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روز چهارشنبه دوازدهم تيرماه، مراسم شركت فراب به مناسبت بومي سازي 
طراحي توربين هاي برق  -  آبي و راه اندازي نيروگاههاي: سنگ توده 2، سياه بيشه، 
گتوند و شيركوه يزد برگزار شد. من هم در اين مراسم حضور داشتم. در طول 
مدت اجراي مراسم سعي داشتم نگاه كسي را كه 14 سال با فراب همكاري داشته 
و 4 سال هم فراب را از بيرون فراب نظاره كرده است، باهم تلفيق كنم و فراب 
را ببينم. در صدد بودم از اين پنجره به فراب بنگرم و يافته هاي خود را بنويسم:

احساسم اين بود كه فراب توانسته است در ايجاد »سرمايه اجتماعي« در 
سازمان خود، بطور نسبي موفق شود. همانطور كه مي دانيد »سرمايه اجتماعي« 
تعبيري است كه عمومًا در يكي دو دهه اخير در ايران مطرح شده و در حوزه هاي 
علوم اجتماعي و اقتصادي و سياسي، جايگاه مهّمي يافته است. منظور از سرمايه 
اجتماعي، ارتباطات و شبكه هاي اجتماعي است كه مي توانند حس همكاري، 
اعتماد و اطمينان را ميان افراد يك جامعه / سازمان، پديد آورند. اين مفهوم شامل 
مفاهيمي همچون همكاري، اعتماد و وفاداري ميان اعضاي يك گروه، يك سازمان 
يا يك جامعه است. در مقايسه با سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي 
نقش بسيار مهمتري ايفا مي كند. در حقيقت فقدان سرمايه اجتماعي باعث كاهش 

اثر بخشي ساير سرمايه ها مي شود.
برخي از تعاريف كالسيك »سرمايه اجتماعي« به قرار زير است:

» سرمايه اجتماعي« حاصل جمع منابع بالقوه و بالفعلي است كه نتيجه مالكيت 
شبكه با دوامي از روابط كمابيش نهادينه شده، آشنايي و شناخت متقابل بين افراد 
يا به بيان ديگر، عضويت در گروه است. شبكه اي كه هر يك از اعضاي خود را از 
پشتيباني سرمايه جمعي برخوردار مي كند و آنان را مستحق اعتبار مي سازد. »سرمايه 
اجتماعي« مستلزم شرائطي به مراتب بيش از وجود صرف شبكه پيوندهاست. 
در واقع پيوندهاي شبكه اي مي بايست از نوع خاصي باشند تا عنوان »سرمايه 

اجتماعي« بر آنان اطالق شود يعني مثبت و مبتني بر اعتماد باشند)1(.
» سرمايه اجتماعي« آن دسته از ويژگي هاي زندگي اجتماعي، شبكه هنجارها 
و اعتماد است كه مشاركت كنندگان را قادر مي سازد تا به شيوه اي مؤثرتر، اهداف 
مشترك خود را تعقيب كنند. »سرمايه اجتماعي« از طريق تعقيب هنجارهاي محكم 
بده - بستان، تسهيل جريان اطالعات از جمله اطالعات مربوط به شهرت كنشگران 

و تجسم موفقيت هاي گذشته سعي دارد به تحقق كنش جمعي كمك كند)2(.
»سرمايه اجتماعي«، مجموعه اي از هنجارهاي موجود در سيستم اجتماعي 
است كه موجب ارتقاي سطح همكاري اعضاي آن جامعه شده و سبب پائين 
آمدن هزينه هاي تبادالت و ارتباطات مي شود. »سرمايه اجتماعي« با شعاع اعتماد، 
ارتباط تنگاتنگي دارد و هر چقدر شعاع اعتماد در يك گروه اجتماعي گسترده 
باشد، »سرمايه  اجتماعي«  نيز زياد خواهد بود و به تبعيت از آن، ميزان همكاري 

و اعتماد متقابل اعضاي گروه نيز افزايش خواهد يافت)3 (.

در طي مراسم به اين موضوع فكر مي كردم كه فراب بطور نسبي موفق به 
ايجاد يك »سرمايه اجتماعي« در سطح سازمان خود شده است. داليل بنده براي 

اين ادعا به شرح زير است:
- فراب، سازماني به وجود آورده است كه در آن كمتر كسي فكر مي كند كه 

مي تواند بدون همكاري ديگران موفق شود.
- در سازمان فراب، موفقيت يك فرد باعث خشنودي ديگران مي شود و نه 

حسادت آنان.
- كاركنان، در شبكه اي از تعامالت نسبتًا پيچيده بين واحدهاي سازماني كار 
مي كنند. كسي كه در معاونت مهندسي  كار مي كند به داليل سازماني و فردي 
بايستي تعامالت گسترده اي با كاركنان تأمين تجهيزات، پشتيباني و منابع انساني، 

مالي، برنامه ريزي و توسعه سيستم ها و ..... برقرار كند تا موفق شود.
- كاركنان سازمان به اين نتيجه رسيده اند كه براي پيشبرد كار خود و سازمان 
متبوع، بايستي حقوق شهروندي را مراعات كنند. نمي توانند با اختصاص حق يا 

سهم ديگران به خود، موفق شوند. 
- مديران سازمان در رأس گروههاي تحت نظر خود نيستند. بيشتر نقش 
جلودار را ايفا مي كنند. مي توان دو گونه مديريت كرد، عمودي يا افقي. در وضعيت 
عمودي مدير در رأس گروه تحت نظر خود قرار مي گيرد و از كاركنان مي خواهد 
كه كار كنند و مواظبت مي كند كه آنها كار كنند. در وضعيت افقي مدير، جلوي 
گروه قرار مي گيرد و حركت مي كند و سعي دارد كه كاركنان گروه را باهم و با 

حركت خود همراه كند. 
- در فضاي سازمان فراب كمتر سخن از »من« است. به همين دليل »منيت ها« 

هم كمتر است. توجه افراد به ديگران و كار ديگران زياد است.
- مديران سعي نمي كنند موفقيت هاي همكاران را به نفع خود، مصادره كنند. 
احساس مدير پروژه اين نيست كه رأسًا پروژه اي را اجرا كرده است. احساس او 
اين است كه مجموعه افراد تحت نظر او در تعامل با ساير واحدهاي سازماني 
و در تعامل با شركتها و سازمانهاي خارج فراب توانسته اند پروژه اي را به ثمر 

رسانند. او هم در اين كار جمعي بعنوان راهبر حضور داشته است.
- كاركنان در حد راضي كننده اي به مديران سازمان اعتماد دارند. اعتماد دارند كه 
مديران سازمان، ارزش كار آنها را درك مي كنند و لذا قدردان زحمات آنها هستند.
- كاركنان سازمان آمادگي دارند تا فراتر از وظايف شغلي خود براي تحقق 

اهداف سازمان، فعاليت كنند.  
در فراب، همچون هر سازمان ديگري، عقايد و ساليق گوناگون وجود دارد. 
اّما نكته بارز اين است كه انديشيدن به توسعه و تعالي و پيشرفت سازمان وجه 

غالب و وجه مشترك افكار گوناگون است.
- كاركنان سازمان احساس مي كنند كه توسط سازمان متبوع خود، حمايت 
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مي شوند. اين احساس از چند طريق براي آنان ايجاد شده است. اول حمايت سازمان 
از آنان در زماني كه در زندگي شخصي خود با مشكل عمده اي مواجه شده اند 
كه به تنهايي قادر به حل آن نبوده اند.  دوم حمايت سازمان از آنان در زماني كه 
مورد عتاب و خطاب غير معقول و غير منطقي كارفرمايان قرار گرفته اند. سوم 
حمايت سازمان از آنان در زماني كه در شبكه ارتباطي داخل سازمان مورد تهاجم 
غير منطقي كاركنان ديگري كه در رده هاي باالتر سازمان بوده اند، قرار گرفته اند.

- مردمان فراب  از جنس مردمان ايران زمين هستند. آنها هم، واجد همه صفات 
و ويژگي هاي مثبت و منفي ايرانيان هستند. يعني در انتخاب آنان »ژن خاّصي« 
مورد توجه پذيرش كنندگان نبوده است! اّما به طور بارزي، در فضاي سازمان، 
وجوه مثبت شخصيتي ايرانيان غالب است. افراد سعي دارند كه ويژگيهاي مثبت 

شخصيتي خود را در تعامالت سازماني به كار گيرند. 
ويژگيهاي ديگري را نيز مي توان در رابطه با سازمان فراب بر شمرد كه حكايت 
از همبستگي و انسجام دروني، كار گروهي، اعتماد و اطمينان همكاران به يكديگر، 
اعتماد و اطمينان به مديران، احساس دوستي و تعلق به ديگران، همكاري و 
مشاركت داوطلبانه، تالش در جهت رفع مشكل ديگران، احساس برخورداري 
از حمايت اجتماعي و ..... دارد. اينها همه شاخص هاي اصلي تشكيل »سرمايه 

اجتماعي« است.
در جريان مراسم، تعدادي كليپ از مديران ارشد فراب پخش شد. چند نفر از 
مديران نيز پشت تريبون قرار گرفتند و سخن گفتند. خالصه حرفها به قرار زير بود:
- جواد هاشمي از موفقيت هاي معاونت بازرگاني گفت و در رأس همه، 
فاينانس پيچيده پروژه سياه بيشه را مثال زد كه سه بانك در سه كشور مختلف 
سنديكا درست كردند تا تأمين مالي سياه بيشه انجام شود و گفت كه اين كار خيلي 
بزرگي بوده كه معاونت بازرگاني به سر انجام رسانده و دست آخر يادآوري كرد 

كه البته Credit اين كار متعلق به مديران قبل از اوست!
- محمد هوشيار گفت كه كارهاي فراب موجب افتخار ما و كشور است. از 

همكارانش تشكر كرد و زحمات تيم هاي اجرايي پروژه ها را يادآور شد.
خدمات  بابت  مهندسي  معاونت  در  خود  همكاران  از  مستأجرحقيقي   -
ارزشمندشان تشكر كرد و گفت كه همكاران مهندسي خودشان را عضو تيم هاي 
اجرايي پروژه مي دانند و يادآور شد كه موفقيت هاي دپارتمان مهندسي خصوصًا 
در كارهايي كه براي اولين بار به دست گرفته، حاصل تالش همكاران مهندسي 

و تيم هاي اجرايي پروژه بوده است. 
- داريوش طهماسبي، هم از همكاران خود سپاسگزاري كرد و هم از مجموعه 
همكاران فراب كه براي رشد و تعالي شركت تالش مي كنند و آرزو كرد كه آينده 

بهتري در انتظار شركت باشد.
- داوود يگانه گفت كه اگر دپارتمان ايمني و حراست موفق بوده به خاطر 
همكاري خوب بقيه بوده است. او از همه كاركنان تشكر كرد و گفت كه من فكر 

مي كنم همكاران فراب از نظر فني، انقالب را به نتيجه رساندند. 
تنگاتنگ  - سعيده مدغم موفقيت اجراي پروژه سياه بيشه را در همكاري 
مهندسي، تأمين و ساير دپارتمانهاي شركت با مجري طرح بر شمرد و گفت كه 

مهران لطفي در سمت مجري طرح سياه بيشه، باعث و باني موفقيت هاي پروژه 
بوده است. او نيز از همه تشكر كرد.

- رضا فرانوش گفت كه سنگ توده 2 خيلي خوب و سريع انجام شد و اين 
كيفيت و سرعت را حاصل زحمات تيم اجرايي پروژه، دپارتمانهاي مختلف فراب 

و همكاران مهاب قدس، نوتاش، هديش، تروند تدبير، و ..... دانست.
- حميدرضا قندهاري از شيركوه يزد گفت و حاصل كار را نتيجه تالش 
همكاران اجرايي، زحمات ساير همكاران فراب و تالش هاي پيمانكاران و مشاور 

پروژه دانست.
- عليرضا عباسقلي زاده از اينكه فراب و نارديس به نوتاش اعتماد كرده اند و 
به اين شركت كار داده اند، تشكر كرد. او از مديرعامل سابق نوتاش كه مؤسس 

نوتاش بود و تالش زيادي كرد تا نوتاش را ه افتاد، تشكر كرد.
- سعيد مهدي زاده، حسن مداحي، مسعود جاللي و خسرو همت پور و سايرين 

نيز بر همين سياق سخن گفتند.
- مهران لطفي در سخن كوتاه خود كه از پيش نوشته بود ) بر خالف رسم 
رايج كه خطبا بدون زمينه قبلي سخن آغاز مي كنند و بهمين دليل نيز در انتهاي 
كار مشخص نمي شود كه چه گفتند و يا چه مي خواستند كه بگويند( مسئوليت 
هيچ موفقيتي در سازمان را بر عهده نگرفت! دپارتمانهاي فراب را يك يك بر 
شمرد و موفقيت هاي آنان را توضيح داد. آخر سر هم گفت كه سازمان فراب 

محصول عملكرد مديران قبلي است!
از نظر بنده، اين گفته ها فراتر از تعارفات مرسوم ما ايراني ها بود. يعني نتوانستم 
اين گفته ها را در رديف تعارفات مرسوم قرار دهم. احساسم اين بود كه افراد 
آنچه را كه مي گفتند، باور داشتند. كسي از خود نگفت. به اشاره هم نگفت. به 

كنايه هم نگفت.
- طراحي و برگزاري اين مراسم، تمامًا بر دوش معاون توسعه منابع انساني 
و پشتيباني )محمد صادقي( و همكارانش بود. زحمت فراواني كشيده بودند تا 
برنامه اي را تدارك كنند كه از نظم، دقت، انسجام و هوشمندي خاص برخوردار 
باشد. ساير سازمانها براي برگزاري چنين مراسمي با مؤسسه هاي هنري قرارداد 
منعقد مي كنند و عماًل مؤسسه هاي هنري تعيين كننده سليقه سازمان مي شوند. 
خيلي هم براي اين سازمانها مهم نيست كه نتيجه كار چه باشد. مهم اين است كه 
وظيفه اي را از دوش خود بردارند. براي فراب مهم بود كه چه برنامه اي طراحي 

كند. چگونه اجرا كند. و چگونه فضاي دلخواه سازماني را فراهم سازد.
- در اينگونه مراسم ها، مجري برنامه نقش بسيار مهم و تعيين كننده اي دارد. 
عماًل اوست كه برنامه را پيش مي برد. در مراسم فراب ديديم كه مجري برنامه 
مقهور سازمان فراب شده بود. اين سازمان فراب بود كه خود را به مجري برنامه 

ديكته مي كرد.
- عبدالحسن مهنما از سال 1371 تا 1379 مديرعامل فراب بود. بسياري از 
همكاراني كه در مراسم حضور داشتند، او را نمي شناختند. يعني در زمان مديريت 
او اصاًل وارد فراب نشده بودند. تشويق گرم و صميمانه مهنما توسط همكاران، 

نشان از  وفاداري و اعتماد همكاران به سازمان فراب بود.

3

عبدالحسن مهنما 
از سال 1371 تا 
1379 مديرعامل 

فراب بود. بسياري 
از همكاراني كه 

در مراسم حضور 
داشتند، او را 

نمي شناختند. يعني 
در زمان مديريت 

او اصاًل وارد فراب 
نشده بودند. تشويق 

گرم و صميمانه 
مهنما توسط 

همكاران، نشان از  
وفاداري و اعتماد 

همكاران به سازمان 
فراب بود
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هفتم خرداد ماه با حضور رييس جمهور سد و نيروگاه تلمبه 
ذخيره اي سياه بيشه مازندران به عنوان اولين نوع از اين سد در 
ايران افتتاح و مورد بهره برداري قرار گرفت. محمود احمدي نژاد 
با حضور در محل احداث سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي استان 
مازندران، ضمن افتتاح اين سد به عنوان اولين نوع سد تلمبه 
ذخيره اي در ايران از بخش هاي مختلف آن بازديد و با توضيحات 
پيمانكاران و مجريان احداث سد سياه بيشه در جريان مزيت ها و 
ويژگي هاي اين سد قرار گرفت.  نيروگاه سياه بيشه شامل 4 واحد 
260 مگاواتي مي باشد كه با بهره برداري از آن 1040 مگاوات برق 
وارد مدار خواهد شد. خودراه اندازي، افزايش عمر نيروگاه هاي 
حرارتي، تنظيم ولتاژ شبكه، كنترل فركانس شبكه، قابليت ذخيره 
گردان در شبكه، پاسخ سريع به تغييرات ناگهاني بار، ذخيره انرژي 
الكتريكي، افزايش پايداري و باالبردن قابليت اطمينان شبكه و 
تقليل هزينه هاي ناشي از توقف و راه اندازي مجدد نيروگاه هاي 
حرارتي از جمله مزيت هاي بهره برداري از نيروگاه تلمبه ذخيره اي 

سياه بيشه است. 
طرح سد و نيروگاه سياه بيشه كه در 125 كيلومتري شمال 
تهران و 10 كيلومتري شمال تونل كندوان در مسير رودخانه 

چالوس قرار دارد، داراي دو سد باالدست و پايين دست مي باشد 
كه در مواقعي كه مصرف برق در كشور كم و توليد كل نيروگاه ها 
بيش از مصرف باشد با مصرف برق موجود در شبكه برق كشور، 
آب انباشته شده در سد پايين دست به سد باال پمپاژ شده و در آن 
ذخيره مي شود و در ساعاتي كه نياز به مصرف برق بيش از توان 
توليدي نيروگاه هاي كشور باشد توربين هاي اين نيروگاه مانند 
نيروگاه هاي معمولي عمل كرده و با استفاده از ذخيره آب سد 
باالدست به توليد برق مي پردازد. سد باال دست از نوع سنگريزه اي 
با روكش بتني با ارتفاع 86 متر و حجم مخزن 3.6 ميليون متر 
مكعب بوده و سد پايين دست با ارتفاع 104 متر و حجم مخزن 
3.7 ميليون متر مكعب مي باشد. رييس جمهور با حضور در مركز 
كنترل اين نيروگاه در تماس تلفني با دست اندركاران راه اندازي 
اين نيروگاه كه در فاصله 70 متري زير زمين قرار داشتند ضمن 
تبريك افتتاح اين پروژه ارزشمند كه به لحاظ فني و بهره برداري 
از وضعيت زمين و مصرف انرژي پروژه اي ارزشمند به شمار 
مي رود، گفت: متخصصان كشور از توان نهفته در طبيعت در اين 
پروژه بهره برده و از آن براي تامين انرژي مورد نياز كشور استفاده 

مي كنند.

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 ادامهاجرايBoundWallاطرافمخزن
روزانهپروژهNGLخارگ

 محوطهسازيPowerBlockبلوارمیاني
سایتنیروگاهسیکلترکیبيیزد

IncinerationStackنصبتجهیزات 
LNGپروژهایرانX1922

  ادامهاجرايترنچبرقالحاقیهقراردادپروژه
NGLخارگ

FireHeaterTagNo.H1301نصبتجهیز 
LNGپروژهایران

اخبار سازمان

با حضور رييس جمهوري صورت گرفت

افتتاح سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه



اخبار سازمان

شركت فراب در راستاي حضور در بازار آفريقا و معرفي 
شركت به كارفرمايان مختلف در سطح قاره، براي اولين بار در 
 The Africa Transport and Infrastructure نمايشگاه
2013 در شهر ژوهانسبورگ كشور آفريقاي جنوبي شركت 

نمود. 
 اين رخداد ساليانه به صورت نمايشگاه و كنفرانس برگزار 
گرديد و با استقبال قابل توجهي از سوي صنايع ريلي آفريقا 
به خصوص سازمان هاي راه آهن كشورهاي آفريقايي روبرو 
به  را  خود  توانمندي هاي  مختلف  شركتهاي  همچنين  شد. 

شرح ذيل در اين نمايشگاه ارائه نمودند:
•Rolling stock manufacturers and 

component suppliers
•Signaling and telecommunications  

companies
• Equipment. Maintenance & Devices
• Enterprise & Asset Management

•Consulting Engineers & Construction 
companies
• All companies that work on railway Track 

& Stations  
• Freight & Logistics companies
• Legal firms or Financers and investors
• Safety and Training
• Passenger Rail solution providers

شانزدهمين  كه  امسال   Africa Rail 2013 نمايشگاه 
دوره خود را پشت سر گذاشت از 24 الي 26 ژوئن در شهر 
ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي برگزار گرديد كه پذيراي بيش 

از 2500 نفر شركت كننده از قاره آفريقا  بود.
 اكثر شركتهاي توليد كننده و برندهاي به نام بين المللي با 
بيش از 70 غرفه  از كشورهاي مختلف جهان و به خصوص 
بي  الكتريك،  اي  جنرال  آلستوم،  چون  معتبري  شركت هاي 
بي، بومباردير، زيمنس و... در اين نمايشگاه شركت داشتند.

نمايندگان 25 كشور و چندين سازمان بين المللی  از تاريخ 5 تا 
7 تير ماه در دانشگاه شريف حضور يافتند تا نقشه راه سازمان هاي 
بين المللي وابســته به سازمان ملل در زمينه استفاده ايمن از پساب 
را با هدف ظرفيت ســازي در ســطح فردي و ســازماني )دانش، 
مهارت، رويه ها، ســاختارها، راهبردها، قوانين و مقررات( و در 
ابعاد مختلف )بهداشتي، اقتصادي، زراعي، محيط زيستی( تنظيم 

و براي فاز بعدي پروژه به سازمان ملل متحد ارائه نمايند.
با توجه به ضرورت بازيافت آب و اهميت مسائل مربوط به مديريت 
پســاب ها و ايمن سازي آن به عنوان يكي از موضوعات مهم روز در 
دنيا، دانشگاه سازمان ملل متحد )UN University( در برنامه دهه 
توسعه آب سازمان ملل متحد )UN-WPDC( گردهمايي هايي 
را به صورت قاره اي با حضور اســاتيد و فعاالن اين عرصه در سراسر 
دنيا ازســال گذشــته تاكنون برگزار كرده است. پس از برگزاري اين 
نشست هاي مهم در سراسر جهان، برگزاری نشستی به عنوان جمع 
بندي كليه نشســت هاي برگزار شــده در اين خصوص ضروري به 
نظر رسيد. اين رويداد مهم توسط دانشگاه صنعتي شريف و وزارت 

نيرو و با همكاري دانشــگاه ســازمان ملل متحد )UNU(، سازمان 
 ،)WHO( سازمان بهداشت جهاني ،)FAO( خواربار و كشاورزي
 برنامه محيط زيست سازمان ملل )UNEP(، اينستيتو آب و انرژي، 
UNW-( محيط زيســت و سالمت دانشگاه سازمان ملل در كانادا
DPC(، كميتــه بين المللــي آبياري و زهكشــي )ICID(، برنامه 
دهه توسعه آب ســازمان ملل متحد )UN-WPDC( و مؤسسه 
بين المللي مديريت آب )IWMI( در محل ســالن نمايشگاه هاي 
دانشــگاه صنعتي شريف برگزار شد. حدود  35 نفر از نمايندگان 25 
كشور از چهار قاره )كشورهاي آلمان، هلند، استراليا، سوئيس، اسپانيا، 
ويتنــام، فيليپين، اندونزی، چين، پرو، مكزيــك، اكوادور، بوليوی، 
آفريقای جنوبی، موريتيس، غنا، پاكســتان، نپــال، اردن، هند، ايران، 
تانزانيا، سنگال، مصر و الجزاير( و نمايندگان سازمان هاي بين المللي، 
پيرو نشست هاي منطقه اي كه در طي دو سال گذشته برگزار شده بود، 
در اين دانشگاه گردهم آمدند. فراب در اين همايش و نمايشگاه جانبي 
آن كه در محل ســالن نمايشگاه های دانشگاه صنعتی شريف برگزار 

شد، مشاركت داشت .

سرخط اخبار شركت نوتاش

اجرايمحوطهسازيوتکمیلفعالیتهاي 
ساختمانيکارگاهسایتنیروگاهسیکلترکیبي

یزد

Steamاجرايرنگوسندبالست 
Condensate&Demineralize&

UtilityWaterTankپروژهNGLخارگ

 ادامهاجرايفعالیتهايسیویلساختمان
LNGپستپروژهایران

 تکمیلفعالیتهايساختمانيسالناصلي
WTPسایتنیروگاهسیکلترکیبيیزد

Water  فلزي اسکلت اجراي ادامه  
TreatmentPackageپروژهNGLخارگ

Solution after فونداسیون اجراي  
LNGپروژهایرانfilterS1203

براي نخستين بار و به منظور توسعه بازار صورت گرفت

حضور فراب در نمايشگاه حمل و نقل آفريقا 

مشاركت فراب در همايش بين المللي استفاده ايمن از پساب 



اخبار نارديساخبارداخلی

در گردهمايي مديران و كارشناسان شركت نارديس انجام شد

تجليل از برترين هاي نظام پيشنهادات
و تشريح آخرين وضعيت پروژه ها

به  نارديس  شركت  كارشناسان  و  مديران  گردهمايي 
منظور تبيين سياست هاي كلي شركت و تشريح آخرين 
وضعيت پروژه ها و همچنين تجليل از برترين هاي نظام 

پيشنهادات خرداد ماه در هتل الله تهران برگزار شد.
مدير عامل  پارسايي نژاد،  امير  مهندس  مراسم  اين  در   
شركت نارديس، با تبيين سياست هاي كلي شركت و ابراز 
خوشحالي از حضور نود درصدي پرسنل در نظر سنجي 
و رضايت بيش از 65 درصدي از عملكرد شركت نارديس 
گفت: كاري كه در شركت مرسوم است اين است كه تمام 
در  را  متعددي  جلسات  هستند  موظف  شركت  مديران 
در خصوص  از همكاران  نظر سنجي  ارزيابي  خصوص 
عملكرد شركت ترتيب دهند و از سوي ديگر تقاضاي ما از 
همكاران نيز اين است كه شركت را از نظرات خود محروم 
نكنند. مهندس پارسايي نژاد در ادامه سخنانش به آخرين 

وضعيت پروژه ها اشاره كرد:
پروژهاحداثایستگاهتقویتفشارگازنار:

انجام مذاكرات الزم  پيگيري و   در سال 91، مراحل 
اضافه  بحث  در  پروژه  مالي  مباحث  سازي  جهت نهايي 
كاري ها و آزادسازي ضمانتنامه ها طي شده و پيشرفت كلي 

پروژه 100درصد مي باشد.
نصب  اجرايي  عمليات   91 سال  در  ایالم:  پروژه
تجهيزات واحد تأمين بخار مراحل پاياني خود را سپري 
كرد و پكيج هاي Fire Boiler و... نيز راه اندازي شدند. 

پيشرفت كل پروژه هم اكنون 95.47درصد مي باشد.
پروژهفروزان:در سال 91 با وجود كندي عمليات تأمين 

و اجرا به علت عدم پرداخت مطالبات از جانب كارفرما، 
اقالم  باقي  تحويل  و  ساخت  مراحل  تسريع  و  پيگيري 
خريداري شده، اتمام فعاليت هاي اسپول سازي و رنگ و 
سند بالست و ساير عمليات اجرايي روي سكو  انجام شده  

و پيشرفت پروژه نيز  68.95درصد مي باشد.
پيگيري هاي  با   91 در سال  انجي:  ال ایران پروژه
يافت.   گشايش   LC پروژه،  مديريت  تيم  توسط  مستمر 
آخرين بازبيني مدل سه بعدي  اكثر يونيت ها انجام و بخش 
عمده اي از تجهيزات سفارش داده شده از كشور كره به 
سايت حمل شد اما با توجه به مشكالت مالي كارفرما، 
عمليات اجرا و نصب در كارگاه با سرعت كمي پيشرفت 
داشت. پيشرفت پروژه هم درحال حاضر  52.07 درصد 

مي باشد.
پروژهانجيالخارگ: در سال 91 الحاقيه قرارداد 
مربوط به عمليات ساختماني پست  اصلي، خريد و نصب 
تجهيزات 7 پست )Substation( و چهار عدد مخزن 
ذخيره با كارفرما نهايي گرديد. بخش عمده اي از تجهيزات 
پروژه به سايت حمل گرديد و علي رغم مشكالت مالي، 
داشت.  پيشرفت  سايت  در  اجرا  و  نصب  فعاليت هاي 

پيشرفت پروژه نيز  64.45درصد مي باشد.
بخش   91 سال  در  پارسجنوبي:  22-24 پروژه
مهندسي پروژه به پيشرفت تجمعي 98 درصدي رسيد. در 
بخش تأمين، قسمت عمده اي از تجهيزات به سايت حمل 
شد و در بخش اجرا نيز عمليات نصب مكانيكال مخازن 
نه گانه تكميل شد و ساير فعاليت هاي اجرا و نصب نيز با 

سرخط اخبار شركت نوتاش
 سنگچینيدیوارحائلسایتنیروگاهسیکل

ترکیبيیزد

  عملیاتتنظیملولهپاییندستشیرپروانهاي
واحدهاي1و2و3نیروگاهبرقآبيسیمره

اجرايعملیاتلولهکشيسیستماطفاءحریق 
تونلپروژهزیرگذرتهرانتبریز

 تنظیماتنهایياستاتورواحد2جهت
گروتریزينیروگاهبرقآبيسیمره

نمایيازطبقهتوربیننیروگاهبرقآبي 
سیاهبیشه



مراحل ساخت هشت دســتگاه پمپ )شامل 5 دستگاه 
پمپ موتوري، 1 دســتگاه پمپ ديزلي و 2 دستگاه جوكي 
 FIRE WATER پمپ( از 12 پمپ بسته خريد آتش نشانی
PUMPS (EQ064) پااليشــگاه نفت ستاره خليج فارس 
در كارخانه شــركت پتكو )پيمانكار شركت نارديس( در 

تبريز به اتمام رسيد.
 پس از تكميل مراحل بازرســي، تست و رفع مغايرتها 
درجلسه مورخ 1392/2/18 پس از تاييد، پمپ هاي مذكور 
به سايت حمل و بر روي فونداسيون هاي اجرا شده نصب 

گرديد. 

ساخت، تكميل و نصب هشت عدد پمپ آتش نشانی
 در  پااليشگاه ميعانات گازي بندرعباس

سرخط اخبار شركت نوتاش

پروژه تونل کابل سیني عملیات اجراي  
زیرگذرتهرانتبریز

 نمایيازشیرکروينیروگاهبرقآبيسیاهبیشه

 عملیاتنصباسپولوGCBباسداکت
واحد2نیروگاهبرقآبيسیمره

DEادامهعملیاتپایپینگخطوطروغن 
Breacketواحد2نیروگاهبرقآبيسیمره

 وضعیتنصبتجهیزاتپیتتوربینواحد
1نیروگاهبرقآبيسیاهبیشه

 فعالیتهايلولهکشيروزمیني–کارگاهرنگ

وسندبالستپروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

سرعت مناسبي پيشرفت داشت. هم اكنون  پيشرفت پروژه   
78.54 درصد مي باشد.

پروژهستارهخلیجفارس: در سال 91 مديريت پروژه، 
با كارفرما  برنامه زمانبندي را  ارزيابي پيشرفت و  سيستم 
و  تفصيلي  مهندسي  مدارك  توليد  فرآيند  كرد.  نهايي 
اجرايي  تأمين و عمليات  و  پيگيري شد  مهندسي خريد، 
سايت نيز با سرعت مناسبي درجريان بود.پيشرفت پروژه 

هم 40.16درصد مي باشد.
پااليشگاه  پروژه   91 سال  در  کیش:  پاالیشگاه پروژه
كيش با محدوده كاري توافق شده در HOA آغاز گرديد و 
فعاليت هايي چون صحه گذاري مدارك پايه مهندسي پروژه، 
تعريف Scheme هاي فرآيندي، انعقاد قرارداد اجرا جهت 
عمليات اجرايي در سايت و   پيگيري ها جهت تأمين مالي 

پروژه صورت گرفت.هم اكنون پيشرفت پروژه 20.92درصد 
مي باشد. مديرعامل شركت نارديس پس ازارائه اين آمارها 
و در پايان سخنانش، از تالش جمعي همكاران در جهت 
بهبود عملكرد شركت تشكر كرد. در پايان اين مراسم نيز 
از آقاي عليرضا رضايتمند به منظور كسب رتبه اول نظام 
پيشنهادها با عنوان بهترين كار كارشناسي پيشنهاد تا مرحله 
اجرا، سيد علي مرتضوي كسب رتبه دوم به دليل بيشترين 
و خانم سميه  پيشنهادات  نظام  از  پيشنهاد مصوب  تعداد 
سعادتمند كسب رتبه سوم به دليل بيشترين همكاري در 
پيشنهاد پذيرفته شده،با اهداي جوايزي، تقدير به عمل آمد 
و از  مريم محمدي، افشين پناهي، اميرحسين نجفي، امير 
خداياري،  رسول  ماهوتچيان،  اشكان  دستيان،  باال  محمد 
فرشاد عابدين حسين آسودگان و رضا ملكي نيز تقدير شد.



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
 AC (OBMB) توزیعسیستم تابلوهاي  

نیروگاهبرقآبيسیاهبیشه

 فعالیتهايلولهکشيروزمیني–کارگاه
اسپولسازيپروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

 عملیاتراهاندازيسیستمDCنیروگاهبرق
آبيسیمره

 فعالیتهايلولهکشيروزمیني–شروعلوله
کشيسایتپروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

 فعالیتهايبرق–اجرايسینيکابلساب
استیشنواحد26پروژهپاالیشگاهستارهخلیجفارس

اخبار توبا

شركت توبا در راستاي فعاليت هاي توسعه بازار خود در 
نصب  و  ساخت  طراحي،  پروژه  اخذ  به  موفق  جديد،  سال 
گرديد،  آمل  شهرستان  در  هراز  سد  انحراف  تونل  دريچه 
كارفرماي اين طرح موسسه سيد الشهدا )قرب كربال( مي باشد 
حال  در  شركت  دو  بين  قرارداد  انعقاد  مراحل  اكنون  هم  و 

انجام مي باشد.
شركت توبا تالش دارد با اجراي موفق اين پروژه، زمينه 
توسعه همكاري هاي خود را با مجموعه قرارگاه خاتم االنبياء  
مشترك،  كاري  حوزه هاي  ساير  و  هيدرومكانيك  حوزه  در 

فراهم كند.

ساخت تجهيزات پروژه داريان در محدوده ساخت داخل با 
سرعت مناسب در حال پيشرفت مي باشد. در حوزه تامين مواد، 
عمليات تامين مواد هسته روتور )Rotor Rim Sheets( در 
شركت SAAB سوئد انجام پذيرفته و عمليات بارگيري و حمل 
آن به كشور در حال انجام مي باشد، همچنين تامين مواد قطعات 
Distributor واحد دوم و سوم نيز در دستور كار قرار گرفته 

و در حال انجام مي باشد. در بخش توربين، عمليات پيش مونتاژ 
كارخانه اي  Spiral Case  و Stay Ring واحد دوم در شركت 
هپكو خاتمه يافت و پس انجام دمونتاژ، تجهيزات مربوطه به 
سايت ارسال شد. در بخش ژنراتور، عمليات مونتاژ مجموعه 
Stator Frame  واحد اول به پايان رسيده و جوشكاري آن در 

مراحل پاياني خود قرار دارد.

پروژه هيدرومكانيك سيمره با سرعت مناسبي در حال پيشرفت 
مي باشد به طوري كه تا كنون عمليات ساخت  مربوط به  قطعات ثابت 
فلزي آشغالگيرها و قطعات ثابت فلزي دريچه هاي ورودي خاتمه يافته 

وقطعات مربوطه به سايت ارسال شده است، و آماده نصب مي باشد. 
در خصوص پنلهاي آشغالگيرهاي ورودي، دريچه هاي چرخدار 
ورودي و همچنين قطعات دريچه استاپالگ سگمنت 2 نيز پيشرفت 
مطابق برنامه بوده و هم اكنون بخش عمده كار شامل تامين متريال، 
برشكاري، مونتاژ، جوشكاري و سنگ زني خاتمه يافته و  قطعات آماده 

رنگ آميزي و ارسال مي باشند. 

پيشرفت ساخت تجهيزات پروژه داريان

پايان عمليات ساخت قطعات ثابت فلزي دريچه هاي ورودي
پروژه هيدرومكانيك سيمره

پروژه طراحي، ساخت و نصب دريچه تونل انحراف سد هراز 

پيشرفت ساخت تجهيزات پروژه داريان



سرخط اخبار فراب

اخبار شركت تجارت و سرمايه

پروانهای شیر Penstock به باالدست لوله جوشکاری عملیات
واحدهای1و2و3سیمره

DistributerوSpiralCaseادامهعملیاتنصبوتنظیماتاولیهمجموعه
واحداولپروژهآزاد

عملیاتراهاندازیسیستمACطرحسیمره

ادامهفعالیتهايمربوطبهعملیاتساختمانينیروگاهبا
بتنریزيدیوارهاياصلي

اتمامنصببخشباقیماندهاسکلتفلزي
توربینهالبخشبخارطرحداالهو

ادامهعملیاتنصبSpiralCaseو
Stayواحداول،نصبStayRing
Ringواحددوموشروعفعالیتهاي

مربوطبهنصبSpiralCaseواحددوم

طرح  نيروگاه اومااويا
• اتمام مونتاژ دستگاه حفاري TBM در 

پرتال خروجي تونل بلند 
• اتمام نصب ســازه فلــزي كارخانه 
ســگمنت و ادامه نصب تجهيزات داخل 

كارخانه

گزارش طرح پارسيان:
• حمل توربين و Lube Oil واحد هاي 1 

تا 4 بر روي فونداسيون هاي مربوطه
  HVAC و پكيج GIS حمل تابلوهاي •

به كارگاه
• استقرار فيلترهاي Air Inlet واحدهاي 

1 تا 4 بر روي استراكچرهاي مربوطه

توسعه حضور در بازار حمل و 
نقل فوق سنگین کشور

پس از حمل موفق  اقالم فوق سنگين 
پروژه هاي گروه فراب، شركت تجارت 
و سرمايه به تدريج بازار خود را توسعه داده 
و در حال جذب پروژه هاي جديد از ساير 
برگزار  مناقصه  آخرين  در  شركت هاست. 
شده توسط شركت آذراب، شركت تجارت و 
سرمايه به عنوان نفر اول، مناقصه قرارداد حمل 
2 دستگاه مخزن 85 تني متعلق به پروژه  فاز 
19 پارس جنوبي را منعقد نمود.  الزم به ذكر 
است طي 6 ماه گذشته شركت موفق به اجراي 
حمل بلوك هاي 70 تني پروژه بزرگراه صدر، 
انتقال قطعات 120 ،60 و 40 تني دستگاه حفار 
)TBM(  خط 3 مترو تهران و انتقال ترانس 

قدرت 138 تني نيروگاه گيالن شده است.

راه اندازي سامانه خريد و فروش 
سهام بین همكاران

و  خريد  امكان  نمودن  فراهم  درجهت 
فروش مستقيم سهام شركت تجارت و سرمايه 
گروه فراب )همكاران شركت فراب و شركت 
هاي وابسته(، سيستم مورد نياز دراين زمينه 
طراحي و در اينترانت شركت فراب  قرار 
داده شد و بدين ترتيب امكان خريد و فروش 
سهام بين متقاضيان فراهم گرديد.  همكاران 
گروه مي توانند با ورود به سايت اينترانتي اين 
شركت،  اقدام به تبادل سهام نمايند. سهامداران 
خارج از گروه نيز جهت استفاده از اين امكان 
 مي توانند درخواست مكتوب خود را به نشاني

 inv.co@farab.com  ارسال نمايند. 



سرمايه گذاري شركت Google در ساخت نيروگاه 
خورشيدي )آفريقاي جنوبي( 

شركت Google كه به عنوان غول دنياي اينترنت شناخته مي شود، 
نيروگاه  ساخت  براي  دالر  ميليون   12 مبلغ  كه  است  كرده  اعالم 
خورشيدي 96 مگاواتي Jasper Solar سرمايه گذاري مي كند. هزينه 
ساخت اين نيروگاه 260 ميليون دالر خواهد بود و انرژي توليدي آن 
در تامين برق مورد نياز بيش از 30 هزار خانوار مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. آفريقاي جنوبي برنامه دارد تا سال 2030 بيش از 18 

گيگاوات ظرفيت براي استفاده از انرژي هاي نو ايجاد كند.

ساخت سد نيروگاه برق آبي
توسط يك شركت تركيه اي )اوگاندا( 

قرارداد ساخت سد نيروگاه برق آبي 600 مگاواتي Ayago به شركت 
تركيه اي Mapa Construction ابالغ شد. هزينه تقريبي ساخت 
اين نيروگاه 1.9 ميليارد دالر است. تفاهم نامه همكاري بين شركت 
Mapa و وزير توسعه انرژي و معادن اوگاندا نيز به امضاء رسيده 
است. ساخت اين نيروگاه در دو فاز انجام مي شود كه در فاز اول 
ظرفيت 350 مگاوات و در فاز دوم ظرفيت 250 مگاوات راه اندازي 

خواهد شد.

اتمام ساخت نيروگاه خورشيدي
 توسط شركت Sharp )تايلند( 

مگاواتي  نيروگاه 84  ساخت  كه  كرد  اعالم   Sharp ژاپني  شركت 
اتمام رسانده  به  تايلند  استان Lop Buri كشور  خورشيدي را در 
است. اين نيروگاه يكي از بزرگترين نيروگاه هايي است كه تاكنون در 
كشور تايلند ساخته شده است. كشور تايلند برنامه دارد تا سال 2016 
بيش از 96 مگاوات و تا سال 2022 بيش از 500 مگاوات ظرفيت براي 
استفاده از انرژي خورشيدي ايجاد كند. اوايل امسال نيز شركت آلماني 
Conergy سفارشي براي ساخت نيروگاه خورشيدي 31.5 مگاواتي 
در كشور تايلند دريافت كرده است كه نشان از برنامه ريزي بلند مدت 

اين كشور در استفاده از انرژي هاي نو دارد.

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

Sayano- راه اندازي اولين واحد نيروگاه برق آبي
Shushenskaya )روسيه( 

Sayano- مگاواتي   3200 نيروگاه  واحد  اولين 
Shushenskaya طبق اعالم شركت JSC RusHydro، به 
بهره برداري رسيد. نيروگاه داراي پنج واحد 640 مگاواتي است كه 
فرآيند بازسازي آن توسط شركت RusHydro در حال انجام 
است. در سال 2009 در پي بروز يك حادثه و نفوذ آب به داخل 
نيروگاه، تجهيزات و ساختمان آن دچار آسيب جدي شد و بيش 

از 75 نفر نيز جان خود را از دست دادند. 

محمدرضا 
نازآبادي *

سرمايه گذاري بانك اروپايي براي ساخت نيروگاه 
حرارتي )لهستان( 

بانك EIB موافقت خود را براي سرمايه گذاري 140 ميليون يورويي براي 
ساخت نيروگاه سيكل تركيبي Stalowa Wola اعالم كرده است. اين 
نيروگاه داراي ظرفيت 450 مگاوات است و با ساخت آن، از مصرف 
بيش از 100 هزار تن ذغال سنگ در سال جلوگيري مي شود. ساخت اين 
نيروگاه در سال 2015 به پايان مي رسد و توانايي توليد 3500 گيگاوات 

ساعت در سال را دارد.

  Block 2 تامين توربين هاي گازي نيروگاه حرارتي
توسط شركت آلستوم )تايلند( 

قرارداد ساخت نيروگاه سيكل تركيبي 850 مگاواتي Block 2 توسط 
 Sumitomo به كنسرسيوم آلستوم و شركت ژاپني EGAT شركت
Corporation ابالغ شد. سهم آلستوم از اين قرارداد مبلغ 225 ميليون 
يورو كه شامل تامين دو توربين گازي GT26، توربوژنراتورها، سيستم 
HRSG، توربين بخار و سيستم كنترلي است.  شركت EGAT به عنوان 
بزرگترين توليد كننده برق در تايلند فعاليت مي كند و تاكنون بيش از 13000 
مگاوات نيروگاه احداث كرده است كه تقريباً 47.8 درصد از نياز برق 

مصرفي تايلند را تامين مي كند.
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Pintado ساخت نيروگاه بادي
 از سوي شركت Vestas )اروگوئه( 

به   Pintado مگاواتي   90 بادي  نيروگاه  ساخت  قرارداد 
شركت دانماركي Vestas واگذار شد. طبق اين قرارداد، اين 
 شركت مسئوليت نصب و راه اندازي 30 توربين بادي از نوع

 V112-3.0 MW بر عهده دارد. ساخت و تحويل توربين ها 
دراواخر سال 2013 به اتمام مي رسد و انتظار مي رود نيروگاه در 
اواسط سال 2014 به بهره برداري برسد. كشور اروگوئه برنامه 
دارد تا سال 2015 ظرفيت استفاده از انرژي هاي نو را به 1000 

مگاوات افزايش دهد.

ساخت نيروگاه بادي توسط شركت EGP  )برزيل( 
شركت ايتاليايي Enel Green Power شروع به ساخت سه 
نيروگاه بادي در كشور برزيل به مجموع ظرفيت 192 مگاوات 
ظرفيت 56  با   Curva Dos Ventos نيروگاه  است.  نموده 
مگاوات، نيروگاه Fontes dos Ventos با ظرفيت 80 مگاوات 
نيروگاهي  سه  مگاوات،   56 ظرفيت  با   Modelo نيروگاه  و 
هستند كه اين شركت براي ساخت آنها مبلغ 330 ميليون دالر 
اين  توسط  شده  توليد  انرژي  مجموع  مي كند.  سرمايه گذاري 

نيروگاه ها 770 ميليون كيلووات ساعت در سال خواهد بود.

 Cambambe II تامين تجهيزات نيروگاه برق آبي
از سوي شركت Voith )آنگوال( 

 Cambambe قرارداد تامين تجهيزات نيروگاه 700 مگاواتي
II به ارزش 100 ميليون يورو به شركت Voith ابالغ شد. طبق 
اين قرارداد، شركت Voith تامين و نصب چهار توربين، ژنراتور 
و سيستم هاي كنترلي را بر عهده دارد. اين شركت اخيراً مراحل 
بازسازي نيروگاه Cambambe I را نيز به اتمام رسانده است 
كه افزايش 40 خروجي نيروگاه را در پي داشته است. همچنين 
در كشور اتيوپي، تجهيزات نيروگاه برق آبي Gilgel Gibe II نيز 
توسط اين شركت تامين شده است كه نشان از فعاليت بلند مدت 

شركت Voith در كشور هاي آفريقايي دارد. 

راه اندازي نيروگاه برق آبي Grodneskaya )بالروس( 
نيروگاه 18.8 مگاواتي Grodneskaya كه روي رودخانه 
Neman قراردارد، به بهره برداري رسيد. تامين تجهيزات اين 
نيروگاه 139 ميليون دالري، توسط شركت Mavel و تامين مالي 
پروژه توسط بانك Czech Export انجام گرفته است. شركت 
مگاوات  تا 30  كيلووات  توربين هاي 30  در ساخت   Mavel
فعاليت مي كند و اين پروژه اولين حضور اين شركت در كشور 

بالروس است. 

ساخت بزرگترين نيروگاه برق آبي دنيا در كنگو )كنگو( 
بزرگترين نيروگاه برق آبي دنيا به نام Grand Inga با ظرفيت 
40 هزار مگاوات روي رودخانه كنگو ساخته خواهد شد. در حال 
حاضر، بزرگترين نيروگاه برق آبي دنيا Three Gorges نام دارد كه 
در كشور چين ساخته شده است و داراي ظرفيت 22500 مگاوات 
كل  معادل يك سوم   Three Gorges نيروگاه است. ظرفيت 
ظرفيت توليد برق ايران است و حدود سه برابر بزرگترين نيروگاه 
 Three  و  Sinohydro اتمي دنيا برق توليد مي كند. شركت هاي
Gorges Corporationاز كشور چين، Daewoo-Posco از 
كشور كره، SNC Lavalin از كشور كانادا از جمله شركت هايي 
هستند كه در ساخت اين نيروگاه همكاري خواهند كرد. ساخت اين 

نيروگاه در اكتبر سال 2015 شروع خواهد شد.

 South واگذاري تعميرات و نگهداري نيروگاه حرارتي
Humber Bank به شركت آلستوم )انگلستان( 

 Centrica شركت  طرف  از  يورو  ميليون   120 ارزش  به  قراردادي 
Energy به شركت آلستوم براي ارائه خدمات تعميرات و نگهداري 
نيروگاه South Humber Bank ابالغ شد.  طبق اين قرارداد، شركت 
 GT13E2 آلستوم انجام خدمات تعميرات و نگهداري پنج توربين  گازي
را بر عهده دارد. همچنين عالوه بر تامين قطعات مورد نياز، شركت آلستوم 
نفرات فني را نيز براي انجام بازرسي و تعميرات در اختيار كارفرما قرار 
مي دهد. نيروگاه South Humber Bank از نوع سيكل تركيبي  و 

داراي ظرفيت 1260 مگاوات است. 

تامين تجهيزات دو نيروگاه حرارتي
 از سوي شركت زيمنس )الجزاير( 

 Ain Arnat و Ras Djinet شركت زيمنس، تجهيزات نيروگاه هاي
را  تامين مي كند كه از نوع سيكل تركيبي هستند. مجموع ظرفيت اين دو 
نيروگاه بيش از 2000 مگاوات بوده و برق مورد نياز بيش از پنج ميليون 
خانوار را در كشور الجزاير تامين خواهد كرد. در اين قرارداد، شركت 
زيمنس تامين شش توربين گازي SGT5-4000F، شش توربين بخار 
SST5-3000 و شش ژنراتور SGen5-2000H را بر عهده دارد. 
همچنين پشتيباني فني و نصب و راه اندازي آن نيز توسط شركت زيمنس 

انجام خواهد شد. 
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جزیيات ماراتن جدید نفتي ایران و كشورهاي عربي

 ایران در صدر بزرگ ترین دارندگان ذخایر گاز جهان

سوآپ نزدیك به 1/8 ميليارد متر مكعب
 گاز جمهوري آذربایجان  به جمهوري نخجوان از طریق ایران
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شركت بي پي در گزارش آماري سال 2012 خود، ايران را بزرگترين دارنده 
ذخاير گاز طبيعي جهان اعالم كرد.

شركت بي پي انگليس در گزارش آماري خود كه در روز  22 خرداد منتشر كرد 
براي نخستين بار برآوردها را درباره ذخاير گاز طبيعي جهان كاهش داد و با تجديد 
نظر درباره ذخاير گازي روسيه و كاهش برآوردها درباره ذخاير گاز اين كشور، 
ايران را بزرگ ترين دارنده ذخاير گاز جهان اعالم كرد. براساس بررسي آماري 
جهان انرژي شركت بي پي، اين شركت ذخاير اثبات شده جهان را تا پايان سال 
2012 ميالدي 187/3 تريليون متر مكعب اعالم كرد كه اين رقم با سرعت كنوني 
توليد جهان براي حدود 56 سال كافي است. نخستين آمار ساالنه انرژي شركت 
بي پي در سال 1951 منتشر شد. اين شركت در گزارش سال گذشته ذخاير اثبات 
شده جهان را 208/4 تريليون مترمكعب اعالم كرده بود. كاهش 21 تريليون متر 
مكعبي برآوردها ي شركت بي پي درباره ذخاير گاز جهان معادل با حدود 7 سال 
مصرف جهاني گاز است. ذخاير گاز روسيه كه براي سال هاي زيادي بزرگ ترين 

دارنده ذخاير گاز جهان بود، از 44/6 تريليون مترمكعب در گزارش سال گذشته 
بي پي به 32/9 تريليون متر مكعب كاهش يافته است. شركت بي پي همچنين 
برآوردهاي خود درباره ذخاير گاز آمريكا را كاهش داد و اين ذخاير را 8/5 تريليون 
مترمكعب در سال 2012 اعالم كرد كه 0/3 تريليون از سال 2011 كاهش داشته 
است. ايران براي نخستين بار با 33/6 تريليون متر مكعب ذخاير گازي، درصدر 
فهرست بزرگ ترين دارندگان ذخاير گاز جهان قرار گرفت.  ذخاير گاز ايران نسبت 
به برآورد قبلي تغييري نداشته است. شركت بي پي همچنين برآوردها درباره ذخاير 
گاز تركمنستان را از برآورد قبلي 24/3 تريليون متر مكعب به 17/5 تريليون متر 
مكعب كاهش داد. در اين برآوردها، ذخاير گاز قزاقستان، ازبكستان و آذربايجان 
نيز كاهش يافته است. شركت بي پي همچنين ذخاير اثبات شده نفتي جهان را در 
پايان سال 2012 ميالدي 1/699 ميليارد بشكه اعالم كرد كه از 1/654 ميليارد بشكه 
برآورد شده در پايان سال 2011 اندكي افزايش داشته و براي تثبيت سطوح كنوني 

توليد جهان به مدت 53 سال كافي است.

يك  از  بيش  گذشته،  سال  هشت  در  ايران   
گاز جمهوري  مكعب  متر  ميليون   750 و  ميليارد 
كرده  سوآپ  نخجوان  جمهوري  به  را  آذربايجان 
است. در بازه زماني 2005 تا 2013 ميالدي، ايران 
يك ميليارد و 751 ميليون و 922 هزار و 800 متر 
مكعب گاز طبيعي وارداتي از جمهوري آذربايجان 
را به نخجوان سوآپ كرده است. بيشترين حجم 
ايران به نخجوان  سوآپ گاز آذربايجان از طريق 

 2012 سال  در  مكعب  متر  ميليون   347 ميزان  به 
گاز  يا سوآپ  معاوضه  قرارداد  است.  انجام شده 
آذربايجان در سال 2004 ميالدي  ايران و  طبيعي 
ميان مقام هاي انرژي تهران و باكو امضا شده است. 
بر پايه اين قرارداد 25 ساله، ايران روزانه نزديك 
به دو ميليون متر مكعب گاز تحويلي از جمهوري 
جمهوري  به  آستارا  مرز  طريق  از  را  آذربايجان 

نخجوان سوآپ مي كند.
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در نهايت امسال با بهره برداري نهايي از تمامي پروژه هاي در دست اجراي 
پااليشگاهي، عالوه بر افزايش ظرفيت توليد برخي از فرآورده هاي استراتژيك 
نفتي همچون بنزين، گازوئيل و سوخت هواپيما، ايران به يكي از بزرگترين 

توليدكنندگان گوگرد نفتي منطقه خاور ميانه تبديل مي شود.
همزمان با افزايش ظرفيت توليد گوگرد، به منظور حضور در بازار جهاني 
و  گرانول  يافته،  شكل  گوگردهاي  جديد  نسل  توليد  نفتي،  محصول  اين 
به  اين موضوع منجر  پااليشگاه هاي نفت كليد خورده است كه  بنتونيت در 

افزايش صادرات اين محصول نفتي به بازارهاي جهاني خواهد شد.
 در حال حاضر كشورهايي همچون آمريكا، چين، مراكش، روسيه، هند، 
مصرف  مهمترين  از  استراليا  آلمان،  مكزيك،  ژاپن،  كانادا،  تونس،  برزيل، 
كنندگان گوگرد بوده كه در اين بين كشورهاي آفريقايي ، چين، هند، پاكستان 

و برخي از كشورهاي اروپايي جز مهمترين مشتريان سنتي گوگرد ايران به 
شمار مي روند.

ايران،  كنار  در  اكنون  هم  ميانه  خاور  كشورهاي  بين  در  ديگر  سوي  از   
عربستان سعودي با 400 هزار تن، كويت با 800 هزار تن و امارات متحده 
عربي با 500 هزار تن از مهمترين توليدكنندگان گوگرد در پااليشگاه هاي نفت 
هستند كه كشورهايي همچون مصر، عمان، عراق و سوريه هم ظرفيت هاي 

پاييني براي توليد اين محصول نفتي در اختيار دارند.
 از اين رو ايران به منظور صادرات گوگرد نفتي به بازارهاي جهاني بايد با 
كشورهايي همچون امارات متحده عربي، كويت و عربستان سعودي رقابت 
كند كه هر كشوري كه توليد نسل جديد محصوالت گوگردي را جدي تر 

بگيرد قطعا در بازار حرف  هاي بيشتري براي گفتن خواهد داشت.



تامين خوراك پتروشيمي ایالم با راه اندازي مجتمع گاز و گاز مایع 3100

ساخت نخستين خط لوله ترانزیت شيل گس در چين 

بهره برداري از اولين 
مخازن بتني ذخيره 

نفت در گوره و اميدیه 
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پتروشيمی  دالری، خوراك  ميليون   1550 بودجه  اختصاص  با  همزمان   
ايالم تامين خواهد  شد. به گزارش شانا با اجرا و راه اندازی طرح احداث 
از گازهاي  غنی  مايعات گازی  استحصال  مايع 3100،  گاز  مجتمع گاز و 
مناطق  نفت  شركت  مدير عامل  فكور  مهدي   مهندس  می شود.  عملياتي 
مركزی ايران از اختصاص بودجه يك هزار و 550 ميليون دالری اين طرح 
خبر داد و افزود: اين طرح از آذرماه سال گذشته شروع شده و مدت اجرای 
آن سه سال می باشد. در اين طرح، پروژه تسطيح و محوطه سازی، و طراحی 
كمپ دوران ساخت تاكنون، EPC خدمات ژئوتكنيك و جابه جايی خطوط 

لوله دو حلقه چاه، مهندسي  پايه، پيشرفته و تهيه  اسناد انجام EPCF انجام 
شده و قرار است مهندسي  تفصيلی، خريد، اجرا و راه اندازی و همچنين  
تامين مالی طرح توسط پيمانكار انجام شود. فكور با اشاره به اينكه با ساخت 
كارخانه جمع آوری گازهاي همراه  نفت در غرب كشور روزانه حدود  270  
ميليون فوت مكعب گاز، جمع آوری و برای فرآورش به كارخانه گاز و گاز 
مايع 3100 منتقل می شود، تصريح كرد :گاز خشك استحصال شده جهت  
تزريق به ميادين نفتی چشمه خوش و دهلران  ارسال و ميعانات گازی نيز به 

ميزان روزانه 46 هزار بشكه به پتروشيمی دهلران منتقل خواهد شد.

 شــركت پتروچاينا كار روی ساخت نخستين خط لوله ترانزيت شيل گس در 
چين را آغاز كرد. به گزارش پايگاه خبری بلومبرگ، شركت پتروچاينا، بزرگ ترين 
توليدكننده نفت چين، ساخت نخستين خط لوله اختصاص يافته به ترانزيت شيل 
گس )گاز رســی( را آغاز كرد. شركت ملی نفت چين، شركت مادر پتروچاينا 29 
خرداد در بيانيه ای اعالم كرد: اين خط لوله 93 كيلومتری در بلوك چانگنينگ در 
استان سيچوان ساخته می شود و ظرفيت ترانزيت روزانه 4.5 ميليون مترمكعب گاز 
خواهد داشــت. اين خط لوله با خط لوله موجودی كه گاز را به استان يونان چين 
ترانزيت می كند، متصل خواهد شد. شركت پتروچاينا اطالعات درباره زمان تكميل 
يا توليد گاز از بلوك چانگنينگ را اعالم نكرده اســت. بنــا بر اعالم آمار وزارت 
منابع طبيعی چين و اداره اطالعات انرژی آمريكا، چين با داشــتن ذخاير برآوردی 
134.4 تريليون مترمكعب ذخاير شيل گس، بزرگ ترين دارنده اين نوع ذخاير در 

جهان  اســت. با آن كه چين برای توســعه ذخاير رسی خود با مشكالت فراوانی 
رو به روست، اما تحليلگران هنوز بر اين باورند كه چين تا سال 2030 به يكی از 
بزرگ ترين توليدكنندگان شيل گس تبديل می شود. بر اساس »برنامه پنج ساله« سال 

2011 تا 2015 چين برای بخش 
گاز طبيعی اين كشــور به دنبال 
توسعه بخش عظيمی از گازهای 
رسی در سال های 2016 تا 2020 
است. چين همچنين قصد دارد 
ظرفيت توليد شــيل گس خود 
را تا ســال 2015 به 6.5 ميليارد 

مترمكعب افزايش دهد.

 مديرعامل شركت متن پيشرفت فيزيكی مخازن 
ذخيره نفت در گوره و اميديه را به ترتيب 80 و 60 
درصد اعالم و تصريح كرد: اين مخازن نقش مهمي  
در اقتصاد كشور و ايجاد اشتغال برای مردم منطقه 

ايفا می كند.
برای  مخازن  اين  گفت:  قربانی  نادر  مهندس 
اولين بار در ايران به صورت بتنی ساخته شده كه 
در اميديه 4 مخزن با ظرفيت ذخيره 3 ميليون بشكه 
نفت و در گوره 6 مخزن با ظرفيت 4 ميليون بشكه 
نفت خام، نقش مهمي  برای اقتصاد كشور و ايجاد 
افزود:  قربانی  می كند.  ايفا  منطقه  اين  مردم  اشتغال 
65 درصد از كاالی مورد نياز پروژه تأمين شده و 
در صورت حمايت همه جانبه هيات  مديره شركت 
و   92 سال  پايان  تا  گوره  مخازن  ايران،  نفت  ملی 
اميديه تا اواسط سال 93 تكميل و قابل بهره برداری 

خواهد شد.
مخازن اميديه پشتيبان تأمين نفت، پايداری توليد 
خواهد  اصفهان  و  آبادان  نفت  پااليشگاه  تغذيه  و 
مارون،  نفت  زنجيرهای  اتصال  گوره حلقه  و  بود 
سليمان  مسجد  و  آزادگان  گچساران،  آغاجاری، 
است و نفت سبك و سنگين قبل از ارسال به پايانه 
صادرات نفت جزيره خارك، در اين مخازن ذخيره 
خواهد شد. اين مخازن در مواقع بحرانی، پشتيبان 
نفت  انتقال  طريق  از  كشور  انرژی  كننده  تأمين  و 
نفت خام  انتقال  يا  داخلی  پااليشگاه هاي   به  خام 
به پايانه هاي صادراتی خواهند بود و نقش حياتی 
 110 در  اميديه  مخازن  دارند.  اهميت   حائز  و 
كيلومتری اهواز  و 15 كيلومتری اميديه و مخازن 
بوشهر،   كيلومتری   150 بوشهر،  استان  در  گوره 

شمال غربی شهرستان  گناوه واقع است.
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امضاي یادداشت تفاهم گازي بين روسيه و ژاپن 

آغاز دوباره واردات نفتي شركت MPRL هند از ایران

ایران ميزبان سومين اجالس سران كشورهاي صادركننده گاز 

مدير اجرايي شركت MPRL هند در نامه اي كه به دست خبر گزاري رويترز 
رسيده اعالم كرده است كه در پي تامين پوشش داخلي بيمه اتكايي تا سقف 5 
ميليارد روپيه برابر با 84/14 ميليون دالر اين شركت كه از ماه آوريل واردات نفتي 
خود از ايران را متوقف كرده بود، اكنون قصد دارد اين روند را بار ديگر از سر گيرد.
عنوان  به   MPRL اختصاري  نام  با  مانگالور  پتروشيمي  و  پااليش  شركت 
بزرگترين مشتري نفت ايران در هند به دليل امتناع شركت هاي بيمه اي داخلي 
از پوشش بيمه اي شركت هاي پااليش كننده نفت ايران، واردات نفت از ايران را 
متوقف ساخته بود. اوپادهايا مدير اجرايي اين شركت در نامه اي كه به ويوك معاون 

وزارت نفت هند نوشته اعالم كرده كه شركت MPRL تمامي اقدامات الزم براي 
از سرگيري واردات و پااليش نفت ايران انجام خواهد داد. ماه گذشته هند به دليل 
كاهش قابل توجه واردات نفتي از ايران مشمول تمديد معافيتهاي تحريمي اياالت 
متحده آمريكا به مدت 180 روز ديگر شد. بر اين اساس هند در سال مالي منتهي 
به مارس 2013 نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 26/5 درصد كمتر از 
ايران نفت وارد كرده است. در اين نامه آمده است كه شركت بيمه اي جي آي سي 
اعالم كرده تا زماني كه معافيت هاي تحريمي اياالت متحده وجود دارد اين شركت 

مي تواند ادعاهاي تا 5 ميليارد روپيه را پاسخگو باشد.

 در جريان برگزاری نشســت هاي كارشناســان كشورهاي عضو مجمع جهاني 
صادركنندگان گاز و همچنين نشست فوق العاده وزرای اين سازمان، تهران به عنوان 
ميزبان سومين اجالس سران كشورهای صادركننده گاز تعيين شد.  در نشست فوق 
العاده وزارتی مجمع كشــورهای صادركننده گاز كه 8 تيرماه در  مســكو انجام شد، 
وزاری نفت و انرژی كشورهاي توليدكننده 42 درصد از گاز طبيعی جهان، آخرين 
وضعيت بازار عرضه و تقاضای گاز را مورد بررسی قرار دادند. پيش از اين نشست، 

كارشناسان كشــورهاي عضو گردهم آمده بودند و 
نقطه نظرات كارشناسانه خود را به منظور ايجاد تعادل 
مناســب بين عرضه و تقاضا در بازار انرژی جهان به 

بحث و تبادل نظر گذاشتند.
 موارد طرح شــده در جلسه كارشناسان و نشست 
وزرا در قالــب بيانيه ای در نشســت ســران مورد 
تصميم گيری و توافق ســران قرار گرفت. در  نشست 

سران اين سازمان كه در مسكو برگزار شد، رئيس جمهور  ايران و همتاي روسی اش 
در نشســت سران كشــورهای صادركننده گاز حاضر شده و در حاشيه آن ديداری 
با يكديگر داشــتند. ايران نوامبر ســال جاری ميالدی )كمتر از 5 ماه ديگر( ميزبان 
پانزدهمين نشســت وزرای كشــورهای صادركننده گاز جهان است. پس از آن نيز 
با رايزنی های صورت گرفته از ســوی مســئوالن ايرانی در سفر به مسكو، سومين 
نشست سران اين سازمان به ميزبانی تهران برگزار خواهد شد. سومين نشست سران 
اين ســازمان كه در انتخاب دبير كلی آن نقش تعيين 
GECF  را دارد و از آنجايي كه برگزاری پانزدهمين 
نشســت، نقش سازمان كننده دارد، موقعيت مناسبی 
برای كشورمان فراهم  شده تا در جريان ميزبانی خود، 
شايستگی ايران را در تصدی اين پست مهم  به ديگر 

اعضا اثبات كند.
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يك  ساخت  براي  تفاهمي   يادداشت  ژاپن  و  روسيه   
سايت  گزارش  به  كردند.  امضا  روسيه  در  ال ان جي  كارخانه 
شركت گازپروم روسيه، السكي ميلر، رئيس شركت گازپروم و 
ماسانوري تويوشيما، مديراجرايي شركت گاز فارايست ژاپن، 22 
ژوئن گذشته )اول تير( در حاشيه نشست بين المللي اقتصادي 
سنت پيتربورگ ديدار داشتند كه دو طرف در اين ديدار درباره 

همكاري هاي دوجانبه در بخش گاز گفت وگو كردند.
در نتيجه اين گفت وگوها يادداشت تفاهمي درباره ساخت 
يك كارخانه ال ان جي در منطقه والديوستك روسيه ميان دو طرف 
امضا شد. شركاي ژاپني در اين ديدار اعالم كردند، پيش بيني مي شود 
ادامه داشته باشد به همين  منظور  كه رشد تقاضاي گاز ژاپن 
برنامه هاي خود را بر اين اساس تنظيم خواهند كرد. روزنامه نيكي 
ژاپن پيش تر اعالم كرده بود: كنسرسيوم ژاپني به رهبري شركت 
تريدينگ هاوس ايتوچو احتمال دارد به منظور پاسخگويي به 
نيازهاي روبه رشد انرژي ژاپن تا شنبه آينده با شركت روسي 

گازپروم درباره ساخت يك كارخانه ال ا جي در روسيه به توافق 
برسد.بنا بر اعالم اين روزنامه، اين كنسرسيوم ژاپني و شركت 
گازپروم يك كارخانه توليد ال ان جي در منطقه والديوستك با 
تاسيس  ال ان جي  تن  ميليون   15 حدود  توليدساالنه  ظرفيت 
خواهند ساخت.در پي زلزله و سونامي دو سال پيش در ژاپن، 
اين كشور مجبور شد بسياري از نيروگاه هاي اتمي خود را تعطيل 
كند و همين مسئله سبب شد واردات ماهانه ال ان جي اين كشور 

به طور ثابت افزايش يابد.
امضاي  دنبال  به  كه  گازپروم  شركت  براي  پروژه  اين 
قراردادهاي جديد و بلندمدت با مشتريان گازي است، سودآور 

خواهد بود.
 اين كارخانه ال ان جي بر اساس برنامه زمانبندي شده در سال 
2016 به بهره برداري مي رسد و از سال 2017 نيز 10 ميليون تن 
توليد ال ان جي خواهد داشت كه 7 ميليون تن آن به ژاپن و 3 

ميليون تن ديگر به كره جنوبي عرضه خواهد شد.
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انتخاب نماینده عربستان به سمت ریاست بخش تحقيقات اوپك 

مخالفت آمریكا با صادرات نفت كردستان عراق به طور مستقل 

آغاز صادرات گاز ایران به عراق
 از تابستان امسال 

تمایل مهاراجه ها براي حضور
 در صنعت نفت ایران
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 در پي نشستي كه در مقر اصلي سازمان كشورهاي 
صادركننده نفت ) اوپك ( در وين برگزار شد نمايندگان 
اين سازمان به خبرگزاري رويترز اعالم كردند كه كانديداي 
معرفي شده  از سوي عربستان سعودي، گوي سبقت از 
كانديداي ايران ربوده و به سمت رياست بخش تحقيقات 

اوپك برگزيده شد.
عمر  انتخاب   ،Arabian Business گزارش  به 
عبدالمجيد از شركت آرامكو به سمت رياست تحقيقات 
اوپك كه پس از دبير كل، دومين جايگاه مهم و استراتژيك 
را در ساختار اين سازمان دارد به جانشيني حسن قبازرد  از 
كشور كويت انجام شده است.  طبق گفته يكي از نمايندگان، 
انتخاب كانديداي عربستان به اين سمت مي تواند شدت 
رقابت ميان ايران و عربستان را  براي تكيه بر سمت دبير كل 
به عنوان باالترين سمت اجرايي اين سازمان افزايش دهد. 

دبير كل در فرمول گذاري و سياست گذاري بازده نفت 
سازمان اوپك نقشي اساسي داشته و رياست هيات دبيران 
اين سازمان را عهده دار است. نمايندگاني كه در كنفرانس 
اخير اوپك شركت كرده اند اعالم كردند كه اعضا بر روي 
معيارهاي انتخاب فرد مورد نظر براي سمت دبير كل اوپك 
توافق كرده اند و در نهايت اين وزراي نفتي كشورهاي عضو 
هستند كه دبير كل را انتخاب خواهند كرد. گزارش ها حاكي 
است در حال حاضر همچنان مجيد المنيف نماينده پيشين 
عربستان در اوپك، سمير غضبان مشاور انرژي وزارت نفت 
عراق و غالمحسين نوذري وزير پيشين نفت با يكديگر 
رقابت دارند. طبق گفته يكي از نمايندگان اوپك عالوه 
بر بحث دبير كلي اين سازمان موضوع تعيين سقف جديد 
براي توليدات روزانه اوپك در نيمه دوم سال 2013 نيز در 

نشستي،  مورد بررسی قرار گرفت.

 معاون وزير نفت در امور گاز از آغاز صادرات گاز ايران به عراق از تابستان امسال 
خبــرداد و گفت: ايران در مجموع روزانــه 45 ميليون مترمكعب گاز به عراق صادر 
خواهد كرد. مديرعامل شــركت ملی گاز ايران درباره آخرين وضعيت قراردادهای 
خارجی به منظور صادرات گاز به كشورهای طرف قرارداد گفت: با توجه به قرارداد 
امضا شده ميان ايران و عراق، گاز ايران در تير ماه امسال به ميزان 25 ميليون مترمكعب 
به اين كشــور صادر خواهد شــد. وی گفت: صادرات گاز به عراق از دو نقطه ايالم و 
خرمشــهر به منظور تامين گاز نيروگاه ها و صنايع اين كشــور انجام و در مجموع 45 

ميليون مترمكعب گاز در روز به عراق ارسال خواهد شد.
مديرعامل شركت ملی گاز ايران قيمت صادرات گاز به عراق را بر اساس محاسبه 
نفــت خــام و فرآورده های نفتی اعالم و اظهار كرد: اين قيمت به قيمت گاز صادرات 
تركيه نزديك است. وی همچنين از پيشرفت روند گفت و گوها برای صادرات گاز 
به كشــورهای حوزه خليج فارس نيز خبر داد و گفت: مذاكرات با اين كشــورها در 

مراحل نهايی خود قرار گرفته است.

  كاتلين هايدن، سخنگوی شورای امنيت ملی آمريكا در واكنش به سخنان نخست وزير تركيه 
مبنی بر توافق اين كشور با منطقه خودمختار كردستان عراق و شركت نفتی اكسون موبيل برای 
اكتشاف نفت در اين منطقه گفت: صادرات نفت از كردستان عراق بدون موافقت دولت مركزی 

بغداد قابل قبول نيست.
هايدن همچنين در واكنش به توافقنامه احتمالی در اين خصوص كه اردوغان پيش از سفر به 
آمريكا به آن اشاره كرد، گفت: موضع واشنگتن درباره فروش و صادرات انرژی از عراق، ثابت 
و بدون تغيير است. اين مقام آمريكايی تاكيد كرد: آمريكا از صادرات نفت از عراق بدون تاييد 

دولت مركزی عراق حمايت نخواهد كرد.

 وزير نفت دستاوردهاي سفر به كشور هند و مذاكره با مسووالن اين كشور را 
تشريح كرد. رستم قاسمي اعالم كرد، كه هيات هندي شركت هاي نفتي اين كشور   
با هدف مذاكره براي حضور در پروژه هاي نفتي كشور به ايران سفر خواهند كرد. 
از مهمترين مواردي مورد مذاكره وزارت نفت ايران وهند صادرات گاز ايران به 

هند است. 
بعد از آغاز ساخت خط لوله صادراتي گاز ايران به پاكستان ، هند نيز با وجود 
فشارهاي غرب دوباره مذاكرات را براي واردات گاز از ايران آغاز كرد.واردات 
نفت خام هند از ايران از سال 2011 تحت فشار آمريكا كاهش يافت و از 18/1 
ميليون تن در سال 2011 -2012 با 26/5 درصد كاهش به 13/3 ميليون تن در سال 

2012-2013 رسيد.  
همچنين به گفته وزير نفت تمايل هندي ها براي سرمايه گذاري در بندر چابهار 
كه در 72 كيلومتري غرب بندر گوادار پاكستان واقع شده و با شهر زرنج در استان 
نيمروز افغانستان مرتبط است يكي ديگر از موارد مذاكره هيئت ايراني و هندي بود.
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حتي مجري هم 
حيرت زده بود. 

براي شما شايد 
عادي باشد كه حتما 
هم هست،اما براي 
يك غير فرابي،اين 

همه تعهد، اين 
همه انسجام و 

اين همه شور و 
شعور سازماني بي 
شك تامل برانگيز 

و حيرت آور بود.
شوخي نيست 
كه چند دقيقه 

به پا خيزي، به 
افتخار مديري كه 

چند سالي است 
از شركت رفته 

است،كاله از سر 
برداري،كف بزني و 

باالخره هم به اجبار 
بنشيني
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حتي مجري هم حيرت زده بود. براي شما شايد عادي 
باشد كه حتما هم هست،اما براي يك غير فرابي،اين همه 
تعهد، اين همه انسجام و اين همه شور و شعور سازماني 
بي شك تامل برانگيز و حيرت آور بود.شوخي نيست 
كه چند دقيقه به پا خيزي، به افتخار مديري كه چند سالي 
است از شركت رفته است،كاله از سر برداري،كف بزني 
و باالخره هم به اجبار بنشيني!  آن گاه مدير جديد كه 
آنقدر دوست داشتني و فروتن هست كه اليق ساعت ها 
سر پا ايستادن باشد،دست در دست مدير قديم،سن 
را قدم به قدم طي كند و اين تو باشي كه همچنان كف 
مي زني در حالي كه  اشك شوق در چشمانت حلقه زده 
است. اينها نه فيلم است و نه قصه! تمام آن چيزي است كه 
عصر دوازدهم تير ماه، در تاالر وحدت تهران اتفاق افتاد و 
من مجبورم عظمتش را در حد همين چند سطر،خالصه 
كنم. شايد از همين رو باشد كه صاحب نظران، سازمان ها 
را از لحاظ قدرت فرهنگی از يكديگر متمايز می كنند و 
مي گويند سازمان هايی كه دارای فرهنگ قوی هستند، 
اعضای آن به ارزش ها و مفروضات بنيادی سازمان 
فرهنگ  دارای  كه  سازمان هايی  درحاليكه  وفادارند 
ضعيف هستند، توافق كلی و احساس تعهد نسبت به 
سازمان در بين اعضاء كاهش می يابد. در سازمان هايی با 
فرهنگ قوی، وفاداری و وظيفه شناسی تقويت يافته و 
جابه جايی كاركنان كاهش می يابد. مطالعات كارشناسان 
و متخصصين نشان داده است، وجود فرهنگ های قوی 
و مثبت در سازمان ها برای دستيابی به تعالی و نوآوری 
يك ضرورت است.از مراسم مي گفتم؛ مراسمي كه بهانه  
برگزاري اش »يادمان بهره برداري از طرح هاي سنگ 
توده 2، سياه بيشه، گتوند، شيركوه، پروژه كينداروما  و 
بومي سازي طراحي توربين توسط شركت فراب و توبا« 
بود و دستاوردش همبستگي و تعصب سازماني؛حتي 

بيشتر از آن چيزي كه تاكنون از آن سراغ داشته ايم.
و  مديران  اكثريت  با حضور  كه  مراسم  اين  در 
كارشناسان و كارمندان شركت فراب و شركت هاي 
نوتاش،نارديس و توبا و با اجراي محمدرضا حسينيان 
مجري باتجربه تلويزيون برگزار شد، ابتدا مهندس 

رضا فرانوش مجري طرح سنگ توده 2 پشت تريبون 
رفت و پس از پخش كليپي درباره اين طرح،از ويژگي 
هايي گفت كه سنگ توده 2 را كم نظير كرده است.

وي در همين زمينه و با تشريح چرايي كم نظيري اين 
پروژه گفت: پروژه سد و نيروگاه سنگ توده 2 به دليل 
ويژگي هايش، در فراب كم نظير بود  زيرا  پروژه سد 
و نيروگاه سنگ توده 2 اولين طرح فراب  در خارج از 
كشور و اولين تجربه فراب در توربين كاپالن بود.  وي 
ادامه داد: همه اين موضوعات حساسيت خاصي براي 
پروژه ايجاد مي كرد كه خوشبختانه با كمك و همياري 
تيم پروژه و تمام اركان شركت، اين ماموريت به خوبي 
سرانجام يافت در واقع مي توانم با قاطعيت بگويم اگر 
تالش شبانه روزي همكاران نبود، ما به اين موفقيت 
چشمگير، به هيچ روي دست پيدا نمي كرديم. سعيده 
مدغم، مجري پروژه سياه بيشه هم در اين مراسم، پروژه 
سياه بيشه را  اولين پروژه در ايران دانست كه در زمان 
خود، به لحاظ سرعت باالي عملكرد آن به صورت 
پمپ و توربين در حوزه هاي مختلف راه اندازي شد. 
وي ادامه داد:  در اين زمينه دقت نظر و توانايي فني 
تاكيد  و  مهندسي مي ستايم  در بخش  را  همكارانم 
مي كنم كه اگر اين دقت نظر نبود، هيچگاه اين پروژه 
اين سرنوشت را پيدا نمي كرد. مدغم ادامه داد: ساخت 
داخل تجهيزات توربين از چالش هاي پروژه بود كه اين 
مهم با تالش ها و پيگيري هاي همكاران در شركت توبا 
و همچنين همكاران بخش هاي اجرايي و كنترل كيفيت 
فراب و تالش هاي همكاران در شركت هاي آذرآب و 

ماشين سازي اراك، به خوبي مرتفع گرديد.
وي افزود:مشكالت عديده پروژه اعم از مشكالت 
مالي و تامين مواد و تجهيزات از خارج كشور، تنها با 
تصميمات به موقع اجرايي و بازرگاني مرتفع شد و 
همچنين اقدامات آقاي دكتر دورعلي و همكارانشان 
يكي از نقطه عطف هاي پروژه بود كه قابل ستايش و 
تقدير است. مهندس قندهاري مجري پروژه نيروگاه 
سيكل تركيبي شيركوه يزد نيزدر اين مراسم، با برشمردن 
ويژگي هاي اين نيروگاه، از اجراي اين پروژه به عنوان 

يكي از موفق ترين پروژه هاي شركت فراب ياد كرد و 
اظهار اميدواري كرد كه نيروگاه سيكل تركيبي يزد، 
همواره الگويي موفق از ساخت يك نيروگاه اينچنيني 

براي شركت باشد. 
مهندس مهران لطفي هم در اين مراسم و پس از 
استراحتي كوتاه، سخنراني خود را براي مديران و 
همكاران شركت،ايراد كرد:» سالم و خير مقدم عرض 
مي كنم  تشكر  و  محترم.  همكاران  همه  به  مي كنم 
از اينكه دعوت ما را پذيرفتيد.با توجه به فرصت 10 
دقيقه اي، مطالبم را نوشته ام، كه از 10 دقيقه بيشتر نشود. 
راه اندازي و بهره برداري موفقيت آميز از نيروگاههاي 
كينداروما،  گتوند،  سياه بيشه،  سنگتوده 2،  برق آبي 
نيروگاه حرارتي يزد، و طراحي توربين نيروگاه آبي 
توسط شركت توبا، را به همه همكاران محترم گروه 
فراب در تهران و كارگاه ها تبريك عرض مي نمايم.

تالش گروهي همكاران محترم معاونت هاي اجرائي، 
همراهِي معاونت و مديريت هاي ستادي و همكاراِن 
پر افتخارشان، همكاران ارجمندم در كارگاه ها كه ماهها 
و سال ها زحمات زيادي را متحمل شدند، همكاران 
پر تالشمان در شركت هاي توبا و نوتاش و فراب 
اينترنشنال، همه و همه موجب به ثمر رسيدن اين 4 
پروژه بزرگ ملي در كشور و پروژه هاي سنگتوده 2 و 
كينداروما در خارج از كشور و ثبت افتخارهايي ديگر 

براي گروه فراب گرديد.  
در ادامه، نكاتي چند از معاونت و مديريت هاي 
ستادي و همچنين شركت هاي گروه را عرض مي نمايم : 

معاونت اجرايي نيروگاه هاي حرارتي و آبي:
تعامل  و  مثال زدني  مديريتي  با  كه  همكاراني 
معاونت  در  ديگر همكاران  با  بي نظير  دو جانبه اي 
شركت هاي  با  همچنين  و  ستادي  مديريت هاي  و 
توبا، نوتاش و فراب اينترنشنال، با وجود هيجانات و 
مشكالت مربوط به ايجاد هماهنگي بين ذينفعان متعدد 
پروژه ها، پروژه هاي مورد نظر را اجرا، راه اندازي و به 
مرحله بهره برداري رساندند، مراتب تشكر شركت را به 

گزارشي از حاشيه و متن مراسم يادمان بهره برداري از طرح هاي سنگ توده 2، سياه بيشه، گتوند، شيركوه، كينداروما  و بومي سازي طراحي توربين
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همكاران ما در 
سازمان بازرسي 
و كنترل كيفيت در 

شركت هاي فراب، 
توبا و نوتاش در 
تعاملي نزديك با 
يكديگر، توانستند با 
وجود محدوديت هاي 
موجود در تأمين 
تجهيزات با مراقبت 
و نظارت هاي مستمر 
در مرحله تأمين 
و اجرا، از تحويل 
و اجراي كار غير 
كيفي و غير منطبق 
جلوگيري كنند و 
همانند گذشته، در 
اجراي پروژه ها 
مبتني بر كيفيت 
مطلوب كمك كنند

شن
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ك
ش ي
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گ

استحضار همه آنها مي رسانم.

معاونتتوسعهطرحها:
همكاراني كه با تالش خود در سال 91 با اخذ 

پروژه هاي :
1- نيروگاه حرارتي پارس جنوبي

2-   نيروگاه حرارتي صنايع ملي مس
3-   نيروگاه آبي سردشت

4-   امضاي موافقت نامه نيروگاه تلمبه ذخيره اي 
آزاد،

بالغ بر 3000 ميليارد تومان بر پروژه هاي دردست 
شركت افزودند و همچنين در حوزه بازاريابي و اجراي 
معاونت ريلي با تالش همكاران اين حوزه شاهد اخذ 

و اجراي پروژه هاي زير بوده ايم:
1-  توسعه خط 1 متروي تهران

2-  مترو گلشهر تا هشتگرد
3-  تأسيسات تونل 9 كيلومتري قطار تهران -  تبريز

4-  خط 2 مترو مشهد
5-  خط 7 مترو تهران
6-  خط 3 مترو تهران 

آينده  و  كرد كه چشم انداز  ادعا  اكنون مي توان 
پروژه هاي ريلي در فراب روشن است.

معاونتبازرگاني:
به  اثربخش  و  قانوني، عملي  راه حل هاي  يافتن 
منظور كاهش اثرات تحريم و مشكالت بين المللي 
بر روند عقد قرارداد و تأمين انواع تجهيزات خارجي 
مورد نياز و همچنين تأمين تجهيزات از داخل كشور، 
تنها با تكيه بر تجارب گرانبهاي  همكاران بازرگاني 
شركت ممكن و ميسر شده است؛ همكاراني كه از زمان 
شركت در مناقصه تا عقد قراردادها، حضوري فعال 
دارند و در ادامه نيز در صورت بروز مشكل، گروه هاي 

اجرايي را ياري مي دهند. 

معاونتمهندسي:
كليه  انجام  در  ارجمندم  همكاران   زحمات  از 
شده  راه اندازي  پروژه هاي  مهندسي  فعاليت هاي 

زماني  كه  مي كنم  تشكر  زحماتي  از  سپاسگزارم. 
شروع مي شود كه هنوز زمزمه هاي حضور فراب در 
مناقصات پروژه ها مطرح است. زحماتي كه با شروع 
پروژه ، به منظور طراحي سيستم ها و تجهيزات شدت 

مي گيرد.
انتخاب ها  اصلي  ركن  تجهيزات،  تأمين  هنگام 
هستند و در زمان راه اندازي، براي كمك به همكاران 

اجرايي پروژه ها تالش هايشان به اوج خود مي رسد.
در  حتي  كه  مي نمايم  قدرداني  تالش هايي  از 
زماني كه پروژه ها خاتمه يافته اند و تيم هاي اجرايي، 
پروژه هاي ديگري را آغاز كرده اند، تداوم حضور آنها 
براي ارائه خدمات مهندسي به شركت و كارفرماهاي 
پروژه ها، موجب رضايت كارفرماها و اطمينان خاطر 
شركت است؛ خدماتي كه در فضاي كاري و اداري 
تنگ و پر تراكم، بدون حاشيه به شركت ارائه مي شود.

معاونتبرنامهریزيوتوسعهسیستمها:
توسعه  و  ريزي  برنامه  معاونت  همكاران  از 
سيستم ها كه با ارايه خدمات در طيفي وسيع و متنوع،  
بهتر  هرچه  اجراي  براي  را  الزم  ساخت هاي  زير 
پروژه ها فراهم مي كنند تشكر مي نمايم. همكاراني 
كه از زمان شركت در مناقصه و سپس برنامه ريزي 
و اجرا و كنترل و پايش پروژه درگير و همراه پروژه 
مي شوند تا زماني كه پروژه وارد فاز اختتام مي شود و 
بايد اطمينان حاصل كنيم كه همه فعاليت هاي مورد 
نظر به نحو مطلوبي به انجام رسيده اند. همكاران اين 
معاونت عالوه بر اموري كه مستقيما به پروژه ها مرتبط 
هستند، بسترهاي سازماني و حمايت هاي الزم را براي 
فعاليت ساير حوزه هاي ستادي و شركت هاي گروه 
نيز فراهم مي كنند. همكاراني كه بنا به مورد در جاي 
جاي شركت براي ارتقاي سازمان و حل و فصل مسائل 

تالش مي كنند.

معاونتمالي:
تالش همكاران معاونت مالي در پشتيباني مالي از 
عمليات اجرايي پروژه ها قابل تقدير است. چرا كه در 
طول دوره اجراي پروژه، اين همكاران حضور فعال و 

موثري در ارتباط با حل مشكالت مالي در تيم پروژه، 
كارفرمايان و پيمانكاران دارند. همچنين:

1- مديريت منابع مالي به نحوي كه در طول اجراي 
پروژه ها كمبود نقدينگي كمترين نمود ممكن را پيدا كند.

وجود  با  پروژه ها،  مالي  تأمين  مسائل  حل   -2
طرف  و  عامل  بانك  في مابين  كه  پيچيدگي هائي 

كارفرماهاي خارجي و داخلي وجود دارد.
3-   تأمين منابع مالي به منظور حفظ جريان نقدينگي 

مثبت پروژه هاي داخل كشور.
4- جمع بندي مسائل باقيمانده مالي پروژه ها مانند 
تسويه حساب نهايي با پيمانكاران و كارفرمايان و اخذ 
مفاصاحساب تأمين اجتماعي نيز از جمله فعاليت هاي 

همكاران گرامي معاونت مالي مي باشد.  

معاونتتوسعهمنابعانسانيوپشتیباني:
اين سازمان بزرگ با فعاليت هاي متنوعي كه اين 
تنوع كارها گاهي از فصلي به فصلي ديگر تغيير مي كند، 
هر واحد از شركت خدمات پشتيباني خاص خود را 
طلب مي كند. پراكندگي شديد جغرافيايي واحدهاي 
سرويس گيرنده )چه در داخل و چه در خارج كشور(، 
سايت هاي متعدد و پراكنده در كشور و حتي پراكندگي 
ساختمان هاي شركت در همين شهر تهران، مديريت 
و اداره متجاوز از 2000 نفر همكار و چندين مورد 
ديگر كه شرح همه آنها طوالني است، با زحمات 
وتالش هاي همكاران معاونت توسعه منابع انساني 
و پشتيباني است كه اين چنين سرحال و شاداب باقي 
مانده است و انشا اهلل نيز بماند. برگزاري خوب جشن 
امشب، خود نمونه و گوشه اي از فعاليت هاي اين 

عزيزان است. از ايشان سپاسگزارم.  

مدیریتبازرسيوکنترلکیفیت:
همكاران ما در سازمان بازرسي و كنترل كيفيت در 
شركت هاي فراب، توبا و نوتاش در تعاملي نزديك با 
يكديگر، توانستند با وجود محدوديت هاي موجود در 
تأمين تجهيزات با مراقبت و نظارت هاي مستمر در 
مرحله تأمين و اجرا، از تحويل و اجراي كار غير كيفي و 
غير منطبق جلوگيري كنند و همانند گذشته، در اجراي 

پروژه ها مبتني بر كيفيت مطلوب كمك كنند.

مدیریتایمنيوحراست:
از  نفر  با همكاري 400  ايمني و حراست  دفتر 
ايمني،  استقرار همكاران  و  نگهبان  عزيِز  همكاران 
گروه هاي پزشكي و آتش نشاني و مجوزات راديويي 
و شبكه گسترده بي سيم، به طور كامل سيستم ايمني و 

حراستي كارگاه ها را پوشش داده است.

معاونتپروژههايسرمایهگذاري:
شركت فراب از بين مجوزهاي سرمايه گذاري اخذ 
شده و عقد قراردادهاي صورت گرفته در اين زمينه، 
توانسته است نيروگاههاي حرارتي يزد و اسالم آباد و 
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همچنين تشكر و 
قدرشناسي خود و 

همه همكاران خوبم 
در جاي جاي گروه 

فراب را به جناب 
آقاي مهندس مهنما 

اولين مديرعامل 
شركت فراب كه 
نقش ايشان در 

راه اندازي و استقرار 
شركت و سازمان ما 
از خاطر هيچ كدام از 
ما زدوده نمي شود و 
جناب آقاي مهندس 

حاجي رسولي ها كه 
تالش هاي ايشان 
در توسعه، ارتقا، 

رشد و بهبود مستمر 
سازمان ما مثال 

زدني است، تقديم 
مي دارم
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گ نيروگاه هاي سنگ توده 2 و آزاد را با سرمايه گذاري 

2600 ميليارد تومان به اجرا درآورد كه دو واحد شيركوه 
و واحد اول سنگ توده 2 در حال بهره برداري است.

ضمن تشكر از همكارانم در اين معاونت، اميدواريم 
به زودي پروژه هاي سرمايه گذاري بيشتري را اجرايي 

كنيم. 

معاونتبهرهبرداريونگهداري:
هدف  با  نگهداري  و  بهره برداري  معاونت 
طرح هاي  كارفرمايان  تمايل  و  نياز  به  پاسخ گويي 
نگهداري  و  بهره برداري  همچنين  و  آبي  نيروگاه 
پشتوانه  به  و  شركت  سرمايه گذاري  طرح هاي  از 
همكاراني كارآمد و دانش فني و مهندسي شركت 
فراب شكل گرفت و در حال حاضر، بهره برداري از 
نيروگاه هاي گتوند، سنگتوده 2 و يزد را به عهده دارد 
و اخيراً نيز بهره برداري از نيروگاه سياه بيشه به اين 

معاونت واگذار شده است.  
در اين رابطه مديريت منابع انساني شركت مبتني بر 
يك روش صحيح و اصولي، همكاران جديد مورد نياز 
بهره برداري را از ميان شايسته ترين جوانان بومي هر 

منطقه با ضوابطي بسيار شفاف انتخاب نمود. 

پروژههايسیستمهاياندازهگیريهوشمند:
با اخذ پروژه هاي سيستم هاي اندازه گيري هوشمند 
در استان هاي  بوشهر و زنجان مجموعا شامل 400.000 
نقطه اندازه گيري هوشمند، اكنون، به دليل عملكرد 
مثبت و جلب اعتماد كارفرما و مشاور اين پروژه ها، 
فراب به يك شركت پيشرو در اين حوزه تبديل شده و 
واگذاري پروژه هوشمندسازي جزيره هرمز عالوه بر 

پروژه هاي قبلي به فراب، شاهد اين ادعاست. 

شرکتتوبا:
هر جا كه در پروژه هاي فراب صحبت از تأمين و 
يا ساخت تجهيزات پيچيده پيش مي آيد كه انجام آن 
مستلزم مديريت يكپارچه تأمين و ساخت است، پاي 

همكاران شركت توبا به ميان مي آيد.  بي شك اثِر 
زحمات اين عزيزان در قالب قطعات اصلي پروژه هايي 
ديده مي شود كه براي جشِن راه اندازي آنها گرد هم 
آمده ايم. زحمات ايشان در طراحي توربين نيز جاي 
خود دارد كه البته در بخش هاي بعدي مراسم، در مورد 

آن گزارش هاي خوبي ارائه خواهد شد.

شرکتنوتاش:
و  نوتاش  شركت  در  سخت كوشم  همكاران  از 
كارگاه هاي فراب كه در مقايسه با ديگر همكاران، 
دوري از خانواده را تحمل كرده و در شرايطي سخت تر، 
با امكانات رفاهي كمتر، ما را در نصب و راه اندازي 
پروژه ها، ياري مي كنند، تشكر و قدرداني مي نمايم. 
فراموش نكنيم كه به لحاظ استفاده از شناوري هاي 
زمان بندي در قبل از زمان نصب تجهيزات، همواره از 
نوتاش خواسته ايم بايد سريع تر كار كنند و الحق كه آنها 

هم هميشه اينگونه بوده اند.

احداثنیروگاهآبيکیندارومادرکشورکنیا:
به دنبال اجراي موفقيت آميز پروژه نيروگاه آبي تانا 
در كنيا توسط فراب و به منظور تداوم حضور فراب در 

كنيا در مناقصه نيروگاه آبي كينداروما شركت كرديم.
اين پروژه به داليل روش اجراِي بهتِر پيشنهاد شده، 
قيمِت پائين تر و همچنين رضايت كارفرماي پروژه از 
عملكرد شركت فراب در پروژه نيروگاه آبي تانا در كنيا، 

به فراب واگذار شد.
با وجود مشكالت خاص اين پروژه، مشكالت 
تحريم جهت ارسال كاال از ايران به كنيا، مشكالت 
بندر و گمركات كنيا كه باعث تأخير فراوان در تخليه 
و ترخيص كاالها از بندر مي گرديد، اين پروژه بدون 
هيچ تأخيري كاماًل  مطابق برنامه زمان بندي قرارداد 
با رضايت كامل كارفرما و مشاور به پايان رسيد. از 

همكارانم در اين پروژه تشكر مي نمايم.
همچنين از همكاران عزيزمان در شركت نارديس 
كه در طول مدت كوتاه فعاليت اين شركت، خدمات 
بزرگي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي رقم زده اند و 
امشب با حضورشان مشوق ديگر همكاران گروه فراب 
شدند، نهايت تشكر را دارم. پيش از پايان صحبت ها، 
بايد اشاره اي نيز به طراحي، ساخت و اجراي گاورنر 

نيروگاه آزاد داشته باشم كه براي اولين بار با مديريت 
استاد فرزانه جناب آقاي دكتر دورعلي و همراهي 
معاونت  در  عزيز  همكاران  پيگيرانه  مساعدت  و 
مهندسي به سرانجام رسيد و مفتخرم كه هم اكنون 
اعالم نمايم كه تست ها و آزمايش هاي اين تجهيز مهم 
و حساس در روز دوشنبه همين هفته با موفقيت به 
انجام رسيد. به دليل تازه بودن اين خبر، متأسفانه امكان 
ارائه برنامه اي خاص براي آن در امشب مقدور نشد 
ولي جا دارد كه از زحمات همه عزيزان درگير اين 
تجهيز و سيستم مهم تقدير شود. و در نهايت سپاس و 
قدرداني خود را از تالش بي شائبه همكاراني كه از بدو 
تأسيس شركت هاي گروه فراب تا كنون در دوره هاي 
زماني مختلف و در رده هاي سازماني متفاوت در بناي 
شركت هاي گروه فراب نقشي بر عهده داشته اند، ابراز 
مي دارم. همچنين تشكر و قدرشناسي خود و همه 
همكاران خوبم در جاي جاي گروه فراب را به جناب 
آقاي مهندس مهنما اولين مديرعامل شركت فراب كه 
نقش ايشان در راه اندازي و استقرار شركت و سازمان 
ما از خاطر هيچ كدام از ما زدوده نمي شود و جناب 
آقاي مهندس حاجي رسولي ها كه تالش هاي ايشان در 
توسعه، ارتقا، رشد و بهبود مستمر سازمان ما مثال زدني 
است، تقديم مي دارم. سزاوار اين دو عزيز گرامي، 
بيش از اين كلمات است كه هم من از ارائِه سزاوارانِه 
آن عاجزم و هم وقت كه ديگر به انتها رسيده است.« 
اتفاقي كه پس از سخنراني مدير عامل شركت و حضور 
مهندس حاجي رسولي ها براي تقديراز مجريان برخي 
طرح هاي شركت روي سن رخ داد،نمونه اي عالي از 
رهبري سازمان و تعهد سازمان به اين نوع خاص از 
رهبري بود زيرا همواره رهبران تاثيرگذار سازمان 
به عنوان عوامل تغيير شناخته مي شوند، نه حافظان 
وضع موجود. البته مي توان گفت كه رهبران تحول 
گرا، تاثيرگذار هم هستند: »اولين مشغله رهبري كمك 
به ايجاد انرژي مورد نياز براي رشد است.رهبر كسي 
است كه خود را به طرح چيزهاي جديد متعهد مي داند 
و تعهد وي، به تغيير انرژي مي دهد. رهبران با توسعه 
چشم انداز خود به تغيير انرژي مي دهند و ديگران را 
به چنين كاري ترغيب مي كنند«؛ و اين تمام آن چيزي 
است كه در شركت فراب در حال رخداد است و در اين 

مراسم تنها بخشي كوچك از آن جلوه گر شد. حاشيه هاي مراسم:

حضور احسان خواجه اميري در اين مراسم و اجراي 
ترانه هاي درخواستي،شور و شعف خاصي در تاالر وحدت 
و در ميان همكاران به وجود آورد تا حدي كه همكاران، 
بسياري از ترانه ها را با وي همخواني مي كردند. حضور 
ليلي افشار تنها بانوي ايراني كه در نوازندگي گيتار،درجه 
پرفسوري دارد و در بسياري از كشورهاي جهان برنامه اجرا 
كرده است،نيز در اين مراسم، مورد استقبال همكاران قرار 
گرفت. افشار در اين برنامه، قطعاتي از موسيقي محلي ايراني 

را با گيتار اجرا كرد. تهيه كليپي از سخنان مديران شركت 
درباره اين مراسم و پايان عمليات ساخت طرح هاي سنگ 
توده 2، سياه بيشه، گتوند، شيركوه، پروژه كينداروما  و بومي 
سازي طراحي توربين توسط شركت فراب و توبا نيز از 
ابتكارات جالب توجه روابط عمومي براي اين مراسم بود 

كه پخش آنها هم با استقبال همكاران مواجه شد. 
صرف شام در محوطه حياط تاالروحدت، پايان بخش 

مراسم دوازدهم تيرماه گروه فراب بود.
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موضوعسادهاست؛چگونگيبرخوردبامحیطزیستدرزمانساختسدونیروگاهپ
هايبرقآبي.نیروگاههایيکهدرمقایسهبارقبايخودبسیارهمدوستدارمحیطزیست
هستندوکمترینآلودگيرابرايمحیطزیستبهوجودميآورند.اماتاهمینحدهم
موضوعساختسدونیروگاههايبرقآبي،درموارديمسئلهسازشدهاست؛همانطور
کهمیدانیمتاچندسالآیندهجهانبابحرانبیآبیکمسابقهایدرطولعمرخود
مواجهخواهدشدودانشمندانسعیدارندباارائهروشهاییبهذخیرهآبپرداخته
وازهدررفتنآنجلوگیریکنندواینامرودرکنارآنتولیدانرژیازآب
موجبپیدایشعلممهندسیسدونیروگاههايبرقآبيشدهاست.اماازآن
سو،آلودگیوتخریبمحیطزیست،ازمهمترینمشکالتیاستکهامروزه
جهانباآنمواجهاست.اگرکنترلیبرروندرشدتصاعدیاینپدیدهانجام
نگیردبافاجعهمحیطزیستروبروخواهیمشد.دریكتعریفساده،آلودگی
وتخریبمحیطزیستعبارتستازهرگونهتغییردرویژگیهایاجزایمحیط
زیستبهطوریکهاستفادهپیشینازآنهاراناممکنکندوبهطورمستقیم
یاغیرمستقیمحیاتموجوداتزندهرابهمخاطره

اندازد.

درسالهاياخیرودرچندموردمشخص،فعاالنزیستمحیطيدربارهچندسد
ونیروگاهساختهشدهکهبهباورآنهاتخریبمحیطزیسترابهدنبالداشتهاست،
هشدارهایيرامطرحکردهاندودراینمواردبرخيازمسئولینردهبااليمملکترا
نیزباخودهمراهکردهاندزیرااینانبراینباورندکهمسیريراکهنظاماقتصادیموجود
طیمیکند،ازنظرزیستمحیطیناپایداروازلحاظاجتماعیناعادالنهاستواین
برخالفتعریفياستکهماازتوسعهپایداردراختیارداریمزیراتوسعهپایدار،عبارت
استازمدیریتوحفاظتاساسیازمنابعطبیعیوجهتدادنفنآوریوسنتها
بهطریقیکهاطمینانحاصلشودکهنیازهایانسانیبرایهمیشه،درحالحاضرو
براینسلآیندهبرآوردمیگرددواینکهتوسعهایکهکیفیتکلیزندگیرادرحالو
آیندهبهبودبخشیده،بطوریکهفرایندهایاکولوژیکیضروریرابرایادامهزندگی
حفظنماید.البتهدراینمیانشرکتهايکارفرماومشاوروپیمانکار،اقداماتخود
رادقیقودوستدارمحیطزیستجلوهدادهواساسااتهامتخریبمحیطزیستراهیچ
گاهنپذیرفتهاند.برايبررسيبیشتراینموضوعوباگفتگوبادوطرفاینماجرا،تالش

کردهایمتصویريکليراازاینمعضلوراههايبرونرفتازآنارائهکنیم...

پرونده اي درباره
 ساخت سد ونيروگاه برق آبي 

و نسبت آن با محيط زيست
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 او براي انجام 
پروژه پايان 

تحصيلي اش يك 
تن از خاك هاي 

كويري ايران را به 
آلمان  برد و با كسب 

رتبه اول در ميان 
تمامي دانشجويان 
اين رشته در سال 
1966 دكترايش 
را دريافت و مورد 

تشويق مقامات بلند 
مرتبه در آلمان و 

ايران قرار گرفت. 
پس از بازگشت 
به ايران در سال 
1345 به عنوان 

نخستين عضو هيأت 
علمي دانشكده 
جديدالتاسيس 

كشاورزي اروميه 
استخدام و پس از 
2 سال تدريس در 

اين دانشكده در 
سال 1347 به گروه 

آموزشي جغرافياي 
دانشگاه تهران 
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:آقایدکترکردوانیلطفابرایورودبهبحث
دربارهتاریخچهسددرایرانبرایمانبگویید.

شرايط طبيعی ايران به گونه ای است كه هنگام بارندگی 
غالبا رودها )كلمه رودخانه اشتباه است و رودخانه بستر 
رود است( طغيان كشان از دسترس خارج می شوند و يا به 
خارج از كشور می ريزد. در كرمانشاه 20 رود به عراق  يا به 
 دريای شمال يا به دريای جنوب يا قسمت های مركزی ايران 
می ريزند كه سبب به وجود آمدن باتالق ها و تاالب ها شده 
اند. در گذشته رودها جاری بودند و سدی وجود نداشت. 
كم كم انسان ها از اين آب ها برای كشاورزی استفاده كردند و 
در مقابل آن بند بستند يا در آب انبارها آن را ذخيره می كردند 
اما رفته رفته جمعيت افزايش پيدا كرد و نياز به آب هم زياد 
شد و اين بود كه در كشور ما شروع به احداث سد كردند.در 
گذشته قبل از اسالم به سد بند اطالق می كردند. قديمی ترين 

آن بند بهمن است كه روی رودخانه قره آقاج واقع در غرب 
شهرستان كوار استان فارس قرار داشت و دومين آن بندی 
است كه امروزه به بند امير معروف است كه در سده سوم 
ميالدی روی رودخانه كارون شمال شهرستان شوشتر 
مصادف با دوران پادشاهی شاپور اول به دست بناهای رومی 
احداث شد. بعد از آن بند ديگري است كه در مرودشت 
استان فارس واقع است و با قدمتی بيش از 1000 سال روی 
رودخانه كر قرار دارد و احداث آن سه هدف داشته است.  
اول اينكه مردم در كنار رودخانه زندگی می كردند و از آن 
به عنوان پل استفاده می كردند و دوم به عنوان مخزن آب و 

سوم به عنوان آسياب  استفاده می شده است.
بعد از آن سد فريمان در خراسان رضوی كه يك سد 
آجری است و قدمت آن به بيش از 1000 سال می رسد و در 
زمان پهلوی ترميم شد. سپس سد ساوه ساخته شد كه بعد 

از انقالب به سد غدير تغيير نام پيدا كرد. اين سد مربوط به 
700 سال پيش است و روی رودخانه فرقان قرار دارد و بعد 
از آن سد عمرشاه در بيرجند است و قدمتی 250 ساله دارد. 
نخستين سد در قرن معاصر سد دز است كه در سال 1342 
به بهره برداری رسيد و بزرگترين سد ايران با 202 متر ارتفاع 

بود كه اكنون حدود 80 متر آن گل و الی است.
:بهنظرشماچهدالیلیموجبافزایشمصرف
آبشد؟آیااینکهگفتهمیشودسدسازیبهپیشرفت
کشاورزیودامپروریکمكمیکند،صحیحمیدانید؟

جمعيت در قرن معاصر افزايش يافت و كشاورزی، 
صنعت و شهرها توسعه پيدا كردند در نتيجه روز به روز 
نياز به آب بيشتر شد. برای تامين آب 2 منبع وجود داشت، 
يكی ساختن سد و ديگری استفاده از آب های زيرزمينی 
بنابراين از سال 40 يعنی از زمان اصالحات ارزی حفر 

پروفسور پرویز کردوانی متولد 1310 در شهرستان گرمسار است. پدرش 
حسينعلي بلوکباشي از مالکان منطقه بود. پرویز کوچك،  تحصيالت ابتدایي 
را در دبستان داراب ریكان و دوره متوسطه را به قول قدیمي ها تا کالس 9 
در دبيرستان آفتاب گرمسار  گذراند. اما دست روزگار او را به تهران  کشاند 
و دیپلمش را از دبيرستان رازي که آن ایام به مدرسه فرانسوي ها مشهور 
بود، گرفت. کردواني پس از پایان تحصيالت متوسطه براي ادامه تحصيل 
به آلمان رفت و مراتب تحصيلي اش را تا اخذ درجه دکترا در رشته کشاورزی 
)گرایش عمران کویر(  طي کرد. او براي انجام پروژه پایان تحصيلي اش یك 
تن از خاك هاي کویري ایران را به آلمان  برد و با کسب رتبه اول در ميان تمامي 
دانشجویان این رشته در سال 1966 دکترایش را دریافت و مورد تشویق 
مقامات بلند مرتبه در آلمان و ایران قرار گرفت. پس از بازگشت به ایران در 
سال 1345 به عنوان نخستين عضو هيأت علمي دانشكده جدیدالتاسيس 
کشاورزي اروميه استخدام و پس از 2 سال تدریس در این دانشكده در سال 
1347 به گروه آموزشي جغرافياي دانشگاه تهران انتقال یافت. در همين 
سال هاست که او مطالعه ميداني خود روي مناطق کویري ایران را با جدیت 
فراوان دنبال مي کند و به اکتشافات منحصر به فردي در ارتباط با جغرافياي 
طبيعي بيابان لوت ایران دست مي یابد. انتقال به گروه آموزشي جغرافيا در 

دانشگاه تهران و آغاز تدریس در تهران 1348، مدیرکل دفتر مطالعات آموزشي 
دانشگاه تهران 48 تا 54، بنيانگذار و رئيس مرکز تحقيقات مناطق کویري و 
بياباني ایران 54 تا 58، راهنمایي بيش از 500 پایان نامه فوق ليسانس و 30 
رساله دکترا، تاليف بيش از 22 جلد کتاب و ده ها مقاله علمي به زبان هاي 
فارسي، انگليسي و آلماني و بيش از 300 سخنراني  در مجامع علمي داخلي و 
خارجی، عضویت در چندین مجمع علمی داخلی و بين المللی مانند: شبكه آب 
خاورميانه، عضو هيات امناي صلح سبز، عضو هيات مدیره بنياد مطالعات 
آسيایي، رئيس کميته بيابان زدایي انجمن متخصصان محيط زیست ایران 
و... انجام چندین طرح تحقيقاتی ) شناسایی بيابان لوت، گروه های آموزشی 

دانشگاه تهران و غيره( از دیگر دستاورد های دکتر کردوانی است.
پرویز کردواني در این گفتگو که درباره اثرات زیست محيطي اجراي 
پروژه هاي سد و نيروگاه با وي انجام شد، معتقد است باید از منابع انرژي به 
منزله ميراث طبيعي ایران حفاظت کرد: »ميراث طبيعي به جاي مانده در ایران 
به لحاظ انرژي هاي تجدید شونده، شامل نور خورشيد، باد و خاك بسيار غني 
است. وجود بيابان لوت و انرژي گرمایي نهفته در آن، مزیت بزرگي براي ایران 

محسوب مي شود.«.
آنچه در ادامه مي خوانيد متن کامل این گفتگوست...

پرفسور پرويز كردواني در گفتگو با فراب مطرح كرد

منافع ايجاد سد بيشتر از حفظ جنگل است
بهار فرجي
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چاه در مناطق روستايی رواج پيدا كرد كه از سال 40 تا 
55 در حدود 50 هزار حلقه چاه حفر شد و اما از سال هاي 
55 تا 60 طی مدت 5 سال تعداد چاه ها به بيش از 2 برابر 
رسيد و به 150 هزار حلقه چاه تبديل شد و غارت آب 
آن گاه كليد خورد. در حال حاضر  بيش از 600 هزار حلقه 
چاه در كشور وجود دارد و به روايتی 120 هزار حلقه و 
به روايتی ديگر 200 هزار حلقه چاه آن غيرمجاز است. 
از طرفی در حالی كه روز به روز نياز به آب بيشتر می شد 
قوانينی تصويب شد كه اولويت اول آب شرب، دوم  صنايع و 
سوم كشاورزی باشد. در حالی كه در كشور ما پس از انقالب 
كشاورزی را گسترش دادند به اين شكل كه تنها سطح زير 
كشت را زياد كردند كه پايه علمی نداشت و تنها اثر آن اين 

بود كه آب های زيرزمينی غارت شد. 
پس از آنكه مسئوالن از كشاورزی اين گونه ضربه 
خوردند به سراغ صنعت رفتند و توجه خود را به صنعت 
معطوف كردند. در نتيجه شهرها توسعه پيدا كردند يعنی در 
اين قانون اولويت ابتدا شهر،  بعد صنعت و سوم خانه های 
روستايی و اگر آبی بود به كشاورزی تعلق می گرفت كه در 
اين زمينه نه تنها آبی داده نشد بلكه در چاه ها برای زمين های 
كشاورزی نيز بسته شد. حتی برای منابع طبيعی آبی مثل 
باتالق ها و تاالب ها هم آبی در نظر گرفته نشد. براين اساس 
اگر شهری شورايی تشكيل می داد می توانست به هر تعداد 
كه   می خواست چاه حفر كند و وزارت نيرو هم نمی توانست 
مانع شود و در مورد صنعت هم مسئله همين طور بود. اما 
كشاورزی بر خالف آنها بود و روستايی حق حفر چاه 
نداشت چنانچه در حال حاضر  از 6000 دشت كشور در 
230 دشت حفر چاه ممنوع شده است. به اين معنا كه فقط 
كشاورزی اين حق را ندارد و صنعت و شهر می توانند هر 
تعداد كه می خواهند چاه حفر كنند و متاسفانه در كشور 
مناطقی كه تنها 6000  نفر جمعيت دارند را به شهر تبديل 

می كنند مانند شهميرزاد.
:باتوجهبهحفراینتعدادچاهبهنظرشماتاچند

سالدیگرآبهایزیرزمینیداریم؟
با اين وضعيتی كه آب های زيرزمينی در حال غارت 
شدن است، به عقيده من از دو تا 3سه سال ديگر تا 50 تا 
60 سال با اين روند برداشت قسمت های مركزی ايران 
مانند گرمسار، سمنان، اصفهان، كاشان و ... آب نخواهند 

داشت و اگر آبی باشد قابل استفاده نيست.
:بااینوضعیتآبهایزیرزمینیوباپایینرفتن

سطحآبچهمسائلیبهوجودمیآید؟
1- حفر چاه در يك سوم دشت ها ممنوع شده است و 
در نتيجه امكان توسعه كشاورزی وجود ندارد و در جاهايی 
مانند تهران، كرج، شهريار، ورامين و قزوين حفر چاه برای 

كشاورزی ممنوع است.
2- چاه های نيمه عميق به عميق تبديل شدند كه در نتيجه 
امكان غارت آب تا تمام شدن كامل آن ايجاد می شود. برای 
مثال در رفسنجان چاه ها تا 350 متر عمق دارند و از آنها آب 
شور بيرون می آيد و يك چاه 10 ميليارد تومان قيمت دارد يا 
در ابركوه هم عمق چاه ها تا 350 متر می رسد يا در سيرجان 
عمق چاه ها تا 225 هم رسيده و در حدود 3 تا 4 ميليارد 

تومان يك حلقه چاه ارزش دارد. وضعيت در جهرم از اين 
حرف ها هم اسفبار تر است عمق چاه در جهرم به 550 متر 
رسيده است بنابراين شهری كه تا چند سال قبل مهم ترين 
صادركننده ميوه بود اكنون مهم ترين صادركننده ذغال است 
و هر باغی كه خشك می شود آن را تبديل به ذغال می كنند. 
در مناطق خفر، باروس و جهرم در آينده نزديك آب تمام 
می شود اما مسئوالن در حال نجات جهرم هستند و قرار 
است كه آب سد سلمان فارسی را به جهرم هدايت كنند. 
سد سلمان فارسی البته برای الرستان، خنج و گراش در 
نظر گرفته شده بود و ميليارد ها تومان از مردم اين مناطق  
گرفتند و لوله كشی كردند اما اكنون آب آن را می خواهند 

به جهرم بدهند.
3- سومين مسئله خشك شدن قنات هاست. به طوری 
كه در هر دشتی كه چاه های عميق حفر شد قنات ها خشك 
شدند زيرا آب قنات سطحی است و چاه ها اين آب را 

می كشند و قنات خشك می شود.
4- چهارمين مسئله پيش روی آب شور در آب های 
شيرين است. معموال جهت آب شيرين به سمت آب 
شور است اما زمانی كه سطح آب پايين می رود جهت 
برعكس می شود و حتی در گيالن و مازندران هم آب ها به 
دليل حفر چاه،  شور شده اند و با شور شدن آب ديگر آب 
شرب وجود ندارد و در كشاورزی هم بسيار زيان بخش 
است و در ابتدا محصول كم می شود و رفته رفته زمين 
كشاورزی تبديل به نمكزار می شود. با حفر اين چاه ها 
ما در حال احداث كوير و نمكزارهای مصنوعی هستيم. 
5- پنجم اين است كه زمين نشست می كند و باعث 
می شود كه سفره ديگر قابليت آبگيری نداشته باشد زيرا در 
اثر فشردگی ديگر فضايی برای آبگيری ندارد. از طرفی با 
نشست كردن زمين ممكن است ديواره سفره بشكند و آب 
از بين می رود مانند زمان زلزله كه ديواره های قنات ريزش 
می كنند و قنات خشك می شود. مسئله بعدی اين است كه 
زمين نشست كرده ديگر قابل آبگيری نيست و به آن فروچاله 
يا زلزله خاموش می گويند. اگر اين نشست در شهر باشد 
موجب شكسته شدن لوله های آب و گاز می شود كه بر اين 

اساس در شهر تبريز اجازه حفر چاه داده نمی شود.
6-  مشكل ديگر پايين رفتن سطح آب و ديگری توسعه 
بيابان )نابودی پوشش گياهی( است. مسئوالن كشور تصور 
می كنند كه دامها يا خشكسالی دليل نابودی پوشش گياهی 
است اما حفر چاه مسبب اين مشكل است. وقتی سطح آب 
پايين می رود برای مثال ريشه نمی تواند برای تغذيه از آب 
به عمق 150 متری زمين برود و اين مهم ترين عامل بيابان 

زايی و نابودی پوشش گياهی در ايران است.
7- مشكل هفتم اين است كه استخراج آب از عمق زياد 
هزينه برق زيادی نياز دارد و تاسيسات اين كار بسيار گران 
است، بنابراين ديگر كشاورزی اقتصادی نخواهد بود. البته 
در حال حاضر چون قيمت آب و برق ارزان است هنوز 
از عمق های زياد آب استخراج می كنند اما اگر قيمت آب 
و برق باال برود شايد ديگر كسی از 100 متر به پايين آب 
برداشت نكند و كشاورزی تعطيل خواهد شد. در آخر اينكه 
آب جوی ها نيز پايين می رود چرا كه آب سفره تمام می شود.  

وقتی آب چاه تمام شد كف كنی يا كف شكنی می كنند چون 
آب های زيرزمينی به صورت اليه به اليه قرار دارند اما اگر 
اين كار هم جواب ندهد، محل چاه را جابه جا می كنند يعنی 
چندين متر آن طرف تر چاه ديگری حفر می كنند اما در آخر 

نتيجه ای به همراه نخواهد داشت.
زیرزمینی ازآبهای ماگذشته اماکشور :
،آبهایسطحیزیادیداردکهمیتوانبابستنبنداز

آنهااستفادهکردنظرتاندراینبارهچیست؟
بله، داريم. در مورد آب های سطحی بايد بگويم كه 
آب های سطحی ايران از سال 1325 به 6 حوزه اصلی آبريز 
درجه يك و 30 حوزه فرعی درجه دوم تقسيم شده است. 
دريای خزر، خليج فارس، قسمت مركزی ايران، اروميه، 

خاف و دشت مشكيل، صحرای قره قان و تركمنستان. 
تا قبل از انقالب برای استفاده از اين آب های سطحی 
كمتر از 100 سد ساخته شده بود و  بعد از انقالب از ساخت 
سدهای بزرگ جلوگيری شد. زيرا برای ساخت آن به 
خارجی ها وابسته بوديم اما در چند سال گذشته به صورت 

مداوم سد ساخته می شود. 
از سوی ديگر شرايط طبيعی ايران به گونه ای است كه 
در هنگام بارندگی رودها طغيان می كند و از دسترس خارج 
می شوند و اصطالحا هرز می رود اما اكنون كه جمعيت 
افزايش يافته بايد از اين آب ها استفاده كرد. البته از نظر زيست 

محيطی آب هرز نمی رود.
:اثراتمنفیاحداثسدونیروگاهآبیروی

محیططبیعیوانسانیچیست؟
در مناطقی كه مرطوب نيستند مانند مناطق كوه های 
البرز و زاگرس كه 9 ماه سال باران دارند در تابستان به آب 
نياز دارند، ساختن سدهای بلند اهميت دارد. زمانی كه آب 
ذخيره شد، مهار آن به عهده وزارت نيرو است كه به كجا آب 
بدهد و به كجا ندهد. در گذشته كه  سد نبود آب به شهرها و 
كشاورزی تعلق می گرفت و مازاد آن به تاالب ها و باتالق ها 
داده می شد كه اين از اثرات منفی سد است. اكنون وزارت 
نيرو براساس اولويت آب ها را تقسيم بندی كرده است كه بر  تير، مرداد 1392 - شماره 33
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اساس آن آب را اول به شهر بعد صنعت و بعد به خانه های 
روستايی و اگر آب بود به كشاورزی می دهد. هر چه زمان به 
پيش می رود و جمعيت شهرها و صنعت توسعه پيدا می كند 
نياز به آب نيز بيشتر می شود و رفته رفته باتالق ها و تاالب ها 

خشك می شوند و زيرا اصال در اولويت قرار ندارند. 
چنانچه ديديم با ساختن سد بود كه با تالق گاوخونی و 
درياچه تشك و نيريز خشك شدند و درياچه اروميه مسئله 
پيدا كرد.  می توانند به درياچه اروميه هم آب بدهند حتی در 
تابستان اما اين كار را نمی كنند چون اولويت انسان است. 
محيط زيست هم در مورد اين مسئله مدعی است كه چرا 
آب به اين مناطق داده نمی شود كه حق با آنهاست زيرا وقتی 
هيچ انسانی نبود اين آب ها به حوزه آبريز خود می ريختند 
مثال زاينده رود به باتالق گاو خونی می ريخت اما به مرور 
انسان ها آمدند و افزايش يافتند ماننده خانواده ای كه ابتدا 
يك بچه دارد و همه چيز  به آن تعلق خواهد گرفت اما كم 
كم تعداد بچه ها زياد شده و ديگر مانند گذشته به آن بچه اول 
رسيدگی نمی شود و حتی به او گفته می شود كه تو بايد كار 
كنی و به ديگر بچه ها كمك كنی و درست است كه زمانی 
اين آب متعلق به گاو خونی بود اما اكنون انسان پا به عرصه 
گذاشته و بی رويه كشاورزی، صنعت و شهر را توسعه داده، 
بنابراين به اين آب نياز دارد و نمی تواند به درياچه آب بدهد 
هرچند كه قانون است كه بايد داده شود اما عمال نمی شود. 
آيا می توان به اصفهان با آن تعداد از جمعيت و توسعه صنعت 
آب نداد و آن را روانه كرد تا به باتالق گاو خونی بريزد. حتی 
اگر مسئوالن هم اين كار را  انجام دهند مردم به اين آب 
احتياج دارند و جلوی آب را می گيرند حتی اگر از طريق 
لوله هم آن كار صورت بگيرد مردم لوله را تخريب و از آب 
آن استفاده می كنند. سال گذشته در درياچه اروميه مديران 
تصميم گرفتند كه به صورت نمادين 40 ميليون مترمكعب 
آب را به آنجا بفرستند اما مردم جلوی اين كار را گرفتند و 
می گفتند كه اين آب برای ماست. اين طور نيست كه سدها 
باتالق ها و درياچه ها را خشك كرده باشد برای مثال سد 
زاينده رود را اوايل دهه پنجاه ساختند اما باتالق گاوخونی 

حدود 10 سال است كه خشك شده است. دليل آن هم اين 
است كه در آن زمان مصرف آب در حدی بود كه آب به آن 
می رسيد اما اكنون اولويت انسان است و نمی توان از آن چشم 
پوشی كرد زيرا ديگر آب شرب وجود ندارد. كارخانه ها 
تعطيل می شوند و نبايد اينقدر شهرها، صنعت و كشاورزی 

را توسعه می دادند. 
:لطفادربارهمسائلمربوطبهساختسدبگویید.
برای ساخت سد تخصص الزم است كه در كشور ما 

برخی مسائل در ساختن رعايت نمی شود. 
•مسائلسدقبلازاحداث:

1- محلی كه سد در آن ساخته می شود بايد در تنگه باشد. 
2- جنس سنگ بايد بررسی شود.

3- محل نبايد طوری باشد كه كف سد اصطالحا آب 
دزدی داشته باشد.

4- منطقه نبايد ماسه ای باشد.
5- آب آنجا نبايد شور باشد.

6- در مناطقی كه رودخانه آن رسوبات دارد نبايد سد 
ساخته شود چرا كه عمر سد كوتاه می شود و اگر بخواهند 
اين كار را انجام دهند بايد ده ها سال قبل از احداث سد در آن 

مناطق آبخيزداری انجام شود تا رسوبات كم شود.
•مسائلباالدستسد:

1- مطالعه تعداد روستا و مزرعه كه به زير آب می رود 
چرا كه بايد برای مردم آن منطقه محل و شرايط زندگی 

فراهم شود.
2- بايد از لحاظ اقليم، خاك، پوشش گياهی، شيب زمين 
و زمين شناسی محل باال دست سد مورد مطالعه قرار گيرد.

3- از مهم ترين مسائل نيز دبی آب است كه سد بعد از 
احداث از جا كنده  نشود يعنی حوزه آبخيز آن را بررسی 

می كنند. 
4-  بررسی پايين دست سد است كه آب قرار است 

به كجا برود.
5- سدی كه ساخته می شود بايد اقتصادی باشد كه برای 

چه ميزان از توسعه شهر، صنعت و كشاورزی است. 
• مسائل بعد از احداث سد :

1- آبخيزداری 
2- احداث سدهای رسوب گير )در ايران بايد سدهای 
رسوب گير ساخته شوند مثال در برنامه احداث سفيد رود 11 
سد رسوب گير قرار داشت كه حتی يكی از آنها هم ساخته 
نشد. از طرفی وزارت نيرو در حال ساختن سدهای مخزنی 
بر روی رودخانه تامين كننده آب سد سفيد رود است كه 
موجب خواهد شد كه سفيدرود تا 7 يا 8 سال ديگر خشك 
شود. زيرا سفيد رود از دو شاخه اصلی كه يكی از شاهرود 
می گذرد و ديگری به نام قزل اوزن است تامين می شود. قزل 
اوزن )به معنای طالی روان در زبان كردی ( كه از كردستان 
سرچشمه می گيرد و پس از عبور از استان های زنجان، 
آذربايجان شرقی به گيالن سرازير می شود. همه اين استان ها 
می گويند كه اين  آب برای ماست و بايد برای ما سد ساخته 
شود كه بيش از 20 سد برای آنها برنامه ريزی شده است 
كه 11 سد در حال احداث است و حتی سد استاد شهريار 
آبگيری شده است. رود ديگر تغذيه كننده سفيد رود رودی 

است كه از شاهرود می گذرد و آن هم در خطر است زيرا آب 
آن را برای استفاده به تهران، قزوين و البرز می آورند. به عقيده 
من تا چند سال ديگر تمام برنج كاری گيالن تعطيل خواهد 
شد چراكه ديگر آبی به آنجا نمی رسد. وزارت نيرو سال 
گذشته اعالم كرد كه ما در طرح جامع ساخت سدهای قزل 
اوزن تجديدنظر كرده ايم. وزارت نيرو نبايد برای هر استانی 
كه درخواست احداث سد دارد، سد بسازد، زيرا مسئول آب 
مملكت است. بايد مطالعه و تحقيق كندكه آيا اين مناطق از 
آب خود درست استفاده می كنند اگر آب اسراف می شود 
بايد جواب منفی بدهد اما اگر اينطور نبود بايد برای آنها سد 
ساخته شود. بايد در كشور از آب به صورت بهينه استفاده 
شود. شرايط توپوگرافی گيالن به شكلی است كه از قزل 
اوزن به وجود آمده است اگر آب قزل اوزن به گيالن نرسد، 
شرايط كامال دگرگون خواهد شد.استان خوزستان ساالنه 
كمتر از 200 ميلی متر بارندگی دارد اما چندين رود دارد كه 
سرچشمه همه آن ها از زاگرس است و توپوگرافی آن به 
شكلی است كه يك سوم آب های سطحی ايران به خوزستان 
می ريزد كه اگر اين آب ها قطع شود ديگر خوزستانی وجود 
نخواهد داشت. يا رود نيل از چهار كشور عبور می كند  و 
به مصر می ريزد كه 98 درصد آب مصرفی اين كشور از اين 
رود است اگر در باالدست آن در اين كشورها سد بزنند ديگر 
مصری وجود نخواهد داشت. بنابراين اگر در باال دست 
سد بسازند آب سفيد رود هم تقريبا صاف خواهد شد اما 
آب چندانی به آن نخواهد رسيد و اين در حالی بود كه 
قرار شد 11 سد برای آن ساخته شود كه اميدوارم محقق 
نشود. وزارت نيرو وقتی سد استاد شهريار را افتتاح كرد، 
معاون وزير نيرو گفت كه اين سد باعث می شود عمر سفيد 
رود بيشتر شود و اين درست است اما ساخت سدها باعث 
می شود كه ديگر به سفيد رود آبی نرسد. خوشبختانه امسال 

به دليل بارندگی های زياد سد لبريز شده است.

:مزایایاحداثسدونیرگاههایآبیدرمقایسه
باسایرنیروگاههاازنظراثرگذاریبهرویمحیطزیست

انسانیوطبیعیچیست؟
1- مهار آب و جلوگيری از خرابی های ناشی از طغيان آب 

2- ذخيره آب برای مواقعی كه  بارندگی نيست
3- تقويت آب های زيرمينی زيرا آب به زمين نفوذ 
می كند مانند منطقه درودزن كه بعد از احداث سد درودزن 

آب زيرزمينی آنجا زياد شد.
4- اطمينان كشاورزان را برای آبياری مزارع زياد می كند

5- امكان انتقال آب به شهرها ميسر می شود
6- امكان پرورش آبزيان و ماهيان مهيا می شود

7- منظره ای گردشگری برای توريست ها خواهد شد
8- منطقه اطراف سد را خنك می كند

9- توليد برق كه سالم ترين روش ها به عالوه باد و آفتاب 
است. 

:شمایکیازمزایایسدراافزایشپرورشماهیان
ذکرکردید،آیااحداثنیروگاهباعثنابودیوازبین

رفتنماهیاننمیشود؟
خير، در مناطقی قبل از تجهيزات نيروگاه و ارتفاعات 

 اين طور نيست كه 
سدها باتالق ها و 

درياچه ها را خشك 

كرده باشد برای 
مثال سد زاينده رود 
را اوايل دهه پنجاه 
ساختند اما باتالق 

گاوخونی حدود 
10 سال است كه 

خشك شده است. 
دليل آن هم اين 

است كه در آن زمان 
مصرف آب در حدی 

بود كه آب به آن 
می رسيد اما اكنون 

اولويت انسان است 
و نمی توان از آن 
چشم پوشی كرد 

زيرا ديگر آب شرب 
وجود ندارد
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گاهی برای جلوگيری از 
پيش روی گنبد نمكی 
مانند ساخت ديوار سد 
كه آن را شنی يا با خاك 
 رس می سازند

 ) البته 10  بار غلتك 
می خورد تا آب ديگر 
به آن نفوذ نكند(، 
می توان ديوار خاكی يا 
شنی مقابل آن ساخت 
مانند سد كرخه كه از 
نمونه های سد خاكی 
است. هر چند شنيده ام 
برای حل مشكل گنبد 
نمكی سد گتوند عليا 
از همين ديواره خاكی 
استفاده كرده اند اما اين 
راه حل نهايی نيست
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می توان ماهيان را پرورش داد كه به جذابيت سد برای 
توريست ها هم خواهد افزود. 

:..وميدانیمکهتولیدبرقازطریقنیروگاههاي
برقآبي،آلودهکنندهمحیطزیستنیست.

بله،  اما روش های ديگری كه برای توليد برق استفاده 
می شود  آلودگی می كند. مانند آلودگی ايجاد شده توسط 
نيروگاه های اسالم آباد و شهيد مطهری در اصفهان كه 
خمينی شهر و شاهين شهر را با سوزاندن مازوت در 
استان اصفهان آلوده می كنند. حتی يكی از داليل آلودگی 
هوای تهران وجود نيروگاه های برق در سطح شهر است 
اما در توليد برق به روش سدها آلودگی وجود ندارد  هر 
چند نمی تواند دائمی باشد. زيرا اگر سطح آب از حدی 
پايين تر بيايد ديگر توليد برق امكان پذير نيست كه از 
موانع انجام شستشوی  هيدروليكی همين مسئله  است. 
:برخیمسائلدرموردسدگفتهمیشودمانندزیر
آبرفتنجنگلهانابودیماهیان،تخریبهایزیست

محیطیو...بهنظرشماآنهاچههستند؟
مسائلی درباره سد بيان می شود مانند نابودی جنگل يا 
ماهيان يا روستا كه واقعيت ندارد و من چندين دليل برای 

آن دارم.
1- بعد از ساخت سد، روستاهای زيادی به زير آب 
می روند و ممكن است كه ده ها جنگل به زير آب برود در 
حالی كه اگر سد به صورت درست ساخته شود به قدری آب 
ذخيره می شود كه اگر 5 روستا به زير آب می رود، می توان 
پس از آن 10 روستا به وجود آورد و يا ده ها هكتار باغ يا حتی 
جنگل ايجاد كرد و اين را نمی توان جزو اثرات منفی سد به 

حساب آورد.
2- قبل از احداث سد آب ها جاری می شد و آب به زمين 
نفوذ می كرد و آب های زيرزمينی آن دشت غنی می شد در 
صورتی كه آبی كه در جوی جاری می شود 70 درصد آن 
تبخير می شود اما بعد از احداث سد تبخير كمتر می شود. 
مانند اينكه دو كاسه آب داشته باشيم اگر يكی را به زمين 
بريزيم پس از مدتی خواهيم ديد آنكه بر روی زمين ريخته 
شده به طور كامل تبخير شده است اما كاسه ديگری آب دارد.

3- گفته می شود كه سدها موجب خشكی درياچه 
ها، باتالق ها و تاالب می شوند كه درست است كه تمام 
اين آب مربوط به اين درياچه ها، باتالق ها يا تاالب ها  
و حوزه انتهايی بوده اند و اين مربوط به زمانی است كه 
جمعيت انسان ها تا اين حد نبوده است اما اگر اكنون 
بخواهيم به اين مكان ها  آب بدهيم ديگر آب شرب كافی 
برای صنعت، كشاورزی و ... وجود ندارد در حالی كه 
صرف اقتصادی اين مسائل از آنها بيشتر است. هر چند 
كه اولويت را به انسان می دهيم اما انسان هم آب بيشتری 
هر روز مصرف می كند و اين تا حدی پيش می رود كه 
ديگر آبی برای خودش وجود نخواهد داشت. مانند 
تهران كه سد الر در گذشته آب ده ها هكتار از مناطق 
كشاورزی و برنج كاری را در شمال تامين می كرد و 
يا سد كرج كه تقريبا هم اكنون آب همه اين سدها به 
تهران تعلق می گيرد يا سد لتيان كه برای ورامين بود 
ولی هيچ آبی به آنجا تعلق نمی گيرد. زمانی كه همه 

آب به انسان ها تعلق می گيرد آنها پر توقع می شوند و 
فكر می كنند كه آب كافی وجود دارد و بيشتر مصرف 
می كنند. به طور مثال: سه سال قبل آب سفيد رود را از 
طريق طالقان به تهران دادند. يا سد ماملو كه قرار بود 
آب آن را به جای سد لتيان به ورامين برسانند كه به 
دليل كمبود آب آن را هم به تهران می دهند. حتی قرار 
است كه آب قله های سه هزار و دوهزار را هم به دليل 
كمبود آب به تهران بدهند. شگفت آور نيست بگوييم 
كه آب دره السم را نيز كه برای برنج كاری در دره هراز 
است با كندن تونل به تهران برسانند. البته با اين كار دره 
هراز به كلی خشك خواهد شد و درگيری هايی بين 
آملی ها، بابلی ها، فريدون كناری ها بر سر آب اتفاق 
می افتد. مشكل اينجاست كه تهران را  توسعه می دهند 
و از طرفی به مردم بيشتر بها داده اند و همين باعث شده 
كه نياز به آب روزانه افزايش يابد. و تا زمانی كه اولويت 
انسان ها باشد در آينده شهرها سرنوشت ساز خواهند 
بود. تا جايی كه قرار است به دليل بی آبی، آب دريای 
خزر را شيرين كنند و به سمنان يا اصفهان بدهند كه من 
با آن مخالفم چرا كه با انجام اين كار افراد فكر می كنند 
پس آب تامين شد و در مصرف آب اسراف می كنند. در 
حالی بايد اين كار صورت گيرد كه مردم از همين آبی 
كه دارند درست استفاده كنند. توسعه شهرها، صنعت 
و كشاورزی به اين شكل غلط است و سبب عقب 

افتادگی خواهد شد. 
:بهنظرشماباتوجهبهصحبتهاییکهفرمودید،
وجودجنگلدارایمنافعبیشتریاستیااحداثسد

ونیروگاه؟
همان طور كه درباره واقعيت های نادرست ايجاد سد 
گفتم، سد می تواند موجب رونق و حتی افزايش سطح 
جنگل ها هم شود پس منافع ايجاد سد بيشتر از جنگل خواهد 

بود البته منطقه، شرايط، مكان و زمان هم اهميت دارد. 
:دلیلاصلیشوریآبکارونکهدرنتیجه
آبگیریسدگتوندعلیابهوجودآمدهاست،چهبوده؟
چهاقداماتیبایدانجاممیشدهاستکهبهآنبی

توجهیشدهاست؟
يكی از مسائل مهم برای احداث سد اين است كه چه 
در محل سد و چه در مسير آن گنبد نمكی وجود نداشته 
باشد. اما در سد گتوند عليا گنبد نمكی ظاهر شده است. 
طراحان در زمان مطالعات قبل از سد متوجه اين مسئله 
نشده اند اما بعد از احداث دريافتند كه در كنار سد بين 4 
تا 7 كيلومتر گنبد نمكی وجود دارد و حتی برخی از اين 
گنبدهای نمكی تا 3000 متر در زير زمين ريشه دارند و 
هر سال 1تا2 سانتيمتر به باالی سطح حركت می كنند.

اين سد باعث شد كه آب 3 سد باالدست آن نيز شور 
شود. 3 سدی كه گل و الی اين آب ها را هم می گرفتند 
حاال شور شده اند. اگر اين سد گتوند نخستين سد بود، 
مشكلی نبود و می توانستند آن را به كلی خشك كنند 
اما اين آخرين سد است و آب سدهای ديگر را شور 
می كند. البته آب ابتدای مخزن سد شيرين است اما رفته 
رفته آب  شور می شود و تعداد ميكرومول های آن بسيار 

زياد می شود. هر چه زمان هم می گذرد اين آب بيشتر 
شور می شود. با شور شدن اين آب ديگر برای شرب 
قابل استفاده نيست و برای كشاورزی هم به كار نمی آيد 
زيرا آب و هوای منطقه خشك است. اگر در گيالن يا 
مازندران بود مشكلی نبود مثل نمك آبرود زيرا در اين 

مناطق بارندگی بيشتر از تبخير و تعرق آن است. 
:آیاراهحلیبرایبرطرفکردنمشکلشوری

آبوجوددارد؟
گاهی برای جلوگيری از پيش روی گنبد نمكی مانند 
 ساخت ديوار سد كه آن را شنی يا با خاك رس می سازند
 ) البته 10  بار غلتك می خورد تا آب ديگر به آن نفوذ 
نكند(، می توان ديوار خاكی يا شنی مقابل آن ساخت 
مانند سد كرخه كه از نمونه های سد خاكی است. هر چند 
شنيده ام برای حل مشكل گنبد نمكی سد گتوند عليا 
از همين ديواره خاكی استفاده كرده اند اما اين راه حل 
نهايی نيست. خود من كه سال قبل از آنجا ديدن كردم، 
ديدم كه تمام خاك رس منطقه را استفاده كرده بودند 
و مجبور شده بودند كه زمين های مردم را هم بخرند و 
از خاك آن استفاده كنند. برای مرحله اول اين راه حل 
مثمرثمر بوده است اما در مرحله دوم برای شوری آب 
بايد فكری انديشيد چرا كه  در آنجا 6 درجه شوری آب 
وجود دارد. مانند غذايی كه كامال شور است و آن را 
در آبكش ريخته و آب روی آن می ريزيم و نمك آن 

شسته می شود.
:شوریآبچهاثراتیبرمحیطزیستطبیعیو

انسانیبهدنبالدارد؟
با استفاده از اين آب شور ابتدا بسياری از محصوالت 
كشاورزی به عمل نمی آيند مثل گندم، ذرت، گوجه، 
خيار و غيره  و رفته رفته اين شوری بيشتر می شود و 
زمين ها تبديل به كوير و نمك زار می شوند و مردم بايد 
از آن منطقه مهاجرت كنند. وزارت نيرو اعالم كرده زمانی 
كه آب به جايی رسيد كه خيلی شور بود با وزارت نفت 
قرارداد بسته ايم تا آب نمك الزم را برای استخراج نفت 
به آنها بدهيم چرا كه براي استخراج نفت به نمك احتياج 
است زيرا آب و نمك با يكديگر مخلوط می شوند و 
وقتی در درون چاه نمك می ريزند آب با نمك تركيب 
شده و سنگين می شود و نفت روی آن قرار می گيرد و 
در اينجاست كه نفت را استخراج می كنند. اما مهم ترين 
مشكل سد گتوند عليا اين است كه مطالعات درستی 

روی آن انجام نشده است. 
:درکل،احداثسدونیروگاهآبیرابرایتولید
برقصحیحمیدانید؟آیاالگوبرداریازکشورهاییمثل
امریکاکهبهسمتتخریبسدهایبزرگوعدماحداث
نیروگاههایآبیجدیدحرکتکردهاند،صحیحاست؟

در كل احداث سد و نيروگاه های آب صحيح است 
و همان طور كه گفتم برق توليدی از نيروگاه آبی از 
پاك ترين نوع توليد برق و انرژی است. از طرفی 
موافق اين نيستيم كه آمريكا به سراغ تخريب سدهای 
خود رفته است بلكه بايد راه حل استفاده بهينه از سد 

را بررسی كرد نه آنكه صورت مسئله را پاك كرد. 
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احداث هر نوع 
پروژه مهندسی در 

محيط زيست همراه 
با تبعاتی می باشد 

از جمله سد های 
برق آبی كه عموما 

سدهای بزرگ هم 
هستند و ساخت 

آنها  دارای تبعات 
گسترده  اي در 

محيط اطراف و حتی 
نواحی باال دست 
و پايين دست تا 

فاصله زياد می تواند 
باشد. به طور كلی با 

احداث سد در مرحله 
اجرا  با جاده سازی، 

خاكبرداری 
و خاكريزی 

تغييرات بزرگی در 
محيط زيست در 

محدوده كارگاه سد 
ايجاد می گردد 
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:جنابآقايحافظيمقدس!برايورودبهبحث
ازاثراتمنفياحداثسدونیروگاهآبيبررويمحیط
زیستطبیعيوانسانيبرایمانبگویید؟اینکهاجراي
یكچنینپروژههایيچهتبعاتيرابرايمحیطزیست

دارد؟
احداث هر نوع پروژه مهندسی در محيط زيست 
همراه با تبعاتی می باشد از جمله سد های برق آبی 
ساخت  و  هستند  هم  بزرگ  سدهای  عموما  كه 
آنها  دارای تبعات گسترده  اي در محيط اطراف و 
حتی نواحی باال دست و پايين دست تا فاصله زياد 
می تواند باشد. به طور كلی با احداث سد در مرحله 
اجرا  با جاده سازی، خاكبرداری و خاكريزی تغييرات 
بزرگی در محيط زيست در محدوده كارگاه سد ايجاد 

می گردد. در مرحله بهره برداری نيز از يك طرف مانع 
از حركت آب، رسوبات، مواد مغذی و آلی، جانوران 
آبزی به سمت پايين دست می شويم و از طرف ديگر 
حجم زيادی آب را در يك ناحيه خاص نگهداری 
می كنيم كه همراه با مزايای مثبت آن تبعات منفی 
نيز به محيط زيست وارد می شود. از جمله مهمترين 
اثرات منفی سدها در محيط طبيعی اثر بر آبخوان های 
دشت های پايين دست كه معموال منجر به كاهش 
تراز آب و كيفيت آب می شود، اثر بر اكو سيستم های 
حاشيه رودخانه و آبگيرهای پايين دست رودخانه، 
كاهش حاصل خيزی دشت های سيالبی پايين دست، 
فرسايش شديد در پايين دست و رسوب گذاری در 
باال دست كه منجر به تغيير ريخت شناسی رودخانه 

می گردد، تغيير در كيفيت آب به علت تماس آب مخزن 
با سنگ ها و خاك های قابل حل، پديده مغزی شدن آب 
و تبخير شديد از مخزن، و.... البته بايد توجه داشت كه 
اثرات منفی سدها يكسان نيست و به ابعاد سد، شرايط 
محيط و نحوه اجرا و مديريت سد در زمان بهره برداری 

بستگی دارد. 
:آیااینکهگفتهميشودسدسازيبهپیشرفت
کشاورزيودامپروريکمكميکندراصحیح

ميدانید؟
 قطعا سد سازی مزايايی در بر داشته از جمله تامين 
آب مطمئن برای توسعه كشاورزی و توسعه شهری و 
صنعت، توسعه گردشگری و رونق اقتصادی منطقه. 
:آیاميتواناثراتمنفياحداثسدونیروگاه

دكتر ناصر حافظي مقدس در گفتگو با نشريه فراب مطرح كرد

 در مكان يابی سد گتوند بی دقتي صورت گرفته است
دکتر ناصر حافظي مقدس دکترای زمين شناسی دارد و هم اکنون دانشيار 
گروه زمين شناسي دانشگاه شاهرود است؛ او بر این نظر است که مطالعات 
صحيح مكان یابی و توجه به یافته های ارزیابی زیست محيطی تا حد 
زیادی به کاهش اثرات زیست محيطی سدها کمك می کند و این در حالي 
است که به باور او،در مكان یابی سد گتوند متاسفانه بی دقتي و خطای 
بزرگی توسط مشاوران و کارفرما انجام شده و حجم گنبد نمكی بزرگی 

که در داخل مخزن قرار داشته و سال ها به عنوان معدن نمك مورد استفاده 
ساکنان محلی بوده است خيلی کم برآورد شده است.با وي که عضویت در 
انجمن زمين شناسی ایران و انجمن بين المللی زمين شناسی مهندسی را در 
کارنامه خود دارد،درباره مطالعات مكان یابي اجراي پروژه ها و مشكالت به 
وجود آمده در پروژه گتوند گفتگویي ترتيب داده ایم که در ادامه مي خوانيد...
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آبيزیستمحیطيراکاهشداد؟بهچهروشي؟
مطالعات صحيح مكان يابی و توجه به يافته های 
ارزيابی زيست محيطی تا حد زيادی به كاهش اثرات 
زيست محيطی سدها كمك می كند. به طوركلی بايد 
طراحی سد براساس نتايج مطالعات زيست محيطی 
باشد تا حداقل تبعات منفی را داشته باشد و توصيه های 
اجرايی جهت كاهش آثار منفی سد در آينده نيز اجرايی 
گردد. به عنوان مثال در بخش طراحی ارتفاع سد اگر 
مناسب انتخاب گردد تا حد زيادی اثرات منفی سد 
كاهش می يابد يا اگر »حق آبه« زيست محيطی پيش 
بينی شده در مطالعات رعايت گردد با معضالتی نظير 
خشك شدن تاالب ها و يا تراژدی درياچه اروميه  

روبرو نخواهيم شد.
:برايایجادتوازنمیاناثراتمنفيومثبت
احداثنیروگاهآبيچهراهحلهایيراپیشنهاد

ميکنید؟
ابتدا بايد اثرات مثبت و منفی پروژه به درستی 
شناسايی و بزرگی و اهميت آنها در محيط زيست 
ارزيابی های  قالب  در  مطالعات  اين  گردد.  برآورد 
صورت  مختلف  به روش های  محيطی  زيست 
می گيرد. سپس روش های اجرايی برای كاهش هر 
يك از اثرات منفی اجرای پروژه و راه های جبران 

خسارت و ترميم محيط زيست بررسی شود.
 در اينگونه مطالعات اگر خسارت های وارده به 
محيط زيست به ريال تبديل شود و هزينه ترميم تبعات 
منفی پروژه در محيط زيست به درستی برآورد گردد در 
بسياری از موارد اجرای پروژه اقتصادی نخواهد بود.
:بهباورشمادلیلاصليشوريآبکارون
کهدرنتیجهآبگیريسدگتوندعلیابهوجودآمده
انجام باید اقداماتي است؟چه بوده است،چه

ميشدهکهبهآنهابيتوجهيشدهاست؟
 در مكان يابی سد گتوند متاسفانه بی دقتي و خطای 
بزرگی توسط مشاورين و كارفرما صورت گرفته است 
و حجم گنبد نمكی بزرگی كه در داخل مخزن قرار 
داشته و سال ها به  عنوان معدن نمك مورد استفاده 
ساكنان محلی بوده است خيلی كم برآورد شده است.

 علی رغم هزينه زيادی كه صرف پوشاندن اليه نمك 

با رس گرديد نتيجه مطالعاتی كه در قالب پايان نامه 
ارشد توسط خانم مهندس حسنوند و  كارشناسی 
راهنمايی اينجانب و خانم دكتر دهر آزما در دانشگاه 
صنعتی شاهرود صورت گرفت اين بود كه در اولين 
آبگيری اليه رس كوبيده شده بهم بريزد و با تماس آب 
با نمك كيفيت آب كارون به شدت كاهش يابد و در 
صورت اصرار بر حفظ سد، كيفيت آب كارون در آينده 

با خليج فارس تفاوت زيادی نخواهد داشت.
:شوريآبچهاثراتيبرمحیطزیستطبیعي

وانسانيبهدنبالدارد؟
شور شدن آب برای ساكنان روستاها و شهرهای 
پايين دست سد كه وابسته به آب كارون می باشند 
ايجاد مشكل می كند. همچنين اثرات نامطلوب بر 
و  جانوری  و  گياهی  گونه های  منطقه،  كشاورزی 
واحدهای صنعتی كه از آب كارون استفاده می كنند 
خواهد داشت. به عالوه در دراز مدت آلودگی خاك و 

منابع آبريز را به دنبال خواهد داشت.
مشکل کردن برطرف براي راهحلي آیا :

شوريآبوجوددارد؟
برای حل مشكل در محدوده سد سه راهكار وجود 
دارد اول اينكه با اجرای يك سد طولی ارتباط آب با 
گنبد نمكی قطع شود، اين كار با توجه به گسترش 
به قطع  اطمينانی  به عالوه  دارد  زيادی  گنبد هزينه 
كامل ارتباط نمك با درياچه وجود ندارد، روش دوم 
برداشتن گنبد نمكی است اين روش نيز هزينه خيلی 
زيادی دارد و نكته مهم تر اينكه اين حجم نمك در 
استان خوزستان هر جا انبار شود فرسايش بعدی آن 

توسط آب و باد منطقه را به شوره زار تبديل می كند.
 راه كار سوم كه در حال حاضر پذيرفته و اجرا شده 
است پوشاندن اليه نمك با رس است كه ظاهرا نتايج 
حاكی از موفق نبودن اين روش است. كاهش شوری 
آب بعد از خروجی سد نيز هزينه بر است و عمال با 
اين شرايط سد توجيه اقتصادی نخواهد داشت و بايد 

تخريب شود.
منافع داراي جنگل وجود شما، نظر به :
بیشترياستیااحداثسدونیروگاه؟زیرابراي
ساختسدونیروگاهدرمنطقهشمالکشور،باید

بخشيازجنگلهاتخریبشوند؟
 منافع و مضرات زيست محيطی پروژه را بايد در 
دراز مدت و برای بازه های زمانی چند نسل سنجيد. در 
اين صورت حتما حفظ جنگل منافع بيشتری دارد. البته 
داشتن نيروگاه همراه با حفظ پوشش گياهی می تواند 

گزينه ايده آل باشد.
:زیانهايحاصلازقطعدرختانجنگليچه
هستندواقداماتممکنبرايکاهشآنهاچیست؟

 قطع درختان جنگلی سبب تشديد فرسايش و رانش 
زمين، افزايش خطر سيل خيزی، تشديد آلودگی هوا و 
غيره می گردد. در هر مورد بايد روش های مناسب برای 
جلوگيری از وقوع پديده های فوق در نظر گرفته شود.
:چرااحداثنیروگاهباعثنابوديوازبین

رفتنماهیانميشود؟
نيروگاهها و سد ها مانع از مهاجرت ماهيان جهت 
تخم گذاری شده و همچنين با افزايش درجه حرارت 
آب و تشديد آلودگی آب محيط زندگی جانوران آبزی 

و ماهيان را تحت تاثير قرار می دهند.
:آیاراهحليبرايجلوگیريازنابوديماهیان
درنتیجهاحداثسدونیروگاهآبيیاحداقلکاهش

اثراتمخرببرآنهاوجوددارد؟
در هر مورد راهكارهايی پيشنهاد شده و  تجربيات 
موفق جهانی نيز داشته است. به عنوان مثال احداث 
مسير تردد برای ماهيان به صورت سطح شيب دار بر 
روی سد از جمله اين روش ها است يا كنترل پساب 
نيروگاهها و كاهش آلودگی آن می تواند كمك زيادی 

به بهبود شرايط زيستی آبزيان داشته باشد.
:درکل،احداثسدونیروگاهآبيرابراي
از الگوبرداري آیا ميدانید؟ برقصحیح تولید
کشورهایيمثلآمریکاکهبهسمتتخریبسدهاي
بزرگوعدماحداثنیروگاههايآبيجدیدحرکت

کردهاند،صحیحاست؟
بی توجهی به محيط زيست و نگاه ايده آل هر دو 
مضر است زيرا طرح های ايده آل و بدون در نظر گرفتن 
واقعيت های جامعه نيز اجرايی نخواهد شد. استفاده 
از تجربيات ساير كشورها در همه زمينه ها از جمله 
محيط زيست ضروری است اما طرح های توسعه بايد 
به صورت بومی و متناسب با واقعيت های كشور و حتی 

بخش های مختلف كشور باشد.
 در خصوص نيروگاههای برق آبی صورت مساله 
اين است كه ما نياز به برق داريم و بين گزينه های 
مختلف نيروگاههای آبی، بادی، خورشيدی، امواج، 
زمين گرمايی، سوخت های فسيلی و هسته ای كدام 
گزينه و در كدام بخش از كشور هزينه اقتصادی و 

اثرات زيست محيطی كمتری دارد.
 حتما  در بخش هايی احداث نيروگاه برق آبی 
توجيه دارد و در بخش هايی توجيه ندارد. اما در كل 
انرژی  نظير  به نظر می رسد كه روشهای جايگزين 
خورشيد و باد كه مزيت كشور ما محسوب می شود 

كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
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ابتدا بايد اثرات مثبت 
و منفی پروژه به 
درستی شناسايی و 
بزرگی و اهميت آنها 
در محيط زيست برآورد 
گردد. اين مطالعات 
در قالب ارزيابی های 
زيست محيطی 
به روش های مختلف 
صورت می گيرد. سپس 
روش های اجرايی برای 
كاهش هر يك از اثرات 
منفی اجرای پروژه و 
راه های جبران خسارت 
و ترميم محيط زيست 
بررسی شود
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:جنابآقاياسداللهي!ارزیابيزیستمحیطي
یكپروژهچیست؟چهمعناومفهوميدرپشتاین

اصطالحسادهقراردارد؟
ارزيابي اثرات زيست محيطي يك پروژه، شامل فرآيند 
مطالعاتي منظمي است كه با هدف پيش بيني و شناسايي 
مجموعه آثار و پيامدهاي زيست محيطي محتمل يك 
طرح يا پروژه در مرحله امكان سنجي يا مكان يابي به اجرا 
در مي آيد و طي آن، گزينه ها و تمهيدات عملي الزم و 
كافي مطابق با ضوابط و استانداردهاي مربوط براي رفع 
يا كاهش آثار سوء زيست محيطي پيش بيني شده مطالعه 

و ارائه مي شود.
:آیاارزیابياثراتزیستمحیطي،جزئياز
مطالعاتامکانسنجيپروژهمحسوبميشود؟آیا

براياحداثسدونیروگاهآبيانجامميشود؟
بر اساس تعريف اشاره شده، هيات محترم دولت 
اثرات  "ارزيابي  آيين نامه   1390/11/03 تاريخ  در 
زيست محيطي طرح هاي برزگ توليدي، خدماتي و 
زيربنايي" را مصوب و ابالغ نمود. بر اساس ماده 2 اين 
آيين نامه، مجريان كليه طرح ها موظفند كه در مرحله 
امكان سنجي و مكان يابي آنها، گزارش ارزيابي اثرات 
زيست محيطي مربوط را تهيه و جهت بررسي و تاييد 
سازمان  به  زيست محيطي«  اثرات  ارزيابي  »كارگروه 
محيط زيست ارايه نمايند. همانگونه كه گفته شد، گزارش 
ارزيابي اثرات زيست محيطي گزارشي مطالعاتي است كه 
با هدف پيش بيني و شناسايي مجموعه آثار و پيامدهاي 
زيست محيطي احتمالي يك طرح صورت مي گيرد و در 
قالب گزارش هايي با سرفصل هاي مشخص شده در اين 
آيين نامه تدوين مي شوند. طبق مصوبه مورخ 90/07/20 
شوراي عالي حفاظت محيط زيست، طرح ها و پروژه هاي 
مشمول انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي تعيين شده 
است. بر اين اساس براي طرح هاي نيروگاه هاي برق آبي 
و تلمبه ذخيره اي )بيش از 100مگاوات( در كليه مناطق 

ايران )به غير از مناطق بياباني و دشت هاي حوضه مركزي، 
جنوبي و شرقي(، انجام مطالعات ارزيابي زيست محيطي 

اجباري است.
:وزارتنیروچهنظارتيبرانجامصحیح
ارزیابياثراتزیستمحیطيبراياحداثسدو

نیروگاهآبيدارد؟
طرح ها  زيست محيطي  اثرات  ارزيابي  كارگروه 
متشكل از نمايندگان سازمان محيط زيست، معاونت 
و  رياست جمهوري  راهبردي  نظارت  و  برنامه ريزي 
نماينده تام االختيار رئيس دستگاه اجرايي مي باشد. در 
اين كارگروه گزارش هاي اثرات زيست محيطي طرح ها 
مورد ارزيابي قرار گرفته و بسته به نظرات كارگروه، مورد 
موافقت كلي، مشروط يا مخالفت با انجام طرح قرار 
مي گيرد. نماينده تام االختيار وزارت نيرو در كميته هاي 
ارزيابي گزارش هاي زيست محيطي كه در سازمان محيط 
زيست برگزار مي شود، شركت دارد. شايان ذكر است كه 
كميسيون تخصيص آب وزارت نيرو مسووليت نظارت 
كامل بر شرايط هيدرولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي، 
زيست محيطي و فني طرح هاي توسعه منابع آب را 

برعهده داشته و نماينده تام االختيار وزارت نيرو با آگاهي و 
اطالع كامل از مصوبات اين كميسيون در جلسات ارزيابي 
گزارش هاي زيست محيطي طرح هاي توسعه منابع آب 

سازمان محيط زيست شركت مي كند.
:مشکالتارزیابياثراتزیستمحیطيیك
پروژهاحداثسدونیروگاهبرقآبيدرایرانچیست؟
درتصویباجرايیكطرحسدونیروگاهآبي،چه
عواملوپارامترهایياثرگذارند؟تابهحال،طرح
احداثیكسدونیروگاهبهدلیلاثراتمنفيروي

محیطزیستردشدهاست؟
مربوط  زيست محيطي  اثرات  ارزيابي  مشكالت 
به شرايط محل اجرا و نحوه اجرا و بهره برداري آتي و 
تاثير آن بر منطقه از لحاظ اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، 
زيست محيطي و فني است. براي مثال تاثير اجراي طرح 
بر آبزيان پايين دست، زلزله خيز بودن منطقه، وضعيت 
آبدهي رودخانه، مخالفت هاي اجتماعي مردم، وجود آثار 
باستاني يا جنگل هاي حفاظت شده از جمله اين مشكالت 
است. باتوجه به اين موارد گزارش ارزيابي زيست محيطي 
طرح هاي برق آبي مهمي يا مورد تصويب قرار نگرفته يا 
اينكه درصورت تصويب، الزاماتي مدنظر قرار گرفته كه 
اين خود باعث عدم اجرا يا به تاخير افتادن ادامه اجرا يا 
بهره برداري از اين طرح ها شده است.برخي ديگر از مسائل 
زيست محيطي يك پروژه برق آبي شامل موارد ذيل است: 
• آلودگي ناشي از احداثجادههاي دسترسي، خطوط 

انتقال وساختن سازههاي سد
•  امكان انباشت الي و لجن و در نتيجه ايجاد تغيير در 

مشخصه يا ويژگي هاي جريان رودخانه
•  تغيير كيفيت آب به دليل شسته شدن آلودگي در 
زمين هاي كه به تازگي زير آب رفته اند،  به خاطر جذب 
اكسيژن از سوي باكتري ها و يا به دليل تاثير اليه هاي زمين

:قوانین،مقرراتواستانداردهايپشتیباناز
کاهشاثراتزیستمحیطياجرايطرحهايسدو

در گفتگو با مديركل دفتر برنامه ريزي كالن آب و آبفا مطرح شد

قوانين، مقررات و استانداردهاي پشتيبان
كاهش اثرات زيست محيطي طرح هاي برق آبي

اسداهلل اسداللهي، مدیر کل دفتر برنامه ریزي کالن آب و آبفا است؛ مدیري 
کارآزموده که بيش از هر چيزي با قوانين و آیين نامه هاي حوزه تحت 
سرپرستي اش آشناست؛این آشنایي تا بدان حد است که در این گفتگو هم او 
تمام گفته ها و مصادیقش را به ماده و تبصره مي آراید و تالش مي کند تمام گفته 
هایش مطابق قانون و بر اساس نص صریح آن باشد. او بر این باور است که 

بر اساس مطالعات انجام شده روي قوانين، مقررات و ضوابط زیست محيطي 
جمهوري اسالمي ایران در زمينه ارزیابي اثرات زیست محيطي طرح هاي 
توسعه منابع آب، الزامات قانوني محدود کننده اي وجود دارند که در عين حال 
و با باور او، مفيدند. با او درباره ارزیابي هاي زیست محيطي اجراي پروژه هاي 

برق آبي گفتگویي ترتيب داده ایم که در ادامه مي خوانيد...

ت
س

 زي
ط

حی
ه م

ند
رو

پ

مشكالت ارزيابي 
اثرات زيست محيطي 
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نیروگاهآبيدرکشورچیست؟
به داليل گوناگون در كشورهاي در حال توسعه و 
به ويژه جوامعي كه بر اساس توانايي هاي بالقوه خويش 
از رشد سريعي برخوردار مي شوند، در بسياري از موارد 
اولويت هاي توسعه راه را بر اولويت هاي زيست محيطي 
مي بندد. بنابراين در چنين شرايطي، بروز برخي موانع و 
عوارض ناشي از ورود آالينده هاي جامد، مايع و گاز به 
آب و هوا و خاك در مقياس محلي، منطقه اي، ملي و حتي 
فراملي اجتناب ناپذير  مي گردد. تدوين اصول و قواعد 
الزام آور زيست محيطي به تدريج موجب توسعه حقوق 
محيط زيست چه در ابعاد ملي و چه در سطوح بين المللي 
گرديده و امروزه حقوق محيط زيست و قوانين و مقررات 
زيست محيطي، يكي از مهم ترين ابزار و عوامل مديريت 
محيط زيست و حفاظت از منابع آن محسوب مي شود. البته 
نمي توان انتظار داشت كه اجراي قوانين محيط زيست، 
تمام مشكالت و معضالت زيست محيطي را حل نمايد، 
چراكه نقش عوامل ديگر از قبيل آگاه سازي و تنويرافكار 
عمومي و نهادينه كردن اين مقوله در فرهنگ و رفتارهاي 
اجتماعي بسيار مهم و چشمگير مي باشد ولي مسلمًا 
پيشگيري و ممانعت ازآلودگي و تخريب محيط زيست و 
تنظيم روابط بين انسان و محيط زيست بدون وجود قواعد 

حقوقي الزام آور ميسر و ممكن نخواهد بود.
بر اساس مطالعات انجام شده بر روي قوانين، مقررات 
و ضوابط زيست محيطي جمهوري اسالمي ايران در زمينه 
ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي توسعه منابع آب، 
الزامات قانوني محدود ولي در عين حال مفيد وجود دارند 

كه عناوين مهم ترين آنها به شرح ذيل است: 
• مصوبه شماره 138شوراي عالي حفاظت محيط 

زيست كشور
شوراي عالي حفاظت محيطزيست در مصوبه شماره 
138 خود به تاريخ1373/01/23 تصويب نمود كه مجريان 
پروژههاي زير موظفند كه به همراه گزارش امكان سنجي 
و مكان يابي، نسبت به تهيه گزارش ارزيابي اثرات زيست 

محيطي پروژه اقدامنمايند: 
الف( كارخانجاتپتروشيمي

ب( پااليشگاهها
ج( نيروگاهها

د( صنايع فوالد
ه( سدها و ديگر سازههاي آبي

و( شهرك هاي صنعتي
ز( فرودگاهها

تبصره 1- سازمان حفاظت محيطزيست موظف است 
الگوي تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي را پـس از 
تصويب شوراي عالي حفاظت محيطزيست به مجريان 

پروژهها اعالم نمايد.
تبصره 2- شروع عمليات اجرايي پروژههاي ياد شده 
پس از تصويب گزارش ارزيابي زيست محيطي توسـط 

سازمان حفاظت محيطزيست خواهد بود.
ارزيابياثرات زيست محيطي  - آييننامه )الگوي( 

)مصوبه شماره 156 شوراي عالي( 

در اجراي مصوبه شوراي عالي حفاظت محيط زيست 
مـورخ 1373/01/23 الگـوي تهيـه گـزارش ارزيـابي 

زيـست محيطي به شرح زيرتعيين مي گردد: 
ماده 1ـ مجريان طرح ها و پروژههاي مندرج در ماده دو 
موظفند به همراهگـزارش امكـان سـنجي و مكـان يابي 
پروژهها نسبت به تهيه گزارش ارزيابي زيست محيطي 

مطابق اين الگو اقدام نمايند.
ماده 2ـ طرح ها و پروژههايي كه مشمول اين الگو 

مي شوند عبارتند از: 
الف( كارخانجات پتروشيمي در هر مقياس

ب( پااليشگاهها در هر مقياس
ج( نيروگاه ها با ظرفيت توليدي بيش از يكصد مگاوات

د( صنايع فوالد در دو بخش زير: 
1ـ واحدهاي تهيه كننده خوراك ذوب و ذوب با 

ظرفيت توليدي بيش از سيصد هزار تن درسال
2ـ واحدهاي نورد و شكل دهي با ظرفيت توليدي بيش 

از صد هزار تن در سال
ه( سدها و سازههاي ديگر آبي در سه بخش سدهاي 
با ارتفاع بيش از 15 متر و يا داراي ساختارهاي جنبي بيش 
از چهل هكتار و يا مـساحت درياچـه بيش از چهار صد 

هكتار
فـوق  هفت گانـه  پروژههاي  و  طرح ها  3ـ  ماده 
دون در نظـر گـرفتن ابعـاد آنهـا( در صـورتي كه در  )ـب
فاصـله تاثيرگذار و يا تاثيرپذيراز طرح ها و پروژههاي 
رات  مندرج در ماده 2 قرارگيرند، مشمول ارزيـابي اـث

زيـست محيطي مي باشند.
دون  ماده 4ـ طرح ها و پروژههاي هفت گانه فـوق )ـب
در نظـرگـرفتن ابعـادآنهـا( در صـورتيكه در فاصـله 
تاثيرگذار و يا درون مناطق ويژه زيستي قرارگيرند، مشمول 

ارزيابي زيست محيطي ميباشند.
تبصره 1- فهرست مناطق ويژه زيستي همراه با موقعيت 
و فاصله پذيري آنها كه به تـصويب مراجـع رسـمي رسيده 
باشد، توسط سازمان حفاظت محيطزيست به طور منظم 

منتشر مي گردد.
تبصره 2- فهرست، موقعيت و فاصله تاثيرپذيري و 
تاثيرگذاري طرح ها و پروژههاي هفتگانه موجود در 
كشور )مطابق تعاريف ماده 2( توسط سازمان حفاظت 

محيطزيست تهيه و منتشرمي گردد.
ماده 5- مجريان طرح ها و پروژههايي كه مشمول 
ارزيابي اثرات زيست محيطي ميشوند، گزارش اجمالي 
به سازمان حفاظت محيطزيست ارايه مي نمايند و سازمان 
پس از بررسي حداكثر ظرف يك ماه نكات حساسي را 
كه بايد در ارزيابي مورد توجه مجريان قرار گيرد، اعالم 

مي نمايد.
تبصره1ـ كليه آييننامه ها و مقررات زيستمحيطي 
كه به تصويب مراجع رسمي رسيده و رعايـت آنهـا در 
ارزيابي اثرات زيستمحيطي الزامي است، توسط سازمان 
حفاظت محيط زيست تهيه و در اختيـار مجريـان قرارداده 

مي شود.
ماده 6- مجريان طرحها و پروژههاي مشمول اين الگو 

موظفند با توجه به نكات اعالم شده توسـط سـازمان 
حفاظت محيط زيست و آيين نامه هاي مربوط اقدام به تهيه 

گزارش ارزيابي اثرات زيست محيطي نماينـد.
گزارش هاي ارزيابي اثرات زيـست محيطـي بايـستي 
توسـط افـراد متخـصص، مراكـز علمـي و شـركت هاي 
تخصصي كه صالحيت آنها به تصويب مراجع ذيربط 

رسيده باشد، تهيه شود.
تبصره1 ـ تا زمان شكل گيري شركتهاي تخصصي، 
مراكزعلمي و افراد متخصص، سازمان برنامـه و بودجـه 
فهرست  محيطزيست  حفاظت  سازمان  هماهنگي  با 

مقدماتي منتشر مينمايند.
ماده 7- ارزيابي اثرات زيست محيطي براي دو وضعيت 
دوره ساخت و دوره بهره برداري با تفكيك فعاليتهاي اصلي 
تهيه گرديده و تهيهكنندگان اقدامات اصلي براي كاهش 
اثرات منفي زيست محيطي و هزينه هاي آن را نيز ارائه 

مي نمايند.
ماده 8- تهيهكنندگان گزارش ارزيابي اثرات زيست 
محيطي در پايان گزارش توصيه خود را به يكي از سه 

صورت زير بيان مي نمايند: 
الف( با توجه به ابعاد گسترده اثرات زيست محيطي 

اجراي طرح يا پروژه توصيه نمي شود.
ب( اجراي طرح يا پروژه بدون تمهيدات گسترده براي 

كاهش اثرات زيست محيطي قابل اجراست.
ماده 9- سازمان حفاظت محيط زيست با توجه به 
ضوابط اعالم شده نظرنهايي خويش را حداكثر ظرف سه 

ماه اعالم مي نمايد.
تبصره 1- به منظور هماهنگي امور مربوط به ارزيابي 
زيست محيطي طرح   ها و پروژه ها )كميته علمي ارزيابي 
زيست محيطي(، متشكل از متخصصان و دانشگاهيان 
زيرنظر رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با تركيب 
زير تشكيل گرديده و مسنوليت امورعلمي مربوط به 

ارزيابي ها را به عهده خواهد داشت.
ـ رئيس سازمان حفاظت محيطزيست به عنوان رئيس 

كميته
ـ  پنج نفراز متخصصان و دانشگاهيان به انتخاب رئيس 

سازمان
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طرح ها و پروژه هاي 
بزرگ توليدي، 

خدماتي و عمراني 
خود را پيش از 

اجرا و در مرحله 
انجام مطالعات 
امكان سنجي و 

مكان يابي براساس 
ضوابط مصوب 

شوراي عالي 
حفاظت محيط 

زيست مورد ارزيابي 
اثرات زيست 

محيطي قراردهند.  
رعايت نتيجه   

ارزيابي ها توسط 
مجريان طرح ها 

و پروژه ها الزامي 
است

ـ  نماينده سازمان برنامه و بودجه
ـ  نماينده سازمان جنگل ها و مراتع كشور

ـ  نماينده موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
ـ  نماينده وزارت يا سازمان مربوط به طرح ارزيابي شده

تبصره 2ـ   هرگاه براساس ارزيابي زيست محيطي اجراي 
هريك از طرح ها و پروژه هاي عمراني و يا بهره برداري 
از آنها براساس نتايج ارزيابي و قانون و مقررات مربوط به 
حفاظت محيط زيست مغايرت داشته باشد، سازمان مورد 
را به وزارتخانه يا موسسه اعالم خواهد نمود تا با همكاري 
سازمانهاي ذيربط به منظور رفع مشكل در طرح مزبور 
تجديد نظر به عمل آيد. در صورت وجوداختالفنظر 

طبق تصميم رئيس جمهورعمل خواهد شد.
اثرات زيست  براي  بررسي  مورد  ابعاد  ماده 10- 
محيطي در مورد همه طرح  ها و پروژههاي هفت گانه پس 
از بررسي وضعيت زيست محيطي موجود در چهار بخش 

به شرح زير صورت مي پذيرد: 
الف( اثرات زيست محيطي برمحيط فيزيكي

1ـ اثرات بر خاك: مورفولوژي وكيفيتي
2ـ اثرات بر آب: كميت آب و كيفيت آب

3ـ اثرات بر اقليم، هوا و صوت: تغييرات هوا و 
بارش ها، كيفيت هوا

4ـ اثرات ثانويه بين خاك، آب و هوا
ب( اثرات زيست محيطي برمحيطهاي طبيعي

1ـ اثرات برگونه هاي گياهي
2ـ اثرات برگونه هاي جانوري

مسير  و  اندازها  چشم  زيستگاهها،  بر  اثرات  3ـ 
مهاجرت پرندگان

ج( اثرات زيست محيطي بر محيطهاي اجتماعي و 
فرهنگي

1ـ اثر بر سالمت و محيط بهداشتي مردم
2ـ اثر بر محيط اجتماعي: اشتغال، مسكن، آموزش

3ـ اثر بر محيط فرهنگي: اعتقادات فرهنگي و مذهبي 
مردم و ميراث فرهنگي

د( اثرات زيست محيطي بر طرح هاي توسعه
1ـ اثر بر ساير طرحهاي توسعه كشاورزي، صنعتي، 

خدماتي

2ـ اثر طرح آمايش منطقه
3ـ اثر بر كاربري اراضي منطقه

اين الگو در ده ماده و هشت تبصره در جلسه مورخ 
به  محيطزيست  حفاظت  شـوراي  عالي   1376/10/02

تصويب رسيد.
اقتصادي،  توسعه  دوم  برنامه  قانون   82 تبصره   •

اجتماعي و فرهنگي كشور
قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
كشور جمهوري اسالمي ايران )1374-1378( مصوب 
1373/09/20 مجلس شوراي اسالمي، در تبصره 82 

خود بيان مي دارد: 
الف( در طول برنامه دوم، كليه فعاليتهاي اقتصادي و 
اجتماعي بايستي با رعايت مالحظات  زيست محيطي 
صورتگرفته و به اين منظور اجراي موارد زير الزامي 

است: 
طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد 
قبل از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي 
و مكان يابي، بر اساس الگوهاي مصوب شوراي عالي 
حفاظت زيست مورد ارزيابي زيست محيطي قرارگيرد.
انجام هرگونه فعاليت صنعتي و معدني بايد با در نظر 
پايدار در چهارچوب ضوابط  توسعه  اهداف  گرفتن 

استانداردهاي زيست محيطي باشد.
بهرهبرداري از منابع طبيعي كشور بايد بر اساس توان 
بالقوه منابع محيط زيست و ظرفيت قابل تحمل محيط 
زيست صورت گيرد به نحوي كه ضمن بهره مندي 
صحيح از منابع طبيعي موجبات حفظ تعادل و تناسب 

محيطزيست فراهم شود.
استفاده از انرژي در كشور بايد از طريق تجديدنظر 
آلودگي سوخت ها  در  كاهش  و  الگوي مصرف  در 
تاريخ  در  تبصره  اين  اجرايي  آئين نامه  صورتگيرد. 
1377/02/23 به تصويب وزيران رسيد كه در ماده 1 آن 

آمده است: 
ماده 1- ضوابط طبقه بندي طرح ها و پروژه هاي 
بزرگ موضوع اين ماده بنا به پيشنهاد سازمان حفاظت 
محيطزيست، توسطشوراي عالي حفاظت محيطزيست 

تعيين مي شود.
تبصره – سازمان حفاظت محيط زيست مكلف است 
الگوهاي ارزيابي طرح ها و پروژههاي بزرگ توليدي 
و خدماتي را بر حسب اولويت و جهت تصويب به 

شورايعالي حفاظت محيطزيست ارايه نمايد.
 - نظام فنيواجراييطرحهايعمرانيكشور

از آنجايي كه تحقق برنامه هاي ميان مدت و بلندمدت 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از جنبه 
اهداف كمي و مسايل اجرايي بر عهده نظام فني و اجرايي 
است، سازمان برنامه و بودجه، نظامفني و اجرايي طرح 
هاي عمراني كشور را طي مصوبه مورخ 1375/03/23 
هيئت وزيران به تصويب رسانده و به تمامي دستگاه هاي 

اجرايي كشور ابالغ نموده است.
اين نظام كه در واقع مجموعه اصول، روش ها، مقررات 
و ضوابط فني، حقوقي، مالي و زيست محيطي حاكم بر 

تهيه، اجرا و ارزشيابي طرح هاي عمراني كشور مي باشد، 
بندهاي 16، 6 و 17 خود را به مباحث زيستمحيطي و 
به عبارت بهتر، ارزيابي زيست محيطي اختصاص داده 
است. در اين بندها بر انجام مطالعات زيست محيطي 
طرح ها در كنار ساير مطالعات فني و اقتصادي در مرحله 
امكان سنجي در قالب مطالعات جامع بخشي، منطقهاي 
و برنامه هاي توسعه تاكيد شده است. تبصره ماده 17 اين 
مجموعه عنوان مي نمايد كه "ارزيابي زيست محيطي 
طرح هاي توسعه بايد براساس تبصره 82 قانون دوم و 
الگوهاي مصوب شوراي عالي حفاظت محيطزيست 

صورتپذيرد".
اقتصادي،  توسعه  سوم  برنامه  قانون   105 ماده   •

اجتماعي و فرهنگي
كليه طرحها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي 
بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي 
و امكان يابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي 
حفاظت محيط زيست و مصوب هيأت وزيران مورد 
ارزيابي زيست محيطي قرارگيرند. رعايت نتايج ارزيابي 
توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است. 
نظارت بر حسن اجراي اين ماده برعهدة سازمان برنامه 

و بودجه مي باشد. 
– سازمان حفاظت محيط زيست موظف  تبصره 
است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني 
و اشتغال زايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم 
نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيست محيطي، طرحهاي 

توسعه عمراني متوقف نگردد.
• ماده 105 قانونبرنامه چهارم توسعه

كليه طرح ها و پروژههاي بزرگ توليدي و خدماتي 
بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكانسنجي 
و مكانيابي، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي 
حفاظت محيط زيست و مصوب هيئت وزيران مورد 
ارزيابي زيستمحيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي 
توسط مجريان طرح ها و پروژههاي مذكور الزامي است. 
نظارتبر حسن اجراي اين ماده برعهده سازمان برنامه و 

بودجه ميباشد.
موظف  محيط زيست  حفاظت  سازمان  ـ  تبصره 
است راهكارهاي عملي و اجرايي پروژههاي عمراني و 
اشتغالزايي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم 
نمايد كه ضمن رعايت مسائل زيستمحيطي، طرح هاي 

توسعه عمراني متوقف نگردد.
• ماده192 برنامه پنجم توسعه 

به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط 
زيست كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي، عمراني، 

خدماتي و زيربنايي موظفند: 
الفـ  طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي، خدماتي و 
عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات 
مصوب  ضوابط  براساس  مكان يابي  و  امكان سنجي 
شوراي عالي حفاظت محيط زيست مورد ارزيابي اثرات 
زيست محيطي قراردهند.  رعايت نتيجه   ارزيابي ها توسط 

مجريان طرح ها و پروژه ها الزامي است.
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در عمل امكان حذف 
كامل اثرات منفي 
پروژه ها امكان پذير 
نيست. اما غالبا 
مي توان از شدت 
و دامنه آنها تا حد 
بسيار زيادي كاست. 
چنين اقدام هايي با 
عنوان كاهش اثرات 

يا اقدام هاي اصالحي 
ناميده مي شود. به 
عبارت ديگر چنين 
اقدام هايي عبارت 
است از كاهش، 
حذف يا كنترل اثرات 
زيست محيطي 
گزينه انتخابي پروژه، 
كه شامل جبران 
خسارت هاي ناشي 
از پيامدهاي زيست 
محيطي است و 
مي تواند از طريق 
جابه جايي، تجديد، 
احياي دوباره و 
پرداخت غرامت 
صورت گيرد

32
»در حال حاضر و پس از گذشت حدود 23 ماه از شروع 
آبگيري سد گتوند، وضعيت ورود شوري از طریق 
عنبل  گچساران  توده  در  موجود  نمك  برونزدهاي 
کاهش قابل توجهي نشان مي دهد و با توجه به تشكيل 
الیه بندي شوري در مخزن سد، امكان استفاده از آب 
با کيفيت مناسب ) به ویژه آب موجود در نيمه باالیي 

مخزن( براي تامين مصارف مختلف فراهم است.«
 اینها سخن فردي است که سال هاست در شرکت مهاب 

قدس، نماینده شرکت مشاور در اجراي پروژه هاي سد و نيروگاه بوده 
است. ناصر کامجو، مدیر امور سد و نيروگاه و تاسيسات زیربنایي 

امكان سنجي  اگرچه بر مطالعات  شرکت مهاب قدس، 
براي اجراي پروژه هاي سد و نيروگاه تاکيد بسيار 
دارد اما در عين حال از پروژه سد و نيروگاه گتوند، به 
شدت دفاع مي کند و بر این باور است که نتایج بررسي 
هایي که پس از آبگيري و در دوره هاي مختلفي انجام 
دهد،  نمي  نشان  را  آب  کيفيت  کاهش  تنها  نه  شده، 
بلكه حاکي از بهبود نسبي کيفيت آب نسبت به قبل 

نيز است.
 با او درباره شوري آب کارون و بازتاب هایي که این موضوع به دنبال 

داشت، گفتگویي ترتيب داده ایم که در ادامه مي خوانيد...

در گفتگو با ناصر كامجو مطرح شد

معيارشان براي افزايش شوري آب كارون چيست؟

:جنابآقايکامجو!بهعنوانمشاورطرحهاي
سدونیروگاهآبي،ازمشاورپروژهانتظارداریدچه
معیارهایيدرمطالعاتامکانسنجيسدونیروگاهمد

نظرقراردهد.
دو  با  امكان سنجي  مرحله  مطالعات  موضوع 
رويكرد قابل بررسي است. در حالت معمول كه طرح 
به صورت سه عاملي است، مشاور كار طراحي را انجام 
مي دهد و انتظار چنداني از پيمانكار نمي رود چرا كه 
با انجام مطالعات تفصيلي جزييات بيشتر طرح قبل 
از ارائه به پيمانكار تعيين مي شود. در حالت ديگر كه 
طرح به صورت EPC باشد رويكرد مطالعاتي دفتر 
فني پيمانكار جهت ادامه كار مهم است به طوري كه با 
توجه به شرايط طرح ضمن پيش بيني تغييرات آتي در 
طرح، سازمان پيمانكار را جهت برنامه ريزي مناسب 
هدايت خواهد كرد. در حقيقت دفتر فني پيمانكار 
طرح را از مرحله يك )امكان سنجي( كه محل اجراي 
جانمايي هاي  شامل  آن  كلي  مشخصات  و  طرح 
سازه هاي جنبي و بدنه سد است تحويل گرفته و از 
اين پس جزييات طراحي را پيگيري مي نمايد. تعيين 

جزييات مي تواند منتهي به تغييرات حجمي كار يا 
تغيير در نوع كار شود كه در هر دو حالت تيم دفتر 
فني پيمانكار مي تواند زمينه اجرايي اين تغييرات را 

فراهم كند.
:اثراتزیستمحیطياحداثنیروگاهدر
مراحلساختوبهرهبرداريچیست؟کارفرماچه
تمهیداتيبراياینکاهشاثراتقبلازساخت،
درحینساختودرزمانبهرهبردارياندیشیده

است؟
در مورد  احداث نيروگاه، اينكه چه نيروگاهي مد 
نظر است مي تواند اثرات مختلفي در برداشته باشد 
وليكن اگر منظور نيروگاه برق آبي است، بدليل آنكه با 
ساخت سد و ايجاد درياچه همراه است، عمال مسايل 
مشتركي دارند كه در اين صورت توصيه مي  شود تا 
به عنوان يكي از منابع در دسترس، نشريه 286-الف 
كه توسط دفتر استانداردها و معيارهاي فني شركت 
مديريت منابع آب ايران با عنوان دستورالعمل ارزيابي 
اثرات طرح هاي سد سازي بر محيط زيست منتشر 
شده، مورد استفاده قرار گيرد. در اين دستورالعمل 

عالوه بر ارائه روش و رويكردهاي نحوه مطالعه، 
روشهاي كاهش اثرات سوء بر محيط زيست را تشريح 
نموده كه قسمتي از اين رويكردها به طور خالصه 

شامل موارد زير است:
در عمل امكان حذف كامل اثرات منفي پروژه ها 
امكان پذير نيست. اما غالبا مي توان از شدت و دامنه 
آنها تا حد بسيار زيادي كاست. چنين اقدام هايي با 
ناميده  اقدام هاي اصالحي  يا  اثرات  عنوان كاهش 
مي شود. به عبارت ديگر چنين اقدام هايي عبارت 
است از كاهش، حذف يا كنترل اثرات زيست محيطي 
گزينه انتخابي پروژه، كه شامل جبران خسارت هاي 
ناشي از پيامدهاي زيست محيطي است و مي تواند از 
طريق جابه جايي، تجديد، احياي دوباره و پرداخت 

غرامت صورت گيرد.
:توازنبیناثراتمنفيبررويمحیطزیست
ومنافعاقتصاديناشيازاحداثنیروگاهآبي

چگونهبرقرارميشود؟
در صورت اعمال روش هاي كاهش اثرات سوء، 
از  بهره برداري  و  احداث  از  حاصل  منافع  بالطبع 
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 اين سوال مطرح 
است كه بر اساس 

چه معياري افزايش 
شوري آب كارون 

عنوان شده است؟ 
آيا كيفيت آب كارون 

پس از آبگيري با 
آمار دراز مدت آن 

) درقبل از آبگيري( 
مقايسه شده است؟ 

نتايج اين مقايسه 
كه پس از آبگيري و 
در دوره هاي مختلفي 
انجام شده، نه تنها 
كاهش كيفيت آب 
مطرح نيست بلكه 

حاكي از بهبود نسبي 
كيفيت آب نسبت به 

قبل نيز هست

نيروگاه افزايش خواهد يافت. 
:آیادرپروژههايگتوند،سیاهبیشهوشهید
رجایي،ارزیابياثراتزیستمحیطيانجامشده

است؟
در مورد طرح سياه بيشه اطالعي در دسترس نيست 
ليكن در مورد سد شهيد رجايي  و به ويژه طرح گتوند 
ارزيابي اثرات زيست محيطي توسط دانشگاه تربيت 

مدرس انجام شده است. 
:علتافزایششوريآبکارونکهپساز
آبگیريسدگتوندمشخصشد،ازنظرشماچه
بودهاست؟چهاقداماتيبرايکاهششوريآب
صورتگرفتهاست؟درحالحاضروضعیتمهار

گنبدهاينمكبهچهصورتاست؟
در مورد اين سوال مباحث زيادي قابل ذكر است 
كه در اين مجال امكان تشريح همه آنها ميسر نيست و 
توصيه مي شود تا به گزارش هاي مربوطه رجوع گردد. 
با اين حال اين سوال مطرح است كه بر اساس چه 
معياري افزايش شوري آب كارون عنوان شده است؟ 
آيا كيفيت آب كارون پس از آبگيري با آمار دراز مدت آن 
) درقبل از آبگيري( مقايسه شده است؟ نتايج اين مقايسه 
كه پس از آبگيري و در دوره هاي مختلفي انجام شده، نه 
تنها كاهش كيفيت آب مطرح نيست بلكه حاكي از بهبود 

نسبي كيفيت آب نسبت به قبل نيز هست. 
اثر  در  اگرچه  كه  مي گردد  نشان  خاطر  ضمنا 
آبگيري، بخشي از رخنمون هاي نمكي موجود در 
يافته و در ترازهايي  توده گچساران عنبل انحالل 
پاييني مخزن سد گتوند انباشته شده است وليكن بنا 
بر پيش بيني هاي قبلي و تمهيدات صورت گرفته ) 
كه اهم آنها در زير اشاره شده اند( اين موضوع كه در 
گذشته با نگراني همراه بود تا حد بسيار زيادي كنترل 

و مرتفع شده است. 
توده  اجراي عمليات عالج بخشي در محل   -
از  قسمتي  برحفاري  مشتمل  عنبل  گچساران 
برونزدهاي نمك در حاشيه مخزن و اجراي پوشش 
رسي روي آنها و همچنين پر كردن فضاهاي خالي 

كارستي با دوغاب رسي

- پيش بيني امكان تخليه آب مخزن از ترازهاي 
مختلف با هدف امكان مديريت بر كيفيت آب مخزن 
) در اين ارتباط ضمن تالش بموقع و اعمال تغيير در 
طراحي سازه اي و تجهيزاتي، نسبت به احداث اين 

خروجي ها اقدام شد(.
- پيش بيني و فراهم كردن امكان تخليه حدود 2 متر 
مكعب آب خيلي شور از اليه هاي پايين تر مخزن با 
نصب خط لوله تونل انحراف آب مياني براي استفاده 

در مواقع مورد نياز
- تدقيق و بروز مدل رياضي و بررسي روند توزيع و 
گسترش شوري در مخزن بر اساس آخرين اطالعات 
دريافتي از عمليات پايش، مقايسه نتايج با برآوردهاي 
قبل و همچنين پيش بيني كوتاه و بلند مدت وضعيت 

كيفي مخزن براي آينده
- پيش بيني، برنامه ريزي و انجام آبگيري مرحله اي 
براي امكان انجام پايش، كنترل و مديريت بر موضوع

- خريد تجهيزات پايش كيفي و فراهم شدن امكان 
تهيه پروفايل قائم كيفي از آب مخزن براي پيش بيني، 
پيش گيري و  امكان ابتكار عمل در زمان مورد نياز

- هماهنگي با نهادها و سازمان هاي ذي ربط در 

سطح شهرستان  و استان و برنامه ريزي براي نحوه 
مواجهه و مديريت بر مساله در زمان آبگيري

در حال حاضر و پس از گذشت حدود 23 ماه 
طريق  از  شوري  ورود  وضعيت  آبگيري،  شروع  از 
عنبل گچساران  توده  در  موجود  نمك   برونزدهاي 
)به كارگيري گنبد نمكي صحيح نيست؟!( كاهش قابل 
توجهي نشان مي دهد و با توجه به تشكيل اليه بندي شوري 
در مخزن سد گتوند، امكان استفاده از آب با كيفيت 
مناسب )بويژه آب موجود در نيمه بااليي مخزن( براي 
تامين مصارف مختلف فراهم مي باشد.  در دوره پس 
از آبگيري و به دنبال بروز پديده هاي مختلف طبيعي 
)مانند بارندگي در حوضه مياني، تاثير ورود شوري از 
رودخانه هاي شور موجود در مخزن سد گتوند، تاثير 
درجه حرات در كيفيت بخش هاي سطحي و. .( و يا در 
پي برخي تصميمات اجرايي )مانند بستن دريچه تراز 
123، بستن مسير لوله تراز90 و. .( سيستم، تجربيات 
ارزشمندي كسب كرده و مي توان اظهار داشت كه در 
حال حاضر زمينه و توان مقابله با مسايل و مواجهه با 
مشكالت )حتي موارد غير قابل پيش بيني( در نزد تيم 

كارشناسي و مديريتي سد فراهم شده است.
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طبيعتاً نيروگاه هايي 
كه از انواع سوخت 
فسيلي استفاده 
مي كنند، مشكل 
آلوده كردن هوا 
را دارند و اين 
آلودگی ها برروي 
سالمت جوامع 
انساني ساكن در 
اطراف نيروگاه 
اثرگذار است. 
همينطور مشكل 
پايان يافتن 
سوخت هاي فسيلي 
به عنوان منابع 
تجديد ناپذير نيز 
مطرح است. در 
حالي كه نيروگاه هاي 
آبي، مولد های انرژی 
پاك هستند و آالينده 
عمده اي را به محيط 
وارد نمي كنند

:بهعنوانیکيازمشاورانطرحهايسدو
نیروگاهآبي،ازمطالعاتامکانسنجيیكسدو
نیروگاهبرایمانبگویید؟اینکهدراینمطالعاتچه

ضوابطيبایددرنظرگرفتهشود؟
به طور معمول رويه اي كه مهندسين مشاور در 
مطالعات امكان سنجي به آن توجه دارند، بررسي 
وضعيت هيدرولوژيكي رودخانه، شرايط زمين شناسي 
و ژئوتكنيكي، شكل دره )مورفولوژي( و بحث هاي 
فني و تكنيكي است كه در وهله اول براساس بازديد 
از موقعيت هاي پيشنهادي در حوضه استوار است. با 
اين حال مواردي داشته ايم كه پس از ارسال گزارش 
ارزيابي زيست محيطي به سازمان محيط زيست به 
علت واقع بودن موقعيت سد در مناطق تحت مديريت 
آن سازمان با مخالفت جدي روبرو شده است. لذا 
بر  عالوه  امكان سنجي  مرحله  در  كه  صورتی  در 
بررسی های ياد شده، بتوان محل طرح را با سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز هماهنگ كرد از اين نوع 
تعارضات كاسته خواهد شد و بعد از انجام مطالعات 

پرهزينه و طراحي ها، اين سازمان به استناد نامناسب 
بودن محل طرح آن را با چالش مواجه نخواهد كرد. 
:مزایاياحداثسدونیروگاهآبيدرمقایسه
باسایرنیروگاههاازنظراثرگذاريبررويمحیط

زیستانسانيوطبیعيچیست؟
انواع سوخت فسيلي  از  نيروگاه هايي كه  طبيعتاً 
استفاده مي كنند، مشكل آلوده كردن هوا را دارند و 
اين آلودگی ها برروي سالمت جوامع انساني ساكن 
اثرگذار است. همينطور مشكل  نيروگاه  در اطراف 
پايان يافتن سوخت هاي فسيلي به عنوان منابع تجديد 
ناپذير نيز مطرح است. در حالي كه نيروگاه هاي آبي، 
مولد های انرژی پاك هستند و آالينده عمده اي را به 
محيط وارد نمي كنند. يادآور می شوم كه در طرح های 
سد سازی فقط انرژی برق توليد نمی شود بلكه اهداف 
ديگری نيز در اين گونه طرح ها تامين می شود. در واقع 
اين طرح ها سرمايه گذاری های بلندمدت و راهبردی 
كشور هستند كه طی آن مباحث كنترل سيل، تامين 
آب شرب و كشاورزی، ايجاد فرصت های شغلی، 

آبزی پروری، گردشگری و كاهش مهاجرت مد نظر 
قرار می گيرد.

:اثراتمنفياحداثسدونیروگاهآبيروي
محیطزیستطبیعيوانسانيچیست؟

سد هاي مختلف با توجه به ويژگي هاي متفاوتشان 
و محل اجرا مي توانند اثرات مختلفي بر محيط زيست 
داشته باشند. به عنوان مثال سدهاي بزرگي كه در 
از  زيادي  تعداد  مي شوند؛  احداث  جنگلي  مناطق 

درختان را از بين خواهند برد. 
اين در حالی است كه معموالً قطع تمامی درختان 
از  پس  درختان  باقيمانده  و  نيست  امكان پذير  نيز 
آبگيري مشكالتي براي كيفيت آب سد بوجود خواهد 
آورد. همچنين به دليل ورود فاضالب های شهری و 
از  بسياری  نيز ساير عوامل آالينده در  روستايی و 
تغذيه گرايی مخازن  رودخانه های كشور، موضوع 
اين  برخوردار شده است.  اهميت زيادی  از  سدها 
رخداد بخش عمده ای از اهداف تامين و انتقال آب 
را مخدوش می كند و آثار مخربی در حيات آبزيان 

گفتگو با مدير پروژه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه در شركت مشانير

احداث سد و نيروگاه بايد
 با اقدامات جبرانی همراه باشد

سيامك اصفهاني، مدیر پروژه تلمبه ذخيره اي سياه بيشه در شرکت 
سياه  پروژه  در  که  شرکت  در  حضور  به واسطه  او  است؛  مشانير 
ارزیابي  حوزه  در  زیادي  حرف هاي  است،  بوده  مشاور طرح  بيشه، 
اثرات زیست محيطي اجراي این پروژه و مطالعات مكان یابي آن دارد.
وي بر این باور است که ایجاد توازن ميان اثرات مثبت و منفي نه تنها 

به نفع محيط زیست است بلكه براي طرح نيز منفعت دارد. بنابراین 
در صورت اجرای راهكارها مطابق با گزارش ارزیابي زیست محيطی 
توسط پيمانكار با کاستن از شدت تأثيرات منفي باعث تقویت نقاط 

قوت پروژه خواهد شد.
متن کامل گفتگو با وي را در ادامه مي خوانيد...
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طبيعتاً ايجاد توازن 
ميان اثرات مثبت 
و منفي نه تنها به 

نفع محيط زيست 
است بلكه براي 
طرح نيز منفعت 
دارد. بنابراين در 

صورت اجرای 
راهكارها مطابق 

با گزارش ارزيابي 
زيست محيطی 

توسط پيمانكار با 
كاستن از شدت 

تأثيرات منفي باعث 
تقويت نقاط قوت 
پروژه خواهد شد. 

از جمله می توان به 
رعايت حقابه های 

زيست محيطی 
پايين دست اشاره 

داشت

به بار می آورد. از طرفي مخازن برخي سدها بسيار 
وسيع بوده و گاه گونه های نادر گياهی و جانوری، 
ميراث فرهنگی يا تعداد زيادي روستا را غرق می كند. 
اين مسأله عالوه بر آنكه هزينه هاي خسارت مخزن 
قابل توجهي را تحميل مي كند، نيازمند انجام مطالعات 
تكميلی و اسكان مجدد نيز هست تا از همراهي مردم 

منطقه با طرح اطمينان حاصل شود.

:آیاميتواناثراتمنفيزیستمحیطیرا
درطرحهایاحداثسدونیروگاهآبيکاهشداد؟
قبل از اينكه برنامه اي براي كاهش اثر ارائه شود؛ 
بايد ديد چه اثراتي ايجاد خواهد شد و علت ايجاد اثر 
چيست؟ اين موارد معموالً در گزارش هاي ارزيابي 
اثرات زيست محيطي بررسي مي شود و براساس آن 
راهكار ارائه مي شود. راهكارها هم مي توانند انواع 
مختلفي داشته باشند. بعضي از آنها جنبه پيشگيرانه 
دارند و بعضي جنبه جبراني دارند. مثاًل پايدار سازي 
سازندهاي فرسايشي از مواردي است كه قبل از اجرا 
به آن پرداخته مي شود ولي احياي جنگل ها و كاشت 
درختان راهكارهايي است كه بعد از اجراي طرح 

انجام مي شود. 
:برايایجادتوازنمیاناثراتمنفيومثبت
پیشنهاد راهحلهایي چه آبي نیروگاه احداث

ميکنید؟
طبيعتاً ايجاد توازن ميان اثرات مثبت و منفي نه تنها 
به نفع محيط زيست است بلكه براي طرح نيز منفعت 
دارد. بنابراين در صورت اجرای راهكارها مطابق با 
با  پيمانكار  توسط  زيست محيطی  ارزيابي  گزارش 
كاستن از شدت تأثيرات منفي باعث تقويت نقاط 
قوت پروژه خواهد شد. از جمله می توان به رعايت 
حقابه های زيست محيطی پايين دست اشاره داشت.

منافع داراي جنگل وجود شما، نظر از :
بیشترياستیااحداثسدونیروگاه؟

مقايسه و ارزش گذاري يك منبع طبيعي با يك 
سازه انسان ساخت كه از لحاظ كاركرد متفاوتند كار 
اشتباهي است. در يك نگاه كلی بر حفظ جنگل ها 
اما  فراوان است.  تاكيد  به عنوان ريه های كره زمين 
در صورتی كه احداث سد توام با اقدامات جبرانی 
صورت پذيرد می توان اهداف توسعه پايدار را نيز 
توامان تامين نمود. ضمن آنكه يادآوری می كنم كه 
همه طرح های برق آبی به مخازن وسيعي نياز ندارند. 
مسجد  جريانی  نيروگاه  به  می توان  مثال  عنوان  به 
سليمان كه بر روی رودخانه كارون ساخته شد يا سد 
جريانی دز كه هم اكنون در واحد تحت سرپرستی 

اينجانب در درست مطالعه است، اشاره كنيم.
:زیانهايحاصلازقطعدرختانجنگليچه
هستندواقداماتممکنبرايکاهشآنهاچیست؟

جنگل ها عالوه بر نقشي كه در تلطيف هوا دارند 
و مصارف آنها كه براي همه شناخته شده است؛ نقش 

بسيار مهمي در جلوگيري از فرسايش خاك و ايجاد 
بسيار  هم  تفرج  لحاظ  از  عالوه  به  دارند.  سيالب 
حائز اهميت هستند و جانوران مختلفي را در خود 
جاي داده اند كه نقش مهمي در حفظ طبيعت دارند. 
بنابراين از بين بردن آنها خصوصاً در مقياس وسيع 
مي تواند اثرات مخربي داشته باشد. اما كاشت درختان 
يا احياي جنگل هاي تخريب شده با هماهنگي سازمان 

حفاظت محيط زيست، از اقداماتي است كه براي 
جبران خسارت هاي وارده مي توان نسبت به انجام 

آن اهتمام ورزيد. 
اثرات ارزیابي بیشه، سیاه پروژه در آیا :

زیستمحیطيانجامشدهبود؟
گزارش   1383 سال  در  بيشه  سياه  پروژه  برای 
به  و  تهيه  كاملي  محيطي  زيست  اثرات  ارزيابي 
و  است  ارائه شده  سازمان حفاطت محيط زيست 
جهت  نيز  زيست  محيط  حفاظت  سازمان  تأييديه 
پروژه  اين  ضمناً  گرديد.  صادر  پروژه  اين  اجرای 
طرح  و  گياهي  پوشش  مطالعات  تكميلي  قرارداد 
جامع احياء جنگلكاري داشته است كه به صورت 
جداگانه در سال هاي 1381 و 1384 به اتمام رسيده 
اند و گزارش هاي آنها موجود است. همچنين جالب 
است بدانيد كه در كليه مراحل اجرای اين طرح يك 
نظام پويا و هدفمند HSE بر كليه الزامات زيست 
محيطی نظارت داشته است. به طوري كه علي رغم 
پيچيدگي هاي فني و اجرايي، اين طرح در رديف كم 

حادثه ترين طرح های سد سازی كشور بوده است. 
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ابراهيم
 عبداهلل زاده *

مهندسان سدساز 
ايراني، حرف هاي 
زيادي براي گفتن 
دارند و كارهاي 
آنها به لحاظ فني، 
داراي كمترين 
نقص است. اما بايد 
بپذيريم كه در پيوند 
بين مباحث فني در 
سدسازي و زندگي و 
معيشت مردم، حلقه 
گمشده اي وجود 
دارد كه »توجه به 
مباحث و مطالعات 
اجتماعي« است

چند سالي است كه بعضي از كارشناسان، وزارت 
نيرو را متهم به بي توجهي به مسائل اجتماعي و زيست 
محيطي در پروژه هاي سدسازي مي كنند و خواستار 
تغيير رويه و رويكرد اين وزارتخانه در زمينه ساخت 
سد هستند. آنان بر اين باورند كه ناديده گرفتن مسائل 
اجتماعي در سدسازي، ضررهاي فراواني به زندگي 
مردم بومي، به ويژه روستايياني كه خانه و زندگي و كسب 
و كارشان با ساخت سد از بين مي رود، وارد كرده است. 
البته مديران وزارت نيرو نيز با تشريح ويژگي هاي آب 
و هوايي ايران و نياز روزافزون كشور به آب براي شرب 
و صنعت و كشاورزي، ساختن سد را يك ضرورت 
اجتناب ناپذير براي مديريت آب در كشور مي دانند و 
با اشاره به آمار سدهاي ساخته شده و در دست ساخت 
در نقاط مختلف كشور، از عملكرد خود دفاع مي كنند. 
اما كمتر پيش آمده بود كه كارشناسان مستقل مسائل 
اجتماعي و متوليان سدسازي اعم از كارفرما و پيمانكار 
و مشاور، گرد هم آيند و درباره مسائل اجتماعي سدهاي 
كشور و ضرورت ها و چگونگي مطالعات اجتماعي در 
اين پروژه ها، با هم سخن بگويند. اين مهم را "كميته 
آموزش و آگاهي هاي عمومي" از زير مجموعه هاي 
"كميته ملي سدهاي بزرگ ايران")IRCOLD( در 
قالب برگزاري "نخستين سمينار مطالعات اجتماعي 

پروژه هاي سدسازي" به انجام رساند.
آن گونه كه مهندس "بيژن فرهنگي"، دبير كميته 
آموزش و آگاهي هاي عمومي كميته ملي سدهاي بزرگ 
ايران، در آغاز اين سمينار گفت، برگزاري اين سمينار، 
نتيجه بيش از يك سال بحث و بررسي اعضاي كميته 

در مورد اين موضوع بود.
فرهنگي با اشاره به نقش مهم سدها در تأمين آب 
مورد نياز گفت: سدسازي، عوارض نامطلوبي نيز مانند 

جابه جايي جمعيت، اجبار مردم به ترك خانه و كاشانه، 
افزايش حاشيه نشيني در شهرها، صدمات احتمالي به 
آثار باستاني و ايجاد پاره اي مشكالت زيست محيطي، 
دارد. در اين سمينار كه روز چهارشنبه هشتم خردادماه 
در سالن همايش هاي وزارت نيرو برگزار شد، سرپرست 
معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو به عنوان باالترين مقام 
دولتي حاضر در اين سمينار، از مطالعات اجتماعي به 
عنوان »حلقه گمشده« در پروژه هاي سدسازي اين 
وزارتخانه ياد كرد. گزارشي كه مي خوانيد، ديدگاه هاي 
جمعي از كارشناسان و متخصصان شركت كننده در اين 

سمينار را بازتاب مي دهد. 

مديريت به هم پيوسته منابع آب، نسخه اي 
براي دردهاي مديريت آب ايران 

مهندس »عليرضا دائمي«، سرپرست معاونت آب و 
آبفاي وزارت نيرو، نخستين سخنران اين سمينار بود. 
وي در سخنان خود، به سدهاي فراواني اشاره كرد كه از 
سوي اين وزارتخانه براي مديريت آب در نقاط مختلف 
كشور ساخته شده است  و گفت: هم اكنون مهندسان 
ايراني در حال اجراي طرح هاي توسعه منابع آب در 27 

كشور دنيا هستند. 
دائمي افزود: مهندسان سدساز ايراني، حرف هاي 
زيادي براي گفتن دارند و كارهاي آنها به لحاظ فني، 
داراي كمترين نقص است. اما بايد بپذيريم كه در پيوند 

بين مباحث فني در سدسازي و زندگي و معيشت مردم، 
حلقه گمشده اي وجود دارد كه »توجه به مباحث و 

مطالعات اجتماعي« است.
سرپرست معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو به 
همكاران خود در بخش آب كشور توصيه كرد: انتقادات 
مردم و منتقدان را بشنويد. به صداي مردم بيشتر توجه 
كنيد. مبادا سدهايي كه با صرف هزينه و انرژي فراوان 
مي سازيد، باعث ايجاد ناراحتي و تلخي در زندگي مردم 
شود. من خودم رفتم از سد گتوند ديدن كردم. با وجود 
همه كارهاي ارزنده اي كه از طريق ساخت مدرسه، 
پارك و پل و ... براي بهبود معيشت مردم انجام شده، 

هنوز جاي كار فراواني وجود دارد.
اين مقام مسئول در ادامه خواستار شنيده شدن 
سوي  از  سدسازي  مخالفان  نظرات  و  انتقادات 
همكارانش در وزارت نيرو شد و گفت: بسياري از 
انتقادهايي كه در زمينه بي توجهي به مسائل اجتماعي 
سدسازي ها به وزارت نيرو مي شود، درست است و ما 

بايد واقعيت ها را بپذيريم. 
دائمي افزود: اگرچه ممكن است مطالبي نيز از روي 
غرض و سوء نيت بيان شود، آن مطالب را كنار بگذاريد. 
اما براي ما به عنوان متوليان سدسازي در كشور، مهم 
است كه خروجي كارهايمان، عدالت اجتماعي را بسط 

دهد و به كاهش فقر و بهبود زندگي مردم بينجامد.
از  نيرو  وزارت  و آبفاي  آب  معاونت  سرپرست 
سدسازي به عنوان آخرين ابزار براي استحصال آب 
ياد كرد و گفت: در جاهايي كه مي توانيم با روش هايي 
به صورت  آب سطحي  از  بهره وري  ارتقاي  مانند 
درست استفاده كنيم، نبايد تسليم فشارهاي بيروني 

براي ساخت سد شويم.
وي »مديريت پيوسته منابع آب« را نسخه اي براي 

نخستين سمينار مطالعات اجتماعي پروژه هاي سدسازي برگزار شد

مطالعات اجتماعي، حلقه گمشده 
در پروژه هاي سدسازي
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نظام تهيه و 
تصويب گزارش هاي 

اجتماعي و زيست 
محيطي به دليل 
ماهيت بازدارنده 

در برخي موارد در 
كنار مطالعات فني 

و اقتصادي، نيازمند 
آن است كه نحوه 

تهيه گزارش در 
آغاز توسط مهندس 

مشاور اصلی طرح 
مورد بررسی قرار 

گيرد. همچنين 
تاييد طرح در بدنه 

كارفرمايي نيز 
نيازمند تغييرات 

بنيادي است

درمان دردهاي پيچيده مديريت آب در ايران برشمرد 
و گفت: بر اساس اين نسخه، به توانمند سازي مردم، 
اجراي عدالت اجتماعي و پايداري زيست بوم پرداخته 
مي شود و مشاركت مردم در برنامه ريزي، اجرا و 

بهره برداري از طرح هاي آبي جلب مي شود.
اجتماعي  مسائل  متخصصان  از  سپس  دائمي 
درخواست كرد: استانداردهاي مطالعات اجتماعي در 
پروژه هاي سدسازي را تدوين كرده و براي تصويب به 

وزارت نيرو پيشنهاد دهند.

جايگاه مطالعات اجتماعي، بررسي تأثيرات 
سدسازي در مقياس حوضه آبريز است

ديگر سخنران اين سمينار، مهندس »محمد ابراهيم 
نيا«، مدير كل دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و 
آبفاي وزارت نيرو  بود كه به »آسيب شناسی مطالعات 

اجتماعی در نگاه توسعه محور سد سازی« پرداخت.
وي با اشاره به كاربردهاي سد و اثرات فيزيكي آن، 
گفت: ساخت سد، اثراتي را در باالدست، خود سد، 
پايين دست و در مقياس حوضه آبريز به دنبال دارد كه 
به نظر من، جايگاه مطالعات اجتماعي در سدسازي، 

بررسي تأثيرات در مقياس حوضه آبريز است.
شامل  مي تواند  تاثيرات  اين  افزود:  نيا  ابراهيم 
تغييرات حاصل در منابع آب، اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، 
اكوسيستم، جمعيت، مهاجرت و ... باشد كه تا به حال 
مطالعات جامعی در اين زمينه در وسعت حوضه آبريز 

در كشور انجام نشده است. 
اين مقام مسئول در ادامه سخنان خود، به سند 
باالدستي »نظام فني و اجرايي طرح هاي عمراني كشور« 
اشاره كرد و گفت: در سه نظام فني و اجرايي كشور طي 
دهه هاي گذشته، همواره به انجام مطالعات اجتماعي در 
پروژه ها توجه شده و اعتباراتي نيز براي آن تصويب شده 
است؛ اما به نظر مي رسد كه كمی نشدن نتايج مباحث 
اجتماعی در تحليل سود به هزينه طرح هاي سدسازي، 
نتايج نهايی آنها را دچار چالش كرده كه اين موضوع 

نيازمند تغيير اساسي است.
وي سپس خواستار »توجه به مباحث و مطالعات 
اجتماعي در مرحله پيدايش و توجيهی طرح و يا 
مطالعات مرحله اول و بررسي كامل نتايج اين موضوع 
در زمان تولد طرح« و نيز »تقسيم بندي و دسته بندي 

طرح ها براي انجام مطالعات اجتماعي« شد.
ابراهيم نيا در ادامه اظهار كرد: نظام تهيه و تصويب 
گزارش هاي اجتماعي و زيست محيطي به دليل ماهيت 
بازدارنده در برخي موارد در كنار مطالعات فني و 
اقتصادي، نيازمند آن است كه نحوه تهيه گزارش در 
آغاز توسط مهندس مشاور اصلی طرح مورد بررسی 

قرار گيرد. همچنين تاييد طرح در بدنه كارفرمايي نيز 
نيازمند تغييرات بنيادي است.

مطالعات اجتماعي به عنوان
 يكي از ابزارهاي حكمراني آب

دكتر مهدي ضرغامي، دانشيار دانشكده مهندسي 
عمران دانشگاه تبريز، نيز در اين سمينار گفت: مطالعات 
اجتماعي يكي از ابزارهاي حكمراني آب است و در 
حالي كه رشد جمعيت، فشار زيادي را بر منابع آب وارد 
كرده، حكمراني آب، بيش از پيش ضرورت و اهميت 

پيدا كرده است.
ضرغامي در ادامه به نقل از "دانيل پيتر الكس"، استاد 
برجسته مهندسي آب، گفت: حكمراني آب در قرن 
نوزدهم با اسلحه، در قرن بيستم توسط محاكم قضايي 
و در قرن بيست و يكم با مديريت صحيح صورت 
مي گيرد. وي افزود: براساس مطالعات جهاني، هم 
اكنون بيشتر كشورها از بحران مديريت آب رنج مي برند 

تا كمبود آب.
اين مدرس دانشگاه سپس حكمراني پايدار آب در 
حوضه هاي آبريز را مانند "جراحي" دانست و گفت: اين 
جراحي با توجه به سيستم اقتصادي حوضه آبريز به مثابه 
خون، سيستم زيست محيطي آن به مثابه ريه ها و سيستم 

اجتماعي آن به مثابه مغز، انجام مي شود.
ضرغامي در ادامه به بيان پيشنهادهايي براي توجه 
به مطالعات اجتماعي در طرح هاي سدسازي شد. 
گنجاندن درس هاي مطالعات اجتماعي در رشته هاي 
مرتبط با آب؛ توجه جدي رسانه ها به موضوع هاي 
برگزاري كارگاه هاي آموزشي  اجتماعي سدسازي؛ 
در دانشگاه ها و دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه؛ 
حذف برخي از سدهاي ناكارآمد؛ الزام دولت به اجراي 
پيوست فرهنگي و اجتماعي براي پروژه هاي مهم در 
كشور و آموزش كودكان، از جمله اين پيشنهادها بودند.

29 سال مذاكره با مردم محلي
 براي ساخت يك سد در ژاپن

دكتر سيد علي چاوشيان، عضو هيأت علمي دانشگاه 
علم و صنعت ايران، ديگر سخنران اين نشست بود كه 
»تجربيات مالحظات اجتماعی سدسازی در ژاپن و 

مديريت پايدار مخازن« را ارائه داد.

كليدي  عبارت  ژاپن، چهار  در  چاوشيان گفت: 
براي مالحظات اجتماعي در سدسازي وجود دارد: 
»اجتناب«، »حداقل سازي اثرات«، »اصالح و برطرف 
سازي« و »جبران«. وي در ادامه افزود: با توجه به اينكه 
جو عمومي در ژاپن، مخالف سدسازي است، آنها براي 
زمينه سازي در اين خصوص، افزايش آگاهي هاي 
عمومي را با استفاده از فيلم، عكس، حضور در مدارس 
و آموزش دادن به دانش آموزان و نيز كمك به توسعه 
اقتصادي در منطقه و ايجاد اشتغال به عنوان ابزاري براي 

كسب رضايت عمومي، در پيش گرفته اند.
اين مدرس دانشگاه سپس دو نمونه از تجربيات 
ژاپني ها را ارائه داد كه در نمونه نخست، دولت ژاپن براي 
ساختن سدي بر روي رودخانه تسورومی در منطقه 
يوكوهاما، از سال 1970 تا 1999 به مدت 29 سال با 
ساكنان در آن منطقه مذاكره كرد تا آنها را براي ساخت اين 
سد قانع كند. چاوشيان گفت: ژاپني ها براي انجام موفق 
اين پروژه، افزون بر 600 جلسه با جوامع محلي برگزار 
كردند. وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: اهميت 
مسائل و مالحظات اجتماعي در پروژه هاي سدسازي 
در ژاپن به قدري باالست كه ادارات آب اين كشور، 
مطالعات اجتماعي اين پروژه ها را »برون سپاري« نمي 
كنند و مديران و كاركنان ادارات آب، خودشان را ملزم 

و موظف به اجراي اين كار مي دانند.

اجراي طرح هاي توسعه اي نيازمند همراهي 
عالمان علوم انساني است

قومي،  مطالعات  پژوهشگر  هوشمند،  احسان 
سخنران ديگر اين سمينار بود كه به موضوع »سدسازی 
و برخي مالحظات جامعه شناختي« پرداخت. وي 
گفت: زماني كه سدي ساخته مي شود، وضع موجود 
يعنی رابطه آب با جامعه، تاريخ، فرهنگ، اقتصاد، 
محيط زيست، حقوق و حتی ديگر جوامع همجوار، 

دستخوش تغييراتی می شود.
هوشمند در ادامه گفت: ساخت يك سد، داراي 
تأثيرات اجتماعي مانند تأثير بر سبك زندگی مردم؛ 
فرهنگ،  تاريخی،  هويت  تفريح،  اجتماعی،  تعامل 
آيين ها، باورها، ارزش ها و زبان مردم، اجتماع مردم و 
عناصر پيوستگی اجتماعی و حتی سياسی، حمل و نقل، 

تأثيرات روانی و جابجايی جمعيت و مهاجرت است.
قوم  بيان مخاطرات سدسازي در  به  وي سپس 
گرايي پرداخت و گفت: بخش زيادی از رودخانه ها و 
سدهای كشور در استان های مرزی كشور مستقر است 
و اين مناطق، محل سكونت بخش عمده ای از اقوام 
ايرانی است. در حالي كه سطح توسعه در اين استان 
ها، به جز آذربايجان شرقی، از سطح توسعه استان های 
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مركزی كشور پايين تر است. هوشمند در ادامه افزود: 
آيا سدسازی در دو دهه گذشته توانسته است تأثيري 
مثبت بر شاخص های توسعه در اين استان ها بر جای 
گذارد يا اينكه با كم توجهی به روند توسعه اين مناطق، 
از پروژه های موجود برای حل و فصل ديگر مشكالت 
استفاده شده است؟ وي افزود: در بخشی از اين مناطق 
پرهزينه ای  قومی  چالش های  معاصر،  تاريخ   در 
داشته ايم و اگر برنامه ريزی ها براي سدسازي درست 
نباشد، پيامدها و هزينه هايی به دنبال خواهد داشت 
كه سود آن را كاهش می دهد. اين پژوهشگر اجتماعي 
گفت: يكی از نمونه های قومی شدن موضوع آب را 
می توان در جريان دستگيری رهبر شورشی حزب 
كه  ديد  اوجاالن،  عبداهلل  تركيه،  كردستان  كارگران 
دولت تركيه توانست با تهديد آبی، سوريه را وادار به 
اخراج اوجاالن از آن كشور كند.اين مسأله در نهايت به 

دستگيری اوجاالن ختم شد. 
هوشمند سپس به نمونه ديگري از تأثيرات امنيتي 
ساخت سد اشاره كرد و گفت: در كشور تركيه، مخالفان 
سدسازی در آناتولی شرقی يعنی مخالفان طرح "گاپ" 
به ويژه هواداران پ ك ك،  بر اين باورند كه ساخت 
سدهای جنوب و جنوب شرقی تركيه با هدف مانع 
شدن از رفت وآمد و حركت نيروهای پ ك ك طراحی 
شده است؛ يعنی اين پروژه های عظيم آبی كه حدود ده 
درصد از خاك تركيه را تحت تأثير خود قرار می دهد با 

رويكردی امنيتی طراحی و اجرا شده است.
اين پژوهشگر در ادامه گفت: در حوزه درياچه اروميه 
نيز، خشك شدن بخش زيادی از آب درياچه اروميه 
موجب اعتراض گسترده اهالی و نيز مردم و نخبگان 
و رسانه های ساير مناطق كشور شد كه بخشی از داليل 
خشك شدن اين درياچه را بايد در مهار آب های منطقه ای 
ارزيابی كرد. هر چند برای اين جبران اين خطا تاكنون راه 
حل كارشناسانه و مدونی تعريف و اجرا نشده است. 
وي افزود: اعتراض ها به خشك شدن درياچه اروميه 
در حال پيدا كردن سمت و سوی قوم گرايی بود. يعنی 
قوم گرايان در تالش هستند تا اين مسأله را به فرصتی 
برای بيان خواسته های قومی خود مبدل كنند. در حالي 
كه همزمان دولت كشور همسايه در  باكو اعالم كرده كه 
با طرح انتقال بخشی از آب ارس برای احياي درياچه 
اروميه مخالف است. او در ادامه به بيان برخی تجارب 
و نمونه ها در مطالعه تأثير اجتماعی احداث سدهای 
حوزه سيروان و زاب پرداخت و گفت: به عنوان مهم 
ترين جمع بندي در اين حوزه، همراهی عالمان علوم 
مختلف انساني و اجتماعي، از جمله جامعه شناسان، را 
در برنامه ريزی تا اجرا و ارزيابی در پروژه هاي سدسازي 
و به طور كلي طرح هاي توسعه اي، ضروري مي دانم؛ 
چراكه بی توجهی به اين علوم، هزينه های زيادی را به 

منافع ملي تحميل می كند.

اثربخشي مطالعات اجتماعي 
در طرح هاي توسعه منابع آب

علي نوري ثاني و دكتر حميده زارع، دو تن از 

شركت  اجتماعي  بررسي هاي  بخش  كارشناسان 
اين  مهندسي مشاور مهاب قدس، ديگر سخنرانان 
سمينار بودند كه به »اثربخشي مطالعات اجتماعي در 
طرح هاي توسعه منابع آب« پرداختند. علي نوري ثاني 
گفت: بسياري از كارشناسان و دست اندركاران توسعه 
بر اين باورند كه با وجود صرف هزينه هاي هنگفت در 
طرح هاي توسعه منابع آب، ميزان دستيابي به اهداف 

پيش بيني شده در بسياري از موارد نااميد كننده است.
نوري ثاني افزود: در كشور ما، توجه به جنبه هاي 
اجتماعي در مراحل مطالعه، طراحي، اجرا و بهره برداري 
از طرح هاي توسعه منابع آب در چارچوب معيارهاي 
برخوردار  اهميت روزافزوني  از  اجتماعي  پايداري 
است. وي گفت: از جمله پيامدهاي عدم توجه به 
جنبه هاي اجتماعي، تاخير در تحقق فوايد اقتصادي 
–اجتماعي مورد انتظار؛ ايجاد كندي و در برخي موارد 
توقف طرح ها در مرحله اجرا؛ ايجاد نارضايتي در جوامع 
بهره بردار به جاي رضايتمندي؛ توزيع نامشخص فوايد 
طرح ميان ذينفعان؛ استهالك زودهنگام تاسيسات و 
باالرفتن هزينه هاي بهره برداري و نگهداري؛ پرداخت 
اراضي؛  استمالك  و  خسارت  بابت  هنگفت  مبالغ 
افزايش روز افزون تصدي گري دولتي وتقويت روحيه 
مسئوليت ناپذيري در جوامع محلي و ايجاد وضعيت 
و  سدها  مخازن  داخل  ساكنان  ميان  برنده–بازنده 

بهره برداران از فوايد طرح است.
ادامه اين مقاله را دكتر حميده زارع قرائت كرد. وي، 
نمونه هايي از اثرات مطالعات اجتماعي در اجراي 
طرح هاي سدسازي، انتقال آب، ساخت شبكه هاي 
آبياري و زهكشي و آبرساني را ارائه داد. از جمله اين 
نمونه ها مي توان به »كاهش رقوم نرمال سد سردشت 
به ميزان 10 متر«، »تعيين خط قرمز براي انتخاب رقوم 
نرمال در سد بلبر«، »بهترين گزينه براي جبران بخشي 
از خسارات  در مخزن سد شهريار« و »جبران غير نقدي 
ليالن چاي  مخازن سدهاي  داخل  ساكنان  خسارت 
و خراجو چاي« اشاره كرد.  زارع گفت:  نبود شرح 
خدمات استاندارد؛كمبود كارشناسان مجرب در بخش 
آب و در نتيجه انجام مطالعات اجتماعي توسط افراد 
غيرمتخصص؛ خروجي هاي  فاقد اثر بخشي الزم در 
زمينه مطالعات اجتماعي، ناآشنايي  متخصصان علوم 
اجتماعي با مسائل و موضوعات تخصصي در بخش 
آب؛ متناسب نبودن حق الزحمه مطالعات با حجم، 
اهميت كار و شرح خدمات و باور نداشتن به اثربخشي 
مطالعات اجتماعي و در نتيجه كم توجهي به اهميت 
ايجاد ظرفيت هاي الزم در شركت های مهندسی مشاور، 
تشكيالت كارفرمايي و شركت هاي پيمانكار، از جمله 

محدوديت هايي هستند كه بايد برطرف شوند.

مسئوليت های اجتماعی طرح سد آزاد: 
اسكان مجدد-كارآفرينی

اين گزارش مي افزايد: در بخش ديگري از اين 
سمينار، سخنراني »مسئوليت های اجتماعی طرح سد 
آزاد: اسكان مجدد-كارآفرينی« از سوي حامد دهقاني، 
كارشناس شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، 
ارائه شد. دهقاني گفت: پروژه های سدسازی معمايی 
پيچيده، مركب  از مسائل فنی و اجرايی، شرايط محيطی 
و اجتماعی منطقه، تعامل با مردم و مسئوالن محلی، 
اسكان مجدد، اشتغال وكار آفرينی، تملك اراضی و 

موارد ديگر هستند.
اين كارشناس در ادامه به بررسي تجربه اسكان 
مجدد در سد آزاد پرداخت و گفت: سد آزاد، يكی از 
تأثيرگذارترين پروژه های عمرانی در استان كردستان 
بوده و با عنوان محور توسعه پايدار استان شناخته شده 
است؛ ولی اجرای اين سد باعث مستغرق شدن سه 
روستا می شد. بنابراين به منظور كاهش اثرات منفی 
اجتماعی در اين طرح، تصميم به احداث دو شهرك 

جايگزين  برای اسكان مجدد 135خانوارگرفته شد.
دهقاني سپس به تشريح مراحل اسكان مجدد در اين 
طرح پرداخت و گفت: پس از انجام مطالعات اجتماعی 
و اقتصادی و مكان يابی سايت و طراحی های الزم 
وهمچنين ارائه آموزش های الزم به مسئوالن پروژه در 
جهت توجيه و تعامل با مردم و مديران دستگاه های 
ساكنان  برای  جايگزين   شهرك  نخستين  اجرايی، 
واحد   85 قالب  در  »خانقاه«  و  »بنيدر«  روستاهای 
مسكونی ساخته شد. وي افزود: در اين شهرك عالوه 
بر زيرساخت های مورد نياز، مجتمع آموزشی، خانه 
بهداشت، مسجد و ساختمان اداری نيز احداث شده 
است. او در ادامه گفت: دومين شهرك جايگزين نيز 
برای اسكان 50 خانوار از اهالی روستايی در محدوده 
مخزن سد به نام روستای »باقل آباد« آغاز شده كه در زمان 
كنوني باپيشرفت 45درصد در حال اجراست و درآبان 

ماه امسال به بهره برداری خواهد رسيد.

ارزيابي و ارزشيابي اثرات اجتماعي
»ارزيابي و ارزشيابي اثرات اجتماعي پرو      ژه هاي 
سدسازي«، عنوان سخنراني ديگري بود كه از سوي 
دكتر احمد محسني، مدرس دانشگاه در رشته ترويج 
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از  يكي  در  گفت:  محسني  شد.  ارائه  كشاورزي، 
سدهاي  بين المللي  كميسيون  دستورالعمل  بندهاي 
توسعه  طرح های  اجراي  درباره   )ICOLD(بزرگ
پايدار منابع آب و سدسازی، بر نگرانی برای محيط 
زيست طبيعی و انسانی در تمام مراحل پروژه، تأكيد 
شده و گفته شده كه حتی اگر مسأله جابجايی در ساخت 
سد وجود ندارد، بايد پيامد احداث سد بر روی مردم 

محلی، بررسی شده و به اطالع عموم برسد.
وي در ادامه به تشريح مفاهيم و مراحل ارزيابي و 
ارزشيابي اثرات اجتماعي پرداخت و گفت: ارزيابی 
تأثير اجتماعی شاخه ای از علوم اجتماعی است كه 
دانش الزم را براي تحليل منظم و پيشاپيش تاثيرات 
اقدام، برنامه،پروژه يا تغيير سياست پيشنهادی در كيفيت 
زندگی روزمره افراد و اجتماعاتی كه محيطشان تحت 
تاثير است، فراهم مي كند. اين مدرس دانشگاه افزود: 
يك ارزشيابی آينده نگر، مشخص مي كند كه آيا مسأله يا 
نيازي وجود دارد كه حقانيت ايجاد برنامه اي براي حل 
آن مسأله يا تامين آن نياز را توجيه كند و به اين سئوال 
نيز پاسخ مي دهد كه در صورت عدم اجراي برنامه مورد 
بحث، جامعه با چه پيامدهاي منفي اي مواجه مي شود. 
محسني سپس گفت: اطالع رسانی نكردن دقيق در باره 
اهداف، ابعاد و ويژگی های سد؛ طوالنی بودن فرآيند 
احداث سد و قرار دادن مردم در بالتكليفی؛ نبود شرح 
خدمات و راهنمای مناسب برای ارزشيابی تاثيرات 
اجتماعی سدها؛ ناآشنايي عوامل پيمانكار با مالحظات 
اجتماعي؛ مستند نشدن تجربيات؛ بي توجهي به نتايج 
حاصل از مطالعات اجتماعی؛ تغييرات مشاور در طول 
فرآيند احداث سد؛ نامشخص بودن برنامه زمان بندی 
اجرای طرح و نبود كارشناسان اجتماعي مجرب در 
شركت هاي آب منطقه اي، از جمله مهم ترين عوامل 

موثر در ايجاد پيامدهای اجتماعی سدسازی هستند.

مشكالت اجتماعي سدهاي تهران
مدير عامل شركت آب منطقه اي تهران نيز در اين 
سمينار، درباره »مشكالت اجتماعي در سدهاي پروژه 
آباد(«  )نصرت  لتيان  و  اميركبير)واريان(  كوچري، 
سخنراني كرد. مهندس »خسرو ارتقايي« گفت:  الزم 
است عوامل اجتماعی مرتبط با پروژه نيز همانند مديريت 
و مهندسی عوامل اقتصادی و زيست محيطي كه در بخش 
صنعت و طرح های توسعه انجام می شود، مديريت 
شوند تا بتوان از طريق توسعه اقتصادی و صنعتی به 

تحقق توسعه اجتماعی در جامعه محلی دست يافت.
وي سپس به تشريح برخي از مشكالت اجتماعي 
در سدهاي كوچري، اميركبير)روستاي واريان( و لتيان 

)روستاي نصرت آباد( پرداخت.
اين سمينار را كميته ملي سدهاي بزرگ ايران با 
مشاركت معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو، شركت 
مديريت منابع آب ايران، شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران، شركت زيستاب و طرح استاندارهاي 

صنعت آب و آبفا برگزار كردند.

نيروگاه  آبی؛ دوستدار محيط زيست

مطالعات  امكان سنجي و محيط زيستي براي 
اجراي يك پروژه، نه تنها براي نيروگاه آن بلكه 
براي كل پروژه در نظر گرفته مي شود و در فاز 1 
است كه نيروگاه از اين حيث مورد بررسي قرار 
مي گيرد. براي اجراي پروژه اي كه داراي آثار حاد 
زيست محيطي است نمي توان كد اجرايي دريافت 
كرد. در دهه 70، پروژه گتوند در آغاز راه خود 
بود و در آن زمان به مباحث زيست محيطي مانند 
امروز نگاه نمي شد، اما امروزه تمام پروژه ها بايد 
مطالعات زيست محيطي داشته باشند و آثار زيست 
محيطي آنها بررسي شود. مطالعات زيست محيطي 
و اجرايي در فاز يك پروژه گتوند يه طور كامل 
انجام شده است. البته مطالعات زيست محيطي كه 
مشاوران انجام مي دهند بايد به تاييد سازمان محيط 
زيست برسد و زماني اين مطالعات و مصوبه ها 
قابليت اجرايي دارند كه مطالعات سازمان محيط 
زيست به عنوان متولي كار، آن را تاييد كند. هنگامي 
كه ما اين مطالعات را به سازمان فرستاديم، ايرادات 
و نواقصي بر كار گرفته شد و منجر به اين امر شد 
كه مطالعات را به صورت كامل تر در فاز 2 انجام 
دهيم و بتوانيم در سال 85 مصوبه كار را از سازمان 

محيط زيست دريافت كنيم. 
از سوي ديگر بحث كيفيت آب گتوند و سنجش 
كيفيت آن بعد از آبگيري  بحثي بود كه مشاور در 
مطالعات فاز يك به صورت گذرا به آن پرداخته 
بود. توضيح مشاور فاز يك اين بود كه اگر مشكلي 
از نظر كيفيت آب پيش بيايد به دليل نسبت بين  
»درآمد به  هزينه« پروژه، هر راهكار مناسبي را براي 
آن ارائه دهيم »درآمد به  هزينه« تغيير زيادي نمي 
كند بنابراين اين پروژه آنقدر توجيه پذير هست كه 
اگر بخواهيم هزينه اي را براي بحث كيفيت آب 
پرداخت كنيم اين هزينه داستان توجيه پذيري 
پروژه را از بين نمي برد. به صورت كلي حدود 4 
سال مطالعات فاز دو گتوند توسط مشاوران ايراني، 
مهاب قدس و  فرانسه انجام داده شد و بعد از آن 
توسط تالش هاي مشاوران مهاب قدس تكميل 

تر شد. 
مطالعات مبحث كيفيت آب كارون به طور 
متوسط از ابتداي سال 83 تا سال 90، حدود 7 
سال طول كشيد و با توجه به پايش  و بروز رساني 
مطالعات تا امروز هم ادامه دارد. به دليل اينكه  بعد 
از آبگيري، تراز درياچه پشت سد افزايش پيدا 
مي كرد و در تماس با يك سازندي قرار مي گرفت 
كه اين سازند رگه هاي نمكي داشت، اين نگراني 
را ايجاد مي كرد كه اگر اين انحالل اتفاق بيفتد آب 

كل درياچه به خطر مي افتد. سازند گچساران در 
نزديكي روستاي اروند بود در واقع آن رودخانه 
ميليون ها سال جريان داشته و آن منطقه را به شكلي 
در آورده كه رودخانه، سازند را دور مي زند و ديگر 

در تماس با سازند هاي انحاللي نيست. 
با توجه به اطالعات زمين شناسي، اين سوال 
مطرح شد كه آيا رگه هاي نمكي به صورت گنبد 
هاي نمكي مانند گنبدهاي نمكي قشم است يا 
ساختار ديگري دارد؟ مطالعات و بررسي ها بدليل 
حساس بودن موضوع در دو مرحله در بازه زماني 
سه-چهار ساله انجام شد مرحله اول سال 1384 
و مرحله دوم در سال 1387. دو مشاور خارجي 
نيز به مشاوران مهاب قدس پيوستند. در آن زمان 
مشخص شد كه رگه هاي نمكي به صورت يك 
توالي رگه است و گنبد نيست.  به صورت دست 
باال و محافظه كارانه حجم نمكي كه در آن منطقه 
برآورد شد حدود 23 در صد بود. در صورتي كه 
روزهاي اول افراد فكر مي كردند كه شايد 100 
درصد حجم نمك باشد. بعد از آن در بخش هاي 
مختلفي، تخمين زمين شناسي، ژئوتكنيك، تعيين 
حجم درگير نمك با آب و بعد از آن تخمين نرخ 
هاي انحالل مشخص شد. بايد ذكر كنم كه تخمين 
نرخ انحالل نمك در مطالعات ما موثر بود زيرا 
حجم مخزن و تابش آفتاب و سرعت باد و كدورت 
آب، روي نرخ انحالل تاثير مي گذارد. ضمن اينكه 
آنجا نمك خالص نبود و هر انحالل منجر به ريزش 
اليه هاي بااليي مي شد كه قابل حل شدن نبودند 
و انحالل روي اليه هاي پاييني تاثير مي گذاشت 
و اين سرعت انحالل را به طور ناگهاني كاهش 
مي داد و ما نمي توانستيم به راحتي نرخي براي 
انحالل تعيين كنيم.  در سال 89 حدود3000 صفحه 
گزارش كارشناسي درباره اين موضوع، داده شد. 
مطالعات را در يك پانل بين المللي ارزيابي كرديم. 
در اين پانل كه كارشناسان و مشاورين از كشور 
روي  هفته  يك  داشتند  حضور  مختلف  هاي 
موضوع تمركز كردند و راهكارهايي را بيان كردند 
اين راهكارها منجر شد تا بخش هايي از مطالعات 
فني را تكميل كنيم و همچنين  با استفاده از مدل سه 
بعدي زمين شناسي كه توسط همكاران در شركت 
نفت ارائه شد حجم نمك را در آنجا به شكل دقيقي 
تخمين زديم. راهكارهاي اجرايي كه توسط پانل 
بين المللي مطرح شده بود در سه مرحله تعريف 
شد. در مرحله اول كه مرحله اول آبگيري ناميده 
شد در اين مرحله مخزن حدود 300 تا 400 ميليون 
متر مكعب آبگيري مي كرد و با توجه به اينكه حجم 

داريوش
محجوب *
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مخزن كم بود اين نگراني وجود داشت كه اگر نرخ 
انحالل افزايش پيدا كند امكان دارد كه اين هزينه 300 
/400 ميليوني درگير شوري شود و مشكل ايجاد كند. 
براي مرحله اول آبگيري با منطقه اي تماس مستقيم 
آب و نمك را پايدارسازي نسبي كرديم يعني شيب ها 
را پايدار كرديم و بعد از آن با يك پتوي رسي و يك اليه 
ريپ رپ محافظت پتو پوشانديم. اين كار باعث شد تا 
نرخ انحالل به شدت كاهش پيدا كند از طرفي مدل هاي 
عددي كه براي كيفيت آب تعريف كرده بوديم، پيش از 
آبگيري به ما نشان مي داد كه با چه نرخ انحاللي و براي 
چه حجم آبي، با چه پديده اي مواجه مي شويم اين كار 
تقريبا در دنيا انجام نشده بود و مشاوران بيان مي كردند 

كه شما بر اين موضوع تمركز كرديد. 
مدل هاي عددي به مانشان دادند باال بودن نرخ 
انحالل مي تواند در مرحله آبگيري كه حجم آب 
كم است، در مخزن خطراتي را ايجاد كند. ما از اين 
مدل عددي به اين نتيجه رسيديم كه بايد تا آنجايي 
كه مي توانيم نرخ انحالل را كاهش دهيم و بايد سطح 
تماس آب و سازه را كم كنيم. با اين كار توانستيم 400 
ميليون آبگيري مرحله اول را در طي چند ماه انجام 
دهيم،  EC پايين دست آب كارون حدود  600 تا 700 
بود چيزي كه از 20 سال پيش تا آن زمان تجربه نشده بود. 
با توجه به  ايده هايي كه مدل عددي نشان مي داد، ما به اين 
نتيجه رسيديم كه كه در مخزن گتوند اليه بندي شوري 
تشكيل مي شود. به عبارتي ديگر هرچه كه آب شور تر 
مي شود وزنش افزايش پيدا مي كند در كف مخزن قرار 
مي گيرد و آب تازه در باال قرار مي گيرد. هنگامي كه اين 
پديده را با مدل عددي ديديم، تصميم گرفتيم شرايطي 
فراهم كنيم تا بتوانيم از ترازهاي مختلف مخزن آب 
برداشت كنيم تا بتوانيم آب شور كف مخزن و آبهاي 
EC نيروگاه و جاهاي مختلف  را مخلوط كنيم  و با
مجازبه پايين دست بدهيم و در عين حال از شوري 
آب مخزن جلوگيري كنيم.  اين پديده اي بود كه ما در 
مدل عددي ديديم و بر مبناي اطالعاتي كه از پايش 
مخزن بدست آورديم، توانستيم مدل عددي را كاليبره 
كنيم تا يك مدل كارا و دقيق داشته باشيم.  به همين 

منظور برج آبگير را روي تونل تحتاني احداث كرديم. 
اين برج آبگير امكان برداشت آب از دو  تراز مختلف 
را به ما مي داد 123 و 158 .از كف رودخانه تا تراز 123 
با سختي زيادي دو تراز آبگير ايجاد كرديم كه آب را 
از تراز90 و 110به ما مي دهد؛ آن را به سيستم تخليه 
وصل كرديم در حال حاضر اين سيستم احداث شده و 
به محل صنعت ادامه پيدا خواهد كرد.  اين موضوع به 
عنوان راهكار قطعي براي كيفيت شوري آب سد كارون 

اجرا خواهد شد.
 عالوه بر تراز هايي كه پيش از آن امكان برداشت 
آب را داشتيم چهار تراز ديگر  اضافه كرديم تا بتوانيم 
ازترازهاي مختلف آب برداريم. به اين منظور آبهاي 
سنگين را با مقدار كمتر و آب هاي سبك را با مقدار 
بيشتر برداشت و با يكديگر مخلوط مي كنيم و به پايين 
دست مي فرستيم. اين راهكار دومي است كه تا امروز 
انجام شده است و سد گتوند آبگيري شده و از نيروگاه 

بهره برداري مي شود و تراز آب حدود 200 مي باشد. 
 و اما راهكار سوم كه در راستاي فعاليت ما قرار دارد 
اين است كه ما بايد براي آب شوري كه در مخزن جمع 
شده است راهكاري داشته باشيم و آن را در مخزن نگه 
نداريم. ما معتقديم كه بايد حجم آب مخزن، تا آنجايي 
كه مي تواند تميز باشد چون نمي توان ريسك هاي آينده 
را پيش بيني كرد، شايد چند سال ديگر با يك خشكسالي 
مواجه شويم كه مجبور شويم از آب گتوند استفاده كنيم 
آن زمان نمي توانيم از خيلي از احجام آب صرفه نظر 
كنيم. سومين راهكار انتقال آبي است كه در كف مخزن 
جمع شده است گزينه هاي مختلف بررسي شد. از 
صنعت گرفته تا آبهاي خليج فارس گزينه هاي مختلفي 
را بررسي كرديم. دو شركت اسپانيايي را دعوت كرديم 
كه مي خواستند در زمينه آب شيرين كن با ما فعاليت 
كنند. پس از بررسي هاي انجام شده متوجه شديم 
كه  آب شور بسيار در صنعت نفت كاربرد دارد. و 
امروزه با زحمت آب را از خليج فارس انتقال مي دهند 
و به حد اشباع مي رسانند تا بتوانند به صنعت نفت 
ببرند و در پتروشيمي استفاده كنند و مشتقات كلر و 
سديم و .... توليد كنند. طرحي كه داريم اين است كه 

بتوانيم اين لوله را به محل پتروشيمي ماهشهر منتقل 
كنيم. چون نمك جامد در اين حجم را نمي توانيد 
براحتي انتقال دهيد  زيرا ناوگان و جاده هايي كه در 
اين پروسه مورد نياز است وجود ندارد ولي نمك مايع 
خود به خود از طريق لوله به محل مورد نظر انتقال پيدا 
مي كند. ضمن اينكه كشور قطر؛ عمان و اردن مشتری 
اين محصول هستند و يك تجارت خيلی قوي در سطح 
دنيا  در اين خصوص وجود دارد.  از سوي ديگر ما اجازه 
نداديم كه شوری آب كارون به سطحی برسد كه بخواهد 
در پايين دست در مقطع شهر گتوند مساله ساز شود و 
مشكلي به وجود آيد.  مشكل اصلی كارون اين است 
كه از شهر گتوند تا خليج فارس به دليل ورود ضايعات 
شهری، روستايی و خصوصا پرورش ماهی رودخانه 
كارون آلوده و نابود شده است. ساليان سال است اين 
موضوع مختومه مانده و كسی به آن توجه نكرده است 
و امروز تبديل به يك بحران شده است. يك همچين 
چيزی اشتباه است كه دوستان می خواهند اين بحران 
را به سد گتوند نسبت دهند. با توجه به متوسط آمار نه 
ساله تا پيش ازآبگيری، مي بينيم كه به جز يك ماه كيفيت 
و شوری آب كارون هميشه زير متوسط 9 ساله بوده 
است.  اين نشان می دهد كه كل اين فرضيات اشتباه است 
و فقط حاشيه سازی بوده است و متاسفانه رسانه هاي 
محلي تنها به حاشيه های اين موضوع پرداختند و 
اشتباه اطالع رسانی كردند. مسئله ديگر اين است كه 
هر نيروگاهی كه احداث می شود در كنار منافع، ضرر و 
زيان هم دارد. نيروگاه های آبی در مقايسه با نيروگاه هاي 
حرارتی و گازی شاخصه هاي بارزي دارد. موضوع اول 
اينكه راندمان  نيروگاه هاي آبي خيلي باالست، راندمان 
نيروگاه آبي 95درصد، نيروگاه حرارتي 42درصد و 
نيروگاه گازي30درصد است. موضوع دوم، بحث 
محيط زيست است. نيروگاه های آبی نه هوا را آلوده 
می كند، نه گاز و گازوئيل مصرف می كند. آثار زيست 
محيطي نيروگاه آبي نسبت به نيروگاه هاي ديگر به 
مراتب كمتر است. در واقع بايد گفت نيروگاه های 

آبی دوستدار محيط زيست هستند.
*مدیرامورعمرانطرحسدونیروگاهگتوند
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:جنابآقايالهیجانزاده!بهباورشمامزایاي
احداثسدونیروگاهآبيدرمقایسهباسایرنیروگاهها
ازنظراثرگذاريبررويمحیطزیستانسانيوطبیعي

چیست؟
سدسازی مزايای بيشماری دارد. پس از بررسي تمام 
تبعات سدسازی آن وقت می توان به مزايای يك سد افتخار 
كرد و اگر معايب پيش آمده برطرف نشود، هميشه يك 
نقطه منفی در عملكرد سد ها وجود خواهد داشت و باعث 
مي شود كه احداث و ايجاد سد را بتوان همواره زير سوال 
ببرد. اما سوال صرفا نام بردن از مزاياست و من به برخي از 
اين مزايا اشاره می كنم. از بعد اقتصادی هنگامی كه سدی 
احداث می شود يك آب پايدار را برای پايين دست آن منطقه 
ايجاد می كند كه كشاورزان با دغدغه كمتري در طول سال 
به كشاورزی ادامه مي دهند. مخصوصا در استان هايی كه 
قادرهستند در تمام فصول كشاورزی داشته باشند اين آب 
تامين می شود. حداقل آبدهي مورد نياز رودخانه ها را تامين 
می كند و اين باعث می شود كه اكوسيستم رودخانه هميشه 
يك اكوسيستم زنده و پايدار باشد. زمانی كه سدی احداث 
نشود در زمان هايی مانند تابستان و اوايل پاييز به دليل اينكه 
آب دهی رودخانه كم می شود در بعضی مواقع با مرگ ومير 
ماهيان و به خطر افتادن حيات رودخانه مواجه می شويم. 
از طرف ديگر با  سدسازی می توان در مواقعی كه دچار 
خشكسالی می شويم، با آبی كه ذخيره داريم يك حداقل آبی 
را برای پايين دست تامين كنيم. بحث ديگر آبزيانی هستند كه 
می توانند پشت سدها به طور طبيعی توليد شوند. از مزاياي 
ديگر سد سازي بحث گردشگری و يا ده ها مزايای ديگر 
كه از بعد اقتصادی، تفرجي و محيط زيستی می توانند قابل 
توجه باشند. نيروگاه های آبی قابل مقايسه با نيروگاه های 
ديگر نيست زيرا نيروگاه آبی دوستدار محيط زيست است. 
زبرا مانند نيروگاه گازی آاليندگی ندارد، يك نيروگاهی 
مثل نيروگاه گازی بايد روزانه ميليون ها پودر مكعب گاز 
بسوزاند تا بتواند معادلش چند صد مگاوات برقی را توليد 

كند. همان انرژی كه می توانست تبديل به يك ارزش افزوده 
بشود يا  اينكه در صنعت پتروشيمی به عنوان ماده اوليه 
تبديل به صدها ماده عالی و جديد بشود و توليد ثروت كند 
ما اين انرژی را صرفا براي توليد برق می سوزانيم. به همين 
منظور نيروگاه آبی قابل قياس با نيروگاه گازی نيست زيرا 
نيروگاه آبي همسو با محيط زيست است زيرا آاليندگی 
در نيروگاه های آبی وجود ندارد ضمن اينكه در توليد 
نيروگاه های آبی ما مجبوريم كه آبی را رهاسازی كنيم كه 
اين رهاسازی در پايين دست  در تامين آب تاالب ها و 

حيات رودخانه می تواند مفيد باشد. 
:اثراتمنفياحداثسدونیروگاهآبيروي

محیطزیستطبیعيوانسانيچیست؟
شايد بزرگترين مشكلی كه ما در احداث سدها و نيروگاه 
داريم اين است كه اكثر پيماكارانی كه احداث سدها را 
برعهده می گيرند متاسفانه الزامات زيست محيطی را كه 
در قالب كتابچه های چند جلدی به آن ها تحويل می دهيم 
رعايت نمي كنند و به تعهاتشان،  پيش از اجرا در حين اجرا 
و بعد از بهره برداری عمل نمی كنند و باعث به وجود آمدن 
خسارات سنگين به محيط زيست می شوند به گونه ای كه 
اصل قضيه را تحت شعاع قرار می دهند مثال يك سد وقتی كه 
احداث می شود مثل كارون 3، كارون 4 و گتوند عليا هر كدام 
چند هزار ميليارد تومان هزينه برداشته است، ولی برای يك 
صرفه اقتصادی كوچك و محدود خسارت سنگينی را به 
محيط زيست طبيعي و محيط زيست انساني وارد می كنند.  
يك سدی كه احداث می شود هزاران هكتار و اراضی بكر 
و همچنين درخت ها را زير آب می برد مثل سد كارون 3 
كه ده ها هزار هكتار و ده ها هزار درختانی كه ويژه منطقه 
زاگرس هستند را زير آب برده است و نابود شده و از بين 
رفته است.  هنگامی كه يك سد احداث می شود پيمانكاران 
متعهد مي شوند كه بحث فرسايش حوزه آبريز خود را از 
طريق درختكاری و ساير روش هايی كه وجود دارد حل 
كنند، اما اين كار انجام نمی گيرد و در نتيجه عمر سدی كه 

حداقل بايد 50 سال باشد به دليل سيالبی بودن منطقه و 
بحث شست و شوی خاكی كه انجام می گيرد و فرسايشی 
كه ناشی از عملكرد سدسازی است، كوتاه می شود و اين 
خسارت خيلی سنگينی برای ما ايجاد می كند. بنابراين در 
سدسازی مسائل پيچيده وجود دارد كه اگر رعايت نشود 
و الزاماتش اجرا نشود خسارات سنگينی بعد از احداث 
سد خواهيم داشت. ناديده گرفتن چند موضوع در مطالعه 
منجر به چه تبعات بزرگی در كشور می شود. در سدسازی ها 
خيلی از چشمه سارها از بين می رود ارتباط رودخانه با آبزيان 
در مناطق مختلف قطع می شود. هنگامی كه سد ساخته 
می شود ماهيان بايد بيايند در باال دست تخم ريزی كنند و 
ماهيانی كه مهاجرت می كنند و به پايين دست می آيند، اين 
مهاجرت قطع می شود. می بينيد كه در تمام رودخانه های 
سد سازی شده آبزيان به شدت صدمه ديدند. تبعات ديگر 
رطوبتی است كه در منطقه ايجاد می كند. نفوذ به سفره 
آب های زيرزمينی، باعث باال آمدن آب هاي زيرزمينی در 
مناطق مجاور و حتی مهاجرت می شوند. مسائل اجتماعی 
زيادی ايجاد می شود تمام روستاهايی كه زير آب می روند 
حاشيه نشين شهرهای اطراف  می شوند و اين حاشيه نشينی 
تبعات اجتماعی زيادی را به دنبال دارد. متاسفانه بحث های 
اجتماعی در سدسازی هايی كه در كشور ما انجام می شود، 
ناديده گرفته می شود. در صورتی كه بحث های اجتماعی 
بايد در اولويت باشد چون اين اراضی برای مردم بوده است 
رودخانه ها برای مردم بوده است و مشكالت زيادی را برای 
انها ايجاد می كنيم.  زمانی كه در بوشهر بودم روستايی به نام 
تنبك از بوشهر به سمت كنگان برای احداث سه پااليشگاه 
گاز، مشاوران اين پااليشگاه ها دو شركت مطرح بين المللی 
بودند وقتی كه می خواستند طرح را ايجاد كنند ارزيابی 
محيط زيست را خودشان تهيه كرده بودند اين افراد حدود 
سيزده نفر فرانسوی به دفتر ما آمدند و اولين گزارشی كه به ما 
دادند گزارش تبعات و مسائل اقتصادی مردم آن روستا بود.  
ادامهدرصفحه49
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گفتگو با مديركل اداره محيط زيست استان خوزستان

نبايد با دست خودمان 
نمک وارد كشاورزی خوزستان كنيم

احمدرضا الهيجان زاده 
مدیر کل اداره کل محيط 
زیست استان خوزستان 

است؛با او که اشراف زیادي 
درباره موقعيت محيط 

زیستي استان و پروژه 
هاي اجرا شده در آن دارد 

گفتگویي ترتيب داده ایم که 
در ادامه مي خوانيد...

يك سدی كه احداث 
می شود هزاران 

هكتار و اراضی بكر 
و همچنين درخت ها 

را زير آب می برد 
مثل سد كارون 3 كه 

ده ها هزار هكتار و 
ده ها هزار درختانی 

كه ويژه منطقه 
زاگرس هستند را 

زير آب برده است و 
نابود شده و از بين 

رفته است
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انرژی برق آبی 
سهل الوصول ترين، 
تجديدشونده ترين 
و تميزترين منبعی 
است كه برای توليد 
برق در جهان در 
اختيار كشورهاست. 
در حال حاضر حدود 
20درصد از برق 
توليدی در جهان 
توسط نيروگاه های 
آبی می باشد و در 
حدود يك سوم از 
كشورهای جهان 
بيش از 50 درصد 
به برق توليدی 
توسط نيروگاه های 
آبی وابسته هستند

 امروزه انرژی دارای جايگاه مهم و غيرقابل انكاری در تحوالت جهانی می باشد 
به طوری كه فعاليت های گوناگون در عرصه های مختلف به انرژی و به ويژه انرژی 
الكتريكی وابسته است. با توجه به رشد جمعيت با نرخ متوسط يك  درصد پيش بينی 
می شود جمعيت جهان در سال 2030 به ميزان 8/1 ميليارد نفر برسد. اين افزايش 
جمعيت به دنبال خود افزايش ميزان تقاضای برق را به همراه خواهد داشت به طوری 
كه ميزان برق مورد نياز دنيا در آن سال 30364 ميليارد كليووات ساعت يعنی بيش از 

دو برابر ميزان كنونی آن تخمين زده شده است.
 بنابراين كشورها با برنامه ريزی های مناسب و انجام فعاليت هايی از قبيل ايجاد 
نيروگاه های جديد بازسازی و بهينه سازی نيروگاه های موجود، توسعه تاسيسات و 
تجهيزات مورد نياز و غيره در صدد تالش برای افزايش ميزان توليد برق خود 
از  گوناگونی  عوامل  به  مختلف  كشورهای  در  برق  تامين  چگونگی  می باشند. 
جمله موقعيت جغرافيايی و آب و هوايی، منابع زيرزمينی، تكنولوژی در دسترس 
آن كشورها و سياست های موجود آنها و... وابسته است. برای مثال كانادا، نروژ و 
كشورهای آمريكای جنوبی درصد زيادی از برق خود را از نيروگاه های برق آبی 

تامين می كنند. 
در آمريكا، استراليا و كشورهای آفريقايی توليد برق با تكيه بر ذغال صورت 
می گيرد. كشورهای خاورميانه با توجه به منابع غنی گاز مقادير زيادی از برق خود را 
از اين منبع تامين می كنند. ژاپن و آلمان استفاده از انرژی خورشيد و دانمارك انرژی 
باد را مورد توجه خود قرار داده اند. فرانسه حدود 70درصد برق توليدی اش، برق 
هسته ای می باشد. با توجه به روند رو به رشد قيمت نفت از سال 2003، استفاده از 

منابع گاز و مخصوصا ذغال سنگ بسيار مورد توجه قرار گرفته است. 
از طرفی محدود بودن منابع فسيلی و آلودگی های زيست محيطی ناشی از آن در 
سال های اخير، استفاده از منابع تجديدپذير را به يك استراتژی منطقی برای توليد 
برق تبديل كرده است. نيروگاه های برق آبی بزرگ گزينه مهمی برای توليد برق در 
كشورهای توسعه يافته اروپايی نمی باشند زيرا اين كشورها از حداكثر پتانسيل برق 
آبی خود استفاده كرده اند مگر اينكه به داليل زيست محيطی و يا اقتصادی اين كار 

صورت نگرفته باشد. 
ولی در كشورهای در حال توسعه همچنان پتانسيل بسيار زيادی برای توليد برق 
از اين نيروگاه ها موجود می باشد. بيشتر رشد نيروگاه های برق آبی در سال های آينده 

نيز مربوط به همين كشورها می باشد. به طور كلی رشد نيروگاه های برق آبی بزرگ 
2-1 درصد می باشد.

 
اهميت نيروگاه های آبی

انرژی برق آبی سهل الوصول ترين، تجديدشونده ترين و تميزترين منبعی است 
كه برای توليد برق در جهان در اختيار كشورهاست. در حال حاضر حدود 20درصد 
از برق توليدی در جهان توسط نيروگاه های آبی می باشد و در حدود يك سوم از 
كشورهای جهان بيش از 50 درصد به برق توليدی توسط نيروگاه های آبی وابسته 
هستند. روند تغييرات برق توليدی به وسيله ی نيروگاه های آبی به تفكيك قاره های 

مختلف در شكل )1( نشان داده شده است.

 

سهم منابع مختلف انرژی در تامين انرژی موردنياز جهان در شكل )2( نشان داده 
شده است كه همان طور كه مالحظه می شود نفت با تامين 39 درصد ازكل انرژی 
جهان همچنان سهم قابل توجهی دارد. اما اين منبع انرژی و همچنين منابع گاز و 
ذغال سنگ پايان پذيرند و تاچنددهه ی آينده به شدت ميزان ذخاير اين منابع كاهش 
خواهد يافت و كشورهای جهان ملزم به استفاده از انرژی تجديدپذيری همچون 
انرژی برق آبی می شوند. درحال حاضر در ميان منابع تجديدپذير سهم انرژی برق 

آبی در تامين انرژی حدود 50درصد است.

بررسیآماریوضعیتنیروگاههای
آبیجهانوچشماندازتوسعهآنها

انرژی خانگی  از  مهمی  درعين حال  و  آبی بخش کوچك  نيروگاه های 
و صنعتی را تامين می کنند، عالوه بر آن نقش مهمی در مهار هرز آب ها 
و کاهش خسارات ناشی از سيالب ها و هم چنين تخفيف بحران کم آبی 
دنيا ایفا می کند. نيروگا های آبی ساالنه جایگزین ميلياردها گالن نفت و 
ميليون ها تن ذغال سنگ می شود و از این رو موجب کاهش گازهای گلخانه 
ای و سایر آالینده های محيط زیست می گردند. در این مقاله به جایگاه 

انرژی نيروگاه های آبی در کشورهای مختلف جهان و وابستگی کشورها 
به انرژی حاصل از این نيروگاه ها پرداخته می شود، همچنين پتانسيل و 
ظرفيت نصب شده ی نيروگاه های آبی در این کشورها مورد بررسی قرار 
داده می شود. درنهایت پيش بينی جامعی درباره تغييرات جریانات آبی در 
نقاط مختلف جهان طی 100 سال آینده می شود که برای این پيش بينی از 

12 مدل آب و هوایی استفاده شده است.

شکل1-برقتولیدینیروگاههایآبیدرقارهایمختلف

مهدی 
رئيسی *
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تغييرات جريان آب 
رودخانه ها، وقوع 

سيل و يا خشكسالی 
و تغييرات ميزان 

رسوب موجب 
تغيير پتانسيل منابع 
انرژی آبی در جهان 

می شود. در شكل 
)6( اين تغييرات 
در دوره ی زمانی 
سال های 2090 
تا 2099 نسبت 

به دوره ی زمانی 
1980 تا 1999 
نشان داده شده 

است كه اين مقادير 
از ميانگين گيری 12 

مدل پيش بينی آب 
وهوا به دست آمده 

اند.همان طور كه 
در اين شكل ديده 

می شود در خاورميانه 
بين 20 تا 50 درصد 

و در قاره ی اروپا 
6درصد كاهش 

پتانسيل برق آبی 
تخمين زده شده 

است.

 

امروزه نيروگاه های آبی محدوده ی وسيعی از ظرفيت ها از چند وات تا چندين 
گيگاوات را تحت پوشش قرار داده است.بزرگ ترين پروژه ها، Itaipu  در برزيل با 
ظرفيت 14000 مگاوات و  Three Gorges در چين با ظرفيت 22400 مگاوات 

مجموعا TWh 100-80 انرژی در سال توليد می كنند.

ظرفيت نصب شده نيروگاه های آبی در جهان
توليدی در  برق  نيز  آبی و  نيروگاه های  در شكل)3( ظرفيت نصب شده ی 
قاره های مختلف توسط اين نيروگاه ها نشان داده شده است. قاره آسيا با ظرفيت 
402 گيگاوات بيشترين ظرفيت نصب شده را دارد. قاره های آفريقا و اقيانوسيه 
كمترين سرمايه گذاری ها را در اين بخش دارند. در شكل)4( نيز به صورت موردی 
برق توليدی نيروگاه هاي آبي كشورها در قاره های مختلف را نشان داده است. در 
اين شكل منطقه ی خاورميانه از قاره آسيا جدا شده است، بااحتساب اينكه ايران در 
استفاده از نيروگاه های آبی در اين منطقه حرف اول را می زند می توان گفت ايران 

چهارمين كشور در قاره آسيا از جنبه نظر ظرفيت نصب شده است.

 

 
پتانسيل نيروگاه های آبی در جهان

پتانسيل فنی برحسب توليد ساليانه و ظرفيت تخمين زده شده برای شش قاره در 
شكل )5( نشان داده شده است.

نكته ی جالب اين اطالعات اينكه اروپا و آمريكای شمالی كه بسياری از منابع 
انرژی آبی خود را طی يك قرن گذشته توسعه داده اند هنوز پتانسيل كافی برای دو 

برابر كردن توليد برق از اين منبع انرژی را دارند.
قاره ی آفريقا پتانسيل فنی بسيار بزرگی برای نيروگاه های آبی دارد و می تواند 11 

برابر ظرفيت كنونی توليد برق از اين نوع نيروگاه ها داشته باشد.

 

تاثير تغيير آب وهوا بر روی پتانسيل منابع انرژی آبی
تغييرات جريان آب رودخانه ها، وقوع سيل و يا خشكسالی و تغييرات ميزان 
رسوب موجب تغيير پتانسيل منابع انرژی آبی در جهان می شود. در شكل )6( اين 
تغييرات در دوره ی زمانی سال های 2090 تا 2099 نسبت به دوره ی زمانی 1980 
تا 1999 نشان داده شده است كه اين مقادير از ميانگين گيری 12 مدل پيش بينی 
آب وهوا به دست آمده اند.همان طور كه در اين شكل ديده می شود در خاورميانه 
بين 20 تا 50 درصد و در قاره ی اروپا 6درصد كاهش پتانسيل برق آبی تخمين 

زده شده است.
 

در جدول )1( نيز تخمينی از تغييرات ميزان ظرفيت توليد برق از نيروگاه های آبی 
در قاره ها ی مختلف آورده شده است كه حاكی از تغييرات كم در ظرفيت نصب 

شده تا سال 2050 است.
 

بزرگترين كشورهای توليدكننده
 برق از نيروگاه های آبی

در سال 2008 ميزان برق توليدی از نيروگاه های آبی TWh 3288 بود كه در 
مقايسه با TWh 1295 برق توليدی در سال 1973، افزايش 25درصدي در اين بازه 
مشاهده می شود. 159 كشور در جهان از نيروگاه های آبی برای توليد برق استفاده 

شکل2-سهممنابعمختلفانرژیدرتامینانرژیجهان

شکل5-پتانسیلنیروگاههایآبیدرجهان

شکل6-تغییراتجریانآبیساالنه)آبدردسترس(دردورهیزمانی2090تا2099
نسبتبهدورهیزمانی1980تا1999

شکل3-ظرفیتنصبشدهنیروگاههایآبیدرقارههایمختلف
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پيش بينی تاثير تغيير 
آب وهوا بر روی 
پتانسيل منابع انرژی 
آبی نشان مي دهد 
كه در خاورميانه بين 
20 تا 50 درصد 
و در قاره ی اروپا 
6 درصد كاهش 
پتانسيل برق آبی 
وجود خواهد داشت.
بيشترين وابستگی 
به برق حاصل از 
نيروگا ه های آبی به 
ترتيب در كشورهای 
نروژ، برزيل و ونزوئال 
است

سي
ند

مه
 و 

ني
می كنند. پنج كشور بيش ازنيمی از برق توليدی از نيروگاه های آبی در كل جهان را ف

ايجاد می كنند : چين، كانادا، برزيل، آمريكا و روسيه.

 
اهميت برق توليدی نيروگاه های آبی نسبت به ساير منابع توليد برق، در كشورها 
متفاوت است)جدول 2(. از ميان پنج كشور نام برده شده، برزيل و كانادا بسيار 
وابسته به اين منبع انرژی هستند و به ترتيب 89 درصد و 59 درصد از كل برق 

توليدی در اين كشورها به وسيله ی نيروگاه های آبی توليد می شود.

بزرگترين نيروگاه های آبی در حال احداث
در جدول )3( بزرگترين پروژه های نيروگاه آبی درحال ساخت در جهان ليست 
شده اند. همان گونه كه مشاهده می شود در كشورهای چين و برزيل كه سرمايه 
گذاری های زيادی در چند سال اخير در حوزه ی نيروگاه های آبی كرده اند شاهد 

بهره برداری نيروگاه های باظرفيت باال در سال های آتی در آنها خواهيم بود.

جمع بندی
در كشورهای در حال توسعه همچنان پتانسيل بسيار زيادی برای توليد برق از 

اين نيروگاه ها موجود می باشد. بيشتر رشد نيروگاه های برق آبی در سال های آينده 
نيز مربوط به همين كشورها می باشد. به طور كلی رشد نيروگاه های برق آبی بزرگ 
2-1 درصد می باشد. بيشترين ظرفيت نصب شده ی نيروگاه های آبی در قاره ی 
آسياست.بيشترين پتانسيل نيروگاه آبی نيز در قاره آسياست.كشورهای  اروپايی و 
آمريكای شمالی كه بسياری از منابع انرژی آبی خود را طی يك قرن گذشته توسعه 
داده اند هنوز پتانسيل كافی برای دو برابر كردن توليد برق از اين منبع انرژی را دارند.

قاره ی آفريقا پتانسيل فنی بسيار بزرگی برای نيروگاه های آبی دارد و می تواند 11 
برابر ظرفيت كنونی توليد برق از اين نوع نيروگاه ها داشته باشد.

پيش بينی تاثير تغيير آب وهوا بر روی پتانسيل منابع انرژی آبی نشان مي دهد كه 
در خاورميانه بين 20 تا 50 درصد و در قاره ی اروپا 6 درصد كاهش پتانسيل برق 
آبی وجود خواهد داشت.بيشترين وابستگی به برق حاصل از نيروگا ه های آبی به 

ترتيب در كشورهای نروژ، برزيل و ونزوئال است.
* دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه علم وصنعت تهران
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يكي از وظائف 

سازمان ها، انجام 
مسئوليت هاي 

سازمان در قبال 
جامعه است. 

جامعه از سازمان ها 
انتظار دارد كه به 

مسئوليت اجتماعي 
خود عمل كنند.يكي 

ازابعاد مسئوليت 
اجتماعي سازمان 

ها، مشاركت 
آنان در نهاد هاي 

اجتماعي،كمك 
به سازمان هاي 

خيريه،كمك به حل 
بحران هاي اجتماعي 

و ساير موارد 
مي باشد

مسئوليت هاي  انجام  سازمان ها،  وظائف  از  يكي 
سازمان در قبال جامعه است. جامعه از سازمان ها انتظار 
دارد كه به مسئوليت اجتماعي خود عمل كنند.يكي ازابعاد 
مسئوليت اجتماعي سازمان ها، مشاركت آنان در نهاد هاي 
اجتماعي،كمك به سازمان هاي خيريه،كمك به حل 

بحران هاي اجتماعي و ساير موارد مي باشد.
در كشور ما به واسطه جنگ تحميلي 8 ساله،هموطناني 
وجود دارند كه بر اثر اين واقعه دچار مشكالتي شده اند 
و مردم وسازمان ها در قبال اين افراد كه با جانفشاني از 
ميهن دفاع كرده اند،مسئوليت دارند.در اين مورد كاوي 
وضعيت جانبازي تشريح مي شود كه از شركت فراب در 
خواست كمك كرده و شركت نيز در حد توان خود به او 

ياري رسانده است. 

امانتیجهکار...
اواسط سال 1377 بود. مدير شركت نامه اي را از طريق 
پست دريافت كرده بود. متن نامه حكايت رنج و درد 
بي انتهاي يك جانباز شيميايي بود كه به عنوان افسر در 
ارتش خدمت مي كرد. نامه با انشايي بسيار تاثيرگذار، شرح 
مفصلي از فقر و بيماري خانواده اي در كرمانشاه را ترسيم 
كرده بود و انتهاي نامه نيز عاجزانه درخواست كمك كرده 
بود. نگارنده نامه )كه از اين پس او را با نام مستعار آقاي 

حبيبي مي نامم( در انتهاي نامه نوشته بود كه آدرس شركت 
فراب را از آگهي استخدام اين شركت كه در يك روزنامه 

چاپ شده بود يادداشت كرده است.
مدير شركت كه از خواندن اين نامه بسيار متاثر شده 
بود، از من خواست كه به كرمانشاه بروم و صحت و سقم 
موضوع را جويا شوم. 8 چك مسافرتي 50،000 توماني 
نيز در اختيارم گذاشت تا در صورت وخيم بودن وضعيت 

بيماري آقاي حبيبي في الفور هزينه كنم.
اين مبلغ كه در سال 77 مبلغ زيادي هم بود از منابع غير 

از منابع مالي شركت فراب تهيه شده بود.
با انگيزه زيادي عازم كرمانشاه شدم. پيشاپيش با برق 
منطقه اي كرمانشاه تماس گرفتم و درخواست كردم  كه 
يك نفر از كاركنان برق كرمانشاه مرا راهنمايي و هدايت 
كند. به اتفاق اين همراه كرمانشاهي به آدرس موردنظر 
مراجعه كرديم وارد خانه شديم. يك اتاق در گوشه خانه 
پدري محل سكونت آقاي حبيبي بود. جمع وسايل 
موجود در اين اتاق كمتر از 1/3 فضاي يك وانت را اشغال 
مي كرد. آقاي حبيبي در خانه نبود. گفتند كه ايشان رفته بازار 
تا با فروش پوتين هايش، ارزاق موردنياز خود را خريداري 
كند. گمان مي كنم ارزش پوتين نو در آن سال 2 يا 3 هزار 
تومان بود. به هرحال صبر كرديم تا آقاي حبيبي آمد. او 
جانباز شيميايي بود و تاثير شيميايي روي يكي از فرزاندان 

او نيز مشهود بود. آنطور كه مي گفت به طور مرتب بايستي 
پمادهاي مخصوص و نيز اسپري هاي تنفسي مصرف 
مي كرد كه چون از نظر مالي در مضيقه بود نمي توانست 
آنها را تهيه كند. من كه وخامت اوضاع را ديدم، براي آنكه 
در قدم اول كمكي كرده باشم تا براي مدتي اين خانواده 
مجبور به فروش لباس و كفش براي تامين معاش نباشند، 
چك پول ها را به ايشان دادم و رسيد گرفتم. خيلي احساس 
خوبي داشتم و حتي اين حس خوب را همراه كرمانشاهي 
من نيز حس مي كرد. همان روز عازم تهران شدم و گزارش 
ماوقع را به مدير شركت دادم. در مالقات هاي بعدي با مدير 
شركت، متوجه شدم كه ذهن ايشان درگير آقاي حبيبي 
است. احساس ايشان اين بود كه وجه پرداخت شده مدتي 
مشكالت آقاي حبيبي را تسكين مي دهد ولي بعد از مدتي 

دوباره او به نقطه صفر بازمي گردد.
پس از دو سه هفته، باالخره مديرشركت با يكي از رفقاي 
خود كه در قزوين صاحب كارخانه توليدي بود موضوع 
آقاي حبيبي را مطرح كرد و از او درخواست كرد كه در 
كارخانه، شغلي براي او دست و پا كند. صاحب كارخانه 
ضمن اعالم آمادگي براي كمك، به اتكا تجارب قبلي خود 
گفته بود كه اگرچه در حال حاضر، كارخانه نيازي به اين فرد 
ندارد اما، ما او را استخدام مي كنيم. فقط اگر مشكلي پيش 
آمد با توجه به سختي هايي كه قانون كار در رابطه با اخراج 

تحليل موردكاوي يك تجربه مديريتي در شركت فراب

محمدواكاوي يك اقدام خيرخواهانه
صادقي
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 كمك كردن 
سازمان ها به افراد 
نيازمند و يا حتي 
كمك كردن افراد به 
نيازمندان بايستي از 
مسير سازمان هاي 
خيريه اي صورت 
گيرد. مواجهه 
مستقيم سازمان  با 
فرد نيازمند، بدون 
پشتوانه هاي كامل 
تحقيقاتي مي تواند 
كمك هاي خيريه اي 
را هدر دهد. بهتر 
آن است كه افراد با 
غلبه بر احساسات 
خود، راهي منطقي و 
عقالني براي كمك 
كردن انتخاب كنند
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كارگران دارد، شما خود تقبل كنيد كه او را از كارخانه به جاي 
ديگري ببريد. مدير شركت نيز اين شرط را پذيرفته بود. با 
آقاي حبيبي تماس گرفتم و اقدامات انجام شده را توضيح 
دادم و مجدداً هم وجهي را براي او ارسال كردم كه بتواند 
خود را تا قزوين برساند. رفيق كارخانه دار ما نيز پيشاپيش 
محلي را براي اسكان او در يك خانه قديمي تدارك ديده 
بود و شغل او را هم تلفن چي كارخانه تعيين كرده بود. آقاي 
حبيبي به قزوين منتقل شد و در خانه جديد اسكان يافت. 
بعد از استقرار آنها به قزوين رفتم. برايم جالب بود كه با پولي 
كه در كرمانشاه به او پرداخت كرده بودم وسايل كهنه خود 
را نو كرده بود،. يخچال و گاز فردار تهيه كرده بود!! از نظر 
من و با توجه به وضعيت زندگي اسف باري كه هم در نامه 
نوشته بود و هم به چشم ديده بودم مي بايستي وجه اهدايي 
را صرف نيازهاي ضروري تر مي كرد نه اينكه گاز فردار 
مي خريد. اين اولين اشكالي بود كه در اين ماجرا به ذهنم 
خطور كرد. با خود گفتم كه بدبختي و فالكت عقل معاش 
را هم از انسان مي گيرد. در هرحال احساس آقاي حبيبي، 

همسر و فرزندانش اين بود كه معجزه اي 
در زندگي شان رخ داده است.  به ياد دارم 
كه همسر ايشان مي گفت من هنوز باور 
نمي كنم كه اينجا هستم و در خانه مستقلي 
زندگي مي كنم و همسرم سركار مي رود. 
وضعيت فعلي من مثل كسي است كه 
وارد بهشت شده است. آري حس ما اين 
است كه در بهشت هستيم. پس از دوسه 
ماه، آقاي حبيبي تماس گرفت و گفت كه 
فاصله محل اسكان تا كارخانه زياد است و 
درخواست كرد كه برايش خانه اي ديگر 
نزديك محل كارخانه تهيه كنيم. با پيشنهاد 
قزوين  عازم  دوباره  شركت  مديريت 
شدم و خانه اي را در نزديكي محل كار 
آقاي حبيبي با وديعه 1،800،000 تومان و 
اجاره ماهيانه 200،000 تومان اجاره كردم. 
اجاره نامه را به نام خودم نوشتم و هزينه 

جابه جايي را نيز پرداخت كردم. 

چند ماه ديگر هم گذشت، يك روز مدير شركت به من 
گفت كه دوست كارخانه دار او مايل است با من مالقاتي 
داشته باشد. با قرار قبلي به ديدار اين دوست خير رفتم. بعد 
از حال و احوالپرسي ايشان گفت كه آقاي حبيبي دردسر 
زيادي براي كارخانه درست كرده است. كاركنان زيادي 
شكايت كرده اند كه او تلفن ها را شنود مي كند و اطالعات 
اين شنودها را داخل كارخانه پخش مي كند و به اين طريق 
تاكنون دعواهاي زيادي را بين كارگران و يا داخل خانواده 
كارگران موجب شده است و از من خواست كه طبق 
تعهدي كه ابتداي كار مدير شركت كرده بود او را به جاي 
ديگري منتقل كنيم. با وجود گرفتاري هاي فراواني كه در آن 
زمان در فراب با آن دست به گريبان بودم با روحيه اي افسرده 
و مايوس از اينكه چگونه خيرخواهي ما به چنين سر انجامي 
رسيده است عازم قزوين شدم و با آقاي حبيبي مالقات 
كردم. پس از نوشيدن چاي و احوالپرسي و صحبت درباره 
كار به او گفتم كه ديگر صالح نيست در اين كارخانه باشي. 
هرمقدار هم كه حقوق مي دهند من مستقيماً به تو پرداخت 

مي كنم تا وقتي كه كار ديگري پيدا شود. كتاب قانون كار را 
آورد و به ماده اي اشاره  كرد و  گفت طبق اين ماده نمي توانند 
مرا اخراج كنند! او بسيار تندي كرد. بعدها فهميدم كه در 
زمان خدمت در ارتش نيز به فرماندهان خود توهين كرده 
بود و به همين دليل از ارتش اخراج شده بود. با هر مشقتي 
بود او را از كارخانه اخراج كردند. با بنگاه معامالت ملكي 
كه خانه را از طريق آن بنگاه اجاره كرده بودم تماس گرفتم 
كه قرارداد اجاره را فسخ كنم و پول وديعه را پس بگيرم، 
متوجه شدم كه وديعه را آقاي حبيبي گرفته و خانه را نيز 
تخليه كرده و رفته است. كجا؟ نمي دانم. بعد از آن ديگر از 

او خبري ندارم.
برخي از افراد فقير و درمانده بر اين اعتقاد هستند 
كه ديگران موظفند به آنان كمك كنند و آنان نيز در قبال 
دريافت كمك، مديون كسي نيستند و تعهدي هم به كسي 
ندارند. از اجتماع، مطالباتي دارند و زماني كه كسي به آنها 
كمك مي كند بر اين باورند كه اين كمك بخشي از بدهي 
اجتماع است كه به اين طريق وصول شده است. روايت 
مددكار البته متفاوت است. او انتظار دارد 
كه مددجو در قبال در يافت كمك، به سهم 

خود، متعهدانه عمل كنند.
بيان  را  آن  شرح  كه  درماجرايي   
كردم،نيت ما كمك به ديگري بود و براي 
نيت تالش وافري كرديم.  اين  تحقق 
عكس العمل آقاي حبيبي اگر چه ناراحت 
كننده بود اما پشيمان كننده نبود! يعني 
موجب نشد كه اساسا اصل مو ضوع زير 
سوال برود. چرا كه در برابر اين مورد، موارد 
زيادي هم بود كه كمك كرديم و جواب 
گرفتيم. يعني مددجو نيز با درك درست 
خود، عاقالنه رفتار كرد و موجب شد كه 

وضعيت زندگي اش بهبود يابد.
در هر حال كمك كردن عين لذت 
است. خلق زيباييست و براي خلق زيبايي 

هم هيچ وقت دير نيست.

تحليل موردكاوي
همانگونه كه مالحظه كرديــد، نتيجه كار فراب ناموفق بود.يعني در 
انتهاي كار شــركت به اين نتيجه رســيد كه اين كمك نهايتا به سرانجام 
قابل قبولي نرسيده است و كمك گيرنده نيز ظاهرا در انتهاي كار، خانه به 
دوش و آواره باقي مانده است.چرا؟ يك پاسخ اين است كه با كمك كردن 
سازمان ها به افراد نيازمند و يا حتي كمك كردن افراد به نيازمندان بايستي از 
مسير سازمان هاي خيريه اي صورت گيرد. مواجهه مستقيم سازمان  با فرد 
نيازمند، بدون پشتوانه هاي كامل تحقيقاتي مي تواند كمك هاي خيريه اي 
را هدر دهد. بهتر آن اســت كه افراد با غلبه بر احساســات خود، راهي 
منطقي و عقالني براي كمك كردن انتخاب كنند. در رابطه با مورد خاص 
آقاي حبيبي راه بهتر اين بود كه نامه آقاي حبيبي جهت تحقيق به يكي از 
موسســات خيريه مستقر در كرمانشاه ارجاع مي شد و در صورت تاييد 
موسسه مذكور، كمك ها نيز در اختيار همان موسسه قرار مي گرفت تا به 
صالح ديد خود عمل كند. در اين صورت مي شد انتظار داشت كه موسسه 
خيريه فوق الذكر همواره وضعيت مددجو را رصد كند و همراه او باشد.
شماچهنظريدارید؟

تير، مرداد 1392 - شماره 33



3347

ت
ري

دي
م

سب سوابق تجربي 
در سازمان هاي 

مشابه ، فرانگري و 
فرابيني رهبري در 
يك سازمان ، در 

كوتاه مدت موجب 
تغيير رفتار سازمان 

در مسير همگام 
نمودن كليه اركان 

سازمان مي شود و 
اين خيزش در زير 
نهاده هاي رهبري 

در يك سازمان ، در 
دراز مدت نيز شرايط 
تعالي سازمان را مهيا 

مي نمايد . عموما" 
مدت ده سال ، زمان 

معقول و مناسب و 
مورد انتظار براي 

رسيدن به پويايي 
در سازمانهايي با 
ماموريت مشابه 

فراب است

نهضت طرحهاي برق آبي    
    برخي تاريخ نگاري هاي عملكرد دو دهه فعاليت 
پرثمر ، مستمر و پرتكاپو همراه با همدلي و همگامي همة 
همكاران تالشگرمان در عرصة سازندگي ، مرا را بر آن 
داشت كه در هياهوي كارها و عليرغم تنگي زمان و در 
قالب ماموريتي كه به بنده محول شده بود ، به اتفاق با نقبي 
بر آنچه درگلوگاه هاي ارتباطي بازرگاني و اجرايي شركت 
فراب در سال هاي نه چندان دورگذشت ، كالبدشكافي يك 

فرآيند تحول محور را مورد بازخواني قرار دهيم .
شركت فراب از سال 1371 بصورت رسمي وارد حوزة 
فعاليت هاي طراحي ، مهندسي ، ساخت و اجراي پروژه 
هاي برق آبي كشور شده بود و پس از تحمل سختي ها و 
البته كسب تجربيات گرانقدر در مسير حصول به اهداف 
بزرگ خود و پس از يك دهه تالش هاي بي شائبة دست 
اندركاران دركليه سطوح سازمان و با رو به اتمام نهادن كارها 
در جبهه هاي اجرايي نيروگاه هاي برق آبي ، شادمان اولين 
چرخش) First Rolling ( نخستين واحدهاي نيروگاه 
برق آبي كشور پس از انقالب بود چرا كه در محدودة 
زماني فقط 10 روز ) از مورخ81/08/20  الي 81/08/30 ( 
، شاهد اولين چرخش 2 واحد نيروگاهي كرخه و مسجد 
سليمان بود . در همين مسير و حدود يكماه بعد ، تجربه 
PAC ) تحويل موقت ( يكي از پس از ديگري واحدهاي 

نيروگاهي محقق مي گردد .
شركت فراب پس از عبور سربلند از تنگناهاي دهة اول و 
با ورود به دهة دوم فعاليت هاي خود ، مهمترين برنامه هاي 
خود را تكميل عمليات اجرايي و راه اندازي كليه واحدهاي 
نيروگاهي در دست اجرا و جذب پروژه هاي جديد تعيين 
مي نمايد بطوريكه طي 2 سال نخست )سالهاي 81 الي 
82 ( ، تعداد 11 واحد نيروگاهي كرخه ، مسجد سليمان و 
كارون 1 جمعا به ظرفيت 2400 مگاوات PAC  مي شوند 

. طي 3 سال بعدي )سال هاي 83 الي 85 ( نيز برنامه ريزي 
راه اندازي و PAC تعداد 11 واحد نيروگاهي ديگر شامل 
نيروگاه هاي كارون 3 و كوهرنگ جمعا"به ظرفيت 2040 
مگاوات ، هدف گذاري و حتي اجرايي مي گردد و همزمان 
با ورود پروژه هاي جديد به شركت ، طي سال هاي 86 الي 
91 كه پايان دهه دوم فعاليت هاي فراب بشمار مي آيد ، 
شركت موفق مي شود 37 واحد نيروگاهي آبي و حرارتي 
را  به عنوان " طرحهاي جديد داخل و خارج از كشور " 
جمعا" به ظرفيت 3750 مگاوات به ترتيب راه اندازي و 
در زمانبندي هاي خود نيز PAC نمايد تا در آغاز دهة سوم 
كاري خود ، ركورد بيست سالة راه اندازي و سنكرون 59 
واحد نيروگاهي با ظرفيتي بالغ بر 8000 مگاوات را سند 

پرافتخار نهضت خود نمايد .

لزوم تحول استراتژيك و نوآوري در سازمان
حسب سوابق تجربي در سازمان هاي مشابه ، فرانگري و 
فرابيني رهبري در يك سازمان ، در كوتاه مدت موجب تغيير 
رفتار سازمان در مسير همگام نمودن كليه اركان سازمان مي 
شود و اين خيزش در زير نهاده هاي رهبري در يك سازمان 
، در دراز مدت نيز شرايط تعالي سازمان را مهيا مي نمايد . 
عموما" مدت ده سال ، زمان معقول و مناسب و مورد انتظار 
براي رسيدن به پويايي در سازمانهايي با ماموريت مشابه 
فراب است . شركت فراب خيلي پيش تر از ورود به دهة 
دوم و عليرغم وجود حجم باالي فعاليت هاي فني مهندسي 
، بازرگاني ، بازرسي ، اجرايي ، ايمني ، لجستيك و پشتيباني 
در پروژه هاي دردست اجرا و درگير نمودن كليه اركان و 
منابع سازمان در كليه سطوح ستاد و كارگاههاي اجرايي و 
از طرفي ورود به فضاي مناقصات و يا مذاكرات طرح هاي 
نيروگاهي جديد بطور موازي و همزمان با اجراي پروژه 
هاي جديد هريك مسلما"نيازمند استراتژي اجرايي خاص 

خود بوده اند ، به اين نتيجه رسيده بود كه دهة دوم خود را 
با واكاوي و فرانگري بازخوردهاي مثبت و منفي سازمان 
از عملكرد گذشته آغاز نمايد . موفقيت فراب در اخذ 
گواهينامة مديريت كيفيت ايزو در اوايل سال 77 و لزوم 
پايش هاي مدون سيستمي در اليه هاي مختلف سازمان و 
نگريستن به افق هاي آينده و حضوري پررنگ تر در بازار 
كار آينده و چندين دليل بنيادي ديگر مدنظر مديران ارشد 
سازمان كه از دامنة بحث اين نوشتار خارج است ، شرايطي 
را فراهم نموده بود تا از اوايل سال 77 ، تغييرات سازماني و 

سيستمي در سازمان ، بسترسازي و آغاز شوند . 

ايجاد تغييرات سيستمي و حدود 
اختيارات حسب ضرورت هاي موجود 

از همان اوايل سال 77 تغييرات كيفي سيستمي و 
سازماني فراب آغاز شده بود . با يك برنامه ريزي خوب 
و هدفمند ، شركت فراب  در سال 79 به اتوماسيون اداري 
مجهز شد . روش هاي اجرايي سيستم نظام كيفيت شركت 
، تحت مميزي هاي دوره اي كوتاه مدت ، مورد ارزيابي 
قرار گرفته و پويايي و بلوغ سازماني روز به روز بيشتر 
تجربه مي شد . همزمان با شروع راه اندازي هاي با شكوه 
واحدهاي نيروگاه كارون 3 طي سالهاي 83 الي 85 رسيدگي 
به درخواست معاونين اجرايي طرح ها در ارتباط با استفاده از 
اختيارات مالي بيشتر براي حل و فصل سريع مسائل اجرايي 
با پيمانكاران فرعي در دفتر مركزي و كارگاههاي اجرايي 
در دستور كار سازمان قرار داشت . بررسي و تصميم گيري 
در مورد اين نيازها ، به كميته هاي سيستم شركت واگذار 
شده بود . دراين ارتباط سازمان فراب به انجام تغييرات قابل 
مالحظه در حوزة حدود معامالت شركت و نيز جدول 
حدود اختيارات خريد كاالي موردنياز پروژه ها و يا امضاء 
و انعقاد قرارداد مبتني بر آئين نامه معامالت ، با اعطاي 

قراردادهاي تيپ، انتخابي دشوار  در آزموني پرچالش

محمودرضا 
فرزانگان * 

قسمت اول
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طي آن روزها و 
سالها ، حسب 
ارتباط نزديكي 
كه بين گروه هاي 
مختلف كاري 
همكاران اجرايي 
وجود داشت ، پروژه 
ها از اخبار پيشرفت 

جبهه هاي كاري 
يكديگر دركلية حوزه 
هاي ساخت ، حمل 
و نصب و ... بخوبي 
مطلع مي شدند و 
پروژه ها بصورت 
خودجوش ، مدام 
وضعيت پيشرفت 
و دسترسي خود به 
برنامه هاي هدف را 
حداقل در قياس با 
پروژه هاي همسان 
سازمان ، محك زده 
و نزديك به هم ، 
پيش مي رفتند و 
در اين ميان كمتر 
زماني را سازمان از 
دست مي داد

اختيارات مالي مجزا به معاونين اجرايي ، مديران پروژه ، 
مديران كارگاه هاي اجرايي و حتي واگذاري انعقاد برخي 
قراردادها با پيمانكاران فرعي پروژه هاي در دست اجرا با 
يك محدودة قيمتي مشخص ، به معاونت هاي اجرايي 
مي انديشيد . در همين مسير و در سال 80 تفويض اختيار 
امضاء كليه مكاتبات از مديرعامل فراب به مجريان طرح و 
نيز معاون بازرگاني ابالغ مي گردد . بنظر مي رسيد نخستين 
هدف سازمان فراب از ورود به چنين رويكردي ، تفويض 
محدود اختيارات مديرعامل به معاونين بخصوص معاونين 
اجرايي ، براي دستيابي به اهدافي بزرگ و تسريع در روند 
انجام كارها و رسيدن به تعهدات زماني فراب به كارفرمايان 
متعدد خود تحت شرايطي بود كه زمان و سرعت حرف 
نخست در پايداري و ماندگاري را مي زد . از طرفي نيز قرار 
بود تا معاونت بازرگاني ، زمان هاي خود را بيشتر مصروف 
مناقصات ، مذاكرات و انعقاد قراردادهاي استراتژيك پروژه 

ها نمايد .
عمده نگراني مديريت ارشد سازمان و نيز معاونت 
بازرگاني در آن سال ها ، چگونگي واسپاري معامالت و 
روش مراقبت از امنيت منافع سازماني و حقوقي قراردادها 
با پيمانكاران فرعي به معاونين اجرايي ، مجريان مختلف 
طرح ها بود كه مسئوليت و ماموريت آنها در سازمان فراب 

، انجام امور اجرايي بود نه امور بازرگاني .
طي آن روزها و سالها ، حسب ارتباط نزديكي كه بين 
گروه هاي مختلف كاري همكاران اجرايي وجود داشت 
، پروژه ها از اخبار پيشرفت جبهه هاي كاري يكديگر 
دركلية حوزه هاي ساخت ، حمل و نصب و ... بخوبي 
مطلع مي شدند و پروژه ها بصورت خودجوش ، مدام 
وضعيت پيشرفت و دسترسي خود به برنامه هاي هدف 
را حداقل در قياس با پروژه هاي همسان سازمان ، محك 
زده و نزديك به هم ، پيش مي رفتند و در اين ميان كمتر 
زماني را سازمان از دست مي داد و  مي بينيم كه همان 
جوشش و كوشش هاي قياسي افراد سازمان ، در دراز 
مدت موجب شكل گيري رفتار سازماني خاص فراب 
شده است و امروز با بهره گيري از رويكردهاي توسعه 
محور سازمان و بسترسازي هاي انجام شده ، مي توان باور 
داشت كه سالهاست فرهنگ سازماني فراب متولد شده و 
در جاي جاي سازمان نهادينه و به فرهنگي ماندگار مبدل 
شده است . همكاران مهندسي ، اجرايي ، بازرسي ، ايمني ، 
مالي ، بازرگاني و پشتيباني شركت ، عليرغم متفاوت بودن 
مسئوليت هايشان در معاونت يا مديريت هاي مختلف ، 
از همان روزهاي نخست درگير شدن در مسائل اجرايي ، 

خود را در يك جبهه ديده و مي بينند .
براين اساس و حسب اخباري كه داشتيم و يادهايي كه 
از آن روزها باقي است ، معاونت هاي مهندسي و بازرگاني 
، فشار زيادي را از سوي مديريت ارشد سازمان و معاونت 
هاي اجرايي ، براي تسريع در انجام فعاليت هاي مهندسي 
و سپس مبادلة سريعتر قراردادهاي تامين و نصب پروژه 
هاي در دست اجرا متحمل بودند . عموما" نيازهاي اصلي 
واحدهايي اجرايي ، مشترك در سه حوزه بود . اسناد و 
مدارك فني خريد و اجرا ، قراردادها و منابع مالي . اينها را 

توضيح دادم كه بگويم ، معاونت هاي بازرگاني و مهندسي 
بواسطة نقش بسزايي كه در پيشبرد كارها داشتند ، همواره 

و ماهيتا" از سوي واحدهاي اجرايي تحت فشار بودند . 

شكل گيري قراردادهاي تيپ  
مبتني بر شرايط پيش گفته ، تصميم بر اين بود كه بمنظور 
استفاده از تجربيات و دانش حاصل از يك دهه فعاليت 
در حوزة انعقاد قراردادهاي مختلف با پيمانكاران فرعي 
متفاوت در معاونت بازرگاني و مستند نمودن و بكارگيري 
اين تجربيات در عقد قراردادهاي آتي با لحاظ مسيرهاي 
مشخص براي امكان بلوغ آتي قراردادهاي شركت و از 
طرفي با توجه به توسعه محور بودن اهداف استراتژيك 
سازمان و تعدد پروژه هاي در حال مناقصه ، مذاكره و اجرا 
و لزوم ايجاد ساختار هاي جديد سازماني بمنظور استفاده 
همكاران ساير معاونت هاي درگير از جمله معاونت هاي 
اجرايي ، مهندسي فرآيند ، بازرگاني ، توسعة طرحها و ... 
، بنوعي مشكالت و موانع پيش رو در مسير امكان عقد 
قرارداد خارج از ستاد معاونت بازرگاني ولي تحت كنترل 
و تائيد معاونت مزبور ، طي جلساتي بررسي ، شناسايي و 

نهايتا" روش هاي اجرايي مربوطه تهيه و تدوين گردد .
ورود شركت فراب به حوزة تصميمات تيپ سازي 
هاي قراردادي ، در مقايسه با سازمانهاي مشابه ، در نوع 
خود ، كم سابقه و نوين و نشاندهندة پويايي سازمان بود .  
در راستاي تحقق اهداف فوق ، كميتة سيستم بمنظور 
تنظيم و تصويب روش هاي اجرايي نحوة عقد قرارداد با 
 پيمانكاران فرعي و .... از اواسط آذرماه 81 شكل گرفت . 
) البته در اوايل سال 81 دستورالعمل IC11  با عنوان  نحوة 
استفاده از نمونه هاي قراردادي  در قالب يك نسخه پيش 
نويس با همكاري تيم سيستم تهيه و تنظيم شده بود وليكن 

شرايط الزم را جهت پياده سازي نيافته بود ( .
اعضاي كميتة سيستم شامل مديرعامل ، معاون هاي 
بازرگاني ، مالي ، طرح و برنامه و اجرايي بودند . بمنظور 
پيگيري و اجراي تصميمات كميتة سيستم مزبور ، تيم 
سيستم مرتبط تشكيل شد كه تيم سيستم نيز شامل 2 نفر 
نماينده از بخش سيستم و كيفيت + 1 تا 2 نفر نماينده بسته 
به موضوع از نمايندگان قراردادي معاونت هاي اجرايي + 
2 نفر نمايندگان معاونت بازرگاني و 1 نفر نماينده معاونت 
 مالي بود و مقرر بود نظرات مديران مستقل شركت 
) بازرسي و ايمني ( نيز اخذ و اعمال گردد . جلسات كميتة 
مزبور بدليل حجم باالي كارهاي اجرايي و ستادي اعضاي 
تيم سيستم ، تا فروردين ماه 82 با وقفه مواجه شد وليكن 
از 82/02/01 الي 82/08/01  تعداد 11جلسه توسط تيم 
سيستم در معاونت هاي بازرگاني و مالي تشكيل و در 
نهايت پيش نويس قطعي روش اجرايي نحوه عقد قرارداد 
با پيمانكاران فرعي )روش اجرايي PC10 ( و دستورالعمل 
هاي مربوطه تهيه گرديد . چنانچه روش اجرايي مزبور را 
بصورت يك پازل تصور نمائيم ، قطعات آن را مي توان 
اينگونه ليست نمود: قراردادهاي تيپ ، جدول تضامين ، 
 )FC13 ( فرم اعالم تغييرات يا عدول از قراردادهاي تيپ
، چك ليست قراردادها ، نظارت و تصويب قرارداد توسط 

كميتة انعقاد پيمان، مذاكرات قراردادي ، كميسيون معامالت 
، مهر و امضاء قرارداد ، شماره دهي به قرارداد و انعقاد و توزيع 
نسخ و ابالغ قرارداد . تا اينجاي كار ، صرفا  روش چيدمان 
پازل مزبور و روابط بين قطعات تهيه و تنظيم شده بود و 
اينك براي هريك از اين قطعات ، الزم بود تا سازمان ، ساز 
و كار الزم را مشخص و روش هاي اجرايي و دستورالعمل 
هاي مربوطه را نيز تهيه نمايد . فعاليت هاي كاري زيادي 
باقي بود و سرمايه هاي سازماني قابل توجهي مي بايست 

در اين پروژه ، كماكان درگير باقي مي ماندند . 
اولين و مهمترين قطعه اين پازل ، تهيه و تنظيم قراردادهاي 
تيپ بود كه نياز بود با تالش و دقتي خاص تهيه و پس از آن 
، براي ساير قطعات نيز چنين فرآيندي طي مي گرديد . تهيه 
اصولي نمونه هاي قراردادي يكي از اساسي ترين اقدامات 
پيش رو بود و متولي آن معاونت بازرگاني بود. طي جلسة 
كميته سيستم در آبانماه 82 مقررگرديده بود كه تيپ هاي 
قراردادي خارجي و داخلي تا ابتداي دي ماه 82 تهيه ، 
تنظيم و ارايه گردد . متعاقبا و حسب محدوده اختيارات 
و مسئوليت هاي در حال توزيع به معاونت هاي اجرايي، 
موعد زماني تيپ سازي قراردادهاي خارجي به زمان هاي 
بعدي موكول شد و الويت نخست نبود . معاونت بازرگاني 
براي تيپ سازي قراردادهاي داخلي تحت فشار بود و 
دستيابي به تاريخ تعيين شده ) 82/10/01 ( محتمل نبود. 
نهايتا طي جلسه مورخ 82/11/26 ، طرحي روي ميز كميته 
سيستم شركت قرار گرفت مبني بر اينكه در جهت تسريع در 
شروع تيپ سازي قراردادهاي داخلي و با توجه به ضرورت 
هاي موجود ، قراردادها به جزاير مختلف تقسيم بندي و 
بين مديران ، مسئوالن و كارشناسان چند معاونت با تسلط 
بيشتر به امور قراردادها ، واگذار شوند . گرچه كليه مسئولين 
اصلي قراردادي سازمان ، درگير امور قراردادي طرح هاي 
در دست اجرا بودند و آزاد نمودن آنها براي فعاليت تيپ 
سازي قراردادي ، كار ساده اي نبود وليكن ضرورت داشت 
تا سريعتر تصميمات سازماني را در مسير اجرايي قرار داد . 
متعاقبا و بمنظور پيگيري آخرين تصميمات كميتة سيستم 
، جلسة اضطراري تيم سيستم درمورخ 82/12/09  تشكيل 

گرديد كه نتايج آن بسيار مفيد و كارساز بود . 
طي اين جلسه ، تجربيات كليه نفرات قراردادي سازمان 
مدنظر و مورد استفاده قرار گرفت و چارچوب كارها بشرح 

ذيل مشخص گرديد :
1-  جزيره بندي قراردادهاي تيپ و تقسيم بندي كار 

بين افراد تيم 
2- تعيين پيش نيازها و الزامات الزم جهت رعايت در 

هريك از قراردادهاي تيپ و ....
3- تاكيد بر اخذ تائيد كميتة انعقاد پيمان روي نسخه 
نهايي هر قرارداد تيپ . اعضاي اين كميته شامل نمايندگان 
اجرايي ، بازرگاني و مالي بودند . اين تاكيد براي حصول به 
اين مهم بود كه كليه قراردادهاي تيپ با يك معيار و مقياس 
مشخص و يكسان )موازين حقوقي و قراردادي كميته انعقاد 
پيمان شركت فراب( ، تهيه شوند تا با رعايت اين موازين 
، اجازة قرارگيري در ليست قراردادهاي تيپ شدة سازمان 
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 با توجه به مطالعات 
آبگيری سد گتوند 

به دليل وجود 
گنبدهای نمكی در 
محدوده آبگيری، 
يك سرمايه ملی 
در معرض تقليل 
قرار گرفته است 

و  متاسفانه جدی 
تلقی نشده است. 

آخرين پيشنهادی 
كه از وزارت نيرو 

به دست ما رسيده 
است، انتقال آب از 

كف مخزن است كه 
بتواند حداقل عمر 

استفاده از آب روی 
سد را طوالنی تر 

كند،. اينكه حل اين 
كار چند سال طول 

بكشد مشخص 
نيست. عددهای 

مختلفی را از 
مشاورين مختلف 
شنيديم از حداقل 

پنج سال تا حداكثر 
42 سال

... چون روستای كوچك بايد جابه جا می شد. يكی از اين مشاوران فرانسوی مثال جالبی زد، ايشان گفتند به 
تمام خانه های آن روستا مراجعه كردم ومخصوصا با پيرمردهای روستا صحبت كردم و گفتم كه می خواهيم 
سه تا پااليشگاه در محدوده هزار متري روستا شما بسازيم شما اينجا ماهيگيری می كرديد و زندگی تان آرامش 
داشته، با وجود اينكه ما می خواهيم برای شما زيرساخت بياوريم و شما به من بگوييد من چه كاری كنم تا 
كوچكترين خدشه ای به زندگی شما وارد نشود آنها درخواست كردند كه صنعت ماهيگيری شان صدمه نبيند 
به همين منظور درخواست اسكله  كردند و خانه ای مانند خانه های خودشان باشد تمام خواسته های آنها را 
ما برايشان ساختيم و تمام امكانات را هم برايشان ايجاد كرديم. اما ما در سد كارون 3 چه كار كرديم؟ اگر به 
آمار تعداد روستاها نگاه كنيم ميبينيم كه تقريبا 130 روستا زيرآب رفت و ده ها و صدها روستا ارتباطشان قطع 
شد. كوچ عشار دچار مشكل شد، چه قدر تلفات و خسارت دادند. هيچ كس به اين مسائل توجهي نكرد.

زمانی كه كلنگ سدی زده می شود تا به مرحله بهره برداری برسد 10 سال طول می كشد 10 سال زمان دارند 
تا مطالعات را برای روستاييان تعبير كنند. اخيرا روستاييان گتوند عليا،به دليل مشكالت زيادي كه با اين سد 
دارند مقابل استانداری تجمع كرده بودند. لوله نفت از زير سد كارون 3 عبور كرده است و ما هشدار داديم 
خط لوله نفت كه نفت خوزستان را به پااليشگاه اصفهان انتقال می دهد، درست است كه براي كشور فوق 
العاده خوب است ولي فوق العاده خطرناك است. اين لوله در حال حاضر كف بستر سد كارون 3 مي باشد 
و هنوز آن را جابه جا نكرده اند. توجه كنيد كه 1 متر مكعب آب يك تن وزن دارد يك سدی كه 3 ميليارد متر 
مكعب ظرفيت دارد چه فشاری به اين لوله وارد می كند هر لحظه ممكن است كه لوله بشكند و كل آب استان 

خوزستان قطع شود زيرا اگر آب آلوده شود نه مصرف شرب دارد نه كشاورزی.
:آیاميتواناثراتمنفياحداثسدونیروگاهآبيزیستمحیطيراکاهشداد؟بهچهروشي؟
بله، صددرصد می توان اين اثرات منفي احداث سد و نيروگاه آبي را كاهش چشمگيری داد. حداقل 
هزار صفحه گزارش با تعهدات به پيمانكار، مشاور، وزارت نيرو، سازمان آب و برق تحويل می دهيم و 
تعهد می گيريم اگر تعهدات اجرا شود اثرات منفی كاهش داده می شود. راه  و روش ها را در قالب گزارشات 
زيست محيطی به مشاورين و پيمانكاران تحويل می دهيم ولی متاسفانه به داليل مختلف اقتصادی و عدم 
كنترل نظارت اجرا نمی شود. موردی بوده است كه پيمانكار به دليل الزامات محيط زيست بودجه را دو برابر 

كرده است ولی در عمل اجرا نكرده است.
:دلیلاصليشوريآبکارونکهدرنتیجهآبگیريسدگتوندعلیابهوجودآمدهاست،چه
بوده؟چهاقداماتيبایدانجامميشدهکهبهآنهابيتوجهيشدهاست؟آیاراهحليبرايبرطرفکردن

مشکلشوريآبوجوددارد؟
اين شوری به دليل وجود گنبدهای نمكی است. با توجه به مطالعات آبگيری سد گتوند به دليل وجود 
گنبدهای نمكی در محدوده آبگيری، يك سرمايه ملی در معرض تقليل قرار گرفته است و  متاسفانه جدی 
تلقی نشده است. آخرين پيشنهادی كه از وزارت نيرو به دست ما رسيده است، انتقال آب از كف مخزن است 
كه بتواند حداقل عمر استفاده از آب روی سد را طوالنی تر كند،. اينكه حل اين كار چند سال طول بكشد 

مشخص نيست. عددهای مختلفی را از مشاورين مختلف شنيديم از حداقل پنج سال تا حداكثر 42 سال. 
به هر حال يك معضل و تهديد جدی است تا جايی كه می تواند كشاورزی، صنعت و شرب استان 

خوزستان و حتی كشور را تهديد كند. 
:شوريآبچهاثراتيبرمحیطزیستطبیعيوانسانيبهدنبالدارد؟

اولين نكته اين است كه ما با دست خودمان نمك را وارد كشاورزی خوزستان می كنيم. به دليل اينكه از كف تا ارتفاع 
باالی صد آب شور شده است اين شوری از طريق سفره آب های زيرزمينی وارد چاه های منطقه شده است كه يك 
اثر منفی و خسارت سنگين ايجاد مي كند. اگر آب های زيرزمينی شور شود، شيرين شدن آن ها به ده ها سال نياز 
دارد. اين شوری آب خسارات زيادی به زيرساخت های شهری و تمام ايستگاه های پمپاژ وارد می كند.. در 
حوزه محيط طبيعی و انسانی كه جدا از يكديگر نيستند بايد بيان كنم كه امروز تا افزايش شوری در باال دست، 
افزايش چشم گيری را در پايين دست داريم، اگر نخليات آسيب ببينند محيط طبيعی آسيب می بينند.  نيشكر 
مدعی است كه با افزايش EC، 2 درصد راندمان و توليد شكر پايين آامده است اين تمام مواردی است كه 
برای استان خسارت دارد اگر شوری باال برود باعث خشك شدن بيشه زارهای حاشيه رودخانه می شود، ما 
تصويری داريم كه اليه ای از نمك در تمام حاشيه رودخانه نشست كرده است. اگر بيشه زارها آسيب ببينند 
محيط طبيعی ما آسيب می بيند چون اين بيشه زارهايی كه در حاشيه گتوند از شوشتر تا  اهواز هستند جنگل های 
طبيعی و بكر هستند. وزارت نيرو برای حل اين مشكالت می تواند از دانش روز دنيا استفاده كند زيرا دستگاه 
نظارتی هستيم و اميدواريم كه بتوانند اين مشكل را حل كنند. اگر مشكل نمك سد گتوند عليا حل شود مزايايش از 

تمام سدهای ديگري كه تا االن در استان خوزستان ساخته شده است بيشتر است. 

ادامهازصفحه41گفتگو با مديركل اداره محيط زيست استان خوزستان 4- تهية موافقتنامه ، شرايط عمومي و فهرست بها مقادير 
براي هر تيپ قراردادي .

5- تهيه شرايط عمومي خاص براي قراردادهاي نصب و 
راه اندازي شركت فراب .

6- تهية شرايط خصوصي براي هر تجهيزكه مقرر گرديد 
به تناسب شرايط هر پروژه راسا" توسط مجري طرح يا اقدام 

كنندگان تامين / خدمات ، تهيه و اخذ تائيد گردد . 
7- تهية شرايط شركت در مناقصات محدود و فرم هاي 

مرتبط .
8- تعيين نمايندة هماهنگ كننده با معاونت طرح و برنامه 
براي چگونگي به اشتراك گذاري قراردادهاي تيپ شده در 
اينترانت شركت و ساير پيگيري هاي مرتبط از جمله نحوة 
دسترسي قراردادهاي تيپ به كارشناسان فني و قراردادي 

مربوطه در سطح سازمان .
براين اساس از مورخ 82/12/09 " تيم تيپ سازي قراردادها 
" شامل مديران و مسئوالن قراردادي معاونت هاي بازرگاني ، 
مالي و اجرايي كرخه و مسجد سليمان ، مسئوليت تيپ سازي 
مبتني بر جزاير قراردادي را پذيرفتند و كار تيپ سازي قراردادها 
را در كنار ساير امور اجرايي و ستادي خود ، بصورت جدي 
آغاز نمودند . درهمان روزها بود كه معاونت اجرايي كارون 3 
قراردادهاي موفق خود را براي استفاده در تيپ سازي قراردادي 
براي تيم سيستم معرفي و ارسال نمود و ساير معاونتهاي اجرايي 
نيز نظرات خود را بصورت حضوري و يا مكتوب در زمانهاي 
مختلف ارايه مي نمودند . همچنين معاونت طرح و برنامه 
بازخورد مميزي هاي سيستم وكيفيت در خصوص مشكالت 
قراردادي كه طي چندين دوره مميزي ، مشخص شده بود را 
جهت رعايت درقراردادهاي تيپ در ارديبهشت ماه 83 به 
معاونت بازرگاني اعالم مي نمايد . نهايتا"فاز نخست فرآيند 
تيمي تيپ سازي قراردادي با اخذ تائيد كميته انعقاد پيمان روي 
ساختار كليه قراردادها و  ساير هماهنگي هاي سازماني مرتبط 
، تا مورخ 83/06/15  خاتمه مي يابد و اولين جزيره هاي 
قراردادهاي اجرايي ) تعداد 7 جزيره ( از مورخ 83/07/01 
در بخش قراردادهاي تيپ / قسمت مدارك و اسناد اينترانت 
شركت قرار مي گيرد . همزمان ، طي ابالغيه اي ، شرايط دسترسي 
به اين قراردادها به اطالع معاونين اجرايي ، پشتيباني و حراست 
رسانيده مي شود . به هر شكل با اين تصميم و گام برداشتن 
در اين مسير ، عمال" بخشي از مسئوليت ها از جنس بازرگاني 
به معاونت هاي اجرايي منتقل مي گرديد كه البته الزم است 
اشاره نمايم كه مشابه چنين تصميمي ، هيچگاه براي هيچيك 
از اركان ستادي سازمان ، حتي براي معاونت مهندسي فرآيند 
كه مشابه معاونت بازرگاني تحت فشار بود ، انديشيده و يا اجرا 
نشد و چنين رويكرد سازماني در فراب ، اولين و آخرين تجربه 
در همين حوزه بود كه شايد در آن مرحله از حيات سازمان ، 
تصميمي بخردانه و گره گشا بوده وليكن بنظر مي رسد ، پس 
از يك دهه بازخورد ، نيازمند بررسي و واكاوي نقاط مثبت و 
منفي آن مي باشد چرا كه اين تصميم گيري و اجراي آن ، عالوه 
بر به چالش كشيدن ماموريت هاي سازماني و سيستمي برخي 
معاونت ها و مديريت ها در چارت ماتريسي شركت فراب ، 

داراي مشكالت متنابه سازماني نيز بوده است.
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  جك ولش روش نوينی در نحوه اداره شركت ها و كمپانی های بزرگ ابداع 
كرد كه امروزه بسياری از مديران بزرگ فارغ  از اصول فرسوده و سنتی پيشين، به 
راحتی كنترل امور مرزهای تجاری خود را در دست گرفته و با سرعتی باورنكردنی 
به سوی پيشرفت و توسعه پيش می روند. تكنيك های افسانه ای مديريت ولش 
به گونه ای است كه هر مديری را در هر قلمرويی به اوج می رساند. او خود 
نمونه بارز و موفق تكنيك های ولش است كه در 44 سالگی كنترل تمامی امور 
كمپانی بزرگ و نامداری چون جنرال الكتريك آمريكا را در اختيار گرفت و عنوان 

جوان ترين مدير يكی از بزرگترين شركت های اياالت متحده را از آن خود كرد.
جان فرانس ولش جی.آر در سال 1935 در ايالت ماساچوست آمريكا به دنيا 
آمد. در سال 1957 مدرك مهندسی شيمی خود را از دانشگاه همان ايالت دريافت 
كرد و پس از آن به سرعت به ادامه تحصيل مشغول شد و توانست در كوتاه ترين 

زمان ممكن دكترای اين رشته را از دانشگاه آيلينيوس دريافت كند.
بالفاصله پس از فراغت از تحصيل يعنی در سال 1960، ولش به كمپانی جنرال 
الكتريك پيوست و مشغول به كار شد؛ اما يك سال بعد تصميم به ترك اين كمپانی 
گرفت. او كه از بدو ورود به اين مكان با نحوه ارتقاي شغلی كاركنان و برخی 
روش های مديريتی مشكل داشت، پس از يك سال فعاليت با دريافت پيشنهاد 
كار در يك شركت شيمی معدن با جديت تمام تصميم به ترك جنرال الكتريك 
گرفت. دريافت حقوق 10500 دالر برای يك مهندس جوان و تازه كار اگرچه 
ايده آل به نظر می رسيد، اما او سوای مسائل مادی به روحيات حاكم بر محيط 
كارش بيشتر اهميت می داد. به هر ترتيبی كه بود تا يك سال توانست اين شرايط 
را تحمل كند اما به محض دريافت پيشنهاد جديد از شركتی ديگر، تصميمش 

جدی تر شد.
هنگامی كه ولش تصميمش را برای مسئول رده بااليش، روبن گاتوف مطرح 
كرد، با عكس العمل عجيبی روبه روشد. او كه تا پيش از اين تصور می كرد، گاتوف 
از شكايت های هرروزه ولش در مورد نحوه بوروكراسی دست و پاگير كمپانی 
خسته شده است و با شنيدن تصميم او بسيار خوشحال خواهد شد، به ناگاه 
با عكس العمل شديد او مبنی بر عدم اجازه به وی برای چنين كاری روبه رو 
شد.گاتوف كه خود مديری جوان و اليق در آن بخش به حساب می آمد، به خوبی 
می دانست كه وجود افرادی متخصص چون ولش برای جنرال الكتريك سرمايه ای 
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بی كران محسوب می شوند و از دست دادن آن ها به 
منزله از دست دادن بخش مهمی از سرمايه شركت 
برای  را  از همين رو ولش و همسر جوانش  است. 
يك  در  و  كرد  دعوت  شهر  از  خارج  در  گردش 
قانع سازد  را  او  توانست  گفت وگوی چهار ساعته 
تا از تصميمش منصرف گردد. او به ولش قول داد 
به  او  گويا  كه  سازد  مهيا  گونه ای  به  را  كه شرايط 
دور از بوروكراسی ادارات و شركت های بزرگ تنها 
برای شركت های كوچك تحت فرمان يك كمپانی 
بزرگ كار می كنند و بدين ترتيب تمامی اين رفت 
و  نظرات  انتقال  برای  اضافی  وقت گير  آمدهای  و 

تصميمات برای او برداشته خواهد شد.
به دنبال اين جريان، ولش با عزمی جدی تر به كار 
بازگشت و به كمك گاتوف توانست پله های ترقی را 
به سرعت طی نمايد. او ابتدا با بكارگيری روش نوين 
و مبتكرانه بازاريابی محصوالت جنرال الكتريك را 
ارتقا داد و از همين رو نام و  به طرز شگفت آوری 
در  سپس  آورد.  به دست  كمپانی  در  خاصی  اعتبار 
سال 1972 به سمت معاونت يكی از بخش ها، در 
سال 1977 مديريت آن بخش، در سال 1979 يكی 
اعضای هيات مديره و سرانجام در سال 1981  از 
به عنوان جانشين رجينالد جونز و جوان ترين مديركل 
كمپانی عظيم جنرال الكتريك منصوب شد.در طول 
فعاليت 20 ساله او در اين سمت، جنرال الكتريك 
پيشرفتی بی سابقه در خود مشاهده كرد به طوری كه 
در سال  ميليارد دالر  از 12  آن  فروش محصوالت 
افزايش  ميليارد دالر در سال 2001  به 280   1981
ولش  موفقيت  كارشناسان  از  بسياری  تعداد  يافت. 
بكارگيری  و  مديريت  در  او  توانايی  مديون  را 
به سادگی  او  موثر می دانند.  فوق العاده  تكنيك های 
می دانست كه چطور افكار و اهدافش را به تك تك 
افراد از باالترين رده تا پايين ترين رده شركت انتقال 
به  ارشد شركت  مديران  كه  داشت  اعتقاد  او  دهد. 
جای نصب انواع و اقسام اطالعيه های مختلف در 
تابلو اعالنات و يا ابالغ نظراتشان توسط بوروكراسی 
شيوه  از  می بايست  اداری،  خسته كننده  و  طوالنی 
به  بايد  مساله  اين  او  باور  به  كند.  استفاده  تكرار 
انجام شود كه اهميت اهداف و مقاصد و  گونه ای 
يا دستورات جديد حتی به خانه كاركنان نيز كشيده 

شود و آن ها سر سفره شام با خانواده نيز در مورد 
آن صحبت كنند. در نظر او اگر در ذهن كاركنان، 
پيچ و خم  پر  و  دراز  راهرو  از شكل يك  شركت 
با موانع متعدد برای رساندن خبر از جايی به جای 
ديگر به يك سوپرماركت بزرگ تشبيه شود، ديگر 
اداری  انرژی در اين سيستم  تمامی اتالف وقت و 
همچون  بخش ها  تمامی  اگر  رفت.  خواهد  بين  از 
معرض  در  و  هم  كنار  در  سوپرماركت  قفسه های 
تماس ديگران قرار گيرند، نه به سيستم كاری آن ها 
لطمه ای خواهد خورد و نه دخالت و ناهماهنگی در 
انجام امور پديد خواهد آمد، عالوه بر اين ها تماس 
طوالنی مدت همه با يكديگر سبب خواهد شد تا 
مطالب موردنياز كمپانی بارها و بارها دهان به دهان 
تكرار شده و در ذهن همگان نقش بندد.بكارگيری 
اين روش غيرمعمول سبب شد تا كاركنان همگی 
روزمره  تماس های  و  بدانند  كل  از  جزئی  را  خود 
آن ها با مديران ارشد كمپانی، نوعی اعتماد به نفس 
و وابستگی عاطفی به جنرال الكتريك در آن ها پديد 
آورد و اين گونه شد كه در مدت 20 سال اين كمپانی 
چنان رشدی كرد كه قوی ترين مديران دنيا از عهده 

آن برنمی آمدند.
خود  سمت  از  ولش   ،2001 سال  در  اگرچه 
به  او  مديريتی  و  علمی  توان  اما  شد  بازنشسته 
حدی است كه حتی در سن و سال امروز نيز قريب 
به 500 كمپانی او را به عنوان مشاور و راهنما در كنار 
خود دارند و از تكنيك های خالق او سود می جويند. 
"آيين  نام هاي  به  كتاب  عنوان  دو  او  از  همچنين 
پيروزي"  و " جك؛ سخني از درون دل"  به رشته 
تحرير درآمده است. همچنين رابرت اسالتر نويسنده 
چيره دست روزنامه نيويورك تايمز دو جلد كتاب با 
عنوانهاي "29 راز مديريتي از جك ولش"  و "جك 
ولش و راه جنرال الكتريك"  به چاپ رسانده است 
تا اداي ديني به يكي از رهبران بزرگ دنيا كرده باشد.

پاره اي از سخنان جك ولش:
"موضوع اصلي انسانها هستند؛ گزينش بهترينها. 
بدون ترديد شما هيچ تيم ورزشي را كه از ورزشكاران 
در  نمي فرستيد.  قهرماني  مسابقات  به  نيست  برتر 
همه  است.  چنين  نيز  كاري  تيم هاي  خصوص 

هنر و وظيفه من كار با انسانهاست. من به انسانها 
تكيه دارم. كار من به راه آوردن انسانهاست. مانند 
او مي داند چگونه  نيستم.  "اينتل"  اندي گرو" در   "
نمي توانم  كه  مي دانم  من  مي سازند.  را  تراشه  يك 
چيزي به يك يخچال بيفزايم يا يك موتور طراحي 
فرآورده ها  قيمت گذاري  و  درگير ساخت  كنم. من 
نمي شوم. من بيشتر يك مربي هستم. در امر انسانها 
من  مي شوم.  وارد  خوب  ديگر  شركتهاي  خريد  و 
احساس مي كنم مسئوليت 750 مدير ارشد شركت 
پيشرفت  و  پاداشها  پرورش،  به  من  است.  من  با 
براي  را  سازي  آدم  كارخانه  ما  مي كنم.  توجه  آنان 
ساختن رهبراني بزرگ اداره مي كنيم. ما مردان بزرگي 
پرورديم و آنان فرآورده ها و خدمات بزرگ را پديد 
آوردند. جنرال الكتريك محل جايگاه پيدا كردن و 
ساختن آدمهاي بزرگ است. اساسا دگرگوني از يك 
انتصاب  از  نمي گيرد،  يا سخنراني سرچشمه  شعار 
آدمهاي مناسب در جايگاه شغلي براي پديدآوردن 

آن به وجود ميايد.
»به نظر من مهمترين چالش در مديريت سازمان ها، 
كه  گونه اي  به  محيط،  انگيزتركردن  هيجان  هرچه 
درگير شدن،  و  به ورود  مند  انسانها سخت عالقه 
پيشبرد  ماندگاري و تالش پرنشاط و صميمانه در 
كارها باشند. اين تنها دستورالعملها نيستند كه اهميت 
دارند. آنچه مهم است هيجان و انرژي است كه هر 
كس با خود به درون جمع مي آورد. رهبران بزرگ 
نيازمند به داشتن نيروي شگرفي هستند و مهمتر از آن 
دانستن بكارگيري نيرو در راه برانگيختن و نيرو دادن 
به ديگران. آنچه امروز در جنرال الكتريك مي خواهيم 
و  انگيز  هيجان  نيرودهنده،  كه  هستند  رهبراني 
دردست دارنده مهار كارها باشند، نه آناني كه براي 
نگهداري مهار كارها، سستي و افسردگي مي آفرينند. 
مديران امروز مي دانند كه گرفتن مسئوليت آغاز كار 
و مبارزه است. كسي نمي تواند بيايد و بيكار بنشيند. 
به مقررات بچسبد. اين كارها ديگر شدني نيست. 
شما بايد سراسر روز آماده حركت باشيد. بايد بتوانيد 
به ديگران نيرو بدهيد. نمي توانيد همچون آموزگاري 
انديشمند در گوشه دفتر كار بنشينيد، نمي توانيد در 

حاشيه امن قرار بگيريد.«
*کارمندمنابعانساني
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ISO كردن فايل های mount قابليت 
وقتیشماازیكسیدییابرنامهفایلimageمیگیریددرصورتی
میتوانیدآنفایٌلراببینیدکهآنفایلیارایتبشودازطریقبرنامههایرایت
imageیااینکهmountشود.فرایندmountیااستقراربهاینصورتاست
کهشمافایلimageرادرقالبیكدرایومجازیبررویهاردخودمشاهده
میکنیدوازمحتویاتشاستفادهمیکنید.تابهامروزبهاینصورتبودکهبا
برنامههایواسطهمثلCloneاینعملانجامشدنیبودولیازاینبهبعد

بدونبرنامهیواسطیاینعملامکانپذیرهست..



USB3 سازگاری خودكار با
USB3درنسخهیویندوز7وقبلازآنشمابایددرایوریبرایشناختن
نصبمیکردیدولیازاینبهبعدنیازینیستاینکارراانجامبدیدزیرا

ویندوز8بهطورخودکارازUSB3پشتیبانیمیکند.
ویندوز8فرمتمدیریتفایلسیستمNTFSراتغییرمیدهد

تغییراتیدرفایلسیستمبدهد مایکروسافتقراربوددرویندوزویستا
ResilientFileکهمخففREFSکهانجامنداد.فایلسیستمجدیدبنام
Systemمیباشددرایننسخهازویندوزپیادهسازیشدهاست.مایکروسافت
اعالمکردهکهسیستمفایلجدیدنیازهایامروزوآیندهرابرایذخیرهسازی
اطالعاتپوششمیدهدوقادراستازداریوهایحجیمپشتیبانینمودهو
اطالعاتراباضریباطمینانبسیارباالذخیرهکندREFS.درواقعمکمل
مهمترین میکند. اضافه آن به را جذابی بسیار امکانات و است NTFS
مزیتهایREFSقابلیتتشخیصانواعمختلفخرابیدیسك،پشتیبانیاز
DataStripingبرایباالبردنبازدهومدلجدیدبراینوشتناطالعاتبه

نامCopy-on-Writeاست.

اسكاي درايو
Dropboxمایکروسافتبرايعقبنماندنازقافلهسرویسهايابریمانند

و مدیریت هوشمندانه

win
do
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بخشدوم
ویندوز 8 سيستم عاملی است که نكات کاربردی بسياری در دل خود نهفته دارد.درحالی که برنامه های دسكتاپ آن شباهت بسياری به ویندوز 7 
دارند، ازسوی  دیگر شاهد ميانبرهای جدید، گزینه ها و ترفندهای جدید قرار گرفته در این سيستم عامل هستيم.  یك لحظه تصور کنيد مانند افراد 
حرفه ای به همه این قابليت ها مسلط باشيد! واقعا لذت بخش است! در این مطلب همانند مطلبی که به همين منظور در شماره قبل درج شده بود سعی 

شده با تعداد دیگری از این قابليت ها آشنا بشویم
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ورقابتباiCloudشرکتاپل،سرویساسکايدرایورابهطورپیشفرض
درویندوز8قراردادهاست.درمنويStartویندوزیاهمانمتروميتوانید
آیکوناینسرویسراببینید.مجتمعشدناسکايدرایوباویندوزودیگر
نرمافزارهاياینشرکتمانندمایکروسافتآفیسميتواندبرايکاربرانجذاب
باشدوازاینپسبتوانندبهراحتياسناد،موزیك،فیلموتصاویرخودراروي
اینسرویسآپلودکردهوازطریقدستگاههايمختلفبهآنهادسترسيداشته
باشند.برايمثال،اگرشمایكفایلوردراروياسکايدرایوذخیرهکنید،با
هرسیستمدیگريميتوانیدپسازورودبهاینسرویس،روياینفایلکلیك
کردهوباواردکردنرمزعبور،شاهدبازشدنآندریكزبانهاینترنتاکسپلورر
باشیدوامکانویرایشآنرابهصورتآنالینداشتهباشید.افزودهشدناسکاي
درایوبهویندوزقابلیتهايجدیديمانندذخیرهکردنفایلهابهصورتمستقیم
روياینسرویسیادسترسيبهآنهادرنرمافزارهاوبرنامكهايمختلف
ویندوزوهماهنگسازيفایلهاوبرنامههارويدستگاههایمختلفرافراهم
ميکند.براياستفادهازاسکايدرایوبایدابتدایكحسابکاربريدرشبکه
سایتهایمایکروسافتداشتهباشیدوبرايشروعبهشمافضایي7گیگابایتي
دادهميشود.البتهاگرکاربرطوالنيمدتاینسرویسشوید،تا25گیگابایت
ظرفیتذخیرهسازيخواهیدداشت.اینمقدارظرفیتدرمقایسهبا5گیگابایت
iCloudوGoogleDriveیا2گیگابایتDropboxقابلتوجهاست.

تهيه نسخه پشتيبان به طور خودكار
درویندوز8قابلیتجدیدیبهنامFileHistoryکهبهروشیمشابه
تکنولوژیماشینزمان)TimeMachine(کارمیکندتعبیهشدهکهبهطور
خودکاربهرونوشتبرداریازنسخههایقدیمیفایلهایشمامیپردازدتادر
موقعنیازایننسخههایپشتیبانرابازگردانیکنید.اگرچهاینقابلیتبهطور
پیشفرضفعالنیستامامیتوانیدازطریقرفتنبهکنترلپنل،سیستموصفحه
امنیتی)SecurityScreen(اینگزینهرافعالکنید.البتهبهدیسكسخت
FileHistoryدیگری،چهداخلی،خارجییاشبکهایبرایذخیرهنسخههای
نیازخواهیدداشت.وقتیتنظیماتاولیهراانجامدهید،فرآیندتهیهنسخهپشتیبان
بهطورخودکارانجامخواهدشدودرصورتیکهاطالعاتحساسخودرااز

دستدهیدمیتوانیدفرآیندبازگردانیدادههارابهراحتیانجامدهید.

نصب مجدد ويندوز به روشی آسان
براینصبمجددویندوزهمیشهنیازبودبادیویدیها،نسخههایپشتیبان
وشمارهسریالهاسروکلهبزنیم،کهتقریبااینروندنصبمیتوانستتانصف
روزوقتشمارابهخوداختصاصدهد.ویندوز8کلاینفرآیندراساده
میکند،بهطوریکهتنهاباچندکلیكسادهفرآیندنصبامکانپذیرشدهاست.
ازقسمتتنظیماتCharm،بهChangePCSettingsبروید.درزیر
”Removeeverything“یا”RefreshyoutPC”تباصلی،گزینههای
رامشاهدهخواهیدکرد.اولینگزینهبهشماامکانمیدهدویندوزرابهتنظیمات
کارخانهبازگردانید.درحالیکهمدارکومستنداتشخصی،فایلهاوتنظیمات
اعمالشدهازسویشمادستنخوردهباقیخواهندماند.اگرویندوزکندشده،
یامشکلیدرقسمتیازتنظیماتسیستمعاملوجودداردیاسختافزاریا

تنظیماتنرمافزاریمشکلیدارند،اینگزینهایاستکهبرایشماکاربردی
خواهدبود.یادتانباشدگزینهدوم،نصبمجددرابهطورکاملانجامخواهد
دادوالبتهفایلهاودیسكسختشماراهمپاکخواهدکرد)بنابراینابتدا
مطمئنشویدازهمهفایلهایموردنیازتاننسخهپشتیبانتهیهکردهاید(.ازاین
گزینهتنهادرمواقعیکهمشکلحادیباویندوزدارید)مانندوجودویروسیا
بدافزارها(استفادهکنید،یاحتیمواقعیکهکامپیوترتانرابرایفروشآماده

میکنیدنیزمیتوانیدبهاینگزینهاعتمادکنید.

ویندوزبهشمااجازهمدیریتهوشمندانهوآسانفایلهاییکههمنامندرا
میدهد.همانطورکهدرشکلسمتراستپیداستتمامفایلهایمنبعدر
سمتچپوتمامفایلهایمشابهدرسمتراستقراردارند،وشمابراحتی
میتوانیدآنهاانتخابومدیریتکنید،همچنینمیتوانیدباکلیكبررویتصاویر

بندانگشتیعکسهارانیزمشاهدهکنید.

ايجاد ديسك مجازی عظيم در ويندوز۸
قابلیتجدیدیدرویندوز8بهنامStorageSpacesاضافهشدهاستکه
SASوUSB،SATAاینامکانرابهکاربرانمیدهدبااتصالچندینهارددرایو
یكهارددرایوعظیممجازیایجادکنند.اینقابلیتکهبهبسیارشبیهبهعملکرد
قابلیتDriveExtenderویندوزHomeServerاستکاربرانراقادرمیسازد
کهبااتصالفضاهایذخیرهسازیدرچندینهارددرایویكفضای)استخریا
pool(ذخیرهسازیبزرگترایجادکنندکهدقیقاویژگییكهارددرایومعمولیرا
داراست)مانندفرمتکردن،کپیوحذففایلهاو..(همچنیناینقابلیتدرصورت
ایجادمشکلفیزیکیبرایهارددرایوسیستمحالتارتجاعیبرایکاربرانفراهم
میکندبااینحسابشمامیتوانیدبااضافهنمودنفضایخالیهارددرایوهایقدیمی

خود،براحتیفضایذخیرهسازیویندوز8راافزایشدهید.
*کارشناسکامپیوتروارتباطات-توبا

و مدیریت هوشمندانه
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جايگاه ماه رمضان، از قداست در بين ماه هاي سال قمري،  و 
ويژه اي برخوردار است چنانكه در دعاي مخصوص آن مي خوانيم:

...» و هذا شهر عظمته و كرمته و شرفته و فضلته علي الشهور...«؛ )اقبال 
االعمال/24(

»و رمضان، ماهي است كه او را عظمت و كرامت و شرافت، و فضيلت 
دادي، نسبت به ماه هاي ديگر«

رسول خدا)ص( مي فرمايد: »اگر كسي در اين ماه، يك آيه از قرآن، 
تالوت كند، ثوابش مثل كسي است كه در غير ماه رمضان، يك بار قرآن را 

ختم كرده باشد.«)امالي صدوق/93(
 از امام صادق)ع( نيز درباره ماه رمضان نقل شده است: »هركس در ماه 
رمضان، صدقه اي بدهد خداوند هفتاد نوع، بال را از او دور مي كند.« )بحار/ 

)316/93
 حضرت علي)ع( از پيامبر خاتم)ص( نقل مي فرمايد: »هيچ مؤمني نيست 
كه ماه رمضان را، به حساب خدا، روزه بگيرد، مگر آن كه خداي تبارك و 
تعالي، هفت خصلت را براي او الزم گرداند، هرچه حرام در پيكرش باشد 
محو و ذوب گرداند. به رحمت خداي عزوجل نزديك مي شود. )با روزه 
خويش( خطاي پدرش حضرت آدم را مي پوشاند. خداوند لحظات جان 
دادن را، براي او، آسان كند. از گرسنگي و تشنگي روز قيامت در امان است. 
خداي عزوجل از خوراكي هاي لذيذ بهشتي او را نصيب دهد. و باالخره 
خداي عزوجل، برائت و بيزاري از آتش دوزخ را به او عطا فرمايد. )پرسش 
كننده در اين حديث مفصل، عالم يهودي بود( كه عرض كرد راست گفتي اي 
محمد.« )من اليحضر صدوق/74/2( ماه مبارك رمضان عالوه بر اين كه 
ماه عبوديت و بندگي، و ماه غفران و رحمت الهي است، از جهات ديگر نيز 

حائز اهميت است:
1(ماه رمضان ،ماه نزول قرآن

اولين ويژگي و امتياز ماه مبارك رمضان، نزول قرآن كريم بر قلب نازنين 
پيامبر خدا)ص( براي نجات و هدايت انسان ها در اين ماه پربركت است چنانكه 
خداي سبحان مي فرمايد: »ماه رمضان، ماهي است كه قرآن به عنوان راهنماي 

مردم و نشانه هاي هدايت و فرق ميان حق و باطل 
در آن، نازل شده است.« )بقره/185( در آيه 
ديگر مي فرمايد: »ما قرآن را در شب مبارك 

فرو فرستاديم.«)دخان/2(
2( شب قدر و تعيين سرنوشت

ماه  فضيلت  باعث  كه  ويژگي  دومين 
مبارك رمضان شده است، قرارگرفتن شب 
قدر و تعيين سرنوشت، در ماه رمضان است.
چنانكه در سوره قدر مي خوانيم: »ما آن )قرآن( را، 
در شب قدر، نازل كرديم. و تو، چه مي داني شب قدر 
چيست؟ شب قدر )در مقام و مرتبه( از هزار ماه، بهتر 
و باالتر است. ظاهراً مراد از قدر، تقدير و تعيين و اندازه 
گيري است، خداي تعالي در آن شب، حوادث يكسال )از 
آن شب تا شب قدر سال آينده( را تقدير مي نمايد، زندگي و مرگ، 
رزق، سعادت و شقاوت و چيزهايي از اين قبيل را مقدر مي سازد. )تفسير 

الميزان ذيل آيه(
 امام باقر )ع( در جواب سؤال از معناي آيه »انا انزلناه في ليله مباركه« 
مي فرمايد: »شب قدر كه همه ساله در ماه رمضان در دهه آخرش، تجديد 
مي شود، شبي است كه قرآن، جز در آن شب، نازل نشده، و آن شبي است كه 

خداي تعالي درباره اش فرموده:
»فيها يفرق كل امر حكيم« در آن شب، هر حادثه اي كه بايد در طول 
آن سال، واقع گردد، تقدير مي شود، چه خير و چه شر، چه طاعت و چه 
معصيت، و چه فرزندي كه قرار است متولد شود، و يا اجلي كه بناست فرا 
رسد، و يا رزقي كه قرار است )تنگ و يا وسيع( برسد، پس آنچه در اين شب، 
مقدر شود، و قضايش رانده شود، قضايي حتمي است، ولي در عين حال، 

مشيت خداي تعالي در آنها محفوظ است.« )كافي /751/4(
 منظور امام از اين كه فرمود: »ولي در عين حال مشيت خداي تعالي 

در آن ها محفوظ است« اين است كه قدرت خداوند هميشه مطلق است.
حضرت موسي )ع( در مناجات با خداي سبحان، مي فرمايد: »خداوندا! 
مي خواهم به تو نزديك شوم، فرمود: قرب من، براي كسي است كه شب 
قدر، بيدار شود. گفت: خداوندا! رحمتت را مي خواهم، فرمود: رحمتم براي 
كسي است كه در شب قدر به مسكينان رحمت كند. گفت: خداوندا! جواز 
گذشتن از صراط را از تومي خواهم، فرمود: جواز صراط براي كسي است 
كه در شب قدر، صدقه اي بدهد. گفت: خداوندا! از درختان بهشت و از ميوه 
هايش مي خواهم، فرمود: آن ها براي كسي است كه در شب قدر، تسبيح 
كند.گفت: خداوندا! رهايي از جهنم را مي خواهم، فرمود: رهايي از جهنم 
براي كسي است كه در شب قدر،استغفاركند.گفت: خداوندا! خشنودي تو 
را مي خواهم، فرمود: خشنودي من براي كسي است كه درشب قدر، دو 

ركعت نماز بگذارد.« )مستدرك الوسائل نوري 754/7(

ويژگي ها 
و آداب ماه رمضان
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عالمه طباطبايی )رحمة اهلل عليه( ماه مبارك رمضان تا صبح بيدار بودند؛ مقيد بودند دعای سحر را با افراد خانواده بخوانند و پيش از ماه رمضان از 
همسايه ها اجازه می گرفتند كه اگر برای سحر خواب ماندند آنها را بيدار كنند. ايشان در درس تفسيرشان فرموده بودند كه من در طول عمرم تا به حال 
به ياد ندارم كه شب های ماه رمضان را خوابيده باشم. عالمه حسن زاده آملی می نويسد: وقتی به حضور شريف عالمه طباطبايی )رحمة اهلل عليه( تشرف 
حاصل كرده بودم و عرض حاجت نمودم، فرمود: "آقا دعای سحر حضرت امام باقر)عليه السالم( را فراموش مكن كه در آن جمال و جالل و عظمت 
و نور و رحمت و علم و شرف است و حرفی از حور و غلمان نيست. اگر بهشت شيرين است، بهشت آفرين شيرين تر است".روزه اش را با بوسه بر 
ضريح مقدس حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( افطار می كرد. پياده به حرم مشرف می شد و ضريح مقدس را می بوسيد سپس به خانه برمی گشت و 
غذا می خورد. شب های ماه مبارك در جاهايی كه مجالس روضه بود شركت می كرد و گاهی با تمام وجود گريه می كرد به طوری كه بدنش می لرزيد.

ايشان )عالمه طباطبايي( در درس تفسيرشان فرموده بودند كه من در طول عمرم تا به حال به ياد ندارم كه شب های ماه رمضان را خوابيده باشم. در 
وُم لی َو اَنَا اُجزی به« خدا می فرمايد: »روزه برای من است«. نمی فرمايد نماز برای من است؛ هم چنان كه می فرمايد  روايت داريم كه می فرمايد: »اَلصُّ

زمين كعبه خانه من است، در ماه های سال، ماه رمضان ماه من است، در بين عبادات هم می فرمايد روزه برای من است.

 رمضان در كالم عالمه طباطبايي

توصيه مي شود در ماه مبارك رمضان مصرف غذا در افراد چاق به منظور كاهش وزن و پيشگيري از اضافه وزن مجدد، اندكي نسبت 
به قبل كاهش يابد چرا كه چاقي منشاء اصلي بروز بسياري از بيماري هاي غيرواگير نظير بيماري هاي قلبي و عروقي، ديابت، پرفشاري 
خون و .... خواهد بود. گاهي فرد روزه دار تصور مي كند در صورت حذف يك وعده كه عموماً وعده سحري است مي تواند باعث 
كاهش وزن و از بين بردن چربي زائد بدن خود شود. حال آن كه حذف وعده سحري نه تنها باعث كاهش وزن نمي شود بلكه اضافه 
وزن نيز به همراه دارد. زيرا با نخوردن وعده سحري سلول هاي بدن در حالت گرسنگي شديد و افت قند خون قرار مي گيرند و تمايل 
فرد به غذاهاي پرچرب و شيرين بيشتر مي شود و در نهايت منجر به چاقي او مي شود. همچنين مصرف زياد زولبيا و باميه، باقلوا، 
حلواي خيلي شيرين، شكالت و شيريني هاي تر و خامه دار، غذاهاي پرچرب و مصرف كله و پاچه و سيرابي نيز خود از عوامل بروز 

اضافه وزن در اين افراد است.

مبارك باد آمد ماه روزه 
رهت خوش باد، ای همراه روزه

شدم بر بام تا مه را ببينم
كه بودم من به جان دلخواه روزه

نظر كردم كاله از سر بيفتاد
سرم را مست كرد آن شاه روزه

مسلمانان، سرم مست است از آن روز
زهی اقبال و بخت و جاه روزه

بجز اين ماه، ماهی هست پنهان
نهان چون ترك در خرگاه روزه

بدان مه ره برد آن كس كه آيد
درين مه خوش به خرمنگان روزه

رخ چون اطلسش گر زرد گردد
بپوشد خلعت از ديباي روزه

دعاها اندرين مه مستجاب است
فلك ها را بدرد آه روزه

چو يوسف ملك مصر عشق گيرد
كسی كو صبر كرد در چاه روزه

سحوری كم زن ای نطق و خمش آن
ز روزه خود شوند آگاه روزه

کلیاتشمس،جزءوپنجم،ص137

حكمت روزه داشتن بگذار باز هم گفته و شنيده شود
صبرت آموزد و تسلط نفس و ز تو شيطان تو رميده شود

 هر كه صبرش ستون ايمان بود پشت شيطان از و خميده شود
 عرفان سر كشيده گوش به زنگ كز شب غره ماه ديده شود

 آفتاب رياضتی كه ازو ميوه معرفت رسيده شود
 عطش روزه می بريم آرزو كو به دندان جگر جويده شود

چه جاليی دهد به جوهر روح كادمی صافی و چكيده شود
 بذل افطاری سفره عدلی است كه در آفاق گستريده شود

 فقر بر چيده دار از خوانی كه به پای فقير چيده شود
 شب قدرش هزار ماه خداست گوش كن نكته پروريده شود

 از يكی ميوه عمل كه درو كشته شد سی هزار چيده شود
 گر تكانی خوری در آن يك شب نخل عمر از گنه تكيده شود

 چه گذاری به راه تو به كزو پيچ و خمها ميان بريده شود
مفت مفروش كز بهای شبی عمرها باز پس خريده شود

روز مهلت گذشت و بر سر كوه پرتوی مانده تا پريده شود
 تا دمی مانده سر بر آر از خواب ور نه صور خدا دميده شود

در جهنم ندامتی است كزو دست و لبها همه گزيده شود
مزه تشنگی و گرسنگی گر به كام فرو چشيده شود

 به خدا تا گرسنه يی ناليد تسمه از گرده ها كشيده شود
دیوانشهریارج2ص1014

مبارک باد آمد ماه روزه بذل افطاری سفره عدلی است

آيا روزه داري باعث کاهش وزن مي شود؟
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توصيه مي شود در 
ماه مبارك رمضان 

مصرف غذا در 
افراد چاق به منظور 

كاهش وزن و 
اضافه  از  پيشگيري 
وزن مجدد، اندكي 

به قبل  نسبت 
كاهش يابد چرا 
كه چاقي منشاء 

اصلي بروز بسياري 
بيماري هاي  از 
نظير  غيرواگير 

قلبي  بيماري هاي 
و عروقي، ديابت، 
پرفشاري خون و 

.... خواهد بود
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گزارش صعود به لونيز و كاسونك

بر فراز البرز مركزي

1 

بهــار، فصل آغاز دوبــاره طبيعت و 
زندگی است. فصل رويش گل ها و سبز 
شدن درختان و زمين. بهار را می توان از 
مناســب ترين موقعيت های زمانی برای 
اجرای صعودها و برنامه های كوه نوردی 
دانســت و در دل زيبايی های محيط های كوهستانی 
و طبيعت بكر، بهترين شــوق ها و لذت های متعالی 

انسانی را تجربه كرد. 
گروه كوه نوردی شرك فراب تقويم فعاليت های 
خود در ســال جديد را  با انجام دو صعود موفقيت 
آميز در ماه ارديبهشت آغاز نمود. ابتدا قله ی لونيز به 
ارتفاع 3400 متر در منطقه لوارك صعود شد و سپس 
قله ی 3650 متری كاســونك در قلب البرز مركزی. 
موفقيت اين دو صعود بی شــك نويد بخش سالی 
خوب در اهتزاز نام و نشان شركت فراب بر فراز قلل 

مرتفع سرزمين مان خواهد بود.

جمعه 6 ارديبهشت 92
ساعت 6/10 دقيقه از مقابل ساختمان مركزی فراب و 
با يك  دستگاه مينی بوس به طرف ارتفاعات كوهستانی 
شمال غرب تهران می رويم. مقصدمان روستای رندون 
در جاده ی ســولقان و با فاصله  ای حدود 20 كيلومتر  
است. ســاعت 7/30 دقيقه به رندون می رسيم. زمانی 
كوتاه را برای رســيدن سه نفر ديگر از اعضای تيم كه 
قرار بود با وسيله شخصی خود به منطقه بيايند منتظر 
می شويم و سپس با تعداد 16 نفر حركت نهايی گروه 
در امتداد رودخانه بزرگ روستا و در جهت شمال آغاز 
می شــود.  طبيعت رندون در فصل بهار، مانند هميشه 
زيبا و خيره كننده اســت و گــروه حركت خود را در 
كنار رودخانه ای با آب زالل و خروشان و از ميان انبوه 
باغ های پرشــكوفه كه تمامی دره ی رندون را در خود 
گرفته اســت دنبال می كند.  اولين استراحت به منظور 
صرف صبحانه، انجام مراسم معارفه، ارائه ی توضيحات 
نحوه ی اجرای برنامه و مشخصات جغرافيايی قله ی 
مورد نظر، در ساعت 8/30 دقيقه و به مدت نيم ساعت  
صورت می گيرد  و بعد در مسيری پاكوب و مشخص 
كه شــيبی تند دارد به طرف باال می رويم. ساعت 9/30 
دقيقه به آبشــار بلند، خروشــان و بسيار زيبای منطقه 
می رسيم. استراحت كوتاه ديگری را انجام می دهيم و از 
آنجا كه اعالم برنامه در دو سطح سبك و متوسط بود، 
تيم به دو دســته تقسيم  می شود  و صعود قله همراه با 
اعضايی كه از سطح آمادگی خوبی برخوردارند دنبال 
می شــود.  امتداد اصلی مسير همچنان در جهت شمال 
اســت و با حركت آرام و منظم تيم صعود، حدود يك 
ساعت و نيم ديگر به ابتدای يال اصلی و بسيار طوالنی 

منتهی به قله می رسيم و خط الراسی پر برف و باشكوه 
در مقابل ديدگانمان قرار می گيرد.

يال اصلی با شــيب بســيار تندی آغاز می شود و با 
انبوهی قله های فرعی كوچك و بزرگ و فراز و نشيب 
هايی طوالنی ادامه می يابد. آنچه در اعضای گروه ديده 
می شــود اراده ای جدی برای دست يابی به موفقيت 
می باشــد. الزم است با حوصله و شكيبائی گام به گام 
خود را به هدف نزديك كنيم. سرانجام در ساعت 13/30 
دقيقه صعود دشــوار و استقامتی گروه پايان می يابد و 
می توانيم خود را برفراز قله ی 3400متری لونيز ببينيم. 
دوستان اين تالش سنگين و موفقيت آميز را به يكديگر 
تبريك می گويند. در زير آسمانی پاك و زالل می توانيم 
بسياری از مرتفع ترين قلل البرز مركزی را ببينيم و به 
اســتراحتی لذت بخش در كنار سنگ چين بزرگ قله 
مشغول شــويم. بازگشت گروه با همان آرامش و نظم 
هميشگی صورت می گيرد. يكسره و بدون توقف خود 
را به محل آبشار و نزد بقيه ی دوستان می رسانيم و پس 
از صرف ناهار، در ساعت 16 همگی به طرف روستای 
رندون  می رويم. اين برنامه در ساعت 19 با رسيدن به 

ساختمان مركزی شركت فراب خاتمه می يابد .

اعضای شركت كننده:
آقای نويد شــيخ الوكاليی، آقای رضا فدايی، آقای 
فيض اله سقر، خانم مريم وحيدی نسب و يك همراه، 
آقای حســين صادقی، خانم يكتا نورانی و همسرشان، 
خانم ســپيده بياتی، خانم ســتاره امامی، خانم زينب 
كوثری، آقای مهدی افضلی، آقــای فواد نجفی، آقای 
احمد محبی نژاد، آقای اميــر طالبی و فرامرز نصيری 
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جمعه 20 ارديبهشت 92
كوه  گروه  اعضای  برای 
دومين  فراب،  شركت  نوردی 
برنامه ی پيش بينی شده در تقويم بهار، صعود 
و  بود  متر   3650 ارتفاع  به  كاسونك  ی  قله 
مقابل ساختمان  از  دقيقه  ما در ساعت 6/05 
مركزی و با تعداد 21 نفر حركت خود را به 

طرف روستای گرمابدر آغاز می كنيم .
باره ی مختصات جغرافيايی كاسونك  در 
بايد بگوييم: اين قله در جنوب شرق روستای 
گرمابدر قرار دارد و توسط خط الراسی بزرگ 
در جنوب غرب، به مجموعه كوه های پيرزن 
كلوم _ مهرچال _ هم هن و خط الراسی ديگر 
در شمال، به قله های خاتون بارگاه، خرسنگ 
برنامه  اجرای  می گردد.  متصل  جانستون  و 
كاسونك به دليل ارتفاع مبدا صعود ) 3100 
اهداف  برای  مناسبی  متر ( می تواند موقعيت 
كوه  برای  ارتفاع  تجربه  همچنين  و  آموزشی 

نوردان تازه كار و اعضای جديد باشد.
 30 حدود   گرمابدر  تا  تهران  ی  فاصله 
تا  خاكی  ای  جاده  سپس  و  است  كيلومتر 
كيلومتر  مسافت7  به  بارگاه  خاتون  گردنه ی 
و  مي رسيم  آنجا  به  دقيقه   8/30 ساعت  كه 

بالفاصله خود را آماده ی صعود می كنيم.
هوايی  با  كاسونك،  به كوهستان  ورودمان 
با  بسيار سرد و بادهای تند استقبال می شود. 
حركت بر روی تپه ای كه در جنوب گردنه 
متری   3200 ارتفاع  به  را  خود  دارد  قرار 
مي رسانيم و توقف ابتدايی گروه مانند هميشه 
شناسايی  و  معارفه  و  صبحانه  صرف  برای 

منطقه اعالم می شود. 
با اتمام توقف نيم ساعته، در زير آسمانی 
و  كوتاه  هايی  بارش  با  همراه  و  ابری  نيمه 
منظم  وحركت  می شود  آغاز  صعود  پراكنده، 
باشكوهی  و  زيبا  انداز  چشم  گروه،  اعضای 
را برروی يال اصلی كوهستان كاسونك رقم 

می زند. 
 

و روز آغاز می شود
در هوايی كه بوی آفرينش دارد ...

هوا سرد است و باد سوزناكی می وزد. در 
دوردست های غربی و شرقی، قله های مرتفع و 
سپيدپوش البرز را می توانيم ببينيم. چند ارتفاع 
مسيری  از  و  می گذاريم  سر  پشت  را  فرعی 
نزديك  قله  به  گام  به  گام  را  خود  پاكوب 

می كنيم.
در ارتفاع 3500 متری، چيزی كه بيش 

از شيب تند مسير و خستگی صعود، نظرها را 
بخود جلب می كند وجود تعداد قابل توجهی 
فسيل های ارزشمند است. فسيل های آمونيت 
ی  دوره  از  البرز  گذر  يادگار  منطقه  اين  در 
كرتاسه است. فسيل هايی با قدمت 65 ميليون 

سال!
از  عبور  بايد  مسير  آخر  قسمت های  در 
دامنه های برفی را تجربه كنيم. اينجا در ارتفاع 
3600 متر هنوز زمستان است و برف عميقی 
همه جا را پوشانده است. ساعت 12/15 دقيقه 
صعودمان با موفقيت به اتمام می رسد و همگی 

بر فراز قله قرار می گيريم.
وزش  از  قله  روی  در  انتظارمان  برخالف 
تندبادهای سرد كوهستانی خبری نيست و اين 
به ما مجال توقفی دلخواه و لذت بخش را بر 

فراز كاسونك می دهد.
می شود  گفته  نباشيدها  و خسته  تبريك ها 
و  شخصی  عكس های  گرفتن  به  دوستان  و 
سپس  و  می پردازند  گروه  پالكارد  با  جمعی 
انرژی های  بازسازی  برای  تنقالت  صرف 
مصرف شده و در همان حال تماشای چشم 

انداز باشكوه طبيعت پيرامون ...
ساعت12/45دقیقهباحرکتیبسیارآرام
ازشیبتندزیرقلهبهطرفپایینسرازیر
ی پراکنده و کوتاه بارشهای میشویم.

در دارد. ادامه همچنان بهاری
یال بخشهای آخرین

استراحتی اصلی،
ساعته نیم

ی ا بر

در وسپس میگیرد ناهارصورت صرف
ساعت15خودرابهگردنهخاتونبارگاه
17/30 ساعت در برنامه این میرسانیم.
دقیقهدرمقابلساختمانشرکتفرابپایان

مییابد.
كيفيت اجرای دو برنامه ی ابتدايی در تقويم 
بهار گروه كوه نوردی شركت فراب نشان داد 
كه با برنامه ريزی صحيح، آمادگی جسمانی، 
تغذيه مناسب، تجهيزات كافی و رعايت اصول 
می توانيم  نوردی  كوه  ورزش  بنيان های  و 

صعودهايی موفق و ايمن داشته باشيم.

اعضای شركت كننده در اين برنامه :
آقايان حسين صادقی، محمدرضا مشايخی، 
اردشير بهزادی و دو همراه، رضا فدايی، فواد 
آهنگری،  محمد  الهی،  نعمت  مهدی  نجفی، 

نويد شيخ الوكاليی
الهام پور و دو همراه، آزاده  الهه  خانم ها  
كرمی، ليال مسعودی، مريم ميرمحمودی، گلناز 
حبيب وند، شريفه عاليی، ستاره امامی، مهناز 

جليلی
سرپرست : فرامرز نصيری
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ابر، سكوت ، مه  ، جنگل

ساعت 5 صبح پنجشنبه سي ام خرداد، وقتي كه هنوز 
خورشيد طلوع نكرده بود، مسافراني كه شوق به آغوش 
كشيدن ابرها را در دل جنگل داشتند، خود را براي سفري 
2 روزه آماده مي كردند. محل قرار روبروي ساختمان 
مركزي فراب تعيين شده بود و ما با سالم خورشيد به 
زمين، سفر دو روزه مان را آغاز كرديم؛سفري كه از همان 
ابتدا هم مشخص بود سفري پر از تجربه هاي مختلف 

است... 
پس از حركت و قرار گرفتن در مسير جاده ي 
سمنان، حدود ساعت 11بود كه در مسير براي صرف 
صبحانه توقف كوتاهي داشتيم و در توقف اول، طبق 
روال هميشگي جلسه معارفه برگزار شد. در طول مسير، 
فرامرز نصيري به طور كامل از موقعيت جغرافيايي و 
حدود  گفت.  برايمان  سمنان  استان  تاريخي  حتي 
ساعت 2 به بسطام رسيديم و براي صرف نهار در كنار 
چشمه اي توقف كرديم. بعد از يك استراحت كوتاه به 
سمت آرامگاه بايزيد بسطامي رفتيم ؛ بايزيد بسطامي 
ملقب به سلطان العارفين بزرگ ترين عارف قرن سوم 

هجري و از بزرگان اهل تصوف است كه در سال هاي 
161 تا234 هجري قمري مي زيسته است. همان طور 
كه در تاريخ آمده ايشان نسبت به ديگر عارفان داراي 
شهرت و جايگاه خاصي بوده است و رفتار و گفتارش 
در همه مردان راه حق تأثيرات زيادي داشته است، به 
اين جهت داستان ها و سخنان او بيش از هرصوفي و 
عارفي در كتب صوفيه و عرفا آمده است و مخصوصًا 
در آثار منظوم عرفاني مانند آثار عطار و مثنوي مولوي 
بيشتر جلوه گر است. جمله اي از بايزيد بسطامي كه 
توسط آقاي نصيري در اتوبوس گفته شد را در ذهنم 
مرور مي كردم »اگر غم را چوآتش دود بودي جهان 
تاريك بودي جاودانه« بي جهت نيست لقبش را سلطان 
عارفين خواندند؛ چيزي كه در بسطام نظر مرا جلب كرد، 
مقبره  ي ساده و فاقد هرگونه تزئين او بود.مقبره اي در 
شان يك عارف...  بعد از گذشت نيم ساعت به سمت 
اتوبوس رفتيم تا از مقبره يكي از مشهورترين مريدان 
بايزيد ديدن كنيم. شيخ ابوالحسن خرقاني؛ عارف بزرگ 
قرن چهارم و پنجم هجري و از چهره هاي بسيار درخشان 

عرفان ايراني كه در آزاد انديشي، مردم گرائي جهاني، 
وسعت نظر انساني و تفكر واالي عرفاني ممتاز و كم نظير 
است. اين عارف كيهان گراي ايراني، در خرقان قومس 
»كومش« استان كنوني سمنان مي زيسته است.ابوالحسن 
خرقاني همان كسي است كه جمله درخشان همه اعصار 
و قرون گذشته،از اوست:»هر كس كه در اين سرا درآيد، 
نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد چه آنكس كه بدرگاه 
باري تعالي به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان 
ارزد«. انرژي عجيبي در آن فضا جريان داشت آنقدر 
اين فضا عجيب بود و انرژي در جريان كه دلمان نيامد 
چند دقيقه ي در آن جا را با حرف بگذرانيم به اين جهت 
سكوت كرديم و ذهن را آزاد و رها گذاشتيم تا كمي در 
سكوت باشد. دقايقي را به خموشي گذرانديم، شايد اين 
تبادل انرژي و فكر نكردن به چيزهايي كه فكر مي كنيم 

يكي از بهترين قسمت هاي سفر بود... 
به سمت روستاي ابر مي رويم؛ در راه، فرامرز نصيري 
از موقعيت جغرافيايي جنگل ابر برايمان مي گفت. 
جنگل ابر در 45 كيلومتري شمال شاهرود در مسير جاده 

گزارشي از حاشيه و متن گلگشت در جنگل ابر
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شاهرود به آزاد شهر قرار دارد. از طرف شمال محدود 
است به جنگلهاي استان گلستان و از طرف شرق به منطقه 
اولنگ از طرف جنوب به كوه قاسم و كوه ابر و قطري و از 
طرف غرب محدود به كوه يخام و تكيانو است.اين منطقه 
در طول سال 97 درصد پوشيده از ابر و مه است و قرار 
است كه ما فردا 4 تا 5 ساعت را در آن جنگل راهپيمايي 
كنيم. حدود ساعت 5:40  به يكي از خانه هاي روستايي در 
روستاي ابر رسيديم و مدت زماني طول نكشيد كه مستقر 
شديم. آقاي نصيري پيشنهاد خوردن چاي را داد و پيك 
نيك هاي كوچكي را بر پا كرديم تا براي رفع خستگي 
چايي نوشيده باشيم.همه چيز تا اينجا خوب و طبق برنامه 
است مخصوصا انرژي فوق العاده فرامرز نصيري كه هيچ 
اثري از خستگي بر چهره ايشان ديده نمي شود. ساعت 
7.15 دقيقه يك گردش عصرانه در باغ هاي زرد آلو در 
روستاي ابر داشتيم و با يك راهنماي محلي كه ما را تا باغ 

خودشان همراهي كرد همراه بوديم.
ساعت 11 شب با كوله باري از اشتياق براي ديدن 
ابر هاي جنگلي يا بهتر بگويم ابر هاي زميني و راه رفتن 
در مه به خواب رفتيم. براي صرف صبحانه و جمع آوري 
وسايل ساعت 5 صبح بيدار شديم. حدود ساعت 10 
رسيديم به جنگلي پر از ابر، پر از مه. راه رفتن درون مه 
زيبا بود، انگار خدا را همان جا در نزديكترين جا حس 

مي كرديم. ابر، سكوت، مه، جنگل.
آرام آرام مسير را با حضور محلي هاي آنجا طي 
مي كرديم و در اين ميان نكته هايي كه آقاي نصيري 
مي گفت را هم به دقت گوش مي داديم. مه شديد مي شد 
و احتمال خطر گم شدن بود؛ از همين رو مي بايست 
پشت سر هم حركت مي كرديم و حتي براي عكاسي هم 
نمي ايستاديم، آقاي فرنودي آخر صف حركت مي كرد و 
با تمام حواس به بچه ها، مسير را مي پيمود. چند لحظه اي 
ايستاديم تا نفسي تازه كرده باشيم، به آبشاري رسيديم 
كه بسيار با شكوه بود. در دل جنگل، آبشار آلوچال، 
يكي ديگر از ده ها آبشار روان در دل ابرهاي جنگل ابر 
است. آلوچال شامل 2 آبشار بزرگ است كه از فاصله 
چندصدمتري روي هم مي ريزند و در نهايت آبشار اصلي 
را شكل مي دهند و صداي بي نظير اين بازي آب، سنگ و 
درخت، تنها صدايي است كه سكوت  جنگل را مي شكند 
و همين خود جاذبه اي است براي آنكه انواع پرندگان 
خوش صدا نيز در پيرامون اين فضاي رويايي گردهم 
آيند. بعد از اندكي تامل و گرفتن عكس، ناهار را چاشني 
استراحتمان كرديم. همه چيز طبق برنامه پيش رفته بود 
تا اينكه قطرات باران را روي صورتمان حس كرديم.  در 
يك جنگل پر از مه يكي ديگر از جاذبه هاي اين سفر كه 
باعث شد خاطره اش از ذهن مان پاك نشود قطرات باران 
بود كه منجر به خيس شدن زمين و ناهموار كردن مسيري 
كه بايد طي مي كرديم تا به ماشين برسيم شد. در اين ميان 
با همكاري و حمايت و تالش برخي از دوستان توانستيم 

اين مسير سخت را بپيماييم.
 در اين سفر عالوه بر قدم زدن در مه، تماشاي زيبايي 
ها، حس نزديكي به خدا، درس يا بهتر بگويم درس هاي 

ديگري نيز گرفتيم مهمترين درس شناخت خود بود ؛ 
ترسيديم، خنديديم، بغض كرديم... تنها چيزي كه براي 
من يا بهتر بگويم ما مهم بود همسفر شدن با دوستاني بود 
كه چقدر بودنشان اين روزها در زندگي الزم است،بودند 
دوستاني كه بدون در نظر گرفتن شرايط ديگران، راه خود 
را پيمودند و بالعكس بودند دوستاني كه تا شرايط راه 
را براي ديگران هموار نمي كردند به آساني به راه خود 
ادامه نمي دادند چقدر فراموش كرديم كه هستيم و در 
شرايط سخت چگونه عمل مي كنيم؟ چه قدر در زندگي 
هايمان درگير قضاوت مي شويم و پيش داوري هاي غلط 
مي كنيم؟ تا چه اندازه ذهنمان را درگير باورهاي غلط 
مي كنيم؟اين سواالتي بود كه در مسير برگشت ذهنمان 

را درگير كرده بود...
با گپ و  را  بازگشت،زمان  تمام طول مسير  در 
گفت هاي كوتاه و خودماني با برخي همكاران سپري 
كردم و آنچه شما در ادامه مي خوانيد مختصري است از 

ماحصل اين گپ و گفت...

بیتانورانيواحدمهندسيشرکتنوتاش:
به نظر من اين گلگشت ها براي پرسنل شركت بسيار 
مفيد است چون تمام روزهاي كاري، روزهاي پر استرسي 
هست و وجود اين گونه برنامه ها نه تنها براي روحيه افراد 
خيلي مفيد و خوب هست بلكه باعث مي شود كه افراد 
با روحيه بهتر و انرژي مضاعفي روز خود را شروع كنند. 

مهديافضلي،مدیریتمهندسيناردیس:
چند سالي هست كه افتخار شركت در برنامه هاي 
گروه كوهنوردي فراب را دارم، به نظر من با اينكه اين 
مسير هاي كوهنوردي خستگي هاي جسمي مختص 
خود را دارد اما در آغاز هفته سرحالي و سرخوشي جالبي 
را مي توانيم احساس كنيم و از لحاظ فكري، ذهني آرام 
و راحتي خيال داشته باشيم. نكته ديگري كه مي خواهم 
به آن اشاره كنم رابطه همكاران فارغ از مسائل روز در 
شركت هاست و داشتن ارتباطي دوستانه در محيطي 
خارج از فضاي كاري مي تواند بر رابطه هاي كاري تاثير 

خوبي بگذارد.

محمدفرنودي،بخشروابطعمومي:
به نظر من اين برنامه، تمرين صبر، استقامت، همراهي 
و همدلي بود. من امروز را دوست داشتم شايد در 
روزگاري كه فاصله دل ها خيلي زياد شده است، اين 
برنامه موقعيت خوبي بود كه با يكديگر همدلي داشته 
باشيم و از ناراحتي همديگر ناراحت شويم و از كمك 

كردن به همديگر لذت بريم.

سمیرامصدق،QCفراب:
برنامه مختلف فراب شركت كردم  من در چند 
مثل كرمانشاه، باداب سورت، كوير مرنجاب ولي اين 
برنامه برايم از همه سخت تر بود. البته درست است كه 
برنامه سختي بود ولي برايم تجربه بود كه بتوانم خودم 
را آزمايش كنم و باعث شد كه نقاط ضعفم را بشناسم 
و دوست دارم توان و سرعتم را افزايش دهم. يكي از 
تاثيرات خوبي كه اين برنامه ها دارد اينست كه با همكاران 
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ارتباط بهتري پيدا مي كنيد. حضور آقاي نصيري خيلي موثر 
است اگر ايشان نبودند من كامال از ادامه راه نااميد مي شدم.

هالهامريکاظمي،معاونتمهندسيفراب:
من گشت و گذار را دوست دارم و تا آنجايي كه 
شرايط كاري و زندگي به من اجازه بدهد دوست دارم 
در برنامه هاي فراب شركت كنم. بايد توجه داشت به اين 
موضوع كه هر شخصي از يك سطحي شروع كرده است 
اما نكته اي كه بايد دوستان رعايت كنند اين است كه  اگر 
شخصي كوهنورد نيست بايد از برنامه هاي سبك شروع 
كند تا باعث نشود كه گروه دچار كندي و بي نظمي شود. 
اين نمونه هايي است كه هركدام از همكاران بايد با توجه 
به توانايي خود نوع برنامه را انتخاب كنند نكته  ديگري 
كه از نظر من بسيار اهميت دارد اين است كه بعضي از 
دوستان توجيه نيستند كه هدف از اين گلگشت ها چيست 
و بي برنامه بودن آنها در نوع ذهنيت و نداشتن تجهيزات 
كافي كامال مشهود است.  از آنجايي كه من در گروه هاي 
مختلف كوهنوردي شركت كردم و ليدر هاي زيادي را در 
اين زمينه ديده ام، آقاي نصيري يكي از بهترين و با تجربه 
ترين ليدرها در زمينه كوهنوردي هست. به عنوان مثال 
افرادي كه از نقطه صفر شروع كردند را نا اميد نمي كند و 
سعي مي كند كه با همراهي و همكاري به آنها انگيزه دهد 
و در بدترين شرايط اوضاع را به خوبي مديريت مي كند. 
به عنوان يك پيشنهاد به نظرم بهتر است كه در هر برنامه 
خالصه اي از مسير هايي كه قرار است طي كنيم و ليست 
تجهيزات با جزييات را در اختيار شركت كنندگان قرار 

دهند.

حسینصادقي،)همسرخانمامريکاظمي(:
به نظر من اين برنامه ها بسيار مفيد و موثر است. در كنار 
همكار بودن افراد،شكل گيري فضايي خارج از مقوله كاري 
براي كارهاي تيمي و گروهي بسيار مفيد و موثر است، اين 
باعث مي شود كه اين همكاري در شرايط كاري هم بسيار 
موثر باشد ممكن است برنامه ها همراه با خستگي باشد اما 
اين خستگي عميق نيست و بعد از يك استراحت كوتاه 
نشاطي را در افراد ايجاد مي كند كه اثرش طوالني مدت 
است. نقدي كه به اين برنامه دارم اين است كه به دليل 

بارندگي و خيس شدن زمين بهتربود كه پيش بيني ها به 
صورت دقيق و الزم صورت بگيرد زيرا اين برنامه فراتر از 

يك برنامه گلگشت بود.

رضابیژن)همسرخانمیکتانوراني(:
نزديك به سه سال هست كه آقاي نصيري را مي شناسم 
و در برنامه هاي فراب شركت مي كنم حضور من در اين 
برنامه ها به دليل حضور و عشق به آقاي فرامرز نصيري 
است چون تجربه و رفتاري كه ايشان در اين برنامه ها دارد 
باعث شده است كه برنامه ريزي ها منظم و با مديريت 
و  رهبري خاصي اجرا شود. من به جرات مي گويم كه 
برنامه هايي كه توسط شركت فراب برنامه ريزي مي شود  
فوق العاده است و در زندگي ما تاثير بسيار خوبي دارد. از 
يك طرف آشنايي با دوستان بسيار خوب و از طرف ديگر 
آشنايي با خصوصيات همكاران همسرم در اين سفر ها، 
مرور خاطرات تلخ و شيرين كه واقعا لذت بخش است، 
از جمله تاثيرات مثبت اين برنامه ها بوده است. فكر مي كنم 
كه چقدر خوب است كه اين برنامه ها مداوم  تر باشد و 
پيشنهاد مي كنم كه اين برنامه در قالب گلگشت باشد تا 
كوهنوردي. تيم هايي كه در اين برنامه ها شركت مي كنند 
واقعا خوب هستند و اين نشان مي دهد كه مسوولين فراب 
با دقت افراد را در جامعه فراب انتخاب مي كنند و بايد به 
آنها تبريك گفت... در هر صورت از مجموعه فراب تشكر 
مي كنم كه به فكر پرسنل خود هست و اين نشان مي دهد 
كه براي پرسنل اش ارزش قائل است و اميدوارم كه همه 
دست اندر كاران اين برنامه و تمام افرادي كه مشتاقانه در 
اين برنامه شركت مي كنند و با اين برنامه همكاري دارند 

خوب و موفق باشند.

ایمانپورتحویلدار،بخشبرنامهریزيوکنترل
پروژه-حرارتي:

با توجه به اينكه من در گلگشت جنگل ابر در سال 
گذشته شركت كرده بودم  اين برنامه نسبت به برنامه هاي 
سال گذشته تفاوت بسيار زيادي داشت، مسير جديدي 
را پيموديم و برنامه گلگشت به برنامه كوهنوردي تبديل 
شد. حضور در اين برنامه ها با توجه به حمايت هاي 
روحي و مديريت برنامه كه از جانب آقاي نصيري 

صورت مي گيرد به به مراتب سختي راه را آسان تر 
مي كند.

امیدپورآذر،بخشروابطعمومي:
من براي اولين بار در برنامه گلگشت گروه فراب 
شركت مي كنم و به دليل نوع كار و عالقه مندي شخصي 
ام به طبيعت و ثبت تصوير عمده ي ذهنم مشغول مكاشفه 
در اين خصوص بود. سفر به جنگل ابر از اين منظر، براي 
شخص من بسيار لذت بخش و مفيد بود. ولي جدا از 
اين نگاه درباره ي زيبايي تناسبات بيرون از ما، در مورد 
اين سفر گروهي، طبيعت ديگري نيز قابل تامل بود. البته 
ثبت تصاوير اين سفر - سفر به مثابه همراهي، همدلي 
و همكاري - شبيه ثبت طبيعت نيست. ابزار متفاوتي 
هم دارد. دوربين بدون داشتن ارتباط عكاس و سوژه 
نمي توانست اين همراهي را ثبت كند  و مسووليت ثبت 
تصاوير اين گلگشت نيز در نوع خود لذت بخش بود. 
دوستاني از جنس طبيعت در اين گلگشت نصيب من شد 
.و در آخر از مردي بايد بگويم كه بسياري از اين لحظات 
مديون حضور اوست. بودن فرامرز نصيري به عنوان 
سرپرست گروه، كه به طور واضحي آثار حضور مداوم 
وي در دل طبيعت، در رفتار و گفتار و منش او پيداست، 
اين سفر را از ديگر سفرهايي كه ميرويم متمايز مي كند ... 
مطمئن هستم تمامي همسفران او معني اين جمله ي من 

را متوجه مي شوند.

یکتانورانيQCفراب:
به نظر من و وجود اينگونه برنامه ها باعث مي شود 
كه شناخت جامعي از زندگي بدست بياوريم.  به دليل 
وجود مشغله هاي روزانه در زندگي و كار وجود اينگونه 
گلگشت ها باعث مي شود كه انسان از فضاي كار و زندگي 
خارج شود و به طبيعت پناه ببرد و از طبيعت انرژي مثبت 
بگيرد؛ اين انرژي مضاعف مي تواند در روند زندگي  تاثير 
بسيار مثبتي داشته باشد. مورد ديگر اينكه در اين گلگشت ها 
با همكاران ديگر در ساير بخش ها آشنا مي شويم، اين 
آشنايي باعث تعامل و شناخت از يكديگر مي شود و در 
نتيجه نه تنها مي توانيم توانايي افراد را در گروه بشناسيم 

بلكه نقاط ضعف و قوت خود را نيز مي توانيم بشناسيم. 

ت
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آموزشمهارتهايزندگي3
در اهميت مشاركت اجتماعي

يكي از نشانه هاي سالمت رواني، وجود روابط و 
ارتباطات اجتماعي است وجود روابط گرم و صميمي 
با انسانهاي ديگر منبع ايمني، اعتماد، راحتي و آسايش 
هر انساني است. به هنگام رويارويي با مشكالت و 
صميمي،  دوستان  وجود  زندگي،  سخت  مواقع  در 
ايمني و  انسان  به  خانواده اي گرم و آشناياني دلسوز 
اعتماد مي بخشد. پژوهش ها و مطالعات علمي نيز نشان 
داده اند كه پيوندهاي اجتماعي، ارتباطات خانوادگي و 
معاشرت با دوستان و نزديكان از شدت فشار مشكالت 
و  پيوندها  وجود  مي كاهد.  زندگي  ناراحتي هاي  و 
ارتباطات اجتماعي با انسان هاي ديگر نقش مهمي هم 
دارد.  در سالمت جسماني  هم  و  رواني  در سالمت 
پژوهش هاي علمي نشان داده اند افرادي كه ارتباطات 
اجتماعي بيشتري دارند و همچنين افراد متأهل كمتر 
دچار بيماري هاي رواني و جسماني مي شوند. پيوندها، 
روابط و معاشرت هاي اجتماعي همانند سپري در برابر 
ناماليمات زندگي از انسان دفاع مي كنند و قادرند اثر 
شديدترين فشارها و مصيبت ها را نيز خنثي كنند. در 
اجتماعي  پيوندهاي  و  ارتباطها  به چنين  علمي  زبان 
حمايت  از  منظور  مي گويند  اجتماعي"  "حمايت 
اجتماعي ميزان راحتي، اهميت، احترام، امنيت، كمك 
و آسايشي است كه انسان مي تواند از مردم يا گروه هاي 
مختلف دريافت كند. در واقع حمايت اجتماعي يك 
سري پيوندهاي اجتماعي بين افراد و انسان هاست كه 
معموال شامل بستگان نسبي و سببي اعضاء فاميل و 
دوستان و همسايگان و همكاران و ...است كه فرد با آنها 
رابطه اجتماعي دارد. مهارت هاي اجتماعي همانند ساير 
مهارت ها و توانايي ها در جريان فرآيند اجتماعي شدن 
صورت مي گيريد »اجتماعي شدن« جرياني است كه در 
آن هنجارها، مهارت ها، انگيزه ها و رفتارهاي فرد شكل 
مي گيرد تا آن فرد بتواند نقش هاي كنوني و آتي خود را 

در جامعه به نحو مطلوب و سازنده اي فراگيرد.
از 10 مهارت  اگر بخواهيم شاخصه هاي هر يك 
اشاره  آنها  به  بهداشت جهاني  را كه سازمان  زندگي 
دارد، ذكر كنيم، براي اولين مهارت يعني »خودآگاهي« 
بايد از مواردي همچون آگاهي از نقاط قوت، آگاهي از 
نقاط ضعف، تصوير خود واقع بينانه، آگاهي از حقوق و 
مسووليت ها، توضيح ارزش ها و انگيزه براي شناخت 
نام ببريم كه آموزش چنين رفتارها و نگرش هايي در 
نهايت به مهارت خودآگاهي خواهد انجاميد. همچنين 
خصوصياتي مثل ارتباط كالمي و غيركالمي مؤثر، ابراز 
وجود، مذاكره، امتناع به موقع و قدرت »نـه« گفتن، 
غلبه بر خجالت و گوش دادن را جزو شاخصه هاي 
مهارت هاي ارتباطي نام برده اند.  براي مهارت همدلي 

مي توانيم به يادگيري رفتارها و پرورش 
عواطفي مثل عالقه داشتن به ديگران، 

فردي  بين  رفتار  مختلف،  افراد  تحمل 
همراه با پرخاشگري كمتر، توانايي دوستيابي 

و احترام قائل شدن براي ديگران اشاره كنيم و براي 
همكاري  همچون  شاخصه هايي  فردي،  بين  مهارت 
و مشاركت، اعتماد به گروه، تشخيص مرزهاي بين 
فردي مناسب و نيز توانايي مديريت شروع و خاتمه 
ارتباطات.  درباره توانايي »حل مسئله« آمده است كه فرد 
با يادگيري اين مهارت بايد بتواند مشكالت را تشخيص 
دهد و تصور درستي از آنها داشته باشد. پس از آن 
علل و ارزيابي دقيق مشكل اهميت دارد و همچنين 
توانايي درخواست كمك، مصالحه و قدرت كنار آمدن 
با ديگران براي حل شدن مشكل، آشنايي با مراكزي 
براي حل مشكالت و در نهايت تشخيص راه حل هاي 
كه  خالق  تفكر  مهارت  اما  و  جامعه  براي  مشترك 
يادگيري  مثبت،  تفكر  توانايي هايي همچون  با  را  آن 
خود،  ابراز  اطالعات،  توانايي جست و جوي  و  فعال 
انتخاب هاي ديگر براي تصميم گيري  تشخيص حق 
دقيق تر و تشخيص راه حل هاي جديد براي مشكالت 
مي شناسند.  شناخت هيجان هاي خود و ديگران، ارتباط 
هيجان ها با احساسات، تفكر و رفتار، مقابله با ناكامي، 
نيز مقابله  خشم، بي حوصلگي، ترس و اضطراب و 
با هيجان هاي شديد ديگران را از جمله شاخصه هاي 

مهارت مقابله با هيجانات دانسته اند.
درك  طريق  از  هم  را  انتقادي  تفكر  مهارت هاي 
تأثيرات اجتماعي و فرهنگي بر ارزش ها، نگرش ها و 
رفتار تشخيص مي دهيم همچنين آگاهي از نابرابري، 
اين  به  شدن  واقف  بي عدالتي ها،  و  پيش داوري ها 
مساله كه ديگران هميشه درست نمي گويند و آگاهي 
از نقش يك شهروند مسوول و در نهايت مهارت هاي 
مقابله با استرس كه عبارتند: از توانايي روبه رو شدن با 
موقعيت هايي كه قابل تغيير نيستند، داشتن استراتژي هاي 
با  مقابله اي براي موقعيت هاي دشوار، مهارت مقابله 
آرام  و  مواد  به سوء مصرف  توسل  بدون  مشكالت 

ماندن در شرايط فشار.

اهميت مشاركت اجتماعي
در  همبستگي  تقويت  عامل  اجتماعي  مشاركت 
شبكه هاي اجتماعي است. حضور افراد در فعاليت ها 
و تصميم-گيري هاي اجتماعي در بلندمدت موجب 
احساس  افزايش  جامعه،  اعضاي  بين  روابط  تعميق 
و  گرديده  تساهل  و  تسامح  و  صدر  سعة  يگانگي، 
دموكراتيك  و  مدني  نهادهاي  توسعه  به  درنتيجه 

خواهد انجاميد. تعصبات قومي و قبيله اي كاهش يافته و 
سنت هاي ريشه دار محلي به سوي عام نگري هدايت و 
در صورت لزوم به نفع هنجارهاي دموكراتيك اصالح 
خواهد شد. وانگهي مي توان انتظار داشت كه بسياري 
از اموري كه اكنون دولت متصدي انجام آن است در 
قالب فعاليت هاي اجتماعي توسط خود مردم اداره شده 
و در عمل هم حجم دولت كاهش يافته و هم افراد از 
طريق سامان دادن به اين امور دين خود را به كليت 
اجتماع ادا نمايند. ازسويي ميزان اين مشاركتها بيانگر 
سطح توسعه يافتگي جامعه به حساب مي آيد. چرا كه 
گستردگي، فراگيري و تنوع مشاركت اجتماعي جوامع 
در گرو بسط الگوهاي تصميم گيري، نظارت و كنترل 
اجتماعي دموكراتيك و كثرت گرا است.بديهي است در 
عرصه هاي غير دموكراتيك كه حاكمان حضور عامة مردم 
را در محافل تصميم گيري و تصميم سازي بر نمي تابند 
مشاركت اجتماعي مفهومي گنگ و مخدوش است. 
لذا توسعة سياسي كه مآالً منجر به شايسته ساالري و 
حاكميت مشروع مي گردد زمينة مطلوب و مناسب براي 

توسعه همه جانبه وپايدار جامعه مي باشد.
نتايج و پيامدهاي مشاركت اجتماعي مي توانند با 

حضور خود ميزان و شمول آن را ارتقاء دهند.
امر  در  مهمي  بسيار  مؤلفه  اجتماعي  1-اعتماد 
مشاركت است. اعتماد افراد نسبت به هم، اعتماد افراد 
نسبت به نهادها و دولت و بالعكس سبب توسعه و 

تعميق مشاركتهاي اجتماعي مي شود. 
 2- وجود فضاي باز سياسي، امكان نقد و نقادي، امكان 
تصميم گيري و تصميم سازي در امور شهري، و به طور 
كلي همه گيري شيوه هاي دموكراتيك در زواياي مختلف 
زندگي شهري و تغيير ساختارها در اين جهت، تنوع و بسط 

مشاركت هاي اجتماعي را به دنبال خواهد داشت. 
3-تقويت و توسعة زمينه هاي مشاركت اجتماعي 
بهبود  طريق  از  شهري  برنامه ريزي هاي  در  مردم 

شيوه هاي مديريت شهري
*دانشآموختهجامعهشناسي
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اين  از  به گروهي  بيماري هاي اضطرابي  به  ادامه بحث هاي مربوط  در 
اختالالت اشاره مي كنيم كه عمدتا در كشور ما كه به لحاظ اقليمي در معرض 
بالياي طبيعي بوده و يك دوره جنگ ناخواسته را پشت سر گذاشته ايم پديده 
شايعي محسوب مي گردد.  اين بيماري ها اختالل استرس پس از تروما و 
اختالل استرس حاد نام دارند.در اين اختالالت، اضطراب شديد به دليل 
وقايع استرس زاي غير معمول ايجاد مي شود.  مثال: بيماري به كلينيك مراجعه 
نموده و متعاقب سانحه رانندگي شديد كه منجر به فوت و جراحت چند نفر 
شده و وي شاهد حادثه بوده است، دچار وحشت و ترس شديد و احساس 
درماندگي شده است. مرتبا صحنه تصادف را يادآوري كرده و دچار وحشت 
مي گردد به طوري كه از سوار شدن به اتومبيل پرهيز مي كند و دچار اختالل 
در خواب، تركيب پذيري، عصبانيت و اشتغال در تمركز شده است. مثال 2: 
به دنبال تحميل جنگ 8 ساله قدرتها به ملت ايران تعداد كثيري از رزمندگان 
بواسطه مجروحيت  و مصدوميت هم رزمانشان و شهيد شدن همسنگرانشان 
و همراهانشان دچار  اين عارضه گرديده اند و شايد به صورت مكرر همكاران 
اصطالح PTSD را از رسانه ملي و ساير سيستم هاي خبر رساني شنيده باشند 
كه اين اصطالح به بيماري روحي و رواني ناشي از موج انفجار و جنگ در 
حالت كلي اطالق مي شود. در اين بيماري فرد وقايعي را تجربه كرده يا شاهد 
بروز آن بوده كه در اين وقايع خطر مرگ يا آسيب جدي براي شخص يا 
ديگران وجود داشته است و پاسخ رواني فرد به اين وقايع به صورت ترس 
 شديد و درماندگي و وحشت اين حالت  در كودكان به صورت رفتارهاي 
نا بهنجار و بي قراري خود را نشان مي دهد. در اين كسالت شخص به صورت 
مكرر دچار تداعي خاطره واقعه خطر ساز در خواب  يا بيداري خواهد بود. 
اين عارضه با درمان به موقع به وسيله دارو و روان درماني ... و پيشگيري از 
تداعي افكار و خاطرات قابل كنترل مي باشد.در مراحل اوليه به دليل طوالني 
شدن كسالت، درمان و بهبودي دور از دسترس خواهد بود و ممكن است 
عالئم بيماري سال ها به طول انجامد و عمل تاثير منفي در زندگي شخصي، 
شغلي و خانوادگي خود بگذارد. در اين شرايط  كه بيماري سال ها به طول 
مي انجامد درمان قطعي وجود نخواهد داشت و فقط عالئم ناراحت كننده 
بيماري با دارو قابل كنترل نسبي خواهد بود و بدين جهت در هر جنگي 
جامعه تا ساليان طوالني شاهد اين عوارض جنگ خواهد بود و عالوه بر 
خود بيمار خانواده و جامعه را دچار مشكل خواهد كرد.  به اميد جامعه اي پر 

از ازصلح، آرامش و شادي.

هر جوش يا لكه در منطقه ای از پوست حاكی از بروز يك بيماری يا 
مشكل در ناحيه خاصی از بدن است. بنابر اين با اين نقشه می توانيد علت 

آن را دريابيد و برای رفع بيماری خود در زمانی مناسب قدم برداريد.
طب سوزنی در مناطق آسيايی طرفداران فراوانی دارد. اين طب كه يك 
طب سنتی است و خواستگاه اصلی آن كشور چين بوده، تا كنون بار ها از 
لحاظ علمی نيز موفقيت های بسياری به منظور درمان بيماری های مزمن 

بدست آورده است.
اطباء با تجربه اين طب معتقدند اينكه هر يك از جوش های صورت 
در كدام منطقه از صورت به وجود می آيند نشان دهنده وجود مشكل در 
يكی از اندام های بدن است و از طريق طب سوزنی به راحتی می توان 
اين مشكل كه خود را از طريق يك جوش نشان داده حل كرد و شاهد 

عود يك بيماری نبود.
از  نقشه  يك  چاپ  و  طراحی  به  اقدام  چين  سنتی  طب  موسسه 
صورت انسان كرده و در حال حاضر می توان اين نقشه را در بسياری از 

كلينيك های پوست و زيبايی مشاهده كرد.
هر جوش يا لكه در منطقه ای از پوست حاكی از بروز يك بيماری يا 
مشكل در ناحيه خاصی از بدن است. بنابر اين با اين نقشه می توانيد علت 

آن را دريابيد و برای رفع بيماری خود در زمانی مناسب قدم برداريد.
فرآوری  غذاهای  بايد  مشكل  اين  رفع  برای  گوارش-  دستگاه  1و2: 
)فست  آماده  غذاهای  از خوردن  و همچنين  كنيد  كمتری مصرف  شده 
فود ها( بپرهيزيد. ميزان چربی را در رژيم غذايی خود كاهش دهيد. آب 

بيشتر بنوشيد و غذاهای خنك كننده همچون خيار را بيشتر بخوريد.
3: كبد- جوش يا لك در اين ناحيه از صورت نشان دهنده مصرف 
الكل، مواد غذايی چرب يا لبنيات است. اين منطقه همچنين حساسيت 
كه  آنچه  دهنده  تشكيل  مواد  به  است  بهتر  لذا  می دهد  نشان  را  غذايی 
می خوريد نگاهی بياندازيد. برای رفع اين مشكالت بهتر است روزی 30 
دقيقه ورزش سبك انجام دهيد و خواب كافی داشته باشيد تا كبد شما 

استراحت كند.
4و5: كليه ها- هر لكه يا جوشي در اطراف چشم و حتی سياهی دور 

چشم نشان دهنده كم آبی بدن است، پس بيشتر آب بنوشيد!
6: قلب- اگر در اين منطقه جوش يا لك داريد فشار خون خود را 
تند،  است. مصرف غذاهای  بدنتان كم   B ويتامين  كنيد، همچنين  چك 
گوشت و چربی را از رژيم غذاييتان حذف كنيد. از آنجايی كه اين منطقه 
لوازم  انقضاء  تاريخ  است، مطمئن شويد  منافذ پوست  باز شدن  مستعد 

آرايشتان نگذشته باشد.
7و8: كليه- باز هم، بنوشيد، مصرف نوشيدنی های گازدار، قهوه و الكل 

بهداشت روان)6(

براي صلح، آرامش و شادي
كدام قسمت از 

 صورتتان 
جوش می زند؟!
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را قطع كنيد چرا كه باعث از دست دادن آب بدنتان می شود.
9و10: سيستم تنفسی- آيا سيگار می كشيد، آلرژی داريد؟ در مناطق 
آلوده رفت و آمد می كنيد؟ اگر هيچكدام از اين ها نيست، خوراكی های 
با طبع گرم را نخوريد، كمتر قند مصرف كنيد و مدتی در هوای تازه 
دهنده  نشان  ناحيه  اين  در  لك  و  همچنين جوش  بزنيد.  قدم  سالم  و 
اين است كه بدن شما قليايی است، لذا از خوردن مواد غذايی اسيدی 
همچون گوشت، لبنيات، الكل، كافئين و شكر اجتناب كنيد. به جای آن 
سبزيجات و آب را بيش از پيش در برنامه روزانه تان قرار دهيد. يكی 
ديگر از مسائلی كه باعث جوش و لك در اين منطقه می شود، استفاده از 

تلفن همراه آلوده يا بالش آلوده است.
11و 12: هورمون- جوش و لك در اين منطقه نشان دهنده استرس و 
تغييرات هورمونی است. گاهی هر دو اين تغييرات اجتناب ناپذيرند، لذا 
با خواب كافی، نوشيدن آب به اندازه زياد، خوردن سبزيجات برگدار و 

پاكيزه نگاه داشتن پوست اين اثر را به حداقل برسانيد.
13: معده- بيشتر فيبر مصرف كنيد و با نوشيدن چای گياهی سم را 

از بدنتان بزدائيد.
14: بيماری- جوش و لكه در اين ناحيه نشان دهنده اين است كه 
بدنتان برای مبارزه با ويروس ها و باكتری ها تقال می كند. با مراجعه به 
دكتر برای مطمئن شدن از مشكل و اينكه آيا بدنتان دچار عفونت شده 
يا نه به اين مشكل پايان دهيد، همچنين با خواب كافی، تنفس عميق، 
بارديگر  اگر  اين  بنابر  يافت.  بهبود خواهيد  فراوان زود تر  نوشيدن آب 
جوش يا لكی در صورت خود مشاهده كرديد به اين نقشه مراجعه كنيد 
و در اسرع وقت بيماری خود را برطرف كنيد.البته ذكر اين نكته خالی از 
لطف نيست كه گاهی برخی از جوشها تنها به دليل مواد غذايی با طبع 
گرم به وجود می آيند، برای مثال هميشه هم جوش زدن در ناحيه ميان 

دو ابرو نشان دهنده بيماری كبدی نيست.

 اريك امانوئل اشميت نويسنده، نمايش نامه نويس و فيلسوف فرانسوی 
است. نوشته های او به 43 زبان دنيا منتشر شده و نمايشنامه های او در 
بيش از 50 كشور روی صحنه رفته است. او اگرچه در اروپای پست مدرن 
امروز، نويسنده ای معناگرا به شمار می رود، اما از نويسندگان نامدار كنونی 
فرانسه است. وی از دانشسرای عالی پاريس دكترای فلسفه گرفت و در 
دانشگاه شانبری هم به تدريس پرداخت. پس از اين ايام  يك سفر عرفانی 
را شروع كرد و به قول خودش بر اثر آن »مغروق ايمان« شد. نمايشنامه هايی 
از او نظير »خرده جنايت های زناشويی« و »مهمانسرای دو دنيا« و آثاری از 
مجموعه داستان »گل های معرفت« مانند »ميالرپا«، »ابراهيم آقا و گل های 
قرآن«، »اسكار و خانم صورتی« ،»يك روز قشنگ باراني« و »سوموكاری 
كه نمی توانست تنومند شود« همراه چندين رمان ديگر به فارسی ترجمه 
شده اند.چندين جايزه تئاتر مولير فرانسه، جايزه بهترين مجموعه داستان 
گنكور، جايزه آكادمی بالزاك همراه بسياری از جوايز فرانسوی و خارجی 

از جوايز اهداشده به اشميت است.
» اسكار و خانوم صورتی« داستان پسر بچه اي 10 ساله  به نام اسكار 
است كه سرطان دارد و در بيمارستان بستري است  . نامه ها توصيف  
واپسين دوازده روز از زندگی شوخی وار و شاعرانه اسكار است. اين 
دوازده روز شايد واپسين روزها باشد؛ اما به لطف »مامان صورتی« )نامي 
است كه اسكار به پرستار پير و مهربان بيمارستان مي دهد( كه پيوند عاشقانه 
ای با اسكار كوچولو برقرار می سازد، روزهای افسانه ای خواهند شد.مامان 
ناموفق بوده و چيزی به مرگش نمانده   صورتی  به اسكار كه عملش 
پيشنهاد مي كند كه براي خدا نامه بنويسد. اسكار در ابتدا قبول نميكند 
ولي مامان صورتی اسكار را مجاب مبكند كه به خدا نامه بنويسد و از 
او »چيزهای روحی« طلب كند. هر روز يك آرزو..وقتی بيماری ِ اسكار 
جدی تر ميشود، مامان صورتی ازو ميخواهد هر روز را به اندازه ده سال 
زندگی كند..و هر روز ده سال بزرگتر شود..و به اين ترتيب اسكار در سن 
ده سالگی، داستانهايی از نوجوانی، جوانی، ميانسالی و پيری خود تعريف 

خواندنيست  او  رشدخيالی  ميكند.روند 
مامان  از  عميقی  سواالت  اسكار   .

صورتی می پرسد و جوابهای ساده 
و  سوال  اين  ميكند.  دريافت  ای 
جوابها زيباترين بخش های قصه 

اند..اين كتاب حكايتي است از 
به زبان  مرگ و زندگي كه 

روايت  عميقي  اما  روان 
شده است.

كدام قسمت از 
 صورتتان 

درباره كتاب اسكار و خانم صورتيجوش می زند؟!

روايتي از مرگ و زندگي

معرفي كتاب

هاله
امري كاظمي
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خواهند شد
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دانه های قهوه
زن جوانی پيش مادر خود می رود و از مشكالت 
زندگی خود برای او می گويد و اينكه او از تالش 
و جنگ مداوم برای حل مشكالتش خسته شده 
است. مادرش او را به آشپزخانه برد و بدون آنكه 
چيزی بگويد سه تا كتری را آب كرد و گذاشت كه 
بجوشد. سپس توی اولی هويج ريخت در دومی 
تخم مرغ و در سومی دانه های قهوه. بعد از بيست 
دقيقه كه آب كاماًل جوشيده بود گازها را خاموش 
كرد و اول هويج را در ظرفی گذاشت، سپس تخم 
مرغ ها را هم در ظرفی گذاشت و قهوه را هم در 
ظرفی ريخت و جلوی دخترش گذاشت. سپس 
از دخترش پرسيد كه چه می بينی؟ او پاسخ داد 
: هويج، تخم مرغ، قهوه. مادر از او خواست كه 
هويج ها را لمس كند و بگويد كه چگونه اند؟ او اين 
كار را كرد و گفت نرمند. بعد از او خواست تخم 
مرغ ها را بشكند، بعد از اين كه پوسته آن را جدا 
كرد، تخم مرغ سفت شده را ديد و در آخر از او 
خواست كه قهوه را بچشد. دختر از مادرش پرسيد 

مفهوم اين ها چيست؟
مادر به او پاسخ داد: هر سه اين مواد در شرايط 
سخت و يكسان بوده اند، آب جوشان، اما هركدام 
عكس العمل متفاوتی نشان داده اند. هويج در ابتدا 
بسيار سخت و محكم به نظر می آمد اما وقتی در 
آب جوشان قرار گرفت به راحتی نرم و ضعيف 
ابتدا شكننده بود و پوسته  شد. تخم مرغ كه در 
بيرونی آن از مايع درونی آن محافظت می كرد، وقتی 
در آب جوش قرار گرفت مايه درونی آن سفت و 
محكم شد. دانه های قهوه كه يكتا بودند، بعد از قرار 

گرفتن در آب جوشان، آب را تغيير دادند.
مادر از دخترش پرسيد: تو كداميك از اين مواد 
می آيد  پيش  سختی  و  بد  شرايط  وقتی  هستی؟ 
مرغ  تخم  هويج،  تو  می كنی؟  عمل  چگونه  تو 
يا دانه های قهوه هستی؟ به اين فكر كن كه من 
چه هستم؟ آيا من هويج هستم كه به نظر محكم 
می آيم، اما در سختی ها خم می شوم و مقاومت خود 
را از دست می دهم؟ آيا من تخم مرغ هستم كه با 
يك قلب نرم شروع می كند اما با حرارت محكم 
می شود؟ يا من دانه قهوه هستم كه آب داغ را تغيير 
داد؟ وقتی آب داغ شد آن دانه بوی خوش و طعم 
دل پذيری را آزاد كرد. اگر تو مانند دانه های قهوه 
باشی هر چه شرايط بدتر می شود تو بهتر می شوی 

و شرايط را به نفع خودت تغيير می دهی.

سه پاكت نامه
تازگي مديرعامل يك شركت  به  اسميت  آقاي 
جلسه  يك  قبلي  مديرعامل  بود.  شده  بزرگ 
سه  جلسه  آن  در  و  داد  ترتيب  او  با  خصوصي 
پاكت نامه دربسته كه شماره هاي 1 و 2 و 3 روي 
آنها نوشته شده بود به او داد و گفت: »هر وقت با 
مشكلي مواجه شدي كه نمي توانستي آن را حل 
كني، يكي از اين پاكت ها را به ترتيب شماره باز 

كن.«
چند ماه اول همه چيز خوب پيش مي رفت تا اينكه 
ميزان فروش شركت كاهش يافت و آقاي اسميت بد 
جوري به درد سر افتاده بود. در نااميدي كامل، آقاي 
اسميت به ياد پاكت نامه ها افتاد. سراغ گاوصندوق 
رفت و نامه شماره 1 را باز كرد. كاغذي در پاكت بود 
كه روي آن نوشته شده بود: »همه تقصير را به گردن 

مديرعامل قبلي بينداز.«
حضور  با  خبري  نشست  يك  اسميت  آقاي 
سهامداران برگزار كرد و همه مشكالت فعلي شركت 
را ناشي از سوء مديريت مديرعامل قبلي اعالم كرد. 
اين نشست در رسانه ها بازتاب مثبتي داشت و باعث 
شد كه ميزان فروش افزايش يابد و اين مشكل پشت 

سر گذاشته شد.
يك سال بعد، شركت دوباره با مشكالت توليد 
توأم با كاهش فروش مواجه شد. با تجربه خوشايندي 
كه از پاكت اول داشت، آقاي اسميت بي درنگ سراغ 

پاكت دوم رفت. پيغام اين بود: »تغيير ساختار بده«.
تغيير  براي  طرحي  سرعت  به  اسميت  آقاي 
مشكالت  كه  شد  باعث  و  كرد  اجرا  ساختار 
با  دوباره  شركت  ماه  چند  از  بعد  كند.  فروكش 
خود  دفتر  به  اسميت  آقاي  شد.  روبرو  مشكالت 
رفت و پاكت سوم را باز كرد. پيغام اين بود: »سه 

پاكت نامه آماده كن.«

 رضا:
دوست  بيشتر  خواُب  بپرسيد  من  از  اگه 

داری يا بيداری.
حتمًا ميگم خواب. خواب چيزه عجيبيه، 

واقعًا خوبه، اصن يه جوريه، انگار
هم هستی هم نيستی. اين بی فكری و بی 

وزنيه تو خواُب كه چيزی از
دورو َورت نمی فهمی رو با هيچی تو دنيا 
عوض نمی كنم. ولی كاريش نميشه كرد. 

بايد بيدار شيم.
مشكله منم هميشه ...... درست از همين 

جا شروع ميشه.
متوجه  وقتی  ميكنم،  باز  چشامو  وقتی 

ميشم هنوز زندم، دوباره تنهام.
راضيم  ام  چيزی  بدمو  ادامه  مجبورم 
كه  ای  روزه  هر  كار  حتی  نمی كنه، 
عاشقش  وقتی  يه  و  می كشه  انتظارمو 

بودم.

  رضا عطاران  20 ارديبهشت 1347 
به دنيا  مشهد  شهر  محله های  از  يكی  در 
آمد. او ديپلم خود را در رشته اقتصاد در 
در  تحصيل  ادامه  برای  و  گرفت  مشهد 
رشته طراحی صنعتی در دانشكده هنرهای 
زيبای دانشگاه تهران به تهران آمد. با وجود 
عالقه به رشته تحصيلی اش، به بازيگری، 
آورد.  روی  كارگردانی  و  فيلم نامه نويسی 
بخش  كارگردانی  بهترين  بلورين  سيمرغ 
نگاه نو در سی امين جشنواره فيلم فجر را به 

دليل فيلم خوابم می آد دريافت كرد.
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