي توان ماموريت س��ازمان را بيان كرد. به طور كلي هر س��ازماني با داشتن يك 
دلي��ل منحص��ر به فرد براي موجوديت خود، هدف خاص��ي را دنبال مي كند كه 
در ماموريت سازمان منعكس مي گردد. در تدوين ماموريت سازمان، توجه به 9 

حوزه حائز اهميت است كه اين حوزه ها عبارتند از:
مش��تريان، محص��والت يا خدمات، بازاره��ا، فناوري، توجه به بقا، رش��د و 

سودآوري، فلسفه، ويژگي ممتاز، توجه به تصور مردم و توجه به كاركنان.
1-2-بررسيعواملخارجي:

هدف از بررسي و تحليل عوامل خارجي اين است از فرصت هايي كه مي توان 
از آنها بهره برداري كرد و تهديداتي را كه مي توان از آنها دوري گزيد، فهرس��تي 

تهيه ش��ود. در واقع س��ازمان بايد متغيرهاي اصلي را شناسايي كند تا بتواند در 
برابر آنها واكنش عملي نش��ان دهد. شركت ها بايد از طريق تدوين استراتژي ها، 
در برابر اين عوامل به صورت تدافعي يا تهاجمي واكنش نشان دهند؛ به گونه اي 
كه از فرصت هاي پيش آمده در محيط خارج بهره برداري كرده و اثرات ناشي از 
تهديدات بالقوه اين عوامل را به پايين ترين حد ممكن برسانند. مقصود از محيط 
خارج��ي در واقع كليه عوامل و متغيرهايي هس��تند كه مي توانند به ش��ركت يا 
سازمان نيرو وارد كنند و سازمان را تحت تاثير قرار دهند. اين عوامل تاثيرگذار 

به 5 گروه تقسيم مي شوند كه عبارتند از:
- نيروهاي اقتصادي

- نيروهاي اجتماعي، فرهنگي، بوم شناسي و محيطي 
- نيروهاي سياسي، دولتي و قانوني 

- نيروهاي فناوري 
-  نيروهاي رقابتي 

 EFE; External( اين پنج عامل، با استفاده از ماتريس ارزيابي عوامل خارجي
Factor Evaluation( م��ورد ارزياب��ي قرار مي گيرد. عمال بقاي بس��ياري از 

مديريت استراتژيك بر اساس مدل »فرد ديويد«

ارزيابي استراتژياجراي استراتژيتدوين استراتژي

» يكي از جامع ترين مدل هايي كه در مديريت 
استراتژيك كاربرد دارد مدل فرد ديويد مي باشد 
كه از سال 1997 ارائه شد. در ادامه، مدل مذكور 

تشريح مي گردد«
مديريت استراتژيك شامل سه فرآيند اصلي  
است: 1-تدوين استراتژي ها: سازمان در تدوين 
استراتژي بايد ابتدا اهداف، ماموريت ها و رسالت 

جاري سازمان را با توجه به نقاط قوت دروني 
سازمان مورد بررسي قرار دهد و با يك شناخت 
كند.  تدوين  را  سازمان  استراتژي هاي  دقيق، 
2- اجراي استراتژي ها: در اين مرحله كه مرحله 
و  مادي  منابع  دارد،  نام  نيز  استراتژيك  عملي 
انساني مورد نياز براي اجرايي شدن استراتژي 
در  انگيزه  ايجاد  با  مديران  و  مي شوند  بسيج 

كاركنان مي توانند به موفقيت نزديك شوند.
در  مرحله  آخرين  استراتژي ها:  ارزيابي   -3
بوده  استراتژيك  ارزيابي  استراتژيك،  مديريت 
كه با استفاده از يك نظام اطالعاتي فعال، اجراي 
استراتژي را در مقايسه با اهداف، مورد ارزيابي 
قرار داده و با رفع ابهامات و اشكاالت، استراتژي ها 

را  هدايت مي كند. 

بررسي
عوامل خارجي

بررسي عوامل 
داخلي

تعيين
ماموريت

تعيين هدف هاي
 بلند مدت

تدوين
ارزيابي و انتخاب 

استراتژي ها

تعيين هدف هاي 
ساالنه و سياستها

تخصيص
 منابع

تدویناستراتژيها
خطوطبازخوربهگامهايقبل اجراياستراتژيها

ارزیابياستراتژيها

نمودار جامع مديريت استراتژيك

مرضيه
حسين زاده *

محاسبه و 
ارزيابي 
عملكردها
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هر سازمان، نقاط 
قوت و ضعفي در 
واحدهاي تشكيل 

دهنده خود دارد 
و اين در حالي 

است كه عمال نقاط 
قوت و ضعف همه 

حوزه هاي سازماني 
يكسان نيست. 

نقاط قوت و ضعف 
داخلي، فرصت ها و 
تهديدات خارجي 

و در نهايت، 
ماموريت سازمان، 
مبنايي براي تعيين 

اهداف بلند مدت 
و استراتژي هاي 

سازمان است

س��ازمان ها تنها در گرو اين واقعيت اس��ت كه آنه��ا بتوانند فرصت هاي موجود 
در محيط خارجي را شناس��ايي و از آنها بهره برداري كنند. عالوه بر اين، تحليل 
محيط رقابت نيز به عنوان فرآيندي مهم در بررسي عوامل خارجي داراي اهميت 
ويژه اي  اس��ت كه در كنار ماتريس EFE و تحت عنوان ماتريس بررسي رقابت 
)CPM; Competitive Profile Matrix( انجام مي پذيرد. عوامل دربرگيرنده 
اين ماتريس، عالوه بر مسايل خارجي، مسايل داخلي سازمان در حوزه رقابت را 
نيز تحت پوشش قرار مي دهد. برخي از پارامترهايي كه در اين ماتريس بررسي 
مي شود عبارتند از: تبليغ، كيفيت محصول/خدمت، قيمت رقابتي، سهم بازار و....

1-3-بررسيعواملداخلي:
ه��ر س��ازمان، نقاط قوت و ضعفي در واحدهاي تش��كيل دهن��ده خود دارد 
و اي��ن در حالي اس��ت كه عمال نقاط قوت و ضعف همه حوزه هاي س��ازماني 
يكسان نيست. نقاط قوت و ضعف داخلي، فرصت ها و تهديدات خارجي و در 
نهايت، ماموريت سازمان، مبنايي براي تعيين اهداف بلند مدت و استراتژي هاي 

سازمان است.
در فرآيند بررس��ي عوامل داخلي، س��ازمان براي كاركنان فرصت مناسبي را 
به وج��ود م��ي آورد تا بتوانند رابطه بين ش��رح وظايف خود و س��اير واحدهاي 
سازماني را بهتر درک كنند. بنابراين بررسي عوامل داخلي مي تواند تاثير شگرفي 

در بهبود فرآيند ارتباطات درون سازماني داشته باشد.
در بررس��ي عوام��ل داخلي، بايد مواردي را كه نقش حياتي دارند شناس��ايي 
و آنها را رتبه بندي كرد. ماحصل بررس��ي اس��تراتژيك عوامل داخلي، از طريق 
ماتريس ارزياب��ي عوامل داخلي )IFE; Internal Factor Evaluation( و 
با تدوين و ارزيابي نقاط قوت و ضعف اصلي واحدهاي وظيفه اي سازمان انجام 
مي ش��ود. به منظور تعيين اين نقاط قوت و ضعف، تمامي حوزه هاي س��ازمان از 
جمله بازاريابي، توليد/ ارايه خدمات، مالي/ حسابداري، زيرساخت هاي ارتباطي 

و سيستمي، تحقيق و توسعه و... بايد مورد بررسي قرار گيرند.
1-4-تعییناهدافبلندمدت:

اهداف بلن��د مدت بيانگر نتيجه ه��اي مورد انتظار از اجراي اس��تراتژي هاي 
مش��خصي مي باشند كه به صورت كمي قابل سنجش، واقعي، قابل درک، چالشي 
و قابل دس��تيابي باش��ند و با هدف هاي واحد هاي س��ازماني سازگار هستند. در 

واقع، اهداف بلند مدت:
- مسير فعاليت هاي سازمان را مشخص مي كنند

- موجب هم افزايي مي گردند
- در ارزيابي ها كمك شاياني مي كنند

- اولويت ها را تعيين مي كنند
- از ميزان عدم اطمينان مي كاهند

- تعارض و تضادها را كاهش مي دهند
- ديدگاه هاي القا شده را تقويت مي كنند

- در تخصيص منابع و طرح ريزي مشاغل نيز كمك شاياني مي كنند.
1-5-تدوین،ارزیابيوانتخاباستراتژي:

در اين مرحله، با جمع بندي و بررس��ي و تحليل اطالعات حاصل از اقدامات 
انجام ش��ده در 4 گام قبلي، امكان تعيين اس��تراتژي هاي اصلي س��ازمان فراهم 
خواهد ش��د. اين فرآيند در قالب يك چارچوب سه مرحله اي به شرح زير بيان 

مي شود:
مرحلهورودي: -1-5-1

در اين مرحله، اطالعات اصلي مورد نياز براي تدوين اس��تراتژي ها مشخص 
مي ش��ود. اين اطالعات ماحص��ل تحليل هاي انج��ام گرفت��ه درمراحل قبلي و 
خروجي هاي آنها در قالب س��ه ماتريس ارزيابي عوامل داخلي )IFE(، ارزيابي 
عوامل خارجي )EFE( و بررس��ي رقابت )CPM( مي باشد. ابزارهاي ورودي 
باعث مي ش��وند كه استراتژيست ها، در همان مراحل اوليه، قضاوت هاي كمي را 
در فرآيند تدوين استراتژي به كار گيرند. تصميمات كوچكي كه در ماتريس هاي 

ورودي براي گردآوري اطالعات اوليه در مورد اهميت نس��بي عوامل داخلي و 
خارجي س��ازمان گرفته مي ش��ود اين امكان را فراهم مي  كند كه اس��تراتژي هاي 

مختلف را به شيوه اي اثر بخش ارايه كنند و آنها را مورد ارزيابي قرار دهند.

 1-5-2-مرحلهمقایسه:
در اين مرحله سازمان تالش مي كند تا به انواع استراتژي هاي امكان پذير توجه 
كن��د. به همين منظور بين عوامل اصلي داخلي و خارجي س��ازمان، نوعي توازن 
و تعادل برقرار مي ش��ود. براي برقراري اين توازن، از ابزارهايي همچون ماتريس 
SWOT )ماتريس تهديدات، فرصت ها، قوت ها و ضعف ها(، ماتريس مشاوران 
 ،)SPACE( ماتريس ارزياب��ي موقعيت و اقدام اس��تراتژيك ،)BCG( بُس��تن

ماتريس داخلي و خارجي )IE( و ماتريس استراتژي اصلي استفاده مي شود.

1-5-3-مرحلهتصمیمگیري:
در اين مرحله، با اس��تفاده از اطالعات مرحله اول و مقايس��ه استراتژي ها در 
مرحله دوم، آنها را مورد ارزيابي قرار داده و اس��تراتژي اصلي سازمان را انتخاب 
مي كني��م. به اين منظور، اس��تراتژي ها را رتبه بندي مي كني��م و اولويت مي دهيم 
و م��وردي ك��ه باالترين رتبه را اخذ مي كند به عنوان اس��تراتژي س��ازمان تعيين 
مي ش��ود. عالوه ب��ر روش هاي معمول در رتبه بندي، ام��كان بهره برداري از ابزار 
 QSPM; Quantitative Strategic( ماتريس برنامه ريزي اس��تراتژيك كمي
Planning Matrix( وجود دارد. با اس��تفاده از اين روش، مي توان به صورت 
عيني، استراتژي هاي گوناگوني كه در زمره بهترين استراتژي ها هستند را انتخاب 

كرد.
 

2- اجراي استراتژي
در همه س��ازمان ها، قرارگرفتن در مرحله اجراي استراتژي مستلزم يك تغيير 
در مسئوليت هاست، يعني مس��ئوليت ها از عهده استراتژيست ها برداشته مي شود 
وبه مديران بخش ها و واحدهاي وظيفه اي محول مي شود. در كل سازمان، مديران 
و كاركن��ان بايد به طور مس��تقيم و در موعد مق��رر در فرآيند تصميمات مربوط 

مرحله اول 
ورودي

ماتريس ارزيابي 
IFE عوامل داخلي

ماتريس ارزيابي 
EFE عوامل خارجي

ماتريس بررسي
CPM رقابت 

مرحله دوم 
مقايسه

مرحله سوم 
تصميم گيري

ماتريس ارزيابي موقعيت و 
SPACE اقدام استراتژيك

ماتريس 
استراتژي اصلي

ماتريس گروه
BCGمشاوران بستن 

ماتريس داخلي و 
IEخارجي

ماتريس تهديدات فرصت ها
SWOTنقاط ضعف و نقاط قوت

ماتريس برنامه ريزي
QSPMاستراتژيك كمي 
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به اجراي اس��تراتژي، مشاركت مستقيم داشته باشند. 
نقش��ي را كه آنها در اجراي اس��تراتژي ايفا مي كنند 
بايد مبتني بر فعاليت هايي باش��د ك��ه هنگام تدوين 
اس��تراتژي انج��ام داده اند. تعهد ش��خصي و واقعي 
استراتژيست ها نسبت به اجراي آنها يك امر ضروري 
اس��ت و همين تعهد به عنوان نيروي توانمندي عمل 
مي كند كه موجب تشويق، ترغيب و تحريك مديران 
و كاركنان مي ش��ود. در اجراي استراتژي، دو فعاليت 

اصلي تعريف و اجرا مي شود:
2-1-تعیینهدفهايساالنهوسیاستها:

تعيي��ن اهداف س��االنه، يك فعالي��ت غير متمركز 
اس��ت كه همه مديران سازمان به صورت مستقيم در 

آن مشاركت مي كنند.
 اهداف ساالنه به عنوان رهنمودهايي مورد استفاده 
قرار مي گيرن��د كه فعاليت ه��ا و تالش هاي اعضاي 
س��ازمان را در مس��يري مش��خص هدايت  مي كنند 
و موج��ب انجام عملكردهاي س��ازمان بر اس��اس 
معياره��اي خاص مي ش��وند. اهداف س��ازمان بايد 
قابل اندازه گيري، معقول، چالش��گر، روش��ن، داراي 
بعد زماني مناس��ب و قابل درک ب��راي همگان بوده 
و همچني��ن بايد ب��ا ارزش هاي مدي��ران و كاركنان 
سازگاري داشته و به ش��يوه اي آشكار، سياست هاي 
اعالن ش��ده س��ازمان را مورد حمايت قرار دهد. در 
راستاي برآورده نمودن اهداف سازماني نيز سياست ها 
مبنايي براي اعمال كنترل بر مديريت است و مي توان 
ب��ه وس��يله آن، فعاليت هاي واحد هاي س��ازماني را 
هماهنگ نمود، تفويض اختيار به كاركنان و مديران 
رده هاي مختلف سازماني را افزايش و مدت زماني را 

كه مديران صرف تصميم گيري مي كنند، كاهش داد. 
2-2-تخصیصمنابع

در سازماني كه براي تصميم گيري از روش مبتني 
بر مديريت اس��تراتژيك اس��تفاده نشود، اغلب براي 
تخصيص منابع از عوامل شخصي يا سياسي استفاده 

خواهد شد. 
از نظ��ر موفقيت س��ازماني، هيچ چي��ز نمي تواند 
زيان بار تر از اين باش��د كه منابع مالي، فيزيكي، فني 
و منابع انس��اني ب��ه گونه اي تخصي��ص يابند كه با 
اولويت هاي تعيين ش��ده و اهداف س��االنه مصوب، 

سازگار نباشند.
برخي از موانعي كه براي تخصيص منابع به شيوه 
اثربخش وجود دارند عبارتند از: 1- اعمال مقررات 
بس��يار ش��ديد بر فرآيند تخصيص مناب��ع 2- تاكيد 
بسيار زياد بر معيارهاي مالي كوتاه مدت 3- سياست 
بازي هاي س��ازماني 4- هدف هاي استراتژيك مبهم 

5- بي ميلي به پذيرش خطر و نداشتن دانش كافي.
 

3- ارزیابي استراتژي
فرآيند مديريت اس��تراتژيك به تصميماتي منجر 
مي شود كه نتايجي مهم و بلند مدت به دنبال خواهد 
داش��ت. بنابراين از نظر س��المت و حيات سازمان، 
ارزيابي اس��تراتژي هاي تدوين شده، اهميت زيادي 
دارد. ارزياب��ي صحيح و به موق��ع مي تواند مديريت 
را از وجود مس��ائل و مشكالتي كه دامنگير شركت 
خواه��د ش��د آگاه كند ت��ا اقدام��ات اصالحي الزم 
صورت پذيرد. ارزيابي اس��تراتژي شامل سه فعاليت 

اصولي مطابق نمودار باال مي شود: 

3-1-محاسبهوارزیابيعملکردها
محاس��به و ارزياب��ي عملك��رد س��ازمان يك��ي از 
فعاليت هاي مهمي اس��ت كه هنگام ارزيابي استراتژي 
انجام مي ش��ود. هنگام محاسبه عملكرد سازمان، نتايج 
مورد انتظار را با نتايج واقعي مقايسه مي كنند، انحراف 
از برنامه ها را مش��خص و عملكرد را ارزيابي و ميزان 
پيش��رفت در جهت تامين اهداف بلند مدت را تعيين 
مي كنن��د. در اين فرآيند معموالً به اهداف بلند مدت و 
ساالنه توجه مي شود و شاخص هايي كه براي ارزيابي 
مورد استفاده قرار مي گيرند قابل سنجش و به راحتي قابل 
تائيد هستند. در صورت عدم پيشرفت رضايت بخش در 
جهت تامين اهداف بلند مدت يا ساالنه، بايد اقدامات 
اصالح��ي را تعري��ف و اجرا ك��رد. ارزيابي مس��تمر 
اس��تراتژي موجب مي ش��ود كه استراتژيست ها نبض 
ش��ركت را در دست گيرند و براي اجراي يك سيستم 
مديريت موفقيت آميز، اطالع��ات مورد نياز خود را به 
دست آورند. اين اقدامات بايد با توجه به مسئوليت هاي 
اجتماعي سازماني سازگار باشد و وضعيت سازمان را 
از نظر رقابتي تقويت كند. در پايان شايان ذكر است اگر 
چه مديريت استراتژيك نمي تواند موفقيت يك سازمان 
را تضمي��ن كند ولي اين امكان را به وجود مي آورد كه 
مديران ارشد س��ازمان به شيوه اي اثربخش تصميمات 
بلند مدت را براي سازمان اخذ كنند و آن را با كارآيي و 
راندمان باال به اجرا درآورده و براي حصول اطمينان از 
موفقيت، در صورت مشاهده هرگونه انحراف، اقدامات 

اصالحي مرتبط را تعريف و اجرا كنند.
منابع:مدیریتاستراتژیك،فرد،آر،دیوید
*کارمندسیستم-شرکتنوتاش

فعاليت هاي اصولي 
ارزيابي استراتژي

1.بررسي مباني اصلي استراتژي هاي شركت

2. مقايسه نتيجه هاي مورد انتظار با نتيجه هاي واقعي

3. انجام دادن اقدامات اصالحي به منظور اطمينان يافتن از اين كه عملكردها با برنامه هاي 
پيش بيني شده مطابقت دارند.

در سازماني كه 
براي تصميم گيري 
از روش مبتني بر 
مديريت استراتژيك 
استفاده نشود، اغلب 
براي تخصيص 
منابع از عوامل 
شخصي يا سياسي 
استفاده خواهد شد. 
از نظر موفقيت 
سازماني، هيچ 
چيز نمي تواند 
زيان بار تر از اين 
باشد كه منابع مالي، 
فيزيكي، فني و منابع 
انساني به گونه اي 
تخصيص يابند كه 
با اولويت هاي تعيين 
شده و اهداف ساالنه 
مصوب، سازگار 
نباشند
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جف در زمان كودكی 
عالقه زيادی به 

موضوعات مختلف 
علمی داشت و با 

ذهن كنجكاو خود 
گوشه كوچكی از 

گاراژ خانه را تبديل 
به كارگاهی برای 

انجام ازمايشاتش 
كرده بود.از همين 

دوران بودكه او 
رويای تبديل شدن 
به يك مرد بزرگ را 

در سر می پروراند
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دوران کودکی 
جفری بزوس در سال 1964 به دنيا آمد. زندگی 
پدر و مادر او بيش از يك سال دوام نداشت و زمانی 
ك��ه جف نوزاد بود، آنه��ا از هم طالق گرفتند. مادر 
جف در حالی كه جف 5 س��ال بيشتر نداشت برای 
رهايی از بی خانمانی با يك مهاجر كوبايی كه برای 
تحصيل به امريكا مهاجرت ك��رده بود ازدواج كرد.

پدر خوانده جف بعد از پايان تحصيل در ش��ركتی 
به نام اكسون به عنوان مهندس شروع به كار كرد.

جف در زمان كودكی عالقه زيادی به موضوعات 
مختلف علمی داشت و با ذهن كنجكاو خود گوشه 
كوچكی از گاراژ خان��ه را تبديل به كارگاهی برای 
انجام آزمايش��اتش كرده بود.از همين دوران بودكه 
او رويای تبديل ش��دن به يك مرد بزرگ را در س��ر 

می پروراند.

دوران جوانی 
ب��ه دنبال كوچ خانواده ب��ه ايالت ميامی جف نيز 
دوران جوانی خود را در اين ايالت س��پری كرد.پس 
از اين بود كه جف وارد دانش��كاه ش��ده و شروع به 
مطالع��ه فيزيك كرد، ولی بالفاصله به رش��ته مورد 
عالقه خ��ود، يعنی علوم كامپيوتر و مهندس��ی برق 
وارد ش��ده و س��رانجام در اين رشته فارغ التحصيل 
ش��د. جف پ��س از اتمام تحصيالت��ش در چندين 
ش��ركت شروع به كار كرد، شركت فيتل يكی از اين 
ش��ركت ها بود كه بر روی پياده س��ازی شبكه های 
كامپيوتری فعاليت می كرد و بعد از آن وارد شركت 
كامپيوتری SHAW ش��د. اما اين مشاغل با رويای 
كودكی جف فاصله بس��ياری داشت. در اين دوران 

بود كه ايده ای در ذهن وی ش��كل گرفت و همزمان 
با آن توجهش به رش��د بی نظير ش��بكه جهانی وب 
معطوف شد.او در كمال تعجب ديد كه رشد استفاده 
از اينترنت در س��ال 1994 نس��بت به سال قبل 23 

برابر شده است!
از همي��ن جا بود كه جف ايده خود، يعنی ايجاد 
يك فروش��گاه از راه دور را رس��می كرده و شروع 
به تحقيق در زمينه شركت هايی كرد كه كاالهايشان 
را از طري��ق پس��ت و از راه دور ارس��ال می كردند. 
جف فهرس��تی از 20 شركت برتر در اين زمينه تهيه 
ك��رد، تقريبا تمام كاالهای مدنظر جف از طريق اين 
شركت ها فروخته می شد، اما وی متوجه شد كه هيچ 
يك از اين شركت ها اقدام به فروش كتاب نمی كنند. 
اين مس��ئله تنها يك دليل داش��ت و آن عدم امكان 
تهي��ه يك كاتال��وگ كامل از عناوي��ن كتاب ها بود، 
زيرا عناوين كتاب ها بس��يار متنوع بودند و تهيه يك 
كاتالوگ كامل از آنها نيازمند يك هزينه س��نگين و 
تهيه يك كاتالوگ چند ه��زار صفحه ای بود. )روال 
كار اين ش��ركت ها در آن دوران به اين گونه بود كه 
اقدام به تهيه يك كاتالوگ از محصوالتشان می كردند 
و آن را برای مش��تری ارس��ال می كردند، مش��تری 
ني��ز بعد از دريافت كاتال��وگ و انتخاب كاال، آن را 

سفارش می داد.

شکل گیری آمازون 
همي��ن جا بود كه ج��ف ايده خود را با ش��بكه 
جهانی وب توام س��اخته و به فكر ساخت يك وب 
سايت برای معرفی عناوين كتاب ها كرد. مزايای اين 

وب سايت نيز كامال وی را توجيه كرده بود:

1-عدم نياز به تهيه كاتالوگ فيزيكی
2-كاهش شديد هزينه ها

3-افزايش سرعت در عمليات خريد
4-امكان تغيير روزانه كاتالوگ و ...

اما در كنار تمام اين مزايا يك خطر بزرگ جف را 
تهديد می كرد و آن سرمايه گذاری بر روی يك چيز 
جديد، مبهم و غير قابل اعتماد به نام اينترنت بود كه 
ت��ا آن زمان همه مردم آن را يك وس��يله تفريحی و 

ارتباط جمعی می دانستند!
اما تنها جف بود كه می توانس��ت برای رسيدن به 
روي��ای كودكی خود تمام اي��ن خطرها را بپذيرد و 
تالش بی وقفه خود را برای رسيدن به آرزويش آغاز 
كند. او ش��روع به مطالعه و تحقيق در زمينه تجارت 
كتاب كرد و حتی در همايش ساالنه كتاب فروشان 

شركت كرد!
هنگام��ی كه جف طرحش را ب��ا رييس خود در 
ميان گذاش��ت و گفت كه تصمي��م دارد برای ايجاد 
ي��ك كتاب فروش��ی آنالي��ن كارش را ت��رک كند، 
رييس��ش او را به تجديد نظر تش��ويق ك��رد و به او 
گفت كه روزی از اين كارت پش��يمان خواهی شد. 

جف در جواب به او گفت:
»حتی اگر روزی شكست بخورم، اظهار پشيمانی 
نخواهم كرد، ولی اگر اين كار را امتحان نكنم، تمام 

عمر پشيمان خواهم بود«
بعدها وی در گفت و گو با مجله تايم گفت:»به 
خ��ود می باليدم از اين كه ريس��ك بزرگی می كردم 
ك��ه هيچ ك��س حاضر به انجام آن نب��ود، تمام پايه 
كار را روی چيزجديدی به نام اينترنت می گذاشتم 
كه معامله خطرناكی بود.« بزرگترين ريس��ك جف 

پرستو 
فيضي *

قسمت اول: جف بزونس مدیر عامل سایت آمازون

مديران موفق جهان
جفبزوسبهرویایخودرس��یدهبود.مجلهفوربساعالمکرددرسال
2008درآمدجفبه8/7میلیارددالررسیدهواودرمکان35ثروتمندترین
مردجهانایستادهبود.کودكیتیمیکهبهرویایآمازوندستپیداکرددر

سال2010نیزبهثروتیبیشاز12/3میلیارددالررسیدهاست.
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تاكيد جف همواره 
بر روی برآورده 
ساختن همه نيازها 
و ساليق مشتريان 
بود و بدين ترتيب 
فروش كتاب هرروز 
با استقبال بيشتری 
روبرو می شد.

مشتريان كم كم 
شروع به ارسال 
ايميل هايی كردند 
كه در ان درخواست 
اقالم بيشتری از 
جمله سی دی و 
لوازم خانگی از  
آمازون داشتند

بزونس از زمانی اتفاق افتاد كه مادر و پدر خوانده 
وی از ايده او پش��تيبانی كرده و تمام درامد و پس 
ان��داز خود را كه برای دوران بازنشس��تگی ذخيره 
كرده بودند به دس��ت جف سپردند تا شاهد عمل 
جسورانه وی باشند.)البته بعدها پاداش كارشان را 

گرفتند، زيرا ميلياردر شدند.
ج��ف ن��ام Abracadabra به معن��ی ورد و 
طلس��م)چيزی مع��ادل »اجی مج��ی ال ترجی«( را 

ب��رای س��ايت برگزيد، اما دوس��تانش او 
را متقاع��د س��اختند كه اين نام مناس��بی 
 amazon.com نيست و س��رانجام نام
را برگزيدند. رود آم��ازون نام بزرگترين 
رود جهان اس��ت است و جف نيز اعتقاد 
داش��ت كه س��ايت كوچك��ش روزی به 
بزرگترين كتابخانه جهان بدل خواهد شد.

تاسیس و رشد 
روزافزون آمازون 

ج��ف بزوس برای آغ��از رويای خود 
به همراه نامزد خود به س��ياتل نقل مكان 
كردند ودر سال 1994 شركت  آمازون را 

تاسيس كردند و بال فاصله يك برنامه نويسحرفه ای 
به نام كافان را تشويق كردند تا در شركت استخدام 
ش��ود . يك س��ال بعد يعنی در س��ال 1995 اولين 
نسخه از وب س��ايت  آمازون روی شبكه اينترنت 
قرار گرفت واز تاري��خ 16 جوالی 1995  آمازون 

رسما كار خود را آغاز كرد.
طولی نكش��يد كه توجه اكثر رسانه ها به سايت  
آمازون و ايده انها كه در ان س��ال ها عجيب به نظر 
می رس��يد آغاز ش��د و همين امر ت��ا حدود زيادی 
باعث استقبال مردم از آمازون شد. جف می گويد: 

از همان ابتدای كار مش��خص بود كه رشد خواهيم 
ك��رد. با ش��روع كار آمازون، ج��ف و همكارانش 
پيوسته در تالش بودند تا اين سايت را با مشتريان 
وف��ق داده و هم��ه نيازهای آنان را ب��رآورده كنند. 
آنه��ا ابتدا ايده خريد با يك كليك را پياده س��ازی 
كردند و س��پس پخ��ش نظرات خري��داران را راه 
اندازی نمودند.در سال 1997 فروش سهام  آمازون 
از طري��ق س��ايت راه اندازی ش��د و در پی آن كار  

آمازون به چند كش��ور ديگر از جمله كانادا، ژاپن، 
انگلستان و فرانسه گسترش يافت.

تاكيد جف همواره بر روی برآورده ساختن همه 
نيازها و ساليق مشتريان بود و بدين ترتيب فروش 
كتاب هرروز با اس��تقبال بيش��تری روبرو می شد.
مشتريان كم كم شروع به ارسال ايميل هايی كردند 
كه در ان درخواس��ت اقالم بيش��تری از جمله سی 
دی و ل��وازم خانگی از  آمازون داش��تند.جف نيز 
بالفاصله دس��ت به كار شده و اقالم بيشتری را به 

فروش��گاه اضافه كرد و بدين ترتيب روزبه روز به 
وسعت  آمازون اضافه می شد.

راه حل های جف بزوس برای رهايی از بحران 
در س��ال 2000 ش��ركت  آمازون مانند بسياری 
از ش��ركت های ديگر امتحان س��ختی را پس داد.
امتحانی كه در آن بس��ياری از شركت های اينترنتی 
ورشكس��ت ش��ده يا با ش��ركت های بزرگتر ادغام 
شدند. )بحران معروف حباب اينترنتی كه بر اساس 
آن ش��ركت های كوچ��ك اينترنتی كه در 
زم��ان كوتاهی به غول های اينترنت تبديل 
شده بودند مثل يك حباب تركيدند.ظاهرا 
دليل اين امر مربوط به خبرهای زيادی بود 
مبنی بر مشكل ساز ش��دن كامپيوترها در 
س��ال 2000 كه در پی آن مردم از اينترنت 

فاصله گرفتند.
در اين س��ال قيمت سهام  آمازون افت 
شديدی كرد و 106دالر در دسامبر 1999 
به 41 دالر در سپتامبر 2000 رسيد. آمازون 
نيز به مرز ورشكس��تگی نزديك شده بود 
ام��ا جف كه حاضر نبود از رويای كودكی 
خود دست بكشد بيكار ننشست. او 1300 
نفر از كارمندان ش��ركت را ك��م كرد و كاالهايی كه 
فروش كمی داشتند و سود آور هم نبودند را حذف 
كرده و شروع به بس��تن قراردادهايی برای خدمات 
بهتر به مشتريان و تسهيل حمل كاال كرد. در پی اين 
اقدامات نه تنها  آمازون و جف شكس��ت نخوردند، 
بلكه در س��ال 2003 درآمد خالص آمازون به 73/2 

ميليون دالر رسيد.
*کارمندمنابعانساني
منبع:ویکيپدیا،آمازونداتکام خرداد 1392 - شماره 32
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يكي از ايرادات مهم 
ويندوز 7 ضعف 

جدي در اين بخش 
بود كه در ويندوز 8 
سرعت اين كار تا 
حدي بهبود يافته و 
همچنين در هنگام 

كپي و جابه جايي 
امكان pause هم 

گذاشته شده است. 
همچنين ديگر براي 

هر پروسه كپي و 
جابه جايي وحتي 

حذف پنجره جديدي 
باز نمي گردد! همگي 

در پنجره اي به نام 
 Running Action

انجام مي گردد

رابط لمسي ویندوز 8
 ويندوز 7 هم از Touch پش��تيباني مي كرد، ولي ايده آل نبود. كنترل لمس 
آن ب��ه خوبي ويندوز 8 نبود. به هرحال پش��تيباني از Touch در ويندوز 8 به 
ش��دت بهتر شده، به نحوي كه ش��ما مي توانيد بدون هيچ مشكلي پنجره ها را 
ببنديد و گزينه ها را در منوها انتخاب كنيد. ويندوز آنقدر هوش��مند ش��ده كه 
 Start ميتواند بگويد ش��ما چه كاري قرار اس��ت انجام دهيد.نكته بعدي اينكه
Screen در اصل براي Touch س��اخته ش��ده اس��ت. اين به آن معني است 
كه كاش��ي ها )Tile( جاي منو ها )Menu( را گرفته اند و دسترسي به مراتب 

سريعتر شده است.

صفحه شروع )Start Screen( ویندوز 8
Start Menu ك��ه در ويندوزهاي قبلي مورد اس��تفاده قرار مي گرفت، 
 Windows داده كه حال و ه��واي Start Screen ج��اي خ��ود را ب��ه
Phone را ب��ه كامپيوترهاي رو ميزي داده اس��ت. از Start Screen هم 
ميتوانيد برنامه هاي معمولي را در دس��كتاپ خودتان اجرا كنيد، هم ميتوانيد 
 Modern UI را اج��را كنيد كه داراي Metro نرم افزاره��اي اختصاصي
 Start ك��ه داخل Skype و Mail، Messages هس��تند. مثل نرم اف��زار

Screen قرار داده ش��ده اند. البته اگر نرم افزاري را در دس��كتاپ خودتان 
اج��را كني��د، همچن��ان Recycle Bin و نوار ابزار )Taskbar( آش��ناي 
ويندوز را مش��اهده خواهيد كرد.براي دسترس��ي ب��ه Start Screen هم 
ميتوانيد موس خود را به گوش��ه پايين سمت چپ صفحه خود ببريد و هم 

ميتوانيد از كليد لوگوي ويندوز روي كيبورد خود اس��تفاده كنيد.

 بهبود وضعیت کپي، انتقال؛ حذف و تغییرنام
يكي از ايرادات مهم ويندوز 7 ضعف جدي در اين بخش بود كه در ويندوز 
8 س��رعت اين كار تا حدي بهبود يافته و همچنين در هنگام كپي و جابه جايي 
امكان pause هم گذاش��ته شده است. همچنين ديگر براي هر پروسه كپي و 
جابه جايي وحتي حذف پنجره جديدي باز نمي گردد! همگي در پنجره اي به نام 
 More انج��ام مي گ��ردد. باز هم در اين پنج��ره دكمه Running Action
Details براي مديريت بيشتر وجود دارد كه در آن نمودار گرافيكي از سرعت 

انتقال فايل در بازه زماني مشاهده مي شود.

Internet Explorer مرور اینترنت با نسخه 10 از
در اين نس��خه كه به طور كامل از نسخه HTML 5 پشتيباني مي كند ظاهرا 

تغييرات زيادي داشته و خود جاي بسي بحث مي باشد.

مروري کلي بر قابليتهاي جديد

وين�دوز 8 يك نس�خه كامال جديد از ويندوز اس�ت كه به اضافه دس�كتاپ س�نتي ك�ه در ويندوزه�اي قديمي هم وجود 
داش�ت، يك رابط كاربري )Metro UI( براي صفحه لمس�ي ها را دارا اس�ت. چه براي لپتاپ هاي لمسي و چه براي تبلت ها 
و كامپيوتره�اي جام�ع )All in one PC(.با وجود اينك�ه تمامي كامپيوترها در هنگام عرضه ويندوز 8 از امكانات صفحه 
لمس�ي برخوردار نيس�تند، ولي پيش بيني مي شود كه كامپيوترهاي بسياري تا چند سال آينده به فناوري صفحه لمسي 

تجهيز خواهند شد. در اينجا سعي شده است تا به تعدادي از تغييرات عمده اين نسخه از ويندوز بپردازيم

عباس
مويدزاده *
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تا به امروز، ويندوز 
فقط از پردازنده هاي 
 AMD و Intel

پشتيباني مي كرده 
است. اما با ظهور 
ويندوز 8 اين 
وضعيت تغيير كرده 
است و پشتيباني 
دستگاه ها با ساختار 
ARM هم به 

ويندوز 8 افزوده 
شده است. )سازنده 
ARM يك شركت 

انگليسي مي باشد( 
در دستگاه هاي 
بسياري مورد استفاده 
قرار مي گيرند 
و از آنجاييكه 
مايكروسافت مشتاق 
است كه ويندوز8 را 
در دسترس هرچه 
بيشتر عموم قرار 
دهد

ي
ور

فنا

Explorer با شکل و شمایل جدید
همانن��د 2007Office ب��ه بع��د ش��ركت Microsoftاز ابزارهايي كه در 
نرم اف��زار Word و امث��ال آن ق��رار داده از اين منوها ب��راي Explorer نيز 

گذاشته شده است.

Picture Password 
معم��والً كاربران ب��راي ورود به كامپيوترهاي خ��ود، Password خود را 
تايپ ميكنند. ويندوز Picture Password 8 را اضافه كرد. در هنگام ورود 
به كامپيوتر، كاربران تصويري را مش��اهده ميكنند و با لمس كردن قسمت هاي 
معيني از آن تصوير، ميتوانند وارد كامپيوتر خود شوند. البته اين نوع راه ورود، 

مي تواند مشكالت امنيتي مخصوص به خود را داشته باشد. 

Task Manager
Task Managerجدي��د س��اده تر و كاربر پس��ند تر ش��ده اس��ت و فقط 
نرم افزاره��ا و پردازش ه��اي در حال اجرا را نش��ان مي دهد. ه��ر كدام از اين 
نرم افزاره��ا و پردازش ه��ا به راحتي يك كليك بس��ته خواهند ش��د كه باعث 
آزاد ش��دن Resource هاي كامپيوتر شما مي شود. همچنين با كليك بر روي 

More Details، امكانات پيشرفته تري را ارائه خواهد شد. 

ARM پشتیباني از پردازنده هاي
تا به امروز، ويندوز فقط از پردازنده هاي Intel و AMD پش��تيباني مي كرده 
است. اما با ظهور ويندوز 8 اين وضعيت تغيير كرده است و پشتيباني دستگاه ها با 
ساختار ARM هم به ويندوز 8 افزوده شده است. )سازنده ARM يك شركت 
انگليسي مي باشد( در دستگاه هاي بسياري مورد استفاده قرار مي گيرند و از آنجاييكه 
مايكروسافت مشتاق است كه ويندوز8 را در دسترس هرچه بيشتر عموم قرار دهد. 
به خصوص روي تبلت هاي ارزان تر كه اين كار براي رقابت با تبلت هاي اندرويدي 
و آي پدها است. نسخه اي از ويندوز 8 كه روي دستگاه هاي بر پايه ARM استفاده 

مي شود، Windows RT ناميده مي شود.

پشتیباني از چند مونیتور در ویندوز
 )Multiple Monitors Support in Windows( 

مايكروسافت اعالم كرده كه مشتريان مي توانند بيش از يك مانيتور در ويندوز 8 
داشته باشند ويندوز 8 به مشتريان اجازه مي دهد در زمان واحد از چند مانيتور استفاده 
كنند. اين بدين معناست كه ويندوز 8 انعطاف الزم جهت اجازه شروع كار در يك 
صفحه در يك مانيتور و ميز كار در يك كامپيوتر ديگر را دارد. مش��تري همچنين 
مي تواند از نوار ابزار در هر دو صفحه با نمادهاي مختلف روي هر مانيتور استفاده 
كند. عالوه بر اين شما مي توانيد با تصاوير زمينه ضمن تغيير آن به صورت جداگانه 

در هر مانيتور بازي كنيد. اين پشتيباني در سيستم عامل ويندوز 7 مقدور نيست. 
*کارشناسکامپیوتروارتباطات-توبا
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آسیب شناسی بروز رفتارهای غیر مدنی در رانندگی

پرادو سوار می شيم ولی هنوز پيكانيم

طرح:حسینصافي



شوخی نيست كه 
يك ملت هر ساله 
حدود 300 هزار 
نفر از افراد خود را 
كشته يا مجروح كند 
چون دارد به سر 
كار، مهمانی، خريد و 
يا مسافرت می رود. 
تنها در دوران پس 
از انقالب، الاقل 
700 هزار قبر برای 
كشته های رانندگی 
حفر شده و دست 
كم 15 ميليون نفر 
مجروح شده اند كه 
تعدادی از آنان بايد 
باقی عمر را روی 
تخت و يا ويلچر 
بگذرانند

علي
غرضي

1
» ما درسته كه پرادو سوار می شيم 

ولی هممون هنوز هم  پيكانيم«...
اين ديال��وگ كوتاه اما پرمعنا از فيلم 
باغ های كندلوس حكايت تلخ روزگار ماست؛ 
روزگاری كه در آن فرهيختگی به مسلخ بی فرهنگی رفته 
است و مدنيت از خيابان ها و جاده های ما رخت بر بسته است؛ رفتارهای پر خطر 
جايگزين رفتارهای عقاليی ش��ده و خيابان ها عرصه ای برای انتقام از وضعيت 
موجود... نگاهی به جايگاه اتومبيل در زندگی روزمره ايرانيان نش��ان می دهد كه 
استفاده از اين ابزار فلزی دلربا، همه روزه وسعت بيشتری در ميان جامعه ايرانی 
گرفته و هنوز هم می رود تا طيف بيش��تری از طبقات و اقش��ار جامعه را شامل 
ش��ود؛ اتفاقی مهلك كه اگر نباشد چاشنی فرهنگ در آن، می رود تا خيابان ها و 
جاده ه��ای ما را به محل بروز رفتارهايی غير فرهنگی و بلكه ضد فرهنگی بدل 

كند و »زندگی« را بيش از پيش به »بازی« گيرد.

2
نمی دانم ما را چه ش��ده اس��ت كه اين روزها آسيب شناسی بروز رفتارهای غير 

فرهنگی و ضد فرهنگی ايرانيان در پشت فرمان، به يكی از ضروريات عصر ما بدل 
ش��ده است و هر محقق و پژوهشگری می كوش��د تا از زاويه نگاه خود، به تحليل 
و ارزياب��ی اين پديده اجتماعی بپردازد؛پديده ای ك��ه اگر نيابند برای آن راه عالجی 
را، می رود كه به يكی از پر خطر ترين و زش��ت ترين رفتارهای ايرانيان بدل ش��ود. 
واكاوی چرايی ب��روز رفتارهای غير مدنی رانندگان ايرانی نتايجی چند در بر دارد: 
بخشی از نتايج بی شك فرهنگی است،بخشی روانشناختی و بخشی هم تاريخی. در 
بخش فرهنگی، بررسی جامعه شناختی رفتارهای ضد فرهنگی و غير مدنی رانندگان 
ايرانی بيش از هر چيز بيانگر همان ديدگاه قديمی تكنولوژی وارداتی است. در واقع 
خودرو در زمانی در ايران همه گير شده است،كه هنوز فرهنگ استفاده از آن همه گير 
نشده است. درست مثل آن ديالوگ باغ های كندلوس،ما همگی سوار بر اتومبيل هايی 
ش��ده ايم كه فرهنگ استفاده از آن را به خوبی فرا نگرفته ايم. سنتی هايی هستيم كه 
لباس مدرن بر تن كرده ايم و مركب مدرن سوار شده ايم.گاز می دهيم، ويراژ می دهيم، 
حقوق ديگران را زير پا می گذاريم، به قوانين و مقررات رانندگی احترام نمی گذاريم، 
آلودگی صوتی می آفرينيم، نه تنها جان خود كه جان همش��هريانمان را هم به خطر 
می اندازيم،معاينه فنی را كاری اضافه و لوكس می دانيم، به آراستگی ظاهر اتومبيل مان 
اهميتی نمی دهيم و از اينكه خودرومان هوا را آلوده می كند، بيمی به دل راه نمی دهيم. 
به ماش��ين پشت س��ری راه عبور نمی دهيم و با سرعتی كه مخصوص الين كند رو 

رانندگی در دنيا يك امر »جمعی« است ولی در ايران 
يك امر »فردی« تلقی می ش��ود. رانندگی در ايران يعنی 
»می خواهم خودم را با خودرو به مقصدم برسانم«. پس 
رانندگان ديگر، »رقيب« من هس��تند و من نبايد از رقبا 
عقب بمانم...هر فضای خالی كه پيدا ش��د بايد زودتر 
از ديگران آن را پر كنم. چنين است كه رانندگی ايرانی 
يعن��ی »چپاندن خودرو  يا موت��ور در اولين فضايی كه 
خالی می ش��ود«؛ يعنی »رفتن از هر مس��ير ممكن نه از 
مس��ير تعيين ش��ده«؛ حاصل اين ن��وع رانندگی چنين 

تصويری است: 

 

گر چه اتومبيل سال هاست وارد ايران شده، اما تعريف 
رانندگی، چه برسد به فرهنگ آن، هنوز وارد كشورمان 
نشده است. »رانندگی صحيح« نوعی مشاركت در يك 
امر جمعی اس��ت. اين »جريان عبور و مرور« است كه 

راننده را به مقصد می رساند نه به اصطالح »زرنگی« او. 
»رانندگی صحيح« كه نوعی مشاركت در يك امر جمعی 
اس��ت به معنای »هدايت خودرو خود در جای صحيح 
در بين خودروهای ديگر« است. بنابراين، اينكه خودرو 
فرد در بين دو خودرو جلويی جا می شود يا نه، تأثيری 
در نحوه رانندگی صحيح ندارد... وقتی در جامعه ای اين 
نگرش به رانندگی حاكم باشد، يعنی هركس قبل از آنكه 
به رس��يدن به مقصدش فكر كند به دنبال مشاركت در 
حركت جمعی خودروها باشد، اين نظم در عمل چنين 

خود را نشان می دهد:

 

با اين روش:
1- سرعت حركت خودروها چند برابر می شود.

2- احتمال تصادف اتومبيلها به شدت كاهش می يابد.
3- در صورت تصادف، با توجه به مسير خالی در دو 
طرف، خودروهای پليس و آمبوالنس به سرعت به محل 

رسيده راه را باز می كنند.
4- در صورت پنچر شدن يا خرابی يك ماشين، به 

دليل وجود فضای كافی راه بندان پديد نمی آيد.
5- از هم��ه مهمت��ر، رانندگان با اعص��اب راحت 
رانندگی می كنند. ديگر الزم نيست كه آنان در هر لحظه 
چهار طرف را مراقبت كنند تا مبادا سپر يا آينه اتومبيل 
كناری به اتومبيلش��ان برخورد كند يا از عقب كسی به 

آنها بزند... 
همچنين كس��ی كه می خواهد در بزرگراه به راست 
بپيچد از صدها متر جلوتر در مس��ير تعيين ش��ده قرار 
می گيرد و خالی بودن باند كناری، او را به قانون شكنی 
نمی كشاند. )البته اعمال شديد قانون نقش خود را دارد 

كه محل بحث در اينجا نيست.(
ترافيك در همه ش��هرهای بزرگ دني��ا وجود دارد. 
وقتی بناست چند صد هزار يا چند ميليون نفر در ساعت 
معينی به سر كار بروند خود به خود ازدحام پديد می آيد. 

700 هزار كشته و 15 ميليون مجروح
آيا عبرت مي گيريم؟

شوخی نيست كه يك ملت هر ساله حدود 300 هزار نفر از افراد خود را كشته يا مجروح كند چون دارد به سر كار، مهمانی، خريد و يا مسافرت 
می رود. تنها در دوران پس از انقالب، الاقل 700 هزار قبر برای كشته های رانندگی حفر شده و دست كم 15 ميليون نفر مجروح شده اند كه تعدادی از 

آنان بايد باقی عمر را روی تخت و يا ويلچر بگذرانند...

40

گر
تلن

پژمان
موسوي
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گر
تلن

نبايد برخی عجوالنه 
نحوه عجيب 

رانندگی در ايران 
را با اموری از قبيل 
چند برابر ظرفيت 

بودن تعداد خودروها 
يا تنگ بودن برخی 

معابر توجيه كنند. 
البته به دنبال حل 
اين مشكالت هم 
بايد بود اما اينها 

تنها می توانند دليل 
»ترافيك« باشند، 

نه دليلی برای 
رانندگی بی قانون 
رانندگان يا عبور 

بی قانون تر عابران. 
از اين روست نحوه 

رانندگی، در شهرهای 
كوچك هم يك 

معضل است

است، در الين تند رو می رانيم و هيچ توجهی هم به بوق ها و چراغ دادن های مستمر 
ماشين های پشت سری نمی كنيم،چراغ قرمز را رد می كنيم و از جريمه نمی هراسيم و...
اينها و بی شمار مثال و نمونه ديگر،جملگی از رفتارهايی بر می خيزند كه كوچكترين 
نس��بتی با فرهيختگی و فرهنگ ندارند.گويی ما با هر س��طح از سواد و تحصيالت 
و فرهنگ هم كه باش��يم،زمانی كه پشت فرمان می نشينيم،با فرهيختگی و فرهنگ 
خداحافظی كرده و آن را روی طاقچه خانه مان جا می گذاريم و بدون اينها سوار بر 
اتومبيل مان شده و قدم در خيابان های شهرمان می گذاريم. واكاوی علل روانشناختی 
ب��روز رفتارهای پر خطر در ميان رانندگان ايرانی هم چندان پيچيده نيس��ت؛هر 
راننده ای با انباش��تی از عقده ها و ناكامی های روان��ی و عواملی كه با هر چيزی 
ارتباط دارند جز با رانندگی،سوار بر اتومبيل شده و در خيابان ها جوالن می دهند 
و حتما خيال می كنند كه وقتی در همه عرصه ها ناكام اند،در رانندگی و نزاع های 
آن،حتما بايد پيروز باشند حتی اگر اين پيروزی به قيمت جانشان هم تمام شود.

اينگونه می شود كه در هر اتفاقی،به اولين چيزی كه فكر می كنند،قفل فرمان است 
ي��ا زنجير قفل فرم��ان!از همين جا می توان گريزی زد ب��ه تاريخ.در طول تاريخ 
همواره ايران و ايرانی،به مدارا ش��ناخته ش��ده است و نظريه »مدارای ايرانی«هم 
درست تاثير گرفته از همين رفتارهای مسالمت جويانه و تعاملی است كه مطرح 
ش��ده اس��ت.ايرانيان همواره و در همه حال حتی در مواجهه با دشمنانش��ان از 

سالح مدارا استفاده كرده اند و در همه حال در تالش بوده اند تا از خط تعادل و 
مدارا خارج نشوند اما همين ايرانيان اكنون و در مسئله ساده ای چون رانندگی،به اولين 
چيزی كه فكر می كنند قفل فرمان است نه هيچ چيز ديگر.حال سوال اين است كه 
كجاست آن مدارای ايرانی؟چه شد آن عقالنيت تاريخی و تعادل فردی و جمعی؟ 
در واقع بررسی نسبت نظريه مدارای ايرانی با وضعيت كنونی يك هشدار جمعی در 
پی دارد و يك ضرورت را جلوی پای انديشمندان معاصر می گذارد كه با تحقيق و 
واكاوی چرايی عدول از آن شرايط ايده آل، بارديگر آن ايده آل ها را احيا كنند چرا كه 
ملتی كه آن رفتارها در تاريخ و گذشته اش ريشه دارد،خيلی آسان می تواند مجددا آن 

روحيه و رفتارهای فرهنگی را احيا كند.

3
می گويند زور در همه حال چيز بدی نيست؛ يكی از مصداق های اين نامطلوب 
نبودن استفاده از اجبار و زور در صورتی كه اصل آن را بپذيريم، بی شك همين 
عرصه رانندگی اس��ت؛ عرصه ای كه اس��تفاده از اجبار در كنار فرهنگ سازی و 
درونی س��ازی ارزش های فرهنگی و مدن��ی، می تواند بروز رفتارهای فرهنگی و 
مدنی در آينده ای نه چندان دور را نويد دهد. آينده ای كه هر چه باش��د، بی شك 

بهتر و شريف تر از امروز است...

اما تفاوت ترافيك شهرهای بزرگ دنيا با ترافيك تهران 
اين است كه در كالنشهرها ترافيك باعث »تأخير« است 
اما در ش��هری مثل تهران چون رانندگی يك امر فردی 
اس��ت نه جمعی، ترافيك فقط موجب تأخير نيس��ت، 
موجب »كالفگی« و »خرد شدن اعصاب« هم هست... 

اما پرس��ش مهم اين است كه برای اصالح وضعيت 
موجود عمال از كجا بايد آغاز كرد؟

برای روشن شدن مطلب بايد توجه كرد كه رانندگی 
ايرانی، اصطالحات خاصی هم به دنبال آورده است كه 
در كتابهای آموزش رانندگی هيچ كشوری اصال »وجود 
ن��دارد«؛ اصطالحاتی مانند »راه گرفتن« و يا »رد كردن«. 
»راه گرفتن« يعنی جلوی ديگری را بگير تا خودت بتوانی 
بروی. به دليل نبود پاره ای مقررات در ايران )مثال قانون 
حق تقدم هنگام گردش به چپ( مجبوريم تا می توانيم 
وس��يله نقليه خود را جلوت��ر و جلوتر ببريم تا خودرو 

مقابل چاره ای جز راه دادن به ما نداشته باشد. 
همچنين »رد كردن« را وقتی به كار می بريم كه خودرو 
خود را از فاصله بسيار نزديك از كنار اتومبيلهای ديگر 
يا پای يك عابر عبور می دهيم. پس در هر دو اصطالح 
»راه گرفتن« و »رد كردن« كه مختص به رانندگی ماست، 
معنای »نزديك شدن شديد به خودروها يا عابران« نهفته 
است. حال چرا بدون »راه گرفتن« و »رد كردن« نمی توان 
در ايران رانندگی كرد؟ نكته اصلی اينجاس��ت: اساس��ا 
»رعايت فاصله« كه عنصری بسيار اساسی در رانندگی 
اس��ت در كش��ور ما هيچ جايگاه و تعريف مشخصی 
ندارد. اگر راننده س��پرش را از ي��ك ميليمتری زانوی 
عابر رد كند، تخلفی مرتكب نش��ده؛ اگر پش��ت چراغ 
قرمز اتومبيل ها پنج سانتيمتر از هم فاصله داشته باشند 
قانون رعايت ش��ده؛ وقتی يك موتورسيكلت با فاصله 
30 س��انتيمتر در پشت سر يك خودرو حركت می كند 
خالف قانون مرتكب نش��ده و عمال تخلف محسوب 
نمی شود. بايد حتما به اصطالح »بخورد و صدا بدهد« 

تا اتفاقی افتاده باشد.  البته طبق قانون رانندگان موظفند 
»فاصل��ه ايمن« را رعايت كنن��د، ولی اين از همان كلی 
گويی هايی است كه مصاديقش نه تعريف شده و نه به 
مردم آموزش داده شده است و نه رعايت نكردن آن به 
چشم كسی می آيد، زيرا همه عادت كرده ايم چفت در 
چفت يكديگر حركت كنيم...  برای اينكه ببينيم جزييات 
رعاي��ت فاصله چگونه در ديگر كش��ورها يك به يك 
ب��ه رانندگان آموزش داده ش��ده و چگونه اعمال قانون 
می ش��ود مناسب است نمونه هايی در اينجا آورده شود.   
وقتی سرويس مدرس��ه برای پياده و سوار كردن دانش 
آموزان توقف می كند خودروهای پشت سر موظف به 
رعايت فاصله 20 متری هستند )عكس زير از آيين نامه 
رانندگی يك كشور خارجی است(. تخطی از اين قانون 
حتی برای اولين بار، عالوه بر 400 دالر جريمه، تعليق 

گواهينامه برای شش ماه را در پی دارد.

هنگام گردش به راس��ت حق با عابر است و راننده 
باي��د حدود دو متر از خط عاب��ر فاصله بگيرد. به دليل 
اعمال قاطعانه اين قانون است كه اين عابر )عكس زير( 
چنين آسوده عرض خيابان را طی می كند. او به روبه رو 
نگاه می كند نه به خودرو، زيرا می داند سپر اتومبيل از دو 

متری به او نزديكتر نخواهد شد:

 حال تا اندازه ای معلوم می شود كه چرا در كشور ما 
اين مقدار تصادف رخ می دهد و چرا بيشترين كشته ها 
در ميان عابران پياده در ايران يا »س��المند« هس��تند و يا 
»كودک«؛ تا كس��ی حركات شبه آكروباتيك بلد نباشد 
نمی توان��د خود را از اتومبيلها و موتورس��يكلتهايی كه 
چفت در چفت يكديگر و با فاصله سانتيمتری و گاهی 

ميليمتری از كنار عابران می گذرند نجات دهد. 
بنابر آنچه گفته شد، نقطه شروع اصالح رانندگی در 
ايران، آموزش فاصله گرفتن از يكديگر است؛ چه فاصله 
خ��ودرو از خودرو كه با حرك��ت بين خطوط حاصل 
می شود و چه فاصله گرفتن عابر و خودرو از يكديگر، 

و چه فاصله گرفتن از خودروهای امداد... 
نكات در مورد كاس��تی های رانندگی در ايران بسيار 

است. از جمله: 
نباي��د برخی عجوالن��ه نحوه عجي��ب رانندگی در 
ايران را با اموری از قبيل چند برابر ظرفيت بودن تعداد 
خودروها يا تنگ ب��ودن برخی معابر توجيه كنند. البته 
به دنبال حل اين مش��كالت هم باي��د بود اما اينها تنها 
می توانند دليل »ترافيك« باشند، نه دليلی برای رانندگی 
بی قانون رانن��دگان يا عبور بی قانون تر عاب��ران. از اين 
روس��ت نحوه رانندگی، در شهرهای كوچك هم يك 

معضل است.
از تابلوه��ای ورود ممن��وع و يكطرف��ه كه بگذريم 

تابلوها نقشی در رانندگی شهری ندارند. 
تابلوی »ايس��ت« در ايران كامال بی معناس��ت و اين 
نقش به سرعت گيرها واگذار شده است در حالی كه با 
توجه به شرايط محيطی هر كوچه و نيز خيابان، تابلوهای 
حداكثر سرعت بايد الاقل در ابتدای آنها نصب شود... ما 
با تكيه بر ذكر حداكثر سرعت شهری در آيين نامه، همه 
كوچه ها و خيابانها را به امان خدا رها كرده ايم و هر كس 
زورش رسيده يك سرعت گير سيخی يا ميخی و غير آن 
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مرنجاب به عنوان يكي از كويرهاي جذاب و بكر ايران، در استان اصفهان قرار دارد. اين كوير از شمال به درياچه نمك آران و بيدگل، از غرب به كوير مسيله و 
درياچه هاي نمك حوض سلطان و حوض مره، از شرق به كوير بندريگ و پارك ملي كوير و از جنوب به شهرستان هاي آران، بيدگل و كاشان محدود مي شود. ارتفاع 
متوسط كوير مرنجاب از سطح دريا حدود 850 متر است. قسمت عمده اين كوير تپه هاي شني مي باشد و از نظر پوشش گياهي نيز غني است. پوشش گياهي 
اين منطقه شامل گياهان شور زيست از جمله درختان گز و طاق و بوته هاي قيچ است. در كنار تپه هاي شني كه اصلي ترين جاذبه كويرند، وجود قلعه مرنجاب 
و جزيره سرگردان در كوير، انگيزه بيشتري را به گردشگران براي آمدن به اين منطقه مي دهد. كوير  قلعه مرنجاب، كاروانسرايي در كوير مرنجاب است كه در 
مسير جاده ابريشم قرار داشته است. درباره دليل ساخت اين قلعه در كنار درياچه نمك در كتب تاريخي آمده است: شاه عباس با وجود ساخت كاروانسراها و 
قلعه هاي متعدد در سراسر كشور در اين منطقه تاسيسات دفاعي و پايگاه نداشته است چون تا آن زمان دشمنان به دليل وجود درياچه نمك و گستره كوير ايران از 
اين سمت به سوي پايتخت هجوم نياورده بودند اما او كه شاهي به غايت دورانديش بود، جانب احتياط را از دست نداد و در سال 1012 ه.ق يك پايگاه نظامي در 
اين منطقه ساخت تا بتواند جلوي تهديدات را بگيرد. باالي كاروانسرا به شكل سنگرهاي ديده باني است و ذكر شده كه هميشه 500 سرباز مسلح در قلعه حضور 
داشتند و امنيت عبور كاال از جاده ابريشم را در اين منطقه تامين مي كردند. اين كاروانسرا مربع شكل ساخته شده است و شش برج در ديوارهاي آن تعبيه شده 
است. بيرون قلعه بركه اي وجود دارد كه آب آن از دو چشمه آب شور و آب شيرين تامين مي شود. اين دو چشمه با هم به سطح زمين مي آيند. در عين حال وجود 
يك چشمه آب شيرين در كوير نمك، تعجب بسياري از زمين شناسان را برانگيخته است. وجود جزيره سرگردان در نزديكي كاروانسراي مرنجاب، جذابيتهاي اين 
منطقه را دوچندان ساخته است. جزيره سرگردان تپه اي است كه در درياچه نمك آران و بيد گل قرار دارد. براي رسيدن به اين جزيره كه در نزديكي ساحل جنوبي 
درياچه خشك نمك قرار دارد، از كاروانسراي مرنجاب بايد 10 كيلومتر در درياچه نمك پيش رفت. اين جزيره از سنگ هاي متخلخل آتشفشاني تشكيل شده و ديدن 
مناظر درياچه نمك از فراز آن گردشگران بسياري را به اين منطقه مي كشاند. اطالق نام سرگردان به اين خاطر است كه وقتي از فاصله 
دور به اين جزيره نگاه مي كنيد، دو انتهاي جزيره در افق محو مي شوند و منظره اي مانند كشتي سرگرداني در بيكران كوير 

به وجود مي آيد. 

گزارشي از گلگشت در کویر مرنجاب

در بيکران کوير... ت
ش

گلگ
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پنج شنبه 29/ فروردین / 1392
س��اعت 5/30 دقيقه از مقابل س��اختمان مركزي 
شركت فراب حركت خود را با يك دستگاه اتوبوس 
و يك دس��تگاه ميني بوس به طرف شهرستان كاشان 
آغاز مي كنيم. فاصله تهران – كاش��ان 230 كيلومتر 
اس��ت و مي توان زماني در حدود چهار س��اعت را 
براي رسيدن به آن در نظر گرفت. در هوايي خنك و 
آسماني نيمه ابري از تهران خارج مي شويم و خيلي 
زود در مقابل چش��م اندازهاي ساكت و بياباني جاده 
ق��م قرار مي گيريم. س��اعت 8/45 دقيقه توقفي يك 
س��اعته را در مجتمع »مهتاب« براي صرف صبحانه 
انجام مي دهيم. اين ايستگاه بينراهي در 25 كيلومتري 
قم، در جاده تهران- قم با معماري مدرن ساخته شده 
است. مجتمع شامل رستوران، كافي شاپ، بازارچه، 
پاركينگ و پمپ بنزين مي باش��د و تم��ام نيازهاي 
توريس��تها و مس��افران در اين مجموعه پيشبيني و 

تداركات الزم براي آنها مهيا شده است.
ساعت 11 به شهر كاشان مي رسيم و بدون توقف 
حركت خود را به طرف آران و بيدگل ادامه مي دهيم. 
اين ش��هر در 12 كيلومتري شمال غربي كاشان قرار 
دارد و در واق��ع دو روس��تاي جدا از ه��م بوده كه 
با پيوس��تن به هم به يك ش��هر تبديل ش��ده است. 
سكونت در آران به دوره هاي قبل از اسالم مي رسد. 
در كتاب تاريخ قم آمده اس��ت ك��ه آران را آران بن 
قاس��ان از فرزندان فريدون بنا كرد. بدين جهت اين 
محل قبل از مهاجرت آريايي ها محل سكونت بشر 
بوده است ولي به دليل موقعيت خاص جغرافيايي از 

بناهاي عصر باستان اثري در آن باقي نمانده است.
س��اعت 11/45 دقيقه در ش��هر آران و بيدگل و 
در مقابل امام��زاده هالل بن علي كه مربوط به عهد 
صفوي اس��ت و تاكنون در دوره هاي مختلف بارها 
مرمت ش��ده اس��ت آخرين توقف خود جهت تهيه 
و تكميل تداركات شخصي مورد نياز اعضاي گروه 
انج��ام مي دهيم و س��اعت 12/15 دقيقه حركت به 
سمت كاروان سراي مرنجاب و جاده 45 كيلومتري 
و خاكي آن آغاز مي ش��ود. ج��اده آران و بيدگل به 
مرنج��اب يك��ي از راه ه��اي ارتباطي اس��ت كه در 
روزگاران گذش��ته اصفهان را به ش��هرهاي كاشان، 
يزد، مش��هد و تهران متصل مي س��اخته است. مسير 
مرنج��اب، اصفه��ان را از طريق كاش��ان ب��ه جاده 
س��نگفرش اصفهان-مش��هد متصل مي كرده است. 
اين مس��ير از گرمس��ار به طرف پايين منحرف شده 
و تا سياهكوه ادامه مي يابد و به جاده دستكن متصل 
مي ش��ود. دس��تكن در ادامه مس��ير مرنجاب، محل 
انش��عاب جادهاي بوده كه كاش��ان را به گرمس��ار 
و ورامي��ن مرتبط مي س��اخته و ش��اخه اي به طرف 
اردس��تان و ش��اخه اي به جانب ي��زد ادامه مي يافته 
است. مجموعه اين مسيرها به عنوان جاده هاي فرعي 
براي اتصال به جاده ابريشم در بخشي كه دامغان را 

به ري متصل مي كرد، عمل مي كرده است. 

جاده خاكي مس��ير، به دليل بارش ه��اي متناوب 
زمس��تاني و بهاري از وضعي��ت مطلوبي برخوردار 
نيس��ت و از اين رو وسائط نقيله نمي توانند حركت 
س��ريعي در آن داشته باشند. ساعت 14/30 دقيقه و 
در آستانه چشم انداز فوق العاده اي از درياچه نمك به 
محل كاروانسراي تاريخي مرنجاب مي رسيم و قبل 
از آغاز اولين مرحله برنامه كه راهپيمائي در تپه هاي 
رملي منطقه بود توقفي 1/5 س��اعته را براي صرف 

ناهار و استراحت براي دوستان اعالم مي كنيم.
كاروانس��راي مرنج��اب بعد از چندي��ن مرحله 
تعمير و مرمت توس��ط س��ازمان ميراث فرهنگي و 
گردش��گري، هم اكنون در اختيار و اجاره ش��ركتي 
بنام سرمايه گذاري كوير قرار دارد تا به عنوان اقامتگاه 
مس��افران و گردشگران مورد استفاده قرار گيرد. اين 
كاروانس��را به لحاظ معماري و چشم انداز زيبائي كه 
ب��ه كوير و درياچه نمك دارد يكي از جاذبه هاي كم 

نظير گردشگري در سرزمين مان محسوب مي شود.
س��اعت 16 به ط��رف تپه هاي غ��ول پيكر رملي 
در ش��رق كاروانس��را مي رويم. فاصله اين تپه ها از 
كاروانس��را - با وس��ائط نقيله- در حدود 15 دقيقه 
اس��ت و كمي قبل از آن نيز بايد از كنار چاه معروف 
»دستكن« عبور كنيم كه يكي از ديدنيهاي اين منطقه 
محس��وب مي شود. سطح آب اين چاه حدود 2 متر 
اس��ت و با وجود آنك��ه اين چاه در فاصله بس��يار 
نزديك به بزرگترين نمكزار ايران قرار دارد، آب آن 

كم و بيش شيرين و قابل شرب است.
كمي جلوت��ر از چ��اه دس��تكن و در حاش��يه 
تپه ه��اي رملي توقف كرده و خ��ود را براي آغاز 
اولين قس��مت برنامه آماده مي كني��م. همانند همه 
برنامه هاي گروه، ابتدا جلس��ه معارفه و آش��نائي 
اعض��اي ب��ا يگديگ��ر انجام مي ش��ود و س��پس 
ارائ��ه توضيحات��ي در زمينه جغرافي��اي منطقه و 
خصوصي��ات خاص و منحصر بف��رد آن صورت 
مي گي��رد. در كوي��ر، باد ي��ك عام��ل تعيين كننده 
اقليمي به شمار مي آيد. هم در شكل دهي وضعيت 
طبيعي كوير و هم در زندگي س��اكنان آن. تپه هاي 
غول پيكر رملي در شرق منطقه مرنجاب را نيز بايد 
حاصل آفرينش باد دانس��ت... بادي كه از افق هاي 
دوردس��ت غربي، بي امان و خستگي ناپذير ميوزد 
و با دس��ت هاي ناپيداي خود، معمار و آفرينشگر 
يكي از زيباترين و رازآميزترين جلوه هاي طبيعت 
در كره زمين مي ش��ود: تپه ه��اي رملي!... حركت 
و راهپيمائ��ي در رمل ها و با پاي برهنه، بي ش��ك 
خاطرهاي فراموش نشدني و تجربه اي نو و بسيار 
لذت بخش به ش��مار مي آي��د و خيلي زود اغلب 
اعض��اي گروه را در چنين وضعيتي و در حال باال 

رفتن از يال هاي باريك رمل ها مي بينيم.
س��اعت 18/30 دقيقه حركت خ��ود را به طرف 
كاروانس��را آغاز مي كنيم. بايد قبل از تاريك ش��دن 

هوا، مقدمات شب ماني گروه را به انجام برسانيم. 

جمعه 30/ فروردین /1392
ساعت 7/30 دقيقه دومين قسمت از برنامه خود 
را ك��ه راهپيمائي در چش��م اندازهاي درياچه نمك 
است آغاز مي كنيم. آسمان اندک اندک و از افق هاي 
ش��رقي رو به روشني مي رفت و ما مي توانستيم بعد 
از حدود يك كيلومتر دور شدن از كاروانسرا، خود 
را در جايي ببينيم كه ش��بيه هيچ چشم انداز ديگري 
در طبيعت نيس��ت. جايي كه حتي زمين و آسمانش 
هم متفاوت است و بعد، برآمدن آفتابي را ببينيم كه 
گويا مي خواهد آفريننده روز براي دنيائي ديگر باشد.  
درياچه نمك آران و بيدگل در حدود 650 كيلومتر 
مربع مس��احت دارد. با زميني پوش��يده از رسوبات 
نم��ك كه عمق آن بين 5 تا 50 متر متغير و توس��ط 
اليه هاي خاک رس از هم جدا ش��ده است. در فصل 
به��ار و بعد از هر بارش باران، به دليل عدم نفوذ آب 
به زمين، با گس��تره هاي بزرگ و بي انتهائي از آب - 
اما با عمق بسيار كم و حداكثر تا قوزک پا- در منطقه 

روبه رو مي شويم. 
زمان پيش بيني ش��ده براي ترک منطقه و حركت 
به س��مت ته��ران، س��اعت 11 بود كه ب��ا توجه به 
روحيه خوب و قابل س��تايش همكاري و مشاركت 
در كاره��اي جمع��ي از طرف همه اعض��اي گروه، 
مي تواني��م به صورت دقيق و همانن��د همه دو روز 
برنام��ه اي كه در كنار يكديگر اجرا كرديم، به آن نيز 
جامه عمل بپوشانيم و در زمان مقرر حركت خود را 
به طرف تهران آغاز كنيم. در مسير بازگشت و بعد از 
رسيدن به آران و بيدگل با توجه به زمان مناسبي كه 
داشتيم ديدار از شهر تاريخي نوش آباد را نيز به انجام 
مي رس��انيم. نوش آباد در فاصله 2 كيلومتري آران و 
بيدگل قرار دارد و كش��ف ش��هر زيرزميني توانسته 
اس��ت خيلي زود آن را در زمره اهداف گردشگران 
ايراني قرار دهد.  در باره شهر زير زميني گفته شده: 
اس��م محلي اش »اويي« اس��ت. يك شهر زيرزميني 
دس��تكن كه راهروها و اتاق هاي متعددي دارد. اين 
ش��هر يكي از منحصربه فردترين شهرهاي زيرزميني 
جهان است كه پيشينه اش به دوران پيش از اسالم باز 
مي گردد. اين ش��هر زير زميني كه به صورت اتفاقي 
طي س��اخت و ساز يكي از خانه هاي شهر نوش آباد 
كش��ف ش��د، به منظور حفاظت س��اكنان شهر در 
جنگ ها و غارت هاي محلي به ويژه به هنگام حمله 
مغول استفاده مي ش��ده. اين شهر در 3 طبقه در زير 
زمين با عمق بين 4 تا 18 متر ساخته شده و در ابعاد 
هزاران متر مربع در زير بافت كنوني ش��هر نوش آباد 
گس��ترده اس��ت.  ديدارم��ان از اين پدي��ده جذاب 
گردشگري در ساعت 14/30 دقيقه به اتمام مي رسد 
و پس از صرف ناهار در يكي از بوستان هاي زيبا و 
خلوت نوش آباد ادامه سفر خود را براي بازگشت به 
تهران پي مي گيريم. س��اعت 20/30 دقيقه در مقابل 
س��اختمان مركزي ف��راب پايان اين س��فر دو روزه 

خاطره انگيز براي دوستان اعالم مي شود.
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در كوير، باد يك 
عامل تعيين كننده 

اقليمي به شمار 
مي آيد. هم در شكل 
دهي وضعيت طبيعي 
كوير و هم در زندگي 
ساكنان آن. تپه هاي 

غول پيكر رملي 
در شرق منطقه 

مرنجاب را نيز بايد 
حاصل آفرينش باد 
دانست... بادي كه 

از افق هاي دوردست 
غربي، بي امان و 

خستگي ناپذير 
ميوزد و با دست هاي 

ناپيداي خود، 
معمار و آفرينشگر 

يكي از زيباترين 
و رازآميزترين 

جلوه هاي طبيعت در 
كره زمين مي شود: 

تپه هاي رملي!
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توانایي هاي رواني – اجتماعي
 Psychosocial( توانايي هاي رواني اجتماع��ي

Competence( عبارت است از: 
آن گروه توانايي هايي كه فرد را براي مقابله مؤثر و 
پرداختن به كشمكش ها و موقعيت هاي زندگي ياري 

مي بخشد.
مس��تقيم ترين روش افزاي��ش توانايي هاي رواني 
اجتماعي افراد، »آموزش مهارت هاي زندگي« است.

اصطالح مهارت هاي زندگي در معاني مختلفي به 
كار رفته است، مانند: 

1- مهارت هاي مربوط به امرار معاش
 )چگونه فردي مش��غول كار شود، شغل خود را 

حفظ كند و ارتقا يابد( 
2- مهارت هاي مراقبت از خود

 )مصرف غذاهاي س��الم، درس��ت مسواک زدن، 
رعايت بهداشت و...( 

3- مهارت ه��اي مقابله منطقي ب��ا موقعيت هاي 
پرخطر زندگي

 )مانند توانايي نه گفتن در مقابل فشار جمع جهت 
استفاده از مواد مخدر و...( 

موريس.اي.الي��اس از دانش��گاه راج��رز آمريكا 
و مؤل��ف كت��اب »تصميم گيري اجتماعي و رش��د 

مهارت هاي زندگي« چنين مي گويد: 
»مهارت هاي زندگي يعني ايجاد روابط بين فردي 
مناس��ب و مؤثر، انج��ام مس��ئوليت هاي اجتماعي، 
انجام تصميم گيري هاي صحي��ح، حل تعارض ها و 
كش��مكش ها بدون توس��ل به اعمالي كه به خود يا 

ديگران صدمه مي زند«.
برنامه مهارت هاي زندگي بر اين اصل اس��توارند 
كه: »كودكان و نوجوانان حق دارند توانمند شوند و 
نياز دارند كه بتوانند از خودشان و عاليقشان در برابر 

موقعيت هاي سخت زندگي دفاع كنند.
مهارت هاي اصلي و اساسي عبارتند از: 

1- توانايي تصميم گيري
2- توانايي حل مسئله

3- توانايي تفكر خالق
4- توانايي تفكر نقادانه
5- توانايي رابطه مؤثر

6- توانايي برقراري روابط بين فردي سازگارانه

تواناي��ي   -7
آگاهي از خود

تواناي��ي   -8
همدلي با ديگران

9- توانايي مقابله با هيجان ها
10- توانايي مقابله با استرس ها

نقش مهارتهاي زندگي در ارتقاي بهداشت رواني
مهارت هاي زندگي را مي توان به پنج حوزه تقسيم 

كرد. براي ارتقاي سالمت، آموزش هر يك از اين 
حوزه ه��ا، پايه ي مهارت هاي عام زندگي با هدف 

ايجاد توانايي هاي رواني اجتماعي است.
- مقابله با هيجان ها و استرس ها

- خود آگاهي و همدلي
- ارتباطات اجتماعي ارتباطات بين فردي

- تفكر خالق تفكر نقادانه
- تصميم گيري حل مسئله

آم��وزش مهارتها در برنامه هاي گوناگوني مؤثر و 
مفيد بوده است. اهميت ارزش آموزش مهارت هاي 
زندگي با اهداف گوناگون پيشگيرانه و ارتقاي سطح 
سالمت، نشان داده ش��ده است. اين آموزشها به دو 

صورت اجرا مي شود: 
1- آم��وزش مهارت هاي زندگي عام كه با هدف 
ارتقاي س��المت و بهداشت روان و ايجاد رفتارها و 

تعامالت سالم صورت مي گيرد.
2- آم��وزش مهارت هاي اختصاص��ي و ويژه، با 
هدف پيشگيري از يك آسيب مشخص مانند آموزش 
مهارت قاطع بودن در مقابل فشار گروه، جهت سوء 
مص��رف دارو و... ش��واهد علمي نش��ان مي دهد كه 
آم��وزش مهارت با اين روش و در قالب يك برنامه  

گسترده، نقش مهمي در پيگيري اوليه دارد.
آموزش مهارت ه��اي اجتماعي بس��يار متعدد و 
متنوع هستند و مي توان آن را به همه افراد و درهمه 
س��نين آموزش داد. محتواي اي��ن برنامه با توجه به 
اهداف برنامه متفاوت است و براساس آداب و رسوم 
و فرهنگ هر جامعه مي باشند و موضوعات زير بايد 

آموزش داده شود: 
- مهارت هاي اصلي ارتباط با ديگران

- مهارت هاي سازگاري با ديگران
- مهارت هاي دوست يابي

- مهارت هاي برخورد با ناماليمات

کاربرد آموزش مهارت هاي اجتماعي
افزايش توانايي هاي روان��ي اجتماعي كودكان و 
نوجوانان به منظور مقابله با مشكالت و كشمكش هاي 
زندگي پژوهش هاي بي ش��ماري نش��ان داده اند كه 
بس��ياري از مشكالت بهداش��تي و اختالالت رواني 

عاطفي، ريشه هاي رواني اجتماعي دارند.
اين پژوهش ها با سه عامل مهم مرتبط هستند: 

1- پايين بودن عزت نفس
2- ناتواني در بيان احساسات

3- فقدان يا كمبود مهارت هاي ارتباطي

مدل تأثیر نحوه  
آموزش مهارت هاي زندگي

آم��وزش مهارت هاي زندگي- س��المت رواني- 
آمادگ��ي رفت��اري- رفتار س��الم و مفي��د اجتماعي 
اين مدل فرضي نش��ان مي ده��د كه چگونه آموزش 
مهارت ه��اي زندگي ب��ا ارتقاي بهداش��ت رواني و 
ارتقاي »آمادگي رفتاري« فرد را به رفتاري س��الم و 

اجتماعي مجهز مي كند.
مفهوم آمادگي رفتاري به سه عامل بستگي دارد: 

- توانايي ه��اي اجتماع��ي- روان��ي ف��رد )كه با 
يادگيري و تمرين مهارت هاي زندگي ايجاد مي شود( 
- احس��اس كفاي��ت و كارآمدي ف��رد در زمينه 

مهارت هاي زندگي
- قصد و تمايل فرد به اجراي مهارت ها

*دانشآموختهجامعهشناسي
ادامهدارد...

فقدان یا کمبود مهارت هاي ارتباطي

آموزشمهارتهايزندگي2

مهارت هاي زندگي 
يعني ايجاد روابط 
بين فردي مناسب 
و مؤثر، انجام 
مسئوليت هاي 
اجتماعي، انجام 
تصميم گيري هاي 
صحيح، حل 
تعارض ها و 
كشمكش ها بدون 
توسل به اعمالي كه 
به خود يا ديگران 
صدمه مي زند

ندا
بهرامي *
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حس��ين)ع( از آن دس��ته از انسان هاس��ت كه روح 
خود را در اتصال به خدا وس��عت بخش��يد، نه از آنان 
كه در غياب خدا تنها و تنها به فربه ساختن جسم خود 
مشغولند. بايد حيات را هم افق با حسين )ع( تفسير كرد. 
»آيا هدف روح با عظمت شما، خاک و جلوه  هاي خاک 
اس��ت؟ پس وقتي خودمان اين روح را زنداني كرديم، 
چرا بيمار نشود؟ چرا هواي جنگ به سرش نزند؟ براي 
خود فلسفه مي بافيم كه چرا انسان ها مي جنگند؟ هدفي 
باالتر از خاک نشان دهيد و بگوييد تزاحم نداشته باشيد. 
بشر مادامي كه در خاک است، بر سرهم خواهد كوبيد. 
تمام بحث ها برسر اين است: من خاكي، تو خاكي، اگر 
جايي كه من مي گيرم، محبوب تو باشد، با من خواهي 

جنگيد.« 
هر چيز محدود را در جهان هستي، مورد عشق قرار 
بدهيد، 
گ��ر  ا

توانس��تيد از او بي نهايت بيرون بكشيد ، تحيّر ندارد . 
اگر نتوانستيد و موضع براي شما محدود باشد و شما را 
محاصره كند، گيج خواهيد شد؛ زيرا روح، بزرگ است 
و اينها كوچك تر. قلمرو را وسيع بگيريد. زندگاني اين 
نيست كه آنها را كه وسيله اند، هدف بگيريم. اين امر ما 
را ساقط مي كند.  اگر كسي بگويد فهرست و مجموعة 
تمام ارزش هاي تاريخ بشري از يك طرف و فهرست 
ضد ارزش هاي بش��ري در طرف ديگر، در آن روز، در 
آن مدت معين بروز كرده اس��ت؛ جاي ترديد نيست. 
تنها زمان كم اس��ت و انس��ان خيال مي كند كه حادثه، 
حادث��ة يك روز و دو روز اس��ت. كم��ي زمان را نگاه 
نكنيد. لحظات، گاهي بوي ابديت مي دهد. آدم احساس 
مي كند كه اگر آن روز تمام دنيا از حركت حس��ين بن 
عل��ي)ع( جلوگيري مي كردند و مي گفتند: يا ابا عبداهلل 
قطعاً كشته خواهي شد، مي گفت: »اَ فبالموت تخوفني« 
آيا مرا از مرگ مي ترسانيد؟ ارادة او تكيه به جاي ديگر 
داش��ت. ارادة او منبعث از انگيزه هاي زودگذر ماديات 
نبود. حسين )ع( گفت: مي خواهم ، چون او مي خواهد.«

از حسین تا به خدا
عالمه جعفري معتقد است كه ما نيز مي توانيم به 
سعادت دست يابيم و در همسايگي خدا مسكن 
گزينيم و عالم را بي حضور خدا نبينيم. ما نيز 
مي توانيم تنها مخاطب خود را خدا بدانيم . 
او اشك برحس��ين را بر اين ادعا به گواهي 
مي گيرد.تحليل اشك بر حس��ين، در رفتن 
به س��وي خدا راهگشاست و اميدبخش. به 
هنگام ارتباط عاطفي با حسين، ما اخالص 
را در اوج، تجربه مي كنيم. ما تنها به عش��ق 
حسين اش��ك مي ريزيم. »اي حسين! درود و 
س��الم خدا بر تو باد! هيچ ك��س اختيار را مثل 
حس��ين بن علي )ع( ثابت نكرد. چه جلوه اي 
داش��ت اين اختي��ار! آزاد، با كم��ال آزادي... 
حتي در طي مس��ير نيز احساس مي شود كه 
هيچ كس را اجبار نفرمود. ش��ب عاشورا هم 
صريح گفت: در اين شب تاريك برويد. همه 

را آزاد كرده بود..«

اعتماد به نفس
راوي مي گويد كه من نديدم كسي اين 
تعداد از فرزندانش شهيد شوند يا اين همه 
اط��راف او را ناگواري بگيرد، ولي اين قدر 
با حالت طراوت، نف��س برآرد و بجنگد.  

عالمه محمدتقي جعفري )قدسه سره( توصيه مي كند 
كه از حس��ين درس بياموزيم. در اعمال خود اخالص 
بورزيم، خود را در ساحت خدا ببينيم و تنها رضايت او 

را در نظر داشته باشيم. 
»... اين غصه نيس��ت، بلكه موتور و محرک تاريخ 
اس��ت. اين كه در اين مكان جمع شده ايم و نام حسين 
بن علي را برده و آهي مي كش��يد؛ اي��ن، گريه و اندوه 
نيست، بلكه محرک تاريخ انسان هاست. وقتي شما آهي 
از اعماق دل مي كشيد كه اي حسين كاش ما هم با شما 
بوديم، اين حال داللت مي كند بر اين كه ارواح آدميان در 
عالي ترين اوج، تسليم آن مرد هستند. او روح ها را مالك 
است. اگر ديگران اجسام ما را مالك هستند، او وجدان 
آزاد ما را در اختيار دارد؛ اما در تواريخ، شمشيرها كالبد 
ناخودآگاه انسان ها را در اختيار دارند. حال، پيروزي از 
آن كيست؟ آيا از آن كسي است كه وجدان آزاد انسان ها 

را در اختيار دارد يا كالبد مجبور آنها را؟
مرگ هر كسي آينة حيات اوست. اگر حيات آدمي 
در ساحت معنويت آباد باشد، مرگ نيز براي او شيرين 
خواهد بود. حسين مرگ را نه پايان زندگي كه جزئي از 
حيات مي ديد. اينك چه جاي تعجب كه اگر امام حسين 

از شهادت اين چنين استقبال كند؟
»اعثم كوفي« شعري دارد كه بعضي ها بخواهند اين 
كالم اميرالمؤمني��ن را دريابند كه: »من براي تو عبادت 
مي كنم و نه ترس از جهنم و نه طمع بهشت«؛ اين شعر 

اعثم را دربارة امام حسين )ع( در نظر بگيرند: 
يابن النبي المصطفي يابن الولي المرتضي 

يابن البتول الزاكيه بكيك عيني الالجل مثوبه 
لكنّما عيني الجلك باكيه 

اي پسر پيامبر، اي پسر علي مرتضي، اي پسر بتول 
پاک »فاطمه« ! چش��م گريه مي كند، اما نه براي پاداش، 
بلكه روحم متوجه خود توست. گريه فقط براي خود 
توست.  فرمول زندگي چنين است: » و اعمل لدنياک 
كانك تعيش ابدا و عمل الخرتك كانك تموت غداً«؛ 
براي دنياي خود چنان عمل كن كه گويي براي هميشه 
زن��ده خواهي ماند و براي آخرت خود چنان عمل كن 

كه گويي فردا خواهي مرد. 
قدر اين جريان را كه هر سال شما را چنين ملكوتي 
تحريك مي كند، بدانيد. داستان حسين، خيلي مهم است. 
آنچه كه تمام نمي ش��ود، داستان حسين است. اين 
داستان تا بقاي دهر باقي است. تا زماني كه انسان وجود 
دارد، تا زماني كه انسان از بين نرود، تا زماني كه آفتاب 
مي درخشد، داستان حسين به بقاي خود ادامه مي دهد و 

از بين نخواهد رفت.

ساالر شهيدان از نگاه عالمه محمدتقي جعفري

آنچهتمامنميشودداستانحسين)ع(است

آنچه كه تمام 
داستان  نمي شود، 
حسين است. اين 

داستان تا بقاي 
دهر باقي است. تا 

زماني كه انسان 
وجود دارد، تا 

زماني كه انسان 
از بين نرود، تا 

زماني كه آفتاب 
داستان  مي درخشد، 

بقاي  به  حسين 
خود ادامه مي دهد 

و از بين نخواهد 
رفت
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انتظار فرج از نيمه 
خرداد كشم. سال ها 
می گذرد حادثه ها 
می آيد.  ساعت 
22/20 بعداز ظهر 
روز شنبه سيزدهـم 
خـرداد ماه سـال 
1368 لحظه وصال 
بـود. قــلبـی از 
كار ايستـاد كه 
ميليـونها قلــب 
را بـه نور خدا و 
معنـويت احياء كرده 
بـود. بــه وسيله 
دوربين مخفـی 
ای كه تـوسط 
دوستان امــام در 
بيمارستان نصب 
شده بـود روزهای 
بيماری و جريان 
عمل و لحظه لقای 
حق ضبط شده 
است

امام خميني در آس��ت�انه نيمه خ�رداد س���ال 1368 
خ���ود را آم��اده مالق��ات عزي��زی می كرد ك��ه تمام 
عم��رش را برای جلب رضای او ص��رف كرده ب�ود و 
قامتش ج��ز در ب�راب�ر او، در م�قابل هيچ قدرتی خ�م 
نش��ده، و چش���مانش جز برای او گريه نك��رده ب�ود. 
س��روده های عارفانه اش همه حاك��ی از درد ف�راق و 
بيان عط�ش لحظه وص��ال محبوب ب�ود. و اينك اي�ن 
لحظه شك�وهمن�د ب�رای او، و جان��كاه و تحمل ناپذير 
ب�رای پيروان�ش، ف�را می رسيد. او خ�ود در وصيتنامه اش 
ن�وش�ته است: با دلی آرام و قلب�ی مطمئن و روحی شاد 
و ضميری اميدوار به فض��ل خدا از خدمت خ�واهران و 
برادران مرخص و به س�وی جايگاه اب��دی سفر می كن�م 
و به دعای خير شما احتياج مبرم دارم و از خدای رحمان 
و رحي�م می خ�واه�م كه عذرم را در كوتاهی خدمت و 
قص�ور و تقصير بپذي�رد و از م�لت اميدوارم كه عذرم 
را در ك�وتاهی ها و قص�ور و تقصي�رها ب�پذي�رن�د و ب�ا 
ق��درت و تصمي�م و اراده ب��ه پيش بروند. ش��گفت 
آنكه امام خمين�ی در يك�ی از غزليات�ش چن�د سال قبل 

از رحلت سروده است:
انتظار فرج از نيمه خرداد كش��م. س��ال ها می گذرد 
حادثه ها می آيد.  س��اعت 22/20 بعداز ظهر روز شنبه 
س��يزده�م خ�رداد ماه س���ال 1368 لحظه وصال ب�ود. 
ق��لب�ی از كار ايس��ت�اد كه ميلي�ونها قل��ب را ب�ه نور 
خدا و معن�ويت احياء كرده ب�ود. ب��ه وس��يله دوربين 
مخف�ی ای كه ت�وسط دوستان ام��ام در بيمارستان نصب 
شده ب�ود روزهای بيماری و جريان عمل و لحظه لقای 
حق ضبط شده است. وقتی كه گوشه هاي�ی از حاالت 
معنوی و آرام�ش امام در اي�ن اي�ام از تلويزيون پخ�ش 
ش���د غوغايی در دلها ب��ر افكند كه وصف آن ج��ز با 
بودن در آن فضا ممك�ن نيست. لبها دائم�ا به ذك�ر خ�دا 
در ح�ركت بود. در آخرين شب زندگی و در حالی كه 
چند عمل جراحی سخت و طوالنی درسن 87 سالگی 
تحمل كرده بود و در حاليكه چندي�ن سرم به دست های 
مبارك���ش وصل ب�ود نافله ش��ب می خ�واند و ق�رآن 
تالوت می كرد. در س��اعات آخر، طمانينه و آرامش��ی 
ملك�وت�ی داش�ت و م�رتبا شهادت ب�ه وحدانيت خ�دا 

و رس��الت پي�امبر اكرم )ص( را زم�زمه می ك�رد و ب�ا 
چني�ن حالتی ب�ود كه روح�ش به ملك�وت اعلی پرواز 
كرد. وقتی كه خبر رحلت ام��ام منتش��ر شد، گ�وي�ی 
زلزله ای عظي���م رخ داده اس��ت، بغض ه��ا ت�ركي�د و 
سرتاسر ايران و هم�ه كان�ونهاي�ی ك�ه در ج�هان ب�ا نام 
و پيام امام خمين�ی آش�نا ب�ودن�د ي��كپارچه گ�ريستند 
و ب�ر سر و سينه زدن�د. هيچ قل�م و بي�ان�ی ق�ادر نيست 
ابع��اد ح�ادثه را و امواج احساس��ات غي��ر قابل كنترل 
م��ردم را در آن روزها ت�وصيف كن��د. م�ردم اي�ران و 
مسلمانان انقالبی، حق داشت�ند اين چنين ضجه ك�نند و 
صحنه هايی پدي��د آورند كه در تاريخ نمونه ای  بدين 
حجم و عظ�مت برای آن سراغ نداري�م. آنان كسی را 
از دست داده ب�ودند ك�ه ع�زت پ�ايمال ش�ده شان را 
ب�از گ�ردانده بود، دست شاهان ستمگر ودست های 
غارتگران آمريكايی و غرب�ی را از سرزمينشان ك�وتاه 
كرده بود، اس��الم را احياء ك�رده ب��ود، مس��لمين را 
ع��زت ب�خ�ش��ي�ده ب���ود، جمه�وری اسالم�ی را 
ب���ر پ�ا ك�رده ب���ود، رو در روی هم�ه ق�درت های 
جهنمی و ش��يطانی دنيا ايس��تاده ب�ود و ده س��ال در 
ب�راب���ر ص�دها ت�وطئه بران�دازی و ط�رح ك�ودتا و 
آش�وب و فتنه داخل�ی و خارج�ی مقاومت كرده بود 
و 8 س���ال دف�اعی را ف�رمان�ده�ی كرده ب�ود كه در 
جبهه مقابل�ش دش��من�ی ق�رار داشت كه آشكارا از 
س���وی هر دو ق�درت بزرگ شرق و غرب حمايت 
همه جانبه می ش�د.  شاي�د كسان�ی كه ق�ادر به درک 
و هض�م اي�ن مفاهي�م نيستن�د، اگ�ر حاالت مردم را 
در في�لم های م�راس���م توديع و تشييع و خاكسپاری 
پيكر مطهر امام خمين�ی مشاهده كن�ن�د و خ�بر مرگ 
ده ها ت�ن كه در مقابل سنگين�ی اي�ن حادثه تاب تحم�ل 
ني�اورده و ق�لب�شان از كار ايست�اده ب�ود را بشن�وند و 
پيكرهايی كه يك�ی پ�س از دي�گری از ش�دت ت�اث�ر 
بيهوش ش���ده، بر روی دس�تها در ام�واج جمعيت به 
س���وی درمانگاه ها روانه می ش���دند را در في�لم ها و 
عكس ها ببينن�د، در تفسير اي�ن واقعيت ها درمانده شوند.
ام�ا آن�انكه عش�ق را می شن�اسن�د و تج�رب�ه ك�رده 
ان�د، مش��كل�ی ن�خواهند داش��ت. حقيق�تا مردم ايران 

عاشق امام خمينی ب�ودند و چ�ه شعار زيبا و گ�ويايی 
در س��الگرد رحلت�ش انتخاب كرده ب�ودند كه: عش��ق 
به خمين�ی عش��ق به همه خوبيهاس��ت.  روز و ش�ب 
پانزده���م خ��رداد 67 ميليون ها نفر از م��ردن تهران و 
س���وگوارانی كه از شهرها و روستاها آم�ده ب�ودند، در 
محل مصالی ب�زرگ ته�ران اجتماع كردن�د ت�ا ب�رای 
آخ�ري���ن ب�ار ب��ا پيكر مطهر م�ردی ك��ه ب�ا قي�امش 
ق�امت خمي�ده ارزش ها و كرامت ها را در عصر س��ياه 
ست�م است�وار كرده و در دنيا نه�ضت�ی از خ�دا خواهی 
و باز گشت به فطرت انسانی آغاز كرده بود، وداع كنند. 
هيچ اثری از تشري�فات ب�ی روح م�رس�وم در مراس�م 
رسمی نب�ود. همه چيز، بسيجی و مردمی وعاشقانه ب�ود. 
پي�كر پاک و سبز پوش ام�ام ب�ر ب�االی ب�لن�دی و در 
حل�قه ميلي�ونها نف�ر از جمعيت م�ات�م زده چ�ون نگينی 
می درخشيد. هر كس به زبان خوي�ش با امام�ش زم�زمه 
می كرد و اشك می ريخت. س�رتاس�ر ات�وبان و راه های 
منتهی ب��ه مصل�ی ممل�و از جميعت س��ياهپوش بود. 
پ�رچمهای عزا ب�ر در و دي�وارشهر آويخته و آوای قرآن 
از تمام مس��اجد و مراك���ز و ادارات و م�نازل بگ�وش 
می رس��ي�د. ش�ب ك�ه ف�را رس��ي�د هزاران شمع به ياد 
مشعل�ی كه ام�ام اف�روخ�ته است، در بياب�ان مصل�ی و 
تپه های اط�راف آن روش�ن ش�د. خ�ان�واده های داغدار 
گرداگرد شمع  ها نشسته و چشمانشان بر بلندای ن�وران�ی 
دوخته ش�ده بود. فرياد يا حسي�ن بسيجيان كه احساس 
يتيمی می ك�ردن�د و ب��ر س���ر و سينه می زدن�د ف�ضا 
را ع�اش�وراي�ی كرده ب�ود. ب�اور اين�ك�ه دي�گر صدای 
دلنشي�ن امام خمين�ی را در حسينيه جماران نخ�واهند 
شنيد، طاقت �ها را ب�رده ب�ود. م�ردم ش�ب را در ك�نار 
پي�ك�ر ام�ام ب�ه صب�ح رس��انيدند. در نخستين ساعت 
بامداد شانزده خ��رداد، مي�ل�ون ه�ا ت�ن به امامت آيت 
اهلل العظم�ی گلپايگانی)ره( با چشمانی اشكبار برپيكر 
امام نماز گزاردند.انب�وهی جمعيت و ش��كوه حماس��ه 
حض�ور م�ردم در روز ورود امام خمينی به كش�ور در 
12 بهم�ن 1357 و ت�ك�رار گس�ت�رده ت�ر اي�ن حماس�ه 
در م�راس�م تش��ييع پيكر امام، از شگف�تی های ت�اريخ 

اس�ت. 

وصال يـار
فراق يـاران

در یادبود سالگرد رحلت امام خمینی
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ملکه
کارگردان:محمدعلیباشهآهنگر

خالصهداس��تانموضوعدفاعمقدسنوش��تهشده
وماجرايآندرپاالیش��گاهنف��تآبادانهنگامجنگ

تحمیليرخميدهد.
بازیگران:ابراهیمبرزیده،مجتبياس��ودیان،حسین

باشهآهنگر

تلفن همراه رئیس جمهور
کارگردان:عليعطشاني

خالصهفیلم:پیرمرديکهش��غلشباربرياستو
قصدخریدس��یمکارتوتلفنهمراهراداردکهدست
برقضاسیمکارتخاموشسالیانگذشتهرئیسجمهور

موردمعاملهقرارميگیرد.
بازیگران:مهديهاشمي،اکبرعبدي،نیکيکریمي،

بهنازجعفري،آتیالپسیاني

بازنشسته ها
کارگردان:محسنربیعی

خالصهداس��تاناینفیلممضمون��يکمديداردو
داس��تانمردياستکهبعدازبازنشستهشدنبهخاطر
اذیتوآزارهايهمسرشدرپيپیداکردنشغلدوم

استوبیرونازخانهبااتفاقاتيروبهروميشود.
بازیگران:فتحعلياویس��ي،مریمامیرجاللي،آرام

جعفري،یوسفصیاديومهدياحمدي

خانه ي سربي
نویسندهوکارگردان:علينرگسنژاد

بازیگ��ران:پانتهآپناهيها،بابكحمیدیان،س��حر
دولتش��اهي،میناس��اداتي،فرزینصابونيوسیامك

صفري
تئاترشهر،تاالراصلي
تا31خردادماه1392

ساعت20/هرروزبهجزشنبهها
بلیت:15000تومان

یرما
نویسنده:فدریکوگارسیالورکا/طراحو
کارگردان:عليرفیعي)نمایشاقتباسي(

بازیگ��ران:وحی��دآجرلو،مهدياعتم��اد،مجتبي
آقامیرزایي،سارااکبري،مسعودجهانبخشودیگران

تماشاخانهيایرانشهر
ازاولخردادماه1392/ساعت20/هرروزبهجز

شنبهها
بلیت:20000تومان

نمایش »زیرزمین«
کارگردان:محمدمطهریپور

تماشاخانهانتظامی– خانههنرمندان
23اردیبهشتتا13خرداد-ساعت17

آلبوم »موسیقی آذری 1«
خواننده:جبارقاریاغدیاوغلو

ناشر:موسسهفرهنگیهنریآوایمهربانی

 آلبوم »کازابالنکا«
خواننده:رضارویگري

ای��نآلبومش��امل10قطعهب��ودهو»عماد
توحیدي«،»حمیدعس��گري«،»پیامحیدري«،
»محسنیگانه«،»یغماگلرویي«،»رامینمکرم«،
»امینبامش��اد«،»مریماس��دي«و»زهراآملي«

آهنگسازانآنهستند.

 سوداي وطن
)به یاد استاد پرویز مشکاتیان(

آهنگساز:عليیاريپور
ناشر:آواخورشید

رنگ ها و چند قطعه
)استاد فرامرز پایور( 

آهنگساز:بابكبوبان
ناشر:ماهور

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. 



پيرمرد و زمستان
از  خبری  ديگر  و  بودند  آب شده  برف ها 
نبود. فصل يخبندان تمام شده  سرمای زمستان 
بود و كم كم اهالی دهكده شيوا می توانستند از 
خانه هايشان بيرون بيايند و در مزارع به كشت 
وزرع بپردازند. همه از گرمای خورشيد بهاری 
گياهان  طراوت  و  سبزی  از  و  می كردند  حظ 

لذت می بردند...
شاگردان  از  يكی  همراه  شيوا  روز،  آن  در 
كه  ديد  را  پيرمردی  می كرد.  عبور  مزرعه  از 
آنها  برای  نوه هايش را دور خود جمع كرده و 
در مورد سرمای شديد زمستان و زندانی بودن 
در خانه و منتظر آفتاب نشستن صحبت می كند.
را  پيرمرد  حرف های  و  ايستاد  لختی  شيوا   
و گفت:  كنار كشيد  را  او  كرد و سپس  گوش 
»اكنون كه بهار است و اين بچه ها در حال لذت 
بردن از آفتاب ماليم و نسيم دلنواز بهار هستند، 
بهتر است روايت يخ و سرما را برای آنها نقل 
مال  بد،  يا  خوب  زمستان،  خاطرات  نكنی! 
زمستان است. آنها را به بهار نياور! با اين حرف 
تو بچه ها نه تنها بهار را دوست نخواهند داشت 
بلكه از زمستان هم بيشتر خواهند ترسيد و در 
از آمدن يخبندان  قبل  بعد،  نتيجه زمستان سال 
همه اين بچه ها از وحشت تسليم سرما خواهند 

شد.
سرما،  ايام  بدبختی های  از  جای صحبت  به 
به اين بچه ها ياد بده از اين زيبايی و طراوتی 
ببرند.  لذت  است  اطرافشان  اكنون  هم  كه 
ماندگار شود  آنها  بهار در خاطر  بگذار خاطره 
و برايشان آنقدر شيرين و جذاب بماند كه در 
بهاری  به  اميد  آينده،  زمستان های  سردترين 
دلنواز، آنها را تسليم نكند. پيرمرد اعتراض كرد 

و گفت :"اما زمستان سختی بود«
است.  بهار  اكنون  گفت:»ولی  لبخند  با  شيوا 
آن زمستان سخت حق ندارد بهار را از ما بگيرد. 
داری  بهار،  به  زمستان  خاطرات  كشيدن  با  تو 
بهار را نيز قربانی می كنی! زمستان را در فصل 

خودش رها كن!«

چوپان و تعداد 
گوسفندها

چوپاني مشغول چراندن گله گوسفندان خود در 
يك مرغزار دورافتاده بود. ناگهان سر و كله يك اتومبيل 
جديد كروكي از ميان گرد و غبار جاده هاي خاكي 
پيدا مي شود. راننده آن اتومبيل كه يك مرد جوان با 
 Ray-Ban عينك ،Gucci كفشهاي ،Brioni لباس
و كراوات YSL بود، سرش را از پنجره اتومبيل بيرون 
آورد و پرسيد: اگر من به تو بگويم كه دقيقا چند راس 
گوسفند داري، يكي از آنها را به من خواهي داد؟چوپان 
نگاهي به جوان تازه به دوران رسيده و نگاهي به رمه 
اش كه به آرامي در حال چريدن بود انداخت و با وقار 
خاصي جواب مثبت داد. جوان، ماشين خود را در 
گوشه اي پارک كرد و كامپيوتر Notebook خود را 
به سرعت از ماشين بيرون آورد، آن را به يك تلفن راه 
دور وصل كرد، وارد صفحه NASA روي اينترنت، 
ماهواره اي  جستجوي  سيستم  ميتوانست  كه   جايي 
)GPS( را فعال كند، شد. منطقه چراگاه را مشخص 
 Excel كرد، يك بانك اطالعاتي با 60 صفحه كاربرگ
را به وجود آورد و فرمول پيچيده عملياتي را وارد 
كامپيوتر كرد.باالخره 150 صفحه اطالعات خروجي 
همراهش  مينياتوري  چاپگر  يك  توسط  را  سيستم 
چاپ كرد و آنگاه در حالي كه آنها را به چوپان ميداد، 
گفت: شما در اينجا دقيقا 1586 گوسفند داري.چوپان 
توافق  قبال  كه  همينطور  حاال  است.  درست  گفت: 
كرديم، مي تواني يكي از گوسفندها را ببري.آنگاه به 
نظاره مرد جوان كه مشغول انتخاب كردن و قرار دادن 
آن گوسفند در داخل اتومبيلش بود، پرداخت. وقتي 
كار انتخاب آن مرد تمام شد، چوپان رو به او كرد و 
گفت: اگر من دقيقا به تو بگويم كه چه كاره هستي، 
گوسفند مرا پس خواهي داد.مرد جوان پاسخ داد: آره، 

چرا كه نه!
جوان  هستي.مرد  مشاور  يك  تو  گفت:  چوپان 
گفت: راست ميگويي، اما به من بگو كه اين را از كجا 
است.  ساده اي  كار  داد:  پاسخ  زدي؟ چوپان  حدس 
بدون اينكه كسي از تو خواسته باشد، به اينجا آمدي. 
براي پاسخ دادن به سوالي كه خود من جواب آن را 
از قبل مي دانستم، مزد خواستي. مضافا، اينكه هيچ چيز 

راجع به كسب و كار من هم نمي داني.

شرح 
انتخاب مشاور يكي از راه هاي شناخت و تحليل 
تصميمات  مهمي در  نقش  كه  مي باشد  سازمان 
داليلي  به  بنا  مواقع  بعضي  در  اما  دارند.  مديريتي 
همچون عدم تعريف صحيح از انتظارات مورد نظر 
بودن موضوع مورد مشاوره، عدم  از مشاور، كلي 
توانمندي كارشناسان سازمان، عدم مهارت مشاور 
و... نتيجه مطلوبي از قراردادهاي مشاوره اي حاصل 

نمي گردد.

 هدیهتهرانی)رویا(بهخسرو
شکیبایی)جهانگیر(:

  اين اتاق جای امنيه جهان!
 هر موقع مشكلی بين ما باشه اگه اينجا 
نميشه،  ديگه حل  هيچ جای  نشه،   حل 
حرف  چيزی  يه  از  می خوام  امشب  من 

بزنم كه تا حاال نگفتم.
بهت برنخوره؛ جهان! تو يا مثبتی يا منفی 

يا روشنی يا خاموش.
كه  االن  مثل  موافقی  يه چيزی  با  وقتی   

مخالفی اصال نمی گی چرا.
 عقيده تو هيچ كس از دهنت نمی شنوه.

 گاهی وقتا ميشی يه آدم ديگه.
 مثل يه آدم ديگه حرف می زنی كه من 

اونو نمی شناسم.
 هيچی از اون نمی دونم.

باشه  خودت  مال  كه  عقيده ای  هيچ  تو   
نداری.

اما مثل كامپيوترای خونگی شدی عقل   
كل خانواده.

 به همه كارای من گير می دی.
 ديگه خسته شدم.

 كی گفته تو شعورت بيشتره؟
 كی گفته تو از همه عاقلتری؟

 اين همه حقو، تو از كجا آوردی؟
 اونی كه گفته زن و شوهرا بعد يه مدت 

ميشن شبيه همديگه كور خونده...

آبادان  در  متولد 1320  تقوايی  ناصر   
در  همكاری  با  را  خود  سينمايی  فعاليت 
گروه فنی فيلم »خشت و آينه« به كارگردانی 
ساخت  با  وی  كرد.  آغاز  گلستان  ابراهيم 
آرامش در حضور ديگران در سال 1349 به 
صورت جدی وارد سينما گرديد. در حال 
حاضر او به عكاسی به صورت مستقل و 

تدريس فيلمنامه نويسی مشغول است. 
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