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مراسم تقدير از اعضاي دوره پيشين كميته هاي آموزش  و 
نظام مشاركت كه هر دو سال يكبار توسط كميته تعالي سازماني 
فراب و با راي گيري انتخاب مي شوند، دوشنبه بيست و پنجم 
شهريور  با حضور مديرعامل شركت فراب برگزار شد. هنگام 
انتخاب اعضاي كميته ها سعي مي گردد از بخش هاي مختلف 

)معاونت/ مديريت( شركت فراب دركميته، نماينده اي انتخاب 
گردد. اگر بين نمايندگان بخش هاي مختلف همكار خانم انتخاب 
نشده باشد، با نظر كميته تعالي يك يا دو نفر از همكاران خانم 
نيز به سايراعضاي منتخب اضافه مي گردد تا بتوان ازنظرات اين 

همكاران نيز در كميته ها به نحو موثري استفاده نمود.

شركت فراب در كنفرانس و نمايشگاه 
صنعت  در  سازي  بهينه  و  نوآوري  فني 
 برق كنيا از تاريخ 13 الي 15 شهريور ماه 
برگزاري  محل  در   )4-6 Sep.13(
پارك  در  نمايشگاه ها  و  كنفرانس ها 
داشت. مشاركت  كنيا  كشور  نايروبي 
برگزار كننده اين نمايشگاه شركت برق كنيا 
KenGen بود كه از شركت هاي فراب، 
 KEC )كي، اي، سي، هند( ،Hyundai"
و ساير شركت ها جهت مشاركت در اين 
نمايشگاه دعوت به عمل آورده بود. در اين 
نمايشگاه رييس هيات مديره، مديرعامل، 
از   KenGen ارشد  مديران  و  معاونين 
غرفه فراب بازديد كردند. گفتني است فيلم 
معرفي پروژه هاي شركت فراب در سالن 

كنفرانس و نمايشگاه مذكور كه پذيراي 
بيش از 150 نفر از مقام هاي ارشد و كليدي 
KenGen بود، به نمايش درآمد. همچنين 

 KenGen شركت  عالي رتبه  مقام هاي 
در  حضور  گواهينامه  فراب  شركت  به 

كنفرانس و نمايشگاه اعطا كردند.

در جلسه بازگشايي پاكات مالي مناقصه پروژه احداث تونل 
انتهاي سامانه انتقال آب از سد آزاد كه در تاريخ 92/07/13 برگزار 
شد، مشاركت فراب - نيمرخ برنده مناقصه گرديد. همچنين در 
تاريخ 1392/07/08 قرارداد احداث نيروگاه تلمبه     ذخيره اي آزاد 

امضاء و به مشاركت فراب – COAG – استراتوس ابالغ شد.

اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

 رنگآمیزيDiesel Tank A/Bپروژه
NGLخارگ

میاني- بلوار بیندر الیه آسفالت اجراي  
1سایتنیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزد

LNG1پروژهایرانE1911نصبتجهیز 

Bound Wallقالببنديوآرماتوربندي  
Diesel Tank A/BپروژهNGLخارگ

LNGپروژهایرانT1311نصبتجهیز 

اخبار سازمان

تقدير از اعضاي كميته هاي نظام مشاركت و آموزش

كنفرانس و نمايشگاه فني نوآوري  و 
بهينه سازي در صنعت برق كنيا

برنده شدن شركت فراب در مناقصه 
نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد 



اخبار سازمان

اخبار شركت توبا

شركت فراب به عنوان برنده مناقصه طرح نيروگاه برقابي 
امسال  تيرماه  به گزارش خبرنگار  ما،  معرفي شد.  سردشت 
برقابي  نيروگاه  طرح  مناقصه  برنده  به عنوان  فراب  شركت 
قرارداد  و  گرديد  معرفي  طرح  كارفرماي  توسط  سردشت 

اجراي پروژه در تاريخ 1392/0۶/03 به شركت فراب ابالغ 
شد. 

ساختماني  عمليات  انجام  شامل  قرارداد  اين  گفتني است 
نيروگاه و نصب و راه اندازي سه واحد 50 مگاواتي است.

شركت توبا به منظور انتقال تجربيات و مشاهده وضعيت 
و  هپكو  شركت  توسط  شده  ساخته  قطعات  نصب  نحوه  و 
قطعات  ساخت  دست اندركاران  بيشتر  آشنايي  همچنين 
برنامه  آنها،  عملكرد  نحوه  و  نصب  شرايط  با  تجهيزات  و 

بازديدي براي عوامل توليد تجهيزات ترتيب داد و در خالل 
اين بازديد، ديدگاه هاي همكاران شركت نوتاش در خصوص 
توليد  عوامل  اطالع  به  قطعات  نصب  و  ساخت  مالحظات 

پيمانكار رسيد.

شركت توبا به عنوان بازرس و ناظر عمليات فاز اول ساخت و 
نصب سازه هاي فلزي برج اداري فراب، پس از برگزاري مناقصه و 
اخذ استعالم از پيمانكاران واجد شرايط، شركت هموار سازه ايمن 
را به عنوان برنده فاز اول ساخت و نصب سازه هاي فلزي انتخاب 
نمود و پس از انجام تشريفات قراردادي بين شركت فراب و 

شركت هموار سازه ايمن، عمليات ساخت قطعات و تجهيزات 
آغاز گرديد. با پيگيري و بازرسي مستمرشركت توبا، قطعات فلزي 
فاز اول، شامل شمع ها و تعدادي از ستون هاي اصلي، در زمان بندي 
مقرر ساخته و به سايت ارسال شد و  نصب قطعات فلزي مطابق 

برنامه زمان بندي پروژه در حال پيشرفت است.

سرخط اخبار شركت نوتاش
 بندکشيضداسیدآزمایشگاهسایتنیروگاه

سیکلترکیبيشیرکوهیزد

 اجرايعملیاتUnder Groundپروژه
NGLخارگ

LNG2پروژهایرانT1914نصبتجهیز 

HVACسینيکاريوعایقکاريپایپینگاتاق 
سایتنیروگاهسیکلترکیبيشیرکوهیزد

 ادامهاجراياسکلتفلزي
دستگاهتصفیهآبپروژهNGLخارگ

بهبکفیلتکاستراکچر  کمپکتمربوط
LNGپروژهایران

شركت فراب برنده مناقصه نيروگاه برقابي سردشت

بازديد پيمانكار ساخت داخل تجهيزات داريان
از عمليات نصب تجهيزات در سايت

آغاز عمليات ساخت و نصب فاز اول پروژه  برج مركزي فراب



اخبار شركت توبااخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش
 اجرايالیهژئوممبرانوژئوتکستایلکف
ودیوارهحوضچهتبخیرسایتنیروگاهسیکل

ترکیبيشیرکوهیزد

  نصبترانساصلينیروگاهپارسیان

 مراحلپایانينصبدرواحددومنیروگاه
برقابيسیمره

 نصبترانسهايکمکي
نیروگاهپارسیان

عملیاتاتصالاسپولباسداکتبه 
ترانسخشکنیروگاهبرقابيسیمره

 Spiral Case و  Distributor عمليات مونتاژ مجموعه
در  توبا  شركت  طراحي  تيم  با حضور  آزاد  پروژه  دوم  واحد 
كارگاه پيمانكار مربوطه انجام شد و اين مجموعه پس از انجام 
بازرسي هاي الزم و اخذ تاييديه كارفرما به سايت حمل مي گردد. 

فاز تامين و نصب جرثقيل هاي پروژه نيز با سرعت مناسبي در 
 Erection( حال پيشرفت است، به طوري كه جرثقيل نيروگاه آزاد
Bay( در هفته دوم مرداد ماه نصب و راه اندازي شد و جرثقيل 
كمكي نيروگاه نيز مونتاژ گرديده و برنامه راه اندازي آن اواخر 
شهريورماه است. نكته شايان توجه در خصوص جرثقيل هاي 
نيروگاه آزاد اين است كه تمامي جرثقيل هاي تامين شده توسط 

نصب  در خدمت  و  استفاده  در حال  اكنون  هم  توبا  شركت 
تجهيزات داخل نيروگاه مي باشند و تا كنون هيچ موردي مبني 
بر خرابي يا نقص در عملكرد جرثقيل هاي نصب شده گزارش 
نشده است، ضمناً از سوپروايزر شركت KGCRANES  كره 
جهت انجام تست با بار جرثقيل ها دعوت به عمل آمده و تشريفات 
اداري حضور ايشان در ايران جهت تعيين زمان تست در حال 
 KG انجام است. شركت توبا به عنوان نماينده رسمي و انحصاري
Cranes كره در ايران، رايزني و تهيه مدارك و مستندات الزم 
ليست فروشندگان  به   KG CRANES جهت ورود شركت

شركت نفت و گاز را در دستور كار قرار داده است.

عمليات ساخت تجهيزات پروژه داريان با سرعت و دقت 
 Spiral مناسبي در حال پيشرفت است. واحد سوم قطعات
Case  و Stay Ring در شركت هپكو اراك ساخته و به 
سايت داريان حمل گرديد. با ارسال  قطعات مذكور به سايت، 
با  داريان  پروژه  توربين  بتن  در  مدفون  قطعات  ساخت  فاز 

موفقيت به پايان رسيد.
قوت  با  همچنان  توربين  قطعات  ديگر  ساخت  عمليات 
ادامه دارد به طوري كه هم اكنون قطعات مربوط به مجموعه 
و  بوده  ساخت  حال  در   3 و   2 واحدهاي   Distributor
و   Head Cover ،Bottom Ring اصلي  رينگ هاي 

Operating Ring  در حال جوشكاري مي باشند.
همچنين عمليات ساخت قطعات ژنراتور در حال پيشرفت 
واحد   Stator Frame ماشين كاري  حاضر  حال  در  است. 
اول خاتمه يافته و واحد دوم و سوم اين تجهيز نيز در حال 

جوشكاري است. 
 Rotor Rim Sheet با پهلو گرفتن كشتي حامل موادخام
در بندر عباس و ورود موادخام به گمرك ايران، عمليات تامين و 
حمل موادخام از سوئد به ايران با موفقيت خاتمه يافت، طبق برنامه 
زمان بندي پروژه عمليات ساخت Rotor Rim Sheet ها در ماه 

مهر سال جاري آغاز شده است.

مونتاژ Distributor توربين  واحد دوم و  نصب جرثقيل پروژه نيروگاه آزاد

پيشرفت پروژه داريان



اخبار شركت تجارت و سرمايه 

اخبار شركت نارديس

سرخط اخبار شركت نوتاش

نصبGACوآمادگيبراينصبتابلوهاي 
توربینوژنراتورنیروگاهپارسیان

 نصبBus Ductنیروگاهپارسیان

 نصبتجهیزاتسنگینپروژهپاالیشگاهستاره
خلیجفارسبندرعباس

فعالیتهايلولهکشيروزمیني– کارگاهرنگ 
وسندبالستپروژهستارهخلیجفارسبندرعباس

 ادامهنصباسپیرالکیسوهیدروتست
واحداولنیروگاهبرقابيداریان

 فعالیتهايلولهکشيروزمینيکارگاهاسپولسازي

سایتپاالیشگاهستارهخلیجفارسبندرعباس

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب به ركورد جديدي در حمل دست يافت. 
به گزارش خبرنگار ما، شركت تجارت و سرمايه گروه فراب پس از برنده شدن 
در مناقصه شركت آذر آب، توانست در مدت 25 روز دو محموله 83 تني را با 20 
محور بوژي از مبدا شركت آذر آب به مقصد فاز 19 عسلويه حمل نمايد.الزم به 

ذكر است، اين مدت زمان ركورد جديدي درتاريخ حمل در اين مسير بوده است.

نفتي فروزان  بازسازي و نوسازي سكوهاي  قرارداد  براساس 
 FX,FY )FX,FY Living Quarter( ساخت دو سكوي زيست
به شركت Royal Oyster واگذار گرديد. در اولين مرحله ساخت 
سكوي زيست FX به ابعاد 23/8 × 9/3 متر و ارتفاع هشت متر با 
وزن 235 تن و دو طبقه با ظرفيت اسكان 21 نفر در ارديبهشت سال 
91 پايان يافته و در خرداد ماه همان سال حمل و نصب گرديد. طبقات 

دوگانه LQ-FX به شرح زير تقسيم بندي گرديده است.
طبقه 1- اتاق كنترل، رخنتشوي خانه، آشپزخانه و رستوران

طبقه2- اتاق ها شامل يك اتاق 1 نفره، 4 اتاق 2 نفره، 3 اتاق 
4 نفره و نمازخانه

سكوي زيست FY به ابعاد 24×2۶  متر و ارتفاع 18 متر با وزن 
۶40 تن و چهار طبقه با ظرفيت اسكان 43 نفر در اوايل سال 91 در 
محل يارد شركت مذكور در منطقه آزاد حمريه امارات آماده تحويل 
بود كه با توجه به شرايط موجود و مشكالت انتقال ارز اين مهم در 
تاريخ 92/05/14 محقق گرديد. طبقات 4 گانه LQ-FY به شرح زير 

تقسيم بندي گرديده است.
طبقه 1-  دفتر مديريت،  اتاق كنترل،  بهداري،  رختشو خانه

طبقه 2-  رستوران،  آشپزخانه،  سينما،  نمازخانه
طبقه3- اتاق ها شامل يك اتاق 1نفره،  9 اتاق 2 نفره و ۶  اتاق 

4 نفره
هلي كوپتر،   مسافران  انتظار  اتاق  ورزش،  اتاق   -4 طبقه 

تجهيزات گرمايشي و سرمايشي
)Helideck( سقف فوقاني:  محل فرود و برخاستن هلي كوپتر

 LQ-FY و حمل بارگيري  ذيل جهت  مشروحه  عمليات 
انجام پذيرفت.

1- توزين LQ به منظور تعيين وزن دقيق بار
2- انتخاب بارج و يدك كش با توجه به ابعاد، وزن و بار 

سطحي وارد بر بارج
 )Bogie( به منظور تأمين بوژي ALE 3- هماهنگي با شركت

LQ مناسب با ابعاد و وزن
4- بازرسي و تأييد بارج از طرف

MWS )Marine Warranty Services(
منظور  به  بارج  سازه  اساس  بر   Load Out مهندسي   -5
تعيين محل دقيق پايه ها، ساپورت ها و روش تنظيم تعادل شناور 

Load Out هنگام عمليات )Ballast(
LQ ۶- تقويت سطوح قرارگيري پايه هاي

7- استقرار دو دستگاه بوژي زير LQ و قرارگيري بار روي آن
انجام  با  زمان  بارج هم  بوژي روي  توسط   LQ حمل   -8

عمليات تعادل بارج )Ballast( متناسب با حركت بوژي 
9- مستقر شدن LQ روي بارج )تكيه گاه هاي پيش بيني شده( 

و خارج كردن بوژي ها از روي شناور
جوشكاري هاي  و   Sea Fastening عمليات  انجام   -10

مربوطه
11- نهايي سازي مدارك و مستندات جهت حركت شناور 

به سمت ايران 
LQ 12- حمل دريايي

با ثبت ركوردي جديد و در مدت 25 روز انجام شد:

حمل 2  محموله 83 تني به عسلويه

در پروژه سكوي نفتي فروزان انجام شد:

عمليات بارگيري
FY Living Quarter و حمل  سكوي زيست 

 بارگيري  چهار نگله باقيمانده
 كاالي شركت سانجين در شانگهاي

نصب  Exchanger-2303 در يونيت 23 ناحيه 
يوتيليتي  پروژه پااليشگاه ميعانات گازي بندر عباس 



اخبارداخلی

سرخط اخبار شركت نوتاش

اخبار شركت  تجارت و سرمايه

 فعالیتهايلولهکشيروزمینيسایتپروژه
پاالیشگاهستارهخلیجفارسبندرعباس

انجام عمليات تخريب و 
خاك برداري پروژه نيروگاه 

متمرکز پارس جنوبي
عمليات اجرايي تخريب سطوح بتوني و خاك 
)يكصد  هكتار   10 وسعت  به  زميني  برداري 
هزار مترمربع( مربوط به پروژه نيروگاه متمركز 
عسلويه ،  بيدخون  درمنطقه  واقع  پارس جنوبي 
مگاواتي  هزار  گازي  نيروگاه  درمجاورت 
گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت  به  موجود ، 
خبرنگار  گزارش  به  گرديد.  واگذار  فراب 
به  كارفرما  توسط  كار  واگذاري  از  پس  ما، 
پروژه ،  اجراي  فوريت  به  باتوجه  اين شركت ، 
دركمترين زمان ممكن عمليات اجرائي تخريب 
و  سيمان  نخاله هاي  انتقال  و  بارگيري  بتون، 
خاك، در تاريخ ششم مهرماه  آغاز و با سرعت 

در حال پيشرفت است. 

اتمامنصبواحداولنیروگاهسیمره

نصبتجهیزاتتکمیليمربوطبهشیرپروانهايگارد
نیروگاهپروژهآزاد

حملونصبStackپارت1نیروگاهپارسیان

آغازعملیاتگروتریزيپاياسکلتفلزيساختمانهاي
Steam Turbine Hall،Boiler Feed Pumpو

Cable Rackنیروگاهداالهوازتاریخ92/5/23

کنتورهايهوش��مند:تحویلنمونهنهایيتجهیزاتپروژه
فهاموپانلشبیهسازبهکارفرمايپروژه،سازمانبهرهوري

انرژيایران)سابا(وپژوهشگاهنیرو

مراسمراهاندازيTBMتونلبلند)آبرسانطرحاومااویا(باحضور
سخنگويپارلمانسریالنکا،سفیرجمهورياسالميایراندرسریالنکا

ومدیرعاملشرکتفرابدرتاریخ92/06/23

عملیاتتکمیلينصبشیرهايپروانهاينیروگاهسیمره

نصبPit Linerواحداولپروژهداریان

انجامموفقیتآمیز
سنکرونواحددوم

نیروگاهبهشبکه
برقتاجیکستان

سنگتوده2



از دومين تيم اعزامي گروه فراب براي اخذ مدرك PMP در جلسه اي با حضور مديرعامل 
شركت،   تقدير شد. در اين جلسه ابتدا آقاي هوشيار ضمن تشريح كلياتي از اهداف و نحوه 
هماهنگي براي برگزاري دوره، به اين موضوع اشاره كرد كه با توجه به شرايط اقتصادي شركت 
و جامعه در زمان برگزاري دوره دوم آمادگي براي آزمون PMP، انتظار نمي رفت كه با برگزاري 
دوره موافقت گردد. بااين حال خوشبختانه با حمايت مستقيم آقاي مهندس لطفي اين موضوع 
ميسر شد و اميد است كه با همين روال بتوانيم با توجه به افراد واجد شرايطي كه به هر دليل 
در دو دوره قبل موفق به حضور در دوره و اخذ مدرك نشدند، تيم سوم را نيز تشكيل داده و با 
حمايت شركت، دوره را برگزار كنيم. در ادامه آقاي كيان پور گزارش خالصه اي از نحوه برگزاري 
دوره را به اين شرح ارايه كردند: در آذر ماه سال 1391 ليست بالقوه همكاران براي شركت در 

دوره استخراج و پس از رايزني با معاونت/ مديريت هاي ذي ربط و تاييد 
مديرعامل محترم، فهرست افراد واجد شرايط براي دوره دوم تهيه و جهت 
انجام مصاحبه با مدرس دوره، تعيين شد. مصاحبه براساس ميزان تسلط به 
زبان انگليسي و همچنين ميزان درك كلي از مفاهيم مديريت پروژه انجام شده 
و در نهايت از ميان 30 نفر از همكاران، 19 نفر جهت شركت در دوره انتخاب 
شدند. تمامي برنامه ريزي هاي اجراي دوره و مقاطع كليدي آن در دي ماه سال 
1391 به همكاران شركت كننده اطالع رساني و در نهايت فرآيند آموزش در 

فروردين ماه سال 1392 و پس از انصراف دو نفر از همكاران، به دليل مشغله كاري، با 17 نفر آغاز 
شد. آموزش دوره در مدت زمان 18 روز و در مدت هفت هفته در دهكده ورزشي كردان كرج 
برگزار شد؛ به نحوي كه همكاران در مدت زمان آموزش در محل برگزاري دوره اقامت داشتند. 
پس از اتمام دوره، طي مدت 4 هفته همكاران در 4 آزمون آزمايشي، مطابق با آزمون اصلي، 
حضور يافتند و پس از تعيين نتايج آزمون چهارم مقرر شد به آزمون اصلي اعزام شدند. در طول 
دوره يك نفر از همكاران به دليل بيماري موفق به ادامه دوره و يك نفر ديگر از همكاران نيز موفق 
به پذيرش در آزمون نشد. در نهايت 15 نفر از همكاران موفق به كسب مدرك PMP شدند كه 
2 نفر از ايشان از شركت توبا، شش نفر از نارديس و 7 نفر از فراب بودند. در اين خصوص بايد 
از زحمات معاونت محترم توسعه منابع انساني و پشتيباني در خصوص انجام مناسب فعاليت هاي 
مرتبط با پيمانكار محل برگزاري دوره، تقدير و تشكر نمود. پس از آن آقاي كاوياني ضمن تشكر 
از شركت بابت فراهم نمودن شرايط مالي و كاري حضور در دوره PMP، اظهار داشتند كه با 
توجه به هزينه هاي انجام شده، قطعا شركت، به حق انتظار استفاده از نتايج برگزاري دوره مذكور را 
دارد و اميد است كه تيم معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها بتواند در اين راستا هماهنگي هاي 
الزم را به عمل آورد. ايشان همچنين اشاره كردند كه در هماهنگي هاي انجام شده براي دوره 

مذكور، زحمات سركار خانم شعائي نيز بايد مورد توجه قرار گيرد.
آقاي رضايتمند نيز با تشكر از برگزاري دوره مذكور، از برنامه ريزي دقيق انجام شده جهت 
برگزاري دوره و استفاده از تجارب دوره قبلي، تقدير كردند. آقاي ظهيري فرد نيز از پيگيري 
مستمر معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها از ابتدا تا انتهاي برگزاري دوره مذكور و برنامه ريزي 
مناسب انجام شده براي آن، تقدير و تشكر كردند. در ادامه آقاي هوشيار با اشاره به فعاليت هاي 
انجام شده توسط شركت هاي همكار و رقيب در خصوص حضور در جايزه مديريت پروژه 

اروپا اضافه كردند كه در نظر داريم يكي از پروژه هاي شركت را براي جايزه مديريت پروژه 
 PMP اروپايي كانديد كنيم كه در اين راستا، قطعا توانمندي هاي به دست آمده توسط همكاران
مي تواند موثر باشد.  خانم همتي نيز ضمن تقدير از حمايت مديرعامل محترم، از اينكه شركت، 
شرايط حضور همكاران خانم را نيز در دوره مذكور فراهم كرده تشكر نموده و اضافه كردند 
كه طبيعتا با توجه به ساير مشغله هاي همكاران خانم، برقراري تعادل بين شرايط دوره، كار و 
خانواده از جمله چالش هايي بود كه ايشان و خانم كدخدازاده با آن مواجه بودند. آقاي كيان پور 
در خصوص استفاده از دانش همكاران PMP اشاره كردند كه اين بهره برداري در دو دسته بندي 
مستقيم و غير مستقيم قرار مي گيرد. در حوزه غير مستقيم، مي توان به تغيير نگرش شركت كنندگان 
در دوره، به مقوله مديريت پروژه و ايجاد فرهنگ و زبان مشترك مديريتي بين همكاران مختلف 
حوزه هاي اجرا، برنامه ريزي، مهندسي و بازرگاني اشاره نمود و در حوزه مستقيم نيز 
به كارگيري دانش همكاران در بهبود فرآيندهاي مديريت پروژه، جزو فعاليت هاي 
آتي معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها است. در ادامه آقاي مهندس لطفي با 
تقدير از همكاران براي اخذ مدرك PMP و بيان ويژگي ها و توانمندي هاي نيروي 
انساني شركت فراب به عنوان اصلي ترين سرمايه آن، به بيان خالصه اي از وضعيت 
شركت پرداختند. ايشان در حوزه طرح هاي حرارتي به ميزان فروش برق طرح 
شيركوه اشاره و اضافه كردند كه به زودي اعتبارات اسنادي طرح داالهو نيز گشايش 
خواهد شد. همچنين ايشان پرداخت بخشي از پيش پرداخت طرح نيروگاه پارس جنوبي را خبر 
خوبي دانسته و اظهار اميدواري كردند كه فعاليت هاي اجرايي اين پروژه در آينده جدي تر شود. در 
حوزه نيروگاه هاي برقابي، ايشان به آغاز فعاليت هاي اجرايي نيروگاه سردشت و عيني )در كشور 
تاجيكستان( و همچنين عقد قرارداد نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد اشاره كردند. در حوزه ريلي نيز 
ابالغ LC ناوگان طرح خط 2 مشهد به پيمانكار مربوطه را نويد دهنده آغاز جدي فعاليت هاي 
اين طرح دانستند. در ادامه ايشان افزودند كه فراب قصد دارد تا با فراهم كردن زمينه هاي سازماني 
مورد نياز، در خصوص ورود به بازارهاي جديد و حوزه هاي نو، فعاليت هاي تحت پوشش خود 
را گسترش دهد. ايشان در پايان، اظهار اميدواري كردند كه با توجه به شرايط جديد به وجود آمده 
در كشور، شركت فراب به عنوان يكي از شركت هاي معتبر در زمينه انرژي، بتواند در حوزه اجرا 

و اخذ پروژه هاي مختلف نيز موفق تر از پيش عمل نمايد.

با اعزام دومين تيم گروه فراب براي اخذ مدرك انجام شد

PMP موفقيت 15 نفر از همكاران در كسب مدرك



راه اندازي نيروگاه New Bong )پاكستان(
سازمان برق پاكستان )Hubco( خبر از راه اندازي نيروگاه 84 مگاواتي 
New Bong داد. مسئوليت ساخت اين نيروگاه در قالب يك قرارداد 
تجهيزات  تامين  مسئوليت  و   Sambu كره اي  شركت  به    EPC
E&M به شركت Andrtiz Hydro واگذار شده بود. اين نيروگاه 

توانايي توليد 540 گيگاوات ساعت برق در سال را دارد.

سرمايه گذاري بانك EIB در پروژه Tanahu  )نپال(
بانك اروپايي EIB موافقت كرده است كه مبلغ 55 ميليون دالر براي 
تامين مالي پروژه نيروگاه آبي Tanahu سرمايه گذاري كند. اين اولين 
نيروگاه  نپال محسوب مي شود.  بانك در كشور  اين  سرمايه گذاري 
Tanahu با ظرفيت 140 مگاوات و با هزينه تقريبي 3۶7 ميليون دالر 

بر روي رودخانه Upper Seti ساخته خواهد شد.

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

تاسيس سرمايه گذاري مشترك
VolgaHydro )روسيه(

 RusHydro و شركت روسي Voith Hydro شركت آلماني
قرارداد تاسيس جوينت ونچر VolgaHydro را امضا كردند. سهم 
هر يك از شركت ها در اين مشاركت 50 درصد است. شركت روسي 
مسئوليت رهبري بازار و شركت آلماني مسئوليت مديريت عملياتي 
را بر عهده دارند. همچنين تعيين مديرعامل توسط شركت آلماني و 
تعيين مديرمالي توسط شركت روسي انجام خواهد شد. هدف از 
تاسيس اين جوينت ونچر، نفوذ به بازار بالقوه 424 گيگاواتي روسيه 

بيان شده است.

موافقت با ساخت بلندترين سد جهان )چين(
طرح ساخت پروژه بلندترين سد جهان به ارتفاع 314 متر در 
كشور چين تاييد شد.  اين سد به همراه نيروگاه 2000 مگاواتي 
احداث خواهد   Dadu رودخانه  روي   Shuangjiangkou
شد و برآورد شده است ساخت اين پروژه مبلغ 4/5 ميليارد دالر 
هزينه داشته باشد. در سال هاي اخير ساخت نيروگاه هاي آبي در 
كشور چين رشد بسيار چشمگيري داشته است. كشور چين 
برنامه دارد تا سال 2020 بيش از 15 درصد از انرژي مورد نياز 

خود را از سوخت هاي غير فسيلي تامين كند. 

محمدرضا 
نازآبادي *

ساخت نيروگاه بادي توسط شركت Vestas )تركيه(
شركت Vestas در مناقصه ساخت نيروگاه بادي 52 مگاواتي در 
كشور تركيه به عنوان برنده نهايي انتخاب شد. اين شركت تامين، نصب 
و راه اندازي 1۶ توربين بادي 3,3 مگاواتي از نوع V112 را بر عهده 
خواهد داشت. اين نيروگاه در اواخر سال 2014 به بهره برداري مي رسد 
و توانايي توليد ساالنه 193 گيگاوات ساعت برق را داراست. شركت 
Vestas اولين بار در سال 1984 در تركيه شروع به فعاليت كرد و 
تاكنون بيش از ۶40 مگاوات نيروگاه بادي در تركيه راه اندازي كرده 

است.
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ابالغ قرارداد ساخت مجتمع نيروگاهي Molloco  )پرو(
 Molloco قرارداد ساخت مجتمع نيروگاهي 300 مگاواتي
به كنسرسيومي متشكل از شركت هاي Isolux Corsan اسپانيا 
و Engevix برزيل ابالغ شد. هزينه ساخت اين نيروگاه 7۶0 
ميليون يورو برآورد شده است و ساخت آن در سال 2015 شروع 
خواهد شد. پروژه شامل ساخت دو نيروگاه به ظرفيت هاي 142 

مگاوات و 159 مگاوات و همچنين ساخت سه سد است.

آغاز به كار نيروگاه Toro III )كاستاريكا(
سازمان برق كاستاريكا از آغاز به كار نيروگاه 49 مگاواتي 
Toro III خبر داد. اين نيروگاه 188 ميليون دالري، سومين 
نيروگاهي است كه روي رودخانه Toro احداث شده است. 
 Toro II با ظرفيت 2۶,8 و نيروگاه Toro I قباًل  نيز دو نيروگاه
با ظرفيت ۶۶ مگاوات بر روي اين رودخانه احداث شده بودند. 
انتظار مي رود نيروگاه Toro III در سال 190 گيگاوات ساعت 

برق توليد كند كه نياز ۶0 هزار خانوار را پوشش مي دهد.

ساخت نيروگاه بادي Pontal توسط شركت 
Alstom )برزيل(

شركت آلستوم برنده مناقصه تامين توربين هاي بادي نيروگاه 
Pontal شد. شركت آلستوم در اين قرارداد 25 ميليون دالري، 
 122 ECO مسئوليت تامين 10 توربين 2,7 مگاواتي بادي از نوع
را بر عهده دارد. راه اندازي و نگهداري اين نيروگاه نيز در يك بازه 
پنج ساله توسط شركت آلستوم انجام خواهد شد. اين نيروگاه 

اواخر سال 2015 راه اندازي مي شود.

راه اندازي نيروگاه
سيكل تركيبي Knapsack II )آلمان(

مگاوات   430 ظرفيت  به   Kanpsack II تركيبي  سيكل  نيروگاه 
و با هزينه ساخت 492 ميليون دالر به بهره برداري رسيد. ساخت 
دست  در  كليد  صورت  به  و  زيمنس  شركت  توسط  نيروگاه  اين 
 ،SGT5-4000F گازي  توربين  است.  شده  انجام   )Turnkey(
توربين بخار SST5-5000 و ژنراتورهاي SGen5-2000H از 

جمله تجهيزات مورد استفاده در اين نيروگاه هستند. 

شركت زيمنس
برنده مناقصه نيروگاه سيكل تركيبي )عربستان(

شركت زيمنس برنده مناقصه ساخت نيروگاه سيكل تركيبي چهار گيگاواتي 
به ارزش 9۶۶,8 ميليون دالر شد. اين شركت مسئوليت تامين 10 توربين 
گازي را بر عهده دارد كه شش واحد آن در كشور عربستان ساخته خواهد 
شد. همچنين تامين 5 توربين بخار و 15 ژنراتور نيز توسط اين شركت 
SGT6-5000F هستند.  نوع  از  گازي  توربين هاي  مي شود.  انجام 

ساخت نيروگاه سيكل تركيبي
توسط شركت Jacobson Elektro )غنا(

ساخت نيروگاه 3۶0 مگاواتي از نوع سيكل تركيبي به شركت نروژي 
Jacobson Elektro واگذار شد. ساخت اين نيروگاه در اوايل سال 2014 
شروع خواهد شد. در كنار برنامه توسعه شبكه برق بين كشورهاي غرب 
آفريقا توسط WAPP )اتحاديه شركت هاي برق در غرب آفريقا(، كشور 
غنا نيز برنامه دارد تا سال 2020 به عنوان صادركننده اصلي برق فعاليت كند. 
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اخبار صنعت نفت و گاز جهان
تفكر بلند مدت ، مشخصه بارز زنگنه براي اداره صنعت نفت ایران

به كار گيري جدیدترین فناوري براي حفاري الیه هاي گازي در ایران

ایران؛ پایه امنيت انرژي جهان 

1

كنترل  مديريت  روش  به كارگيري  از  حفاري  ملي  تعادلي  فرو  اداره  رئيس 
بار در حفاري  فشار)MPD )Managed Pressure Drillingبراي نخستين 
 )Under Balanced Drilling(  اليه هاي گازي با استفاده از تجهيزات سطحي
خبر داد. مهندس سيد محسن موسوي گفت: حفاري در ميدان آغاجاري به دليل 
پيچيدگي هاي خاص و وجود كالهك گازي در بيشتر مواقع با هرز روي شديد سيال، 
جريان يافتن مكرر چاه و گير لوله هاي حفاري روبروست كه يكي از بهترين شيوه هاي 
حفاري در اين ميدان استفاده از تكنيك پيشرفته MPD  است. وي افزود: براي 

نخستين بار در صنعت حفاري كشور، عمليات حفاري چاه شماره 197 آغاجاري 
با 150 متر كالهك گازي توسط متخصصان و كارشناسان حفاري زير فشار تعادل 
مخزن مديريت خدمات فني در دستگاه 33 فتح با محاسبات دقيق مهندسي طراحي و با 
همكاري شركت متقاضي )مناطق نفت خيز جنوب( با موفقيت به اجرا در آمد. موسوي 
به مزاياي استفاده از اين روش اشاره و اظهار كرد: جلوگيري از صدمه به مخزن، كاهش 
يا حذف هرز روي سيال ،افزايش ضريب ايمني، حفاظت بيشتر از محيط زيست و 

كاهش چشمگير هزينه هاي عمليات حفاري را مي توان از مزاياي اين روش برشمرد.

مفهوم امنيت در بخش انرژي محور اصلي گفته هاي وزير نفت ايران در 
كنفرانس امنيت انرژي مونيخ بود . مهندس رستم قاسمي وزير سابق نفت پس از 
بازگشت از آلمان در تشريح مذاكره هاي انجام شده با كارشناسان و متخصصان 
حاضر در اجالس امنيتي مونيخ ، گفت : ايران پايه اي براي امنيت انرژي جهان 
محسوب مي شود . در اين خصوص با يكي از اساتيد روابط بين الملل دانشگاه 
تهران در پاسخ به اين پرسش كه وزير نفت بر اساس چه مولفه هايي كشورمان 
را پايه ي براي امنيت انرژي جهان محسوب كرده است ، اظهار داشت رتبه ي 
نخست ايران در فهرست جهاني كشورهاي داراي منابع هيدروكربوي ، افزود : 

توان توليد و عرضه نفت خام و فر آورده هاي آن در كنار حجم ذخاير نفت و 
گاز اهميت ايران را از اين منظر افزايش داده است. اين استاد دانشگاه تهران در 
خصوص موقعيت ژئوپليتيك و جغرافياي ايران با اين بيان كه ايران در بين دو 
قطب ذخاير نفت و گاز جهان قرارگرفته است، تصريح كرد : كشورمان به بخشي 
از حوزه هاي هيدروكربوري درياي خزر و خليج فارس تسلط دارد ، از اين سو 
ذخاير قابل مالحظه اي از نفت و گاز جهان در اين حوزه انباشته شده است، كه 
موجب شده جايگاه ايران در بخش انرژي ارتقا يابد ضمن آنكه ايران در مسير 

انتقال بخش عمده اي از انرژي جهان قرار دارد.

 برنامه چهار ساله مهندس زنگنه براي اداره صنعت نفت ، نشان از تفكرات بلند 
مدت وي براي توسعه بخش هاي نفت و گاز ايران دارد. اين گزارش مي افزايد: 
برنامه مهندس زنگنه براي توسعه فعاليت هاي برون مرزي شركت ملي نفت ايران 
از ديگر بخش هايي است كه در برنامه بلند مدت وزير نفت دولت يازدهم به چشم 
مي خورد. وزير نفت دولت يازدهم پيش تر در دوران حضور هشت ساله خود در 
وزارت نفت به منظور حضور فعال شركت ملي نفت ايران در عرصه هاي بين المللي 
و كسب دانش فني شركت هاي جهان تالش هاي بسياري كرده بود. بر پايه اين 

گزارش ، مهندس زنگنه در تمركز زدايي فعاليت شركت ملي نفت ايران و تقسيم 
بندي آن به شركت هاي مختلف و نيمه خصوصي كردن بخش هايي از شركت ملي 
نفت ايران ، نقش بسزايي داشته است. يك منبع صنعت نفت ايران در اين باره به 
انرژي كامپس گفت: مهندس زنگنه شركت ملي نفت ايران را به چندين شركت 
كوچك تر در حوزه هاي مختلف تقسيم بندي كرد كه اين اقدام نتايج قابل توجهي 
به همراه داشته است. انرژي كامپس در اين گزارش مي افزايد: يكي از شركت هاي 
نيمه خصوصي وابسته به شركت ملي نفت ايران موسوم به پتروپارس كه هم اكنون 
در دوفاز ميدان گازي پارس جنوبي فعاليت مي كند ، تجربه هاي بسياري از فعاليت و 

همكاري با شركت هاي نفتي بين المللي به دست آورده است. 
بنابرگزارش اين نشريه ، شركت پتروپارس همچنين در سال 2005 ميالدي براي 
همكاري با شركت ملي نفت ونزوئال )پي دي وي اس اي( به منظور ارزيابي 
جزييات بلوك آيكاچو 7 در كمربند نفتي اورينوكو ونزوئال به توافق رسيده بود 
اما اين پروژه به دليل محدوديت ها و فشار هاي آمريكا به سرانجام نرسيد. شركت 
پتروپارس هم اكنون در مقايسه با ديگر شركت هاي نفت و گاز ايران تجربه بسياري 
از همكاري با شركت هاي نفتي بين المللي در كارنامه كاري خود دارد. يك منبع 
صنعت نفت ايران اعالم كرد: چنانچه راهي كه مهندس زنگنه در پيش گرفته بود 
ادامه مي يافت هم اكنون شركت پتروپارس به يكي از شركت هاي بين المللي فعال 

در منطقه تبديل مي شد.

2
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امضاي بزرگ ترین قرارداد صادرات گازي ایران 

                           ثروتمند ترین
                           كشورهاي نفتي جهان 

پرش 70 رتبه اي پتروشيمي ایران در جهان 

4
 بزرگترين قرارداد صادرات گاز از ايران به عراق با حضور وزراي نفت ايران و برق 
عراق در بغداد امضا شد. در همين حال ، معاون وزير نفت در امور گاز درباره سفر هيات 
بلند ايراني به بغداد تصريح كرد: بر اساس اين قرارداد ، روزانه 25 ميليون متر مكعب گاز 
از طريق خط لوله اول ) ايالم ( ، به نيروگاه صدر ، بغداد و المنصوريه ارسال خواهد شد. 
مهندس جواد اوجي در تشريح روند صادرات گاز از ايران به عراق گفت: امضاي اين 
قرارداد روزانه 10 ميليون دالر و ساالنه 3/7 ميليارد دالر درآمد زايي براي كشور به همراه 
خواهد داشت. وي بر آمادگي صد درصدي ايران براي صادرات گاز به عراق تاكيد و 

تصريح كرد: به محض اعالم آمادگي از سوي طرف عراقي ما نيز صادرات گاز به اين 
كشور را آغاز خواهيم كرد. مديرعامل شركت ملي گاز ايران گفت: عمليات احداث 227 
كيلومتر از اين خط لوله 48 اينچي در خاك ايران رو به اتمام است. همچنين ساخت 270 
كيلومتر از اين خط لوله 42 اينچي در خاك عراق نيز در مدت يك تا دو ماه آينده به پايان 
مي رسد. اوجي درباره روند انعقاد قرارداد خط لوله دوم صادرات گاز به عراق گفت: با 
نهايي شدن قرارداد خط لوله دوم از خرمشهر به بصره در قالب قرارداد دوم ، حدود 20 

ميليون متر مكعب در روز گاز به عراق صادر خواهد شد.

 بنا بر اعالم موسس��ه فايننشنال تايمز گلوبال ، شركت گاز پروم 
روسي��ه از فهرست 50 شركت بزرگ جهان حذف شد. به گزارش 
خبرگ��زاري ايتارتاس ، موسسه فايننشنال تايمزگلوبال 500 ريتينگ 
)Rating 500The Financial Times Global( اع��الم ك��رد: 
شركت گازپروم روسيه از فهرست 50 شركت بزرگ جهان حذف 
شد��ه است. شركت گاز پروم س��ال 2012 در رده سي و يكم اين 
فهرست قرار داشت و هم اكنون در جايگاه پنجاه و هفتمين شركت 
ب��زرگ جهان قرار دارد كه دليل آن نيز افت 4،30 درصدي سرمايه 
گذاري اين شركت است. سرمايه گذاري شركت گاز پروم با 4،30 
درصد كاهش به 101،4 ميليارد دالر رسيده است. عالوه بر شركت 
گاز پ��روم ، شركت هاي روسي ديگري نيز د��ر فهرست فايننشنال 
تايمز گلوبال 500 قرار دارند كه جايگاه آنها در اين رده بندي پايين 

تر از جايگاه شركت گاز پروم است. 

نشريه فوريس در تازه ترين گزارش خود به بررسي وضعيت اقتصادي و سرانه 
درآمدي 10 كشور نخست در فهرست ثروتمندترين نفتي هاي جهان پرداخته است. 
در فهرست 10 كشور ثروتمند نفتي جهان نام عراق در جايگاه دهم قرار گرفته است. 
درآمد نفتي آن كشور به 515 هزار و 384 دالر به ازاي هر شخص تبديل مي شود. پيش 
از عراق برونئي با درآمد نفتي 521 هزار دالر به ازاي هر شخص در جايگاه نهم است 
.در اين فهرست نام كانادا در جايگاه هشتمين كشور ثروتمند نفتي جهان قرار گرفته 
است. در فهرست فوريس نام ليبي در جايگاه هفتم قرار گرفته است. درآمد سرانه نفتي 
در اين كشور 8۶1 هزار و 101 دالر است .عربستان سعودي به عنوان بزرگترين كشور 

توليد كننده نفت در جهان در جايگاه ششم قرار گرفته و ذخاير نفتي وگازي اين كشور 
به سرانه درآمدي 1,12 ميليون دالر به ازاي هر فرد مبدل مي شود. فوريس نام ونزوئال 
را در اين فهرست در جايگاه پنجم قرار داده است. ميزان سرانه ذخاير نفتي وگازي 
در اين كشور برابر 1/14 ميليون دالر است. جايگاه چهارم به تركمنستان تخصيص 
يافته است. ذخاير نفتي وگازي اين كشور در درياي خزر برابر 1/54 ميليون دالر به 
ازاي هر شخص است. امارات متحده عربي در جايگاه سوم اين فهرست قرار گرفته 
است. سرانه دارايي هاي نفتي و گازي در امارات 1/۶3 ميليون دالر است. فوريس در 
اين گزارش نام كويت را در جايگاه دوم  قرار داده است. دارايي هاي نفتي وگازي اين 
كشور به ازاي هر فرد 4/14 ميليون دالر است .د ر اين فهرست نام قطر در جايگاه 
ثروتمند ترين كشور نفتي جهان قرار گرفته و دارايي هاي نفتي اين كشور به ازاي هر 

فرد ۶/01 ميليون دالر برآورد شده است.

 با توسعه طرح ها و افزايش ظرفيت صنعت پتروشيمي در كشور ، سهم پتروشيمي از 
ظرفيت توليد محصوالت عمده در خاورميانه از 1۶/2 درصد در سال 84 به 23/4درصد 
در سال 91 افزايش يافت و از سال 2004 تا 2011 سهم صنعت پتروشيمي ايران از 
رتبه 82 به 12 ارتقا يافته است. سهم صنايع پتروشيمي ايران در بازار جهاني از 1/1 
درصد در سال 84 به 2/4 درصد در پايان سال 91 رسيد و بر اين اساس سهم صنايع 
پتروشيمي ايران در بازار جهاني 181 درصد رشد داشت. همچنين سهم پتروشيمي از 

GDP ) توليد ناخالص ملي ( كشور از 1/29 درصد در پايان سال 83 به 1/5 درصد 
در پايان سال 90 رسيده است. بر اساس همين گزارش ، در رتبه بندي صد شركت 
برتر پتروشيميايي جهان كه هر سال توسط موسسه ICISصورت مي گيرد ، رتبه و 
سهم شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران از 82 در سال 2004 به 39 در سال 2011 
و همچنين سهم صنعت پتروشيمي ايران نيز از رتبه 82 در سال 2004 به 12 در سال 

2011 ارتقا يافته است.

6
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حذف غول گازي جهان از 
فهرست 50 شركت بزرگ جهان 
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تجربه كار با 
سازندگان مختلف 
اعتمادبه نفس تيم 
مهندسي را نسبت 

به اينکه به ساخت 
سيستم گاورنر 

در ايران جدي تر 
بيانديشيم، افزايش 

مي داد. باحضور آقاي 
مستاجرحقيقي در 

معاونت مهندسي و 
حمايت و پشتيباني 
ايشان كه مصادف 

با تصميم گيري 
درخصوص تامين 
گاورنر نيروگاه آزاد 

بود، فکر ساخت 
گاورنر در داخل 
كشور، با هدايت 

تيم مهندسي فراب 
تقويت شد

كارشناس  به عنوان  فراب  در  را  كار  كه  وقتي 
 )1377 ماه  )آذر  كردم  شروع   DCS و  اتوماسيون 
همواره با سيستم گاورنر به عنوان عنصر كنترل اصلي 
نيروگاه و موضوعي كه دانش آن نزد شركت فويت 
است ارتباط داشتم و براين باور بودم كه اين سيستم 
فويت  از  آبي  نيروگاه هاي  تمامي  براي  و  هميشه 
خريداري مي شود و تا مدت ها تمامي اصطالحات و 
ادبيات فني مابين سيستم كنترل و سيستم گاورنر، ناشي 
از فرهنگ و اثرات طراحي پايه گاورنرهاي فويت بود.
پس از اينكه در پروژه هاي، سيمره، تانا، سنگ توده2، 
به دليل شرايط حاكم بر آنها خريد سيستم گاورنر از 
شركت هاي ديگري انجام شد، فشار بسيار زيادي بر 
سيستم مهندسي وارد آمد كه براي پروژه هاي تانا و 
سنگ توده 2 دو قسم بود: اول اينكه طراحي واساسا 
شيوه مهندسي و تامين اين شركت ها در سطح يك 
شركت اروپاي غربي نبود و دوم اينكه به طور كلي 
نظام اينترفيسي و سيگنالينگ مابين سيستم گاورنر و 
سيستم هاي كنترلي و حفاظتي را عوض مي كردند و 
براي پروژه سيمره نيز هرچند سازنده شركت آلستوم 
فرانسه بود ولي تفاوت هاي بسيار زياد با طرح فويت 
داشت و اين موضوع نيز تمامي اينترفيس هاي كنترلي و 

حفاظتي را تغيير مي داد.
هر سه پروژه فوق باعث شدند كه سيستم مهندسي 
با رجوع به جزييات و حساسيت بيشتري به بررسي 
مدارك اين دو پروژه و اساساً نگاه درون گرايانه به اين 
سيستم داشته باشد. اين نوع بررسي و نگرش باعث 
افزايش دانش و اطالع از جزييات و منطق حاكم بر 
اين سيستم شد. حضور تيم مهندسي در آموزش ها، 
آزمايش هاي مختلف كارخانه اي و تست هاي سايت و 
تحويل دهي به كارفرمايان باعث شد كه اين نگاه تحليل 
گر، فرآيند گرا نيز باشد و اثرات طراحي تا نقطه تحويل 
به كارفرما و رضايت بهره بردار و ديسپاچينگ مد نظر 
قرارگيرد، به طوري كه هر گونه گزارش كارگاهي كه 
جهت تحليل به مهندسي وارد مي شد، نظر ما را نسبت 
به بهبود طراحي و پياده سازي نرم افزار/ سخت افزار 
عميق تر نموده و باعث رسوب دانش بيشتري مي شد.
اعتمادبه نفس  مختلف  سازندگان  با  كار  تجربه 
به ساخت سيستم  اينكه  به  نسبت  را  مهندسي  تيم 
افزايش مي داد.  بيانديشيم،  ايران جدي تر  گاورنر در 
باحضور آقاي مستاجرحقيقي در معاونت مهندسي و 
حمايت و پشتيباني ايشان كه مصادف با تصميم گيري 
فكر  بود،  آزاد  نيروگاه  گاورنر  تامين  درخصوص 
تيم  هدايت  با  كشور،  داخل  در  گاورنر  ساخت 

مهندسي فراب تقويت شد. نقشه راه روشن بود. قالب 
شركت هايي كه گاورنر ساخته اند، سيستم دانشگاهي 
و تحليل گر آكادميك در كنار خود را داشتد و فراب 
نيز اين اقبال را داشت كه به سبب آشنائي و همكاري 
بسيار خوب با جناب آقاي دكتر دورعلي و تيم همراه 
ايشان از دانشگاه صنعتي شريف در طرح هاي مختلف 
و همچنين عالقه مندي ايشان به همراهي و همكاري 
سال هاي  از  نماند  ناگفته  البته  كه  موضوع،  اين  در 
گاورنر در محافل مختلف  گذشته همواره طراحي 
با ايشان مشورت و در ميان گذاشته مي شد و ايشان 
نيز مطالعات اوليه و اقداماتي هم در اين خصوص 
داشتتند، نهايتاً با ايشان بر سر طراحي و ساخت گاورنر 
نيروگاه آزاد به توافق رسيدم. در توافقات اوليه با گروه 
طراحي دانشگاهي، داشتن يك شبيه ساز كامل براي 
تحليل هيدروليكي و مكانيكي، تجميع و بهينه سازي 
تمامي تجربيات گاورنرهاي پروژه هاي پيشين، اعمال 
بهترين شاخص هاي فني از مشخصات فني  مختلف 
تهيه شده توسط مشاورين معتبر نيروگاه آبي )داخلي 
انجام تست هاي  تامين بهترين متريال،  و خارجي( ، 
كامل فانكشن بر اساس استانداردهاي معتبر مربوطه 
با برقراري Loop كامل و حضور تجهيزات واقعي 
در تست هاي كارخانه اي جزو شروط قرارداد مطرح 
شد. امروز مفتخريم اعالم كنيم گاورنر نيروگاه آزاد با 
لحاظ شدن كليه شروط فوق طراحي، ساخته شده و 

تست هاي آزمايشگاهي را با موفقيت گذرانده است. 
از همراهي و حمايت  در سخنانم الزم مي دانم 
كارفرماي محترم طرح نيروگاه آزاد در شركت توسعه 
فراب،  محترم  مديرعامل  ايران،  نيروي  و  آب  منابع 

جناب آقاي مهندس لطفي و معاون مهندسي وقت، 
مجموع  كه  مستاجرحقيقي  مهندس  آقاي  جناب 
براي  را  امكانات الزم  و  داشته اند  باور  را  مهندسي 
اين منظور در اختيار قرار داده اند، تشكر نمايم. جا 
فراب  مهندسي  مجموعه  قبلي  همكاران  از  دارد 
به ويژه دوست گرانمايه جناب آقاي مهندس كامران 
رحمتي كه اكنون در مجموعه فراب نيستند، ياد و 
تشكر ويژه اي داشته باشم كه نقش بسيار ارزشمند و 
به جاماندني در پايه گذاري و رسوب دانش سيستم 
گاورنر در معاونت مهندسي و انتقال آن به همكاران 
ديگر داشته اند. از مديريت محترم مهندسي مكانيك 
فراب جناب آقاي مهندس اميني و مجموعه همكاران 
مديريت هاي مكانيك و كنترل ابزاردقيق سركار خانم 
بابت هدايت مجموعه  )تشكر ويژه  فرزانه  مهندس 
كنترل و ابزاردقيق و انتقال تجربيات طرح هاي پيشين 
و  گاورنر(  كنترلي  اساسي  فانكشن هاي  تدوين  و 
جناب آقايان كيوانيان، علي عباسي و سروي داشته 
باشم. همكاران اينجانب در اين پروژه بخشي از تيم 
طراحي و بدنه دانشي آن بوده اند. نگاه مهندسي به 
اين طرح به هيچ عنوان به مرور طراحي و مقايسه با 
خواسته هاي كارفرمائي محدود نشد و پا به پاي تيم 

دانشگاهي، در طراحي نقش ايفا نمود.
توفيق  بزرگ  خداوند  كه  مي كنم  آرزو  انتها  در 
خدمت به بنده و تمامي همكاران تالش گر فراب را 
به ميهن مان عنايت فرمايد و سايه رحمت خود را براي 
صنعتگراني كه به حضور و خدمت در ايران اعتقاد 

دارند و مانده اند تا بسازند، بگستراند. 
*مدیرمهندسيکنترلوابزاردقیق

مانده ايم تا بسازيم
درباره ساخت داخل گاورنر در شركت فراب

محسن
رام *
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:جنابآقايدکتردورعلي!نامشمابراي
ویژه به نیروگاهي صنعت صنعتگران و فعاالن
نیروگاههايبرقابيآشناست،امابههرحالبراي
آشنایيبیشترتماميمخاطباننشریه،اگرممکن
استدربارهسابقهفعالیتوهمکاريمشترکتان
باشرکتفرابتوضیحاتيراارائهنمایید.درواقع
و طرحي چه در فراب با همکاري شروع نقطه

چگونهبودهاست؟
فراب  شركت  با  اينجانب  همكاري  مورد  اولين 
گيربكس هاي  عمر  تعيين  و  كيفيت  بررسي  در 
جرثقيل هاي مغار نيروگاه كارون 3 در فاز هاي ابتدايي 

پروژه بود گيربكس هاي ساخته شده به دليل كيفيت 
مواد و ساخت دچار خرابي زودرس شده بودند و از 
من خواسته شد كه عمر باقيمانده براي عملكرد ايمن 
گيربكس  جايگزيني  امكان  كنم.  تعيين  را  جرثقيل 
وجود نداشت و حداقل يكسال براي خريد گيربكس 
جديد وقت الزم بود. اينجانب با محاسبات وتحليلها 
اوال دليل خرابي زودرس و ميزان عمر گيربكس را 
تا انتهاي نصب واحد اول پيش بيني نمودم و آقاي 
كارشناسي  نظر  اين  به  كه  فرمودند  لطفي  مهندس 
اعتماد كنند و تا رسيدن گيربكس جديد از جرثقيل به 
روشي كه گفته شده بود، استفاده گردد. اين برخورد 

براي  بسياري  اينجانب عالقه  براي  فراب  همكاران 
همكاري با فراب ايجاد كرد. در واقع اينكار اعتماد 
سازي متقابل نمود. از آن زمان تقريبا به طور ممتد در 
پروژه هاي مختلف فراب همكاري داشته ام از جمله 
اسلووني  در  شده  ساخته  تجهيزات  فني  بازرسي 
و آلمان، طراحي سرووموتورها و پاور يونيت شير 
پروانه اي نيروگاه استور، طراحي و ساخت تونل تايپ 
تست رادياتورهاي ژنراتور كارون 3 و گتوند عليا، 
ماشين حمل و نصب الينر هاي  طراحي و ساخت 
فلزي آبراهه هاي نيروگاه سياه بيشه، سكوي جوش 
الينر هاي فلزي، پلتفرم رنگ و تعميرات آبراهه فلزي، 

خدايا توانايي مان 
را زياد و غرور ما را 
كم كن«.اين جمله 
يگانه آرزو و آرمان 
دکتر دورعلي براي 
همه صنعتگران و 
فعاالن حوزه ساخت 
نيروگاه هاي برقابي 
است؛ آرزويي كه 
حداقل اين بار در 
طراحي و ساخت 
داخل گاورنر در 
شركت فراب، رنگ 
واقعيت به خود 
گرفته و به نمونه اي 
از دستاوردهاي 
بزرگ مهندسان 
و كارشناسان 
متخصص ايراني در 
ساخت داخل يك 
كاالي استراتژيك 
تبديل شده است

14

گفتگو با دكتر دورعلي درباره ساخت داخل گاورنر در شركت فراب

ساخت داخل گاورنر از سوي فراب
 يك حركت ملي است

يگانه  جمله  کن«.اين  کم  را  ما  غرور  و  زياد  را  توانايي مان  »خدايا 
حوزه  فعاالن  و  صنعتگران  همه  براي  دورعلي  دکتر  آرمان  و  آرزو 
در  بار  اين  حداقل  که  آرزويي  است؛  برقابي  نيروگاه هاي  ساخت 
طراحي و ساخت داخل گاورنر در شرکت فراب، رنگ واقعيت به خود 
گرفته و به نمونه اي از دستاوردهاي بزرگ مهندسان و کارشناسان 
تبديل شده  استراتژيك  کاالي  يك  داخل  در ساخت  ايراني  متخصص 
است. همه اين موفقيت ها و در صدر آن ساخت داخل گاورنر، البته به 

حوصله،  ريزبيني،  دارد:  هم  ديگري  عمده  دليل  دورعلي،  دکتر  باور 
عدم محدوديت هاي مالي موجود در شرکت هاي تجاري، انگيزه باال و 
کيفيت. تيم ما انگيزه و از خود گذشتگي زيادي در اين پروژه از خود 
نشان داده است زيرا شروع و خاتمه اين کار را يك حرکت ملي مي داند 

نه يك کار تجاري«. 
با او درباره کم و کيف کار و اهميت ساخت داخل گاورنر گفتگويي 

ترتيب داده ايم که متن کامل آن را در ادامه مي خوانيد...

نر
ور

 گا
ده

رون
پ
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پس از مطالعات 
اوليه قرارداد در 
شهريور ماه 90 
براي طراحي و 

ساخت سه دستگاه 
گاورنر نيروگاه آزاد 
منعقد و كار به طور 

رسمي شروع 
گرديد. به جز سه 

سال مطالعات اوليه 

كه قبل از شروع 
قرارداد انجام شد، 
نزديك به دو سال 

است كه ممتد با 
يك تيم كارشناسي 
در حال كار برروي 
اين پروژه هستيم. 
مراحل انجام شده 

عمدتا به صورت 
تهيه مدارک و 

ارسال آنها براي 
مهندسي فراب 
جهت بررسي و 

تاييد بوده است تا 
به مرحله ساخت 

رسيده و تجهيزات 
ساخته شوند

1515

باالبر سنكرون تجهيزات سنگين نيروگاهي و تعدادي 
پروژه كوچك بازرسي و بررسي فني.

چه به اساسا و زماني چه از و چگونه :
دلیليبهفکرطراحيوساختداخلگاورنردر

نیروگاههايبرقابيافتادید؟
با توجه به سطح  برايم سوال بود كه ما  هميشه 
صنعت داخلي چرا هنوز بايد تجهيزات نيروگاهي وارد 
كنيم. اقداماتي در جهت ساخت توربين، شير پروانه اي 
و قطعات مدفون انجام شده كه با ورود فراب )توبا( 
به فاز طراحي و تست مدل، اين اميدواري كه توربين 
به زودي بومي شود، به وجود آمد. دو بخش باقيمانده 
كه هنوز حركتي در جهت بومي سازي آن انجام نشده 
بود، گاورنر و ژنراتور بود. من به تبع زمينه ها و سوابق 
صنعتي ام عالقه مند به ساخت گاورنر بودم. بارها به 
مديران فراب اين موضوع را گفته بودم كه مي توانيم 
گاورنر هاي امروزي را در كشور بسازيم. شايد تنها 
مانع در اين راه عدم وجود باور به اين كار در ميان 
مديران تصميم گير و نياز به اثبات توانايي انجام كار به 

جامعه برقابي كشور بود. 
:برايساختگاورنرچهمراحلمطالعاتيو

امکانسنجيهاياولیهانجامدادید؟
ابتدا آشنايي اينجانب با موضوع بود كه از طريق 
شد.  ايجاد  حدودي  تا  عمومي  مطالعات  ماه  چند 
سپس يك پروژه كارشناسي ارشد در قالب مدلسازي 
آبراهه و نيروگاه تعريف كردم كه با نتايج موجود براي 
نيروگاه كارون 3 تاييد گرديد. در همين زمان بحث 
نيروگاه آزاد مطرح شد و پروژه ارشد ديگري براي 
طراحي اوليه گاورنر نيروگاه آزاد در محيط مجازي 
تعريف كردم كه اميد ما را به امكان انجام اينكار بيشتر 
نمود. به همين دليل يك مدل كوچك از گاورنر را با 
تجهيزات اوليه ساخته و در آزمايشگاه تست كرديم و 
حداقل اطمينان نسبي بين مديران فراب جهت انجام 

اين كار به وجود آمد.
:مراحلطراحيوپیادهسازياینطرح  
چگونهبود.چهمدتزمانيبرايطياینمراحل

صرفشد؟
پس از مطالعات اوليه قرارداد در شهريور ماه 90 
براي طراحي و ساخت سه دستگاه گاورنر نيروگاه 
آزاد منعقد و كار به طور رسمي شروع گرديد. به جز 
سه سال مطالعات اوليه كه قبل از شروع قرارداد انجام 
با يك تيم  شد، نزديك به دو سال است كه ممتد 
هستيم.  پروژه  اين  برروي  كار  حال  در  كارشناسي 
و  مدارك  تهيه  به صورت  عمدتا  انجام شده  مراحل 
ارسال آنها براي مهندسي فراب جهت بررسي و تاييد 
بوده است تا به مرحله ساخت رسيده و تجهيزات 
ساخته شوند. پس از آن مراحل تست كارخانه اي و 
حمل به سايت و نصب خواهد بود كه در حال حاضر 
تجهيزات تست كارخانه اي شده اند و پس از برخي 

كارهاي تكميلي به سايت حمل خواهند شد.
:تامینتجهیزاتبرايساختاینگاورنر

چگونهبودهاست؟
 سعي كرديم تا مي توانيم اجناس موردنياز را از 
داخل تهيه كنيم، البته تاكيد ما بر اين بود كه بهترين 
ماركهاي معمول در ساير نيروگاه ها و مورد قبول و 
اطمينان كارفرما و مشاوران در سيستم استفاده شود. 
برخي اجناس اصوال اجناسي نبودند كه فروشگاهها و 
شركت ها آنها را به طور عمومي در انبار داشته باشند 
كه در مورد آنها قراردادهاي ريالي تامين تحويل در 
تهران بستيم. خوشبختانه در اين روند طرفهاي تجاري 
ما افراد بسيار امين و صادقي بودند كه به اين حركت 
ملي عالقه مند شده و روحيه همكاري با طرح داشتند. 
براي همين قيمت تامين قطعات بعضا حتي كمتر از 
قيمت عرضه آنها در بازار تهران درآمد. مشكل اساسي 
ما پرش ناگهاني قيمت ارز در زمان تامين قطعات بود 
كه با تمهيداتي كه از قبل ديده شد و تسويه حساب ها 
به قيمت يورو در روز تحويل جنس در نظر گرفته 

شده، عمال مشكلي به وجود نيامد. 
همان یا آزمایشگاهي تستهاي از آیا :

FATرضایتدارید؟
ما كه بسيار راضي هستيم. البته رضايت كارفرما 
و همكاران مهندسي فراب و مشاوران شرط است 
كه تا آنجا كه مي بينيم همه راضي هستند و تست 

FAT تاييد شد.
را سایتي تستهاي هنوز گاورنر این :
پشتسرنگذاشتهاست،اساساشماچهتفاوتيبین
تستهايکارخانهايوتستهايسایتيبراياین
سیستموبهاطمینانرسیدنقابلیتهايآنميبینید؟
درواقعسوالایناستکهتاچهحدبهتستهاي

کارخانهاياعتماددارید؟
ما كوشش بسيار زيادي را براي توسعه سيموالتور 
و  تيوب  درفت  ژنراتور،  توربين،  )آبراهه،  نيروگاه 
كه  سيموالتوري  كرديم.  راه( صرف  سر  تجهيزات 
نيروگاه آزمايش  با چند  تهيه شده است  طراحي و 
شده و بخوبي رفتار آنها را شبيه سازي كرده. لذا ما به 
عملكرد آن مطمئن هستيم و تفاوت زيادي بين رفتار 
واقعي نيروگاه و رفتار شبيه سازي شده آن نمي بينيم. 
اگر تفاوت هايي باشد مربوط به مشخصات داده شده 
به ما از نيروگاه و توربين و ژنراتور است. اين موارد 
در حد تغيير جزئي مقادير پارامتر هاي سيستم خواهد 
بود و نه در حد تغيير رفتار هاي اجزاء. دقت كنيد 
گاورنر بايد بتواند با منطق و لوپ هاي كنترلي كه دارد 
در مقابل هر اتفاقي كه مي افتد عكس العمل صحيحي  
از خود نشان دهد. در تست FAT اين مطلب است 
و  كنترلي  ضرايب  سايت  در  مي شود.  آزمايش  كه 
مقادير حدي سخت افزاري در حد تغييرات جزئي با 
شرايط تنظيم مي شوند و از نظر ساختار سخت افزار و 

نرم افزاري هيچ چيز تغيير نخواهد كرد.
در را بعدي پروژه گاورنر میکنید فکر :
صورتدرخواستکارفرمایانبهصورتصفرتا
صد،درچهزمانيطراحيميکنیدوميسازید؟

نرخ ها  تغيير  و  تامين  شرايط  كه  نمي كنم  فكر 
هيچ وقت ديگر به بدي وضعيتي كه در طول اين پروژه 
مدار ها  و  منطقها  و  مدارك  تمامي  بشوند.  داشتيم، 
نيز كامال رفع عيب شده اند و رفت و برگشت ها و 
مباحثات مهندسي كه داشتيم همه به نتيجه رسيده اند. 
لذا بايد در پروژه بعدي آماده سازي و تغيير مدارك 
و  تداركات  نيز  و  جديد  پروژه  خواست هاي  براي 
ساخت را در نظر داشت. البته با اين نكته در ذهن كه 
اجناس موردنياز در همان مراحل اوليه قابل سفارش و 
تداركات خواهند بود. برآورد من زماني بين 10 تا 14 
ماه خواهد بود كه البته با برخي تمهيدات شايد قابل 

كوتاه تر كردن هم باشد. 
:نقطهقوتیکتیمدانشگاهيرادرطراحي

اینسیستمدرچهميدانید؟
مالي  محدوديت هاي  عدم  حوصله،  ريزبيني، 
موجود در شركت هاي تجاري، انگيزه باال و كيفيت. 
تيم ما انگيزه و از خود گذشتگي زيادي در اين پروژه 
از خود نشان داده است زيرا شروع و خاتمه اين كار 
را يك حركت ملي مي داند نه يك كار تجاري. شاهد 
اين مطلب هم اين است كه با وجود خاتمه بيش از 
85 درصد كار شايد تا كنون كمتر از 30 درصد دريافتي 
مالي مربوط به خدمات را داشته ايم. مسايل مالي براي 

ما هرگز مانعي براي ادامه كار نبوده است. 
چه با و کساني چه را شما همراه تیم :
گرایشهايتخصصيتشکیلميدهند.چهبخشي
ازکارکامالدرگروهشماوچهبخشهایيدر

خارجازگروهانجامشدهاست؟
فارغ التحصيالن  و  ارشد  دانشجويان  همراه  تيم 
دانشگاه خودمان هستند كه در گرايش هاي مكانيك 
و كنترل فعاليت مي كنند. تمامي كارهاي طراحي در 
تيم انجام شد و كارهاي ساخت به پيمانكاران مورد 
تاييد ما واگذار شد. البته چون كار جديد بود انرژي 
بسيار زيادي در تعامل با پيمانكاران از ما صرف كرد. 
به هر جهت براي پيمانكاران ما هم اين كار يك كار 
جديد بود و يادگيري ها و سعي و خطاهاي خود را 

براي آنها داشت.
و مدیران از اعم فراب شرکت نقش :
کارشناسانيکهمستقیماباایشانارتباطداشتیدرا

دراینطرحچگونهارزیابيميکنید؟
بايد اذعان كنم كه اگر در ابتداي كار اعتماد مديران 
فراب به خصوص آقايان لطفي و حقيقي نبود اين كار 
هرگز به واقعيت تبديل نمي شد. پس از شروع پروژه 
نيز تمامي اركان مديريتي با ما همكاري بسيار صميمي 
داشتند. ما خودرا براي فراب يك پيمانكار نمي دانيم و 
هرگز رفتاري پيمانكارانه با فراب نداشته ايم و انصافا 
نگاه  پيمانكار  به چشم يك  ما  به  فراب هرگز  هم 
نكرده است. ما خود را جزو خانواده فراب مي دانيم 
كه  است  به گونه اي  نيز  فراب  همكاران  رفتار  و 
هرگز جز اين احساس نكرده ايم. در مورد مهندسي 
فراب و كارشناسان محترم بايد بگويم كه نيمي از 
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فکر مي كنم 
نقش كارفرمايان 
از اين به بعد 
سرنوشت ساز 
خواهد بود. اينکه 
آيا اين اعتماد و 
حمايت جهت انجام 
پروژه هاي بعدي 
نيز وجود خواهد 
داشت بستگي به 
شرايط بسياري 
دارد كه يکي از آنها 
عملکرد ما و سيستم 
است. از همين 
حاال كه پروژه آزاد 
تمام نشده است 
به همکاران گفته ام 
كه روي تفاوت هاي 
سيستم هاي بزرگ 
با سيستم موجود 
كار كنند.
اين دور نگري در 
بسياري از مراحل 
در همين پروژه بوده 
است
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اظهارنظرهاي  و  بررسي ها  مديون  را  دستاورد  اين 
كارشناسي ايشان مي دانيم. سخت گيري هاي ايشان 
در پروژه مارا هر روز بهتر و بهتر كرد و انتظارات 
ايشان از سيستم كه ما مجبور به رعايت آنها بوديم از 
سيستم محصولي ساخت كه به مراتب بهتر از انواع 
مشابه خارجي آن كه توسط سازندگان بنام اروپايي 
و باسابقه تا اين تاريخ تحويل شده در آمده است. 
اين يك شعار تلويزيوني نيست. خود شاهد بوده ام 
كه در مباحثات با طرف هاي خارجي سازنده گاورنر 
خيلي موارد بود كه كارشناسان بر آنها اصرار داشتند 
و سازندگان به دليل اينكه روش معمول كار براي آنها 
نبود يا تمايلي به انجام تغيير در سيستم خود نداشتند 
از انجام آنها سر باز مي زدند ولي در اين طرح كليه 
پيشنهادها و خواست هاي دوستان مهندسي بررسي و 
انجام شد و مي توان گفت كه محصول به دست آمده 
تمامي محسنات ساير سيستم ها را به صورت تجميعي 
داراست و حتي برخي آپشن هاي اضافي هم در آن 
لحاظ شده است. ما از صميم قلب به خاطر سخت 
گيري هاي دوستان مهندسي فراب در اين پروژه از 

آنها ممنون هستيم.
:حمایتکارفرمایاناصليطرحها)منظور
و نیرو و آب شرکتهاي در طرحها مجریان
براي خود کار ابتداي از را، ایشان( مشاورین
ساختگاورنرتابهامروزچگونهميبینید؟آیااین
حمایتهادرساختاینگاورنرتاثیريداشت؟

ما در مراحل مياني جلساتي براي ارائه پيشرفت 
كار و توانايي ها و مراحل انجام پروژه با كارفرمايان 
به  را  آنها  نظر  و  اعتماد  توانستيم  و  داشتيم  اصلي 
انجام اين كار جلب كنيم. در مورد ايشان نيز تا اينجا 

حمايت و تشويق شده ايم. 
واحدهاي در گاورنر این اینکه براي :
استفادهشود، بزرگتر تولید باظرفیت نیروگاهي
چهبرنامهریزيايداریدونقشکارفرمایانرادر

اینبینچگونهارزیابيميکنید؟
بعد  به  اين  از  كارفرمايان  نقش  مي كنم  فكر 
و  اعتماد  اين  آيا  اينكه  بود.  خواهد  سرنوشت ساز 
وجود  نيز  بعدي  پروژه هاي  انجام  جهت  حمايت 
خواهد داشت بستگي به شرايط بسياري دارد كه 
يكي از آنها عملكرد ما و سيستم است. از همين حاال 
كه پروژه آزاد تمام نشده است به همكاران گفته ام 
سيستم  با  بزرگ  سيستم هاي  تفاوت هاي  روي  كه 

موجود كار كنند.
اين دور نگري در بسياري از مراحل در همين 
و  نيروگاه  سيموالتور هاي  مثال  است.  بوده  پروژه 
آبراهه و نيز سيموالتور سيستم هيدروليك به گونه اي 
طراحي شده اند كه سيستم هرقدر هم كه گسترده و 
بزرگ باشد بتوانند جوابگو باشند. سخت افزار هاي 
الزم براي تست را هم همه تدارك كرده و تمامي 
داريم.  بزرگ تر  پروژه  يك  انجام  براي  را  آمادگي 

به  تا حدودي  تحريم  و  جاري  سال هاي  شرايط 

حداقل  و  كرد  كمك  مهندسي  كارهاي  پيشرفت 
دراين پروژه رقباي غربي را از معركه دور نگه داشت. 
مشكل ما رقابت با شرق از نظر قيمت و رقابت با 

غرب از نظر كيفيت بود.
 فكر مي كنم آنچه مي تواند فرصت را براي انجام 
اخذ  كند،  ايجاد  بزرگتر  واحد هاي  براي  اين كار 
تصميم ملي توسط مديران شجاع، مومن و عالقه مند 

به آينده اين كشور است. 
و ومجموعهطراح تیم این برايحفظ :

سازنده،چهبرنامهايدارید؟
اگر افق انجام كار بعدي روشن باشد، از اين تيم 
بتوانند  به اميد خدا  كه  تشكيل خواهد شد  شركتي 
اين نياز كشور را براي سال هاي آتي تامين كنند. اين 
ديد ملي نيز بايد وجود داشته باشد كه اين شركت 
خودي است و توسط فرزندان خودمان درست شده 
و نبايد در جنگ قيمت با رقيبي كه تحت هر شرايطي 
قيمت كاالي خودرا جهت از ميان برداشتن ديگران 
پايين مي آورد آن  را ازدست داد. ما تجارب زيادي 
را در اين سال ها از محتواي كمي و كيفي تجهيزاتي 
كه توسط اين گونه رقبا به كشور داده شده به دست 
آورده ايم. ناديده گرفتن آنها به صالح كشور نيست. 
باز شدن فضا براي حضور مجدد رقباي غربي هم 
عرصه را تنگ تر مي كند. اگر كيفيت محصول برابر يا 
به نظر اطرافيان حتي در برخي موارد بهتر از محصول 
غربي و قيمت نيز پايين تر است انگيزه كافي براي 
شكل گيري و حمايت از اين مجموعه وجود دارد 
باز  فعال رقباي غربي  براي حضور  اگر فضا  حتي 

شده باشد.

:برايمستندکردندانشکسبشدهطراحي
گاورنربهنحويکهدرصورتتغییرافرادکلیدي
روند به آسیبي گاورنر ساخت و طراحي تیم
طراحي،ساختوتأمینوارائهبهموقعآن،به

مشتريواردنشودچهتدبیرياندیشیدهاید؟
كليه مراحل و مستندات طرح به شكل استاندارد 
بگونه اي كه توسط يك مشاور خارجي قابل مميزي 
باشند تهيه شده اند. امروز اگر هر يك از افراد تيم 
در فعاليت ديگري شروع به كار كنند كار مي تواند به 
روال عادي ادامه پيدا كند حتي اگر من در ميان نباشم.
در اينجا الزم است از همكاران دلسوز و همراهم 
كه در اين پروژه با از خودگذشتگي و اميد به آينده 
من را در دستيابي به اين هدف ياري كرده اند تشكر 
خليلي،  حسيني،  آقايان  از  علي الخصوص  كنم. 
حصول  در  كليدي  نقش  كه  دهقاني  و  عليش زاده 
به اين هدف ايفا كرده اند و نيز از ساير همكارانم 
شيدائيان  خانم ها  و  علياني  ساماني،  توكلي،  آقايان 
و خليلي. از دوستان مهندسي فراب نيز بايد تشكر 
مخصوص كنم كه در تمام فراز و نشيب ها در كنار 
ما بوده اند. به  خصوص آقايان رام، كيوانيان، سروي و 
علي عباسي همچنين همكاران اجرايي فراب كه تا 
به حال كمك هاي زيادي به پروژه نموده اند و از اين 
به بعد در مرحله نصب و راه اندازي نقش بيشتري 
دركنار ما ايفا خواهند كرد و با دعاي هميشگي ام اين 
نوشته را تمام مي كنم كه خدايا تواناييمان را زياد كن 

و غرور ما را كم كن«.
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هم اكنون طراحي 
و ساخت سيستم 

گاورنر آزاد 
در بخش هاي 

هيدروليکي، برقي 
و كنترلي به پايان 

رسيده است. 
تست هاي كارخانه اي 

با موفقيت پشت 
سرگذاشته شده 

است. در اين زمينه 
نيز دقت بسيار 
صورت گرفته 

تا عملکرد كليه 
تجهيزات مورد 

آزمايش قرار گيرد 
و كليه مدهاي 

عملکردي مورد نظر 
گاورنر كنترل شود. 
تست كارخانه اي با 
سروموتور توربين 
آزاد انجام گرفته 
و عملکرد اين دو 

تجهيز نيز با يکديگر 
بدون مشکل بوده 

است
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سيستم  تاكنون  نيروگاهي  پروژه هاي  ابتداي  از 
نيروگاه،  اجزاي  مهم ترين  از  يكي  به عنوان  گاورنر 
زماني  از  است.  بوده  خاصي  توجه  مورد  همواره 
همه  شد  مطرح  تجهيزات  سازي  بومي  بحث  كه 
ژنراتور  حتي  و  توربين  طراحي  سمت  به  ذهنها 
گاورنر  ساخت  و  طراحي  بومي سازي  و  رفت 
به دليل اهميت آن در عملكرد نيروگاه كمي دور از 
ذهن به نظر مي رسيد. لذا زماني كه بحث طراحي 
و ساخت گاورنر در پروژه آزاد مطرح شد در برابر 
آن مقاومت هاي زيادي بروز كرد،ولي فراب به تنهايي 
مسيوليت اين امر مهم را برعهده گرفت و توانست با 
گام نهادن دراين راه به تدريج كارفرماي طرح را نيز 
با خود همراه كند. بي شك استفاده از گاورنر داخلي 
در نيروگاهي كه توربين آن نيز براي اولين بار درايران 
طراحي و ساخته شده است، ريسك پذيري بااليي را 
مي طلبيد. اما اعتماد به توان و دانش فني موجود و 
پيگيري و انجام تحقيقات گسترده در اين زمينه باعث 
شد كه امروز به ثمر رسيدن يكي از آرزوهاي شركت 
فراب را شاهد باشيم. پيگيري و پشتيباني جناب آقاي 
مهندس لطفي، مديرعامل محترم، در اين زمينه بسيار 

موثر بوده است. 
تركيب يك تيم دانشگاهي به مديريت جناب آقاي 
دكتر دورعلي با همكاران معاونت مهندسي فراب كه 
چندين پروژه انجام شده توسط شركت هايي همچون 
فويت و آلستوم را بازنگري كرده بودند تركيب بسيار 
مناسبي بود. قرارداد در سه بخش طراحي، تامين و 
مديريت ساخت بسته شد.  بخش طراحي نسبت به 
تامين و ساخت زمان طوالني تري به خود اختصاص 
داد. با توجه به آنكه كار براي اولين بار در كشور 
تاييد  تهيه مدارك و سپس بررسي و  انجام مي شد 
آنها نياز به صرف وقت بسياري داشت همچنين الزم 
بود دقت مضاعفي صورت گيرد تا كليه خواسته هاي 
طراحي  دست  در  گاورنر  توسط  فني  مشخصات 
تامين شود. از آنجا كه در پروژه هاي قبلي جزييات 
طراحي در مدارك پيمانكاران ارايه نشده بود، طراحي 
گاورنري كه همه قابليتهاي ديگر گاورنرها را در خود 
داشته باشد كار دشواري بود. در زمينه تامين و خريد 

تجهيزات نيز سعي بر اين بود كه از تجهيزات قابل 
اعتماد و با كيفيت استفاده شود متاسفانه نوسانات 
شديد نرخ ارز در اين زمينه نيز بسيار تاثيرگذار بوده 
گاورنر  سيستم  ساخت  و  طراحي  هم اكنون  است. 
به  كنترلي  و  برقي  هيدروليكي،  بخش هاي  در  آزاد 
پايان رسيده است. تست هاي كارخانه اي با موفقيت 
پشت سرگذاشته شده است. در اين زمينه نيز دقت 
تجهيزات  كليه  عملكرد  تا  گرفته  صورت  بسيار 
مدهاي عملكردي  كليه  و  گيرد  قرار  آزمايش  مورد 
با  كارخانه اي  كنترل شود. تست  نظر گاورنر  مورد 
سروموتور توربين آزاد انجام گرفته و عملكرد اين دو 
تجهيز نيز با يكديگر بدون مشكل بوده است. مرحله 
بعدي ارسال گاورنر به سايت و نصب و راه اندازي 
تست هاي  به  توجه  با  بود.  خواهد  نيروگاه  در  آن 
موفقيت آميز كارخانه اي، اميد است كه در سايت نيز 

مشكل خاصي بروز نكند. 

بانيان،  كليه  زحمات  از  مجال  اين  در  دارد  جا 
دست اندركاران و پشتيبانان اين امر مهم صميمانه 
نقش هريك سهم  و  كرد، كه حضور  سپاسگزاري 
بسزايي در تحقق اين پروژه بزرگ ملي داشته است. 
همچنين صميمانه اين موفقيت را به خانواده بزرگ 
فراب تبريك عرض مي كنم. در همين راستا از كليه 
كارفرمايان و مشاوران پروژه ها تقاضا دارم كه با اعتماد 
به اين توان ملي و استفاده از آن در پروژه هاي آتي 
عالوه بر تشويق مهندسان جوان داخلي، در رشد و 
شكوفايي اين دانش بومي شده نقش خود را به خوبي 
ايفا كنند، زيرا اگر استفاده از اين توان منحصر به يك 
پروژه باشد وابستگي به دانش و حضور كارشناسان 
شركت هاي خارجي هميشه وجود خواهد داشت و 
پيشرفت حاصل شده در صنعت نيروگاهي بدون ثمر 

خواهد بود. 
*رئیسبخشمهندسيوتامینتجهیزاتنیروگاهآزاد

ساخت گاورنر نتيجه اعتماد 
به توان و دانش فني موجود

فاطمه
 مسعوديان *
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 در اواخر سال 85 به عنوان كارشناس ابزار دقيق و 
سيستم هاي اصلي نيروگاه هاي آبي كه سيستم گاورنر 
مجموعه  وارد  مي داد،  تشكيل  را  آن  از  بخشي  هم 
فراب شدم، با نظارت مستقيم آقاي مهندس رحمتي 
و مديريت آقاي مهندس رام. از همان برخورد اول در 
جلسه مصاحبه، متوجه شدم كه قرار است با افراد كاماًل  
فني و بسيار سختگير كار كنم. اگرچه اين موضوع 
كمي من را نگران مي كرد، ولي حس خيلي خوبي 
در خودم احساس مي كردم. حس دست و پنجه نرم 
كردن با سختي هاي كار به من رضايت خاطر عميقي 
مي داد. همچنين احساس مي كردم در كنار اين افراد 
مي توانم خيلي چيزها ياد بگيرم. خصوصاً كه قبل از 
ورود به مجموعه فراب، تجربه اي در خصوص كار 
نيروگاهي نداشتم. مي توانم بگويم شروع كار، براي من 
شروع سختي بود چون هنوز چند ماه از وارد شدن 
من به سيستم نگذشته بود كه آقاي مهندس رحمتي 
از مجموعه مهندسي خارج شدند و من با دنيايي از 
سيستم  ماندم.  تنها  بي جواب  و سواالت  بي اطالعي 
پيچيده ترين  تقريباً  و  اصلي ترين  از  بخشي  گاورنر 
بخش هاي نيروگاه هاي آبي است و متاسفانه تا آن زمان 
و پس از رفتن آقاي مهندس رحمتي، بخش زيادي از 
تجربه فني يا منتقل نشده بود يا تجربه و اطالعات كافي 
در خصوص جزييات آن در مجموعه وجود نداشت. 
محترم  مدير  رام،  مهندس  آقاي  ايشان،  رفتن  از  بعد 
نظارت  مديريتي شان،  مسووليتهاي  بر  عالوه  بخش، 

مستقيم روي سيستم هاي اصلي را هم قبول زحمت 
كردند.  من كارم را با گاورنر و ساير سيستم هاي اصلي 
طرح هاي سيمره، كارهاي باقيمانده كارون 4 و سنگتوده 
شروع كردم و مي توانم بگويم بيشترين تجربه كاري ام 
را از اين طرح ها كسب كردم. چون تقريباً چيز زيادي 
در خصوص جزييات كارم نمي دانستم. شروع كردم 
به مطالعه و تحقيق. براي شروع، به بررسي مدارك 
فويت  شركت  كه  كارون4،  مثل  قديمي  طرح هاي 
نهايي  تقريباً  و  بود  آن  اصلي  پيمانكارسيستم هاي 
شده بود پرداختم. سپس مدارك اين طرح را مرجع 
قرار دادم تا بتوانم مدارك طرح هاي جديد را بررسي 
كنم. ديدگاهم اين بود كه وقتي قرار است مسئوليت 
بررسي مدارك سيستمي را به عهده داشته باشم، بايد 
روي آن سيستم اشراف كامل داشته باشم. وقتي فكر 
مي كنم، مي بينم من لحظه به لحظه تجربه اي را كه كسب 
كردم، به سختي به دست آوردم. در هر جلسه فني، 
مكاتبه غير رسمي يا هر فرصتي كه فراهم مي شد، پاسخ 
سواالتم را از پيمانكارهاي سيستم هايي كه كار مي كردم، 
مي پرسيدم. بيشتر مواقع پيمانكارها تمايلي به پاسخ دادن 
به سواالت مفهومي نداشتند و جواب هاي درست و 
كاملي نمي دادند و مستنداتي هم در مجموعه موجود 
نبود تا پاسخ صحيح را پيدا كنم.  پيمانكار گاورنر طرح 
سيمره، شركت آلستوم بود. گاهي مي شد كه مدارك 
اين طرح را من بارها و بارها زير و رو مي كردم و 
از لحاظ كمي خط به خط با مشخصات فني چك و 

با مدارك كارون4 مقايسه مي كردم. هرجا هم مغايرتي 
مي ديدم سريعاً با پيمانكار مكاتبه مي كردم. با اين روش 
مقايسه اي كم كم با راهكار و نگرش هاي پيمانكارهاي 
مختلف بر روي اين سيستم آشنا شدم.  پس از مدتي 
آوازه و  پيمانكاري كم  با  فعال شد،  طرح سنگتوده 
چيني، كه البته هركسي با پيمانكار چيني كار كرده باشد 
مشكالت كار با آن را خيلي خوب لمس كرده، مدارك 
طرح سنگتوده آنقدر نامرتب و خارج از استاندارد بود 
كه اوايل كار، ساعت ها مدارك را روبه رويم قرار مي دادم 
و به آن نگاه مي كردم و با خودم فكر مي كردم كه چطور 
آن را بررسي كنم، چون اصاًل قابل بررسي نبود و پر از 
اشكال بود. آن روزها همراهي آقاي مهندس رام لحظه 
به لحظه و در تمام مراحل كار با اينجانب براي  بررسي 
كامل مدارك و  تحليل مباحث گنگ جلساتي را ترتيب 
مي داديم، ايشان علي رغم مسئوليت هاي مديريتي شان، 
واقعا حمايتگر من بود. به من ياد داد كه در كارم دقيق، 

سختگير و پركار باشم. 
 واقعاً جا دارد از نقشي كه مديرم و معاون مهندسي 
تا  كردند  ايفا  حقيقي  مستاجر  مهندس  آقاي  وقت، 
مجموعه را مجاب كنند تا براي عده اي از همكاران 
مهندسي براي اولين بار دوره آموزشي گاورنر برگزار 
شود، واقعا تشكر كنم. تمام آن لحظات، فرصت هاي 
مغتنمي بود براي من، تا بيشتر از پيش ياد بگيرم و 
تجربه كسب كنم و اين اعتماد مجموعه به من، حس 
مسئوليت پذيري من را دوچندان مي كرد تا در كارم 

ما مي توانيم اگر اراده كنيم

شادي
فرزانه *

 وقتي فکر مي كنم، 
مي بينم من لحظه 
به لحظه تجربه اي 
را كه كسب كردم، 
به سختي به 
دست آوردم. در 
هر جلسه فني، 
مکاتبه غير رسمي 
يا هر فرصتي كه 
فراهم مي شد، 
پاسخ سواالتم را 
از پيمانکارهاي 
سيستم هايي كه 
كار مي كردم، 
مي پرسيدم. بيشتر 
مواقع پيمانکارها 
تمايلي به پاسخ 
دادن به سواالت 
مفهومي نداشتند و 
جواب هاي درست 
و كاملي نمي دادند 
و مستنداتي هم در 
مجموعه موجود نبود 
تا پاسخ صحيح را 
پيدا كنم

نر
ور

 گا
ده

رون
پ

شهريور- مهر 1392 - شماره 34



19

اجازه دهيد شرح ما وقع دستيابي فراب به موفقيت ساخت داخل گاورنر 
طرح نيروگاه آزاد را به همكاران شايسته ام در مديريت هاي تخصصي ابزار 
دقيق و مكانيك و البته تيم طراحي و ساخت دانشگاه صنعتي شريف بسپارم، 
خاصه آنكه اين حقير مشاركتي در تحقق اين موفقيت نداشته ام و به عنوان يك 

همكار مهندسي از زواياي ديگري به اين دستاورد مي نگرم.
- ارزش كار تحقق يافته در اين است كه مجموعه فراب توانسته از 
مهارت هاي موجود در سازمان و ظرفيت هاي بالقوه داخل كشور به صورت 
يك مجموعه يكپارچه استفاده كند. فراب همچون گذشته توسعه خود را 
در گرو موفقيت و تعالي ساير بازيگران صحنه رقابت شامل پيمانكاران، 
سازندگان و حتي مشاورين مي بيند و در اين مسير از انتقال دانش و تجربيات 

خود كه در گذر سال ها كار و تالش عايد شده به سايرين مضايقه اي ندارد.
- در موضوع طراحي و ساخت داخل گاورنر آزاد البته موضوع تحريم 
و محدوديت هاي تامين در تصميم فراب به عنوان پيمانكار عمومي نقش 
به سزايي داشته است. اما بگذاريد بگوييم فراب مي توانست از اين فرصت 
صرفا جهت پوشش دغدغه هاي كارفرما بهره جويد. محصولي را تحويل دهد 
كه حداكثر در قد و قواره پيمانكار چيني باشد. بنظرم اما فراب فراتر از دغدغه ها 
و انتظارات عمل كرده است. با مديريت و همكاري تنگاتنگ با پيمانكار 
محصولي را ارائه داده كه در تطابق با الزامات طرح و استاندارد هاي بين المللي 
در بعضي موارد حتي از شركت هاي مطرح اروپايي نيز پيشي گرفته است. البته 
مشابه اين رويكرد در بسياري از موارد ديگر درفراب نهادينه است. شايد يكي 
از فاكتور هايي كه فراب را به عنوان يك سازمان پيشرو متمايز ميسازد، ايجاد اين 
حس اعتماد و باور در مشتريان است كه در صورت ارائه راه حل هاي جايگزين 
جهت رفع موانع و مشكالت طرح و عبور از محدوديت هاي اجراي كار، منافع 

حداكثري ايشان پوشش داده خواهد شد.
- وحدت نظر و وحدت رويه در اركان مختلف و كليه سطوح از مديريت هاي 
ارشد تا رده هاي كارشناسي و طراحي در به ثمر رسيدن اين موفقيت مشهود 
است. در نگاه سازماني آنچه فراب را نسبت به ساير سازمان هاي مشابه متمايز 
مي كند پياده سازي فرآيند ها در اجراي كار همراه با پايبندي به ارزش ها و فرهنگ 
سازماني است. مدير ارشد بر اساس رايزني با ذينفعان و در نظر گرفتن جميع 
جهات به تصميم و راهبرد جديدي در اجراي يك كار مي رسد. در اين مسير بدنه 
كارشناسي با همراهي و همدلي اجراي كار را با علم به دشواري ها و چالش ها به 
عهده مي گيرد و اجماع روش ها و دستورالعمل هاي سازمان به همراه ارزش هاي 
ويژه فرهنگ سازماني فراب همچون كار و تالش، خالقيت و نوآوري، همدلي 
و همبستگي و يادگيري دائمي و پويايي را به نمايش مي گذارد. بسياري از 
شركت و سازمان ها را مي شناسيم كه از حيث تكافوي فرآيند ها و روش ها 
مستغني اند. در ظاهر همراهي بي بديلي با تصميمات مديريتي ابراز مي كنند يا 
شايد حداقل اعتراضي نمي كنند. اما در پياده سازي از اقبال بدنه كارشناسي و 
سازماني خبري نيست و بدين سبب بسياري از طرح ها و تصميمات در مرحله 

اجرا عقيم مي ماند. 
- در سال هاي گذشته و با تغيير استراتژي فراب در ورود به حوزه هاي 
جديد كسب وكار و گسترش فعاليت ها از ورود به صنايع مختلف نيروگاهي، 
نفت و گاز، ريلي و كنتورهاي هوشمند گرفته تا گسترش خدمات تا مراحل 
بهره  برداري و اداره مجتمع هاي نيروگاهي و صنعتي و موضوعات طراحي و 
ساخت تجهيزات اصلي نيروگاه ها، ساختار ماتريسي معاونت مهندسي با 
نهايت انعطاف پذيري، خود را با نيازهاي متنوع و روزافزون سازمان انطباق 
داده است. زحمات همكاران من در معاونت مهندسي در گذشته و حال اين 
اطمينان را در مجموعه شركت ايجاد كرده كه در ورود شركت به موضوعات 

جديد، مهندسي فراب همواره پشتيبان و ركن قابل اعتمادي است. 
*معاونمهندسي

وحدت رويه؛ علت العلل موفقيت فراب  در ساخت داخل گاورنر

عبدالحسين
 فامورزاده *

دلسوز تر باشم. پس از گذشت چند سال، به داليل وجود 
مشكالت تحريم، مجموعه فراب به اين فكر افتاد تا سيستم 
گاورنر را كه تا حاال توليد خارجي و به جز يك مورد، در ساير 
موارد از پيمانكاران اروپايي تامين مي شد، به دست سازندگان 
داخلي بسپارد، چون در غالب موارد به داليل مالي، كار حتي 
در فاز مهندسي هم بارها دچار وقفه هاي طوالني مي شد كه از 
لحاظ زمان پروژه و رسيدن كار به مرحله بازدهي مقرون به 
صرفه نبود. اين تصميم در خصوص طرح نيروگاه آزاد به بوته 
آزمايش گذاشته شد. اين كار با تيمي از دانشجويان دانشگاه 
شريف به سرپرستي آقاي دكتر دورعلي انجام شد و از تيم 
مهندسي فراب خواسته شد در تمام كار ارتباط تنگاتنگ خود 
را با آن مجموعه حفظ كند. پروژه هر چند از لحاظ ابعادي 
بسيار كوچك بود ولي در خصوص جزييات كاري سيستم 
گاورنر، تفاوت چنداني با طرح هاي بزرگي چون كارون و 

گتوند نداشت. 
از مهندسي فراب به جز من، 3 نفر از همكاران مهندسي 
كه بايد از زحمات تك تك آنها تشكر كنم، روي اين طرح 
فعاليت مي كردند. آقاي مهندس كيوانيان از مديريت كنترل و 
ابزار دقيق، آقاي مهندس سروي از مديريت مكانيك كه پس 
از ايشان آقاي مهندس علي عباسي فعاليت هاي ايشان را در 
بخش مكانيك ادامه دادند.  زماني كه اين وظيفه در بخش كنترل 
و ابزار دقيق به من سپرده شد، احساس مسئوليت سنگيني 
در  داشت.  تفاوت  ديگر  طرح هاي  با  طرح  اين  مي كردم. 
ساير طرح هاي گذشته تمامي پيمانكارهاي ما چون فويت و 
آلستوم پيمانكارهاي قدرتمندي بودند و سال ها تجربه ساخت 
گاورنر را همراه داشتند و ما مي توانستيم در خيلي از موارد به 
نقطه نظرات پيمانكار اعتماد كنيم. اما اينجا فقط و فقط ما بوديم 
و تيم دانشگاه شريف، كه در حين اينكه سازنده ما بود، همراه 
با ما و گاهاً توسط مجموعه فراب train مي شد. در طول اين 
طرح به لحظه هاي رسيديم كه الزم بود تصميم بگيريم، انتخاب 
كنيم و به نوعي طراحي كنيم. الزم بود به جزيياتي بپردازيم كه 
پيشتر فقط به پيمانكار واگذار شده بود. ما هيچ وقت خود را 
از تيم دانشگاه شريف جدا نكرديم. هيچ وقت آن تيم از ديد ما 
يك پيمانكار نبود و البته ما هم يك كارفرما نبوديم، همه با هم 
يك تيم بوديم و با هم جلو مي رفتيم. ازخط به خط الجيك 
گاورنر كه اصلي ترين بخش آن هست تا ساير مدارك طرح، 
جلسه مي گذاشتيم و مباحثه مي كرديم. من گاهي براي بررسي 
مدارك گاورنر آزاد، مدارك سه طرح متفاوت از سه پيمانكار 
مختلف را مقابلم مي گذاشتم تا ببينم بهترين راهكار كدام گزينه 
مي تواند باشد و نهايتاً پس از همفكري و مشورت با ساير 
همكارانم در مهندسي، بهترين را به تيم دانشگاه شريف ارائه 

مي كرديم. 
تيم هاي  و  سايت  در  همكارانم  ساير  از  اينجا  دارد  جا 
راه اندازي خصوصاً آقايان درخشان نيا و موسوي تشكر كنم. 
در طول كار بارها و بارها مجبور به تماس با همكاران در 
سايت مي شديم تا از تجربه آنها استفاده كنيم تا باهم سيستمي 
را طراحي كنيم تا كاربردي تر و user friendly  تر ساخته 
شود، تا مشكالتي را كه در حين بهره برداري، فقط بهره بردار با 

آن مواجه شود را در اين طرح حذف كنيم.
*کارشناسفنيمهندسيکنترلوابزاردقیق
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بنظرم اما فراب فراتر 
از دغدغه ها و انتظارات 

عمل كرده است. با 
مديريت و همکاري 
تنگاتنگ با پيمانکار 

محصولي را ارائه داده 
كه در تطابق با الزامات 
طرح و استاندارد هاي 
بين المللي در بعضي 

موارد حتي از 
شركت هاي مطرح 
اروپايي نيز پيشي 
گرفته است  شايد 
يکي از فاكتور هايي 

كه فراب را به عنوان 
يك سازمان پيشرو 

متمايز ميسازد، ايجاد 
اين حس اعتماد و 
باور در مشتريان 

است كه در صورت 
ارائه راه حل هاي 

جايگزين جهت رفع 
موانع و مشکالت 

طرح و عبور از 
محدوديت هاي اجراي 

كار، منافع حداكثري 
ايشان پوشش داده 

خواهد شد
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نیروگاههايبرقابيدرایرانچهآیندهايدارند؟صنعتنیروگاههايبرقابيچهافقيميتوانددرایرانبرايفعالیت
متصورباشد؟منابعمحدودآبواستفادهحداکثريازآنهاتاچهمیزانآیندهاینصنعترابهمخاطرهانداختهوفعالیناین
صنعترانسبتبهادامهآنناامیدکردهاست؟اقلیمخشکایرانتاچهحددراینمیانميتواندنقشآفرینباشد؟باتوجه
بهمنابعآبيموجودتاچهحدميتوانبرايبهرهبرداريمجددازآنهاوتولیدبرقبرنامهریزيکرد؟نیروگاههايکوچکو
متوسطونیروگاههايتلمبهذخیرهايچهآیندهايرادراینصنعتدارندوازچهروستکهنگاههابیشتربهایندونیروگاه
محدودشدهاست؟باتوجهبهمشکالتموجودبرسرادامهراهنیروگاههايبرقابي،تکلیفشرکتهايفعالدراینحوزه
چیست؟اینسواالتوسواالتبيشماردیگررادرپروندهايتحتعنوانآیندهنیروگاههايبرقابيدرایرانمطرحکردهایم
وتالشکردهایمبادیديواقعگرایانه،آیندهایننیروگاههارادرایرانموردبررسيوارزیابيدقیقوکارشناسانهقراردهیم...

پرونده اي درباره آينده نيروگاه هاي برقابي در ايران

مانده تا برف زمين آب شود...

شهريور- مهر 1392 - شماره 34



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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به نظر اينجانب 
روند رشد فعاليت 
شركت فراب در 

حوزه برقابي داخل 
كشور در صورت 
ايجاد و واگذاري 

بسته اي متشکل از 
نيروگاه هاي بزرگ، 

كوچك و متوسط 
توسط شركت 

توسعه منابع آب و 
نيروي ايران، صعودي 

خواهد بود. تعريف 
و اجرايي شدن 

اين بسته مي تواند 
منجر به ايجاد يك 

افق بلندمدت در 
خصوص فعاليت 

در حوزه پروژه هاي 
برقابي داخل كشور 

شود و بالطبع امکان 
برنامه ريزي بلندمدت 
را براي شركت فراب 

فراهم كند
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در ابتدا بهتر است مروري بر وضعيت پروژه هاي 
برقابي كشور و پروژه هاي برقابي شركت فراب داشته 
مجموع   1392 سال  ابتداي  تا  كلي  طور  به  باشم. 
ظرفيت اجرا شده نيروگاه هاي برقابي در كشور 9995 
مگاوات بوده كه 8500 مگاوات آن توسط شركت 
فراب اجرا شده است. البته شايان ذكر است كه پس از 
تاسيس شركت فراب،   98 درصد از كل ظرفيت ايجاد 
شده  اجرايي  فراب  شركت  توسط  كشور  در  شده 
است. پروژه نيروگاه هاي كرخه،   مسجد سليمان و 
توسعه مسجد سليمان، كارون 1، كارون 3، كارون 4، 
كوهرنگ، شهيد رجايي، لوارك و گتوند از پروژه هاي 
به اتمام رسيده شركت فراب هستند. درحال حاضر نيز 
شركت فراب بر روي پروژه هاي سياه بيشه، سيمره، 
داريان و آزاد فعاليت مي كند. امسال قرارداد ساخت 
نيروگاه تلمبه ذخيره اي آزاد امضا و نيز شركت فراب 
موفق شد در مناقصه نيروگاه سردشت برنده شود 
خصوص  در  شد.  ابالغ  نيز  آن  اجرايي  قرارداد  و 
مناسبي  پيشرفت هاي  نيز  گتوند  توسعه  پروژه  اخذ 
حاصل شده است. بنابراين پروژه هاي سردشت، تلمبه 
پروژه هاي  گتوند در گروه  توسعه  آزاد و  ذخيره اي 
در دست اقدام شركت فراب جاي دارد. همانطور 
روند   1384 تا   1372 سال هاي  بين  شد،  اشاره  كه 
ساخت نيروگاه هاي برقابي از رشد مناسبي برخوردار 
بود. خصوصاً اينكه غالب پروژه هاي تعريف شده از 
نوع پروژه هاي برقابي بزرگ بودند. مانند پروژه هاي 
كارون3، كارون 1، كارون 4، سياه بيشه، مسجد سليمان 
و گتوند عليا كه داراي ظرفيت 1000 مگاوات به باال 
بودند. اما در سال هايي اخير تعداد پروژه هاي بزرگ 
برقابي به دليل كاهش ظرفيت بالقوه برقابي موجود در 
كشور )به دليل ساخت نيروگاه هاي متعدد و كاهش 
كه  مطالعاتي  طبق  داشته اند.  نزولي  روند  بارندگي( 
صورت گرفته، ظرفيت آينده نيروگاه هاي برقابي به 

شرح جدول زير است:  
همانطور كه در جدول مشاهده مي شود در حالت 
خوش بينانه، در آينده نزديك ظرفيت ساخت 2279 
مگاوات نيروگاه برقابي را به فرض تامين منابع مالي 
توسط كارفرما يا از منابع خارجي، مي توان متصور 

بود. اين نكته را نيز بايد مدنظر قرار داد كه الزاماً تمامي 
پروژه هايي كه در مرحله شناخت يا فاز اول وجود 
دارند، وارد فاز دوم نمي شوند. نكته بعدي كه بايد در 
نظر داشت شرايط آب و هوايي و ميزان بارندگي در 
كشور است كه مستقيماً روي ميزان ظرفيت پروژه هاي 
آتي تاثيرگذار خواهد بود.  25 درصد از خاك ايران 
در مناطق فراخشك، 40 درصد در مناطق خشك و 
25 درصد در مناطق نيمه خشك واقع شده است. از 
اين آمار استنباط مي شود كه كشور ايران در ناحيه 
خشك جهاني قرار دارد. آمار بارش نيز اين امر را 
تاييد مي كند. ميانگين بارش ساالنه در كشور 250 
ميلي متر است كه اين عدد يك سوم ميانگين بارش 
جهاني است. پيش بيني ها نيز نشان مي دهد كه بحران 
كم آبي در سال هاي آتي نيز ادامه دار خواهد بود. 
بنابراين اين شرايط منجر به تعريف پروژه هاي برقابي 

كمتر با ظرفيت پايين تر خواهد شد. 
اما سوالي كه درحال حاضر وجود دارد اين است 
پتانسيل ساخت نيروگاه هاي  با توجه به كاهش  كه 
اين  در  فعال  شركت هاي  كشور،  در  بزرگ  برقابي 
حوزه به كدام سمت وسو بايد حركت كنند. سه راه 

حل را مي توان براي اين موضوع متصور بود. 
در  متوسط  و  كوچك  نيروگاه هاي  ساخت   -1
تامين مالي پروژه ها از  داخل كشور و تالش براي 

منابع خارجي
2- ورود به كشورهايي كه داراي پتاسيل مناسبي 

در حوزه برقابي هستند
3- ورود به حوزه هاي جديد كسب و كار

اين راه حل ها، گزينه اول داراي ريسك  بين  از 
پايين تري است. چون هم در داخل كشور هست و 
هم تجربه انجام پروژه وجود دارد. گزينه هاي دوم 
و سوم داراي ريسك هاي باالتري هستند. در مقوله 
ساخت نيروگاه هاي برقابي در كشورهاي خارجي نيز 
چالش هاي جدي وجود دارد. يكي از اين چالش ها 
رقابت با  شركت هاي چيني و هندي است كه با تكيه 
ارائه شده توسط كشورشان مي توانند  بر تسهيالت 
قيمت هاي پايين تري نسبت به ساير شركت ها ارائه 
كسب  جديد  حوزه هاي  به  ورود  مقوله  در  دهند. 

جمله  از  رقبا  وجود  و  تجربه  وجود  عدم  كار،  و 
چالش هاي پيش رو است. 

شركت ها متناسب با امكانات و پتانسيل موجود 
اين راه حل ها  از  در مجموعه خود مي توانند يكي 
يا تركيبي از آنها را اتخاذ كنند. شركت فراب نيز با 
توجه به پيش بيني وضعيت موجود،   انتخاب هر سه 
گزينه را مدنظر قرار داده است. پروژه نيروگاه شهيد 
رجايي،   اخذ پروژه در كشورهاي سريالنكا،   كنيا 
و تاجيكستان و ورود به حوزه نيروگاه هاي حرارتي، 
هوشمند  كنتورهاي  پروژه هاي  و  ريلي  پروژه هاي 
مصاديقي از انتخاب هر سه راه حل توسط شركت 
فراب است. ولي از اين نكته نبايد غافل بود كه هسته 
برقابي  نيروگاه هاي  ساخت  فراب  شركت  اصلي 
است و با توجه به كسب تجارب گرانبها در اجراي 
در  باال  رقابتي  مزيت  داشتن  و  مختلف  پروژه هاي 
اجراي نيروگاه هاي برقابي،   فعاليت در اين حوزه در 

اولويت قرار دارد. 
اما اگر بخواهم مطالب را جمع بندي كنم بايد عرض 
در  متوسط  و  نيروگاه هاي كوچك  كنم كه ساخت 
داخل كشور مي تواند آينده حضور شركت هاي فعال 
در اين حوزه را تثبيت كند. كشور ما درحال حاضر 
نيز داراي پتانسيل مناسبي در حوزه برقابي است و 
مي توان با سرعت بخشيدن به انجام فازهاي مطالعاتي 
اجرا  به مرحله  را  متعددي  پروژه هاي  اول،    فاز  و 
نزديك كرد. نكته بعدي تامين مالي پروژه ها است كه 
اگر بتوان از منابع خارجي تامين نمود،   انتظار اجرايي 

شدن هر چه بيشتر طرح ها وجود خواهد داشت. 
به نظر اينجانب روند رشد فعاليت شركت فراب 
ايجاد و  در حوزه برقابي داخل كشور در صورت 
بزرگ،  نيروگاه هاي  از  متشكل  بسته اي  واگذاري 
كوچك و متوسط توسط شركت توسعه منابع آب و 
نيروي ايران، صعودي خواهد بود. تعريف و اجرايي 
افق  يك  ايجاد  به  منجر  مي تواند  بسته  اين  شدن 
بلندمدت در خصوص فعاليت در حوزه پروژه هاي 
برقابي داخل كشور شود و بالطبع امكان برنامه ريزي 
بلندمدت را براي شركت فراب فراهم كند. شركت 
انجام  اين فرصت، ضمن  از  نيز در قدرداني  فراب 
تامين  هماهنگي هاي  جهت  در  نياز  مورد  اقدامات 
مالي در صورت لزوم، مي تواند با نگاه روشن به آينده 
نسبت به تقويت زيرساخت هاي موجود اقدام كند كه 
نتيجه آن، ارتقاي برند فراب به عنوان طراح و سازنده 
تمامي اجزاي نيروگاه هاي برقابي در داخل و خارج از 

كشور خواهد بود. 

ظرفیت)مگاوات(مرحله

7813مطالعات شناخت

۶080مطالعات فاز 1

2279مطالعات فاز 2

نيروگاه هاي كوچك و متوسط
رمز ماندگاري شركت هاي فعال برقابي

مجيد
صمدي مجد *
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با توجه به نياز شبکه 
سراسري به تامين برق 
مطمئن و پايدار به ويژه 
در زمان اوج مصرف، 
نقش اين نوع تاسيسات 

در كنترل فركانس 
شبکه برق و تثبيت ولتاژ 
مختلف شبکه برق كشور 
مزاياي اين تاسيسات 
را خصوصا به دليل انرژي 
پاک و دوستدار محيط 
زيست بيش از پيش 
نمايان مي سازد.
 به لحاظ اقتصادي نيز 
نيروگاه هاي برقابي 
كوچك كامال مورد توجه 
و توصيه مي باشند، 
نيروگاه هاي برقابي 
بزرگ هم بر مبناي 
معيار فايده به هزينه 
مناسب، قابل ساخت و 
بهره برداري است

:جنابآقايمهندسستارمحمودي!لطفا
برايورودبهبحثوباتوجهبهتجاربيکهدر
دورانمدیریتهايقبليودرمدیریتمنابعآب
دروزارتنیروداشتید،مزایاومعایبنیروگاههاي
آبيرادرمقایسهباسایرنیروگاههابرایمانعنوان

نمایید؟
در  مي توان  را  برقابي  نيروگاه هاي  مزاياي 
تجديد پذير،  منابع  از  مطمئن  و  پاك  انرژي  توليد 
برق  سراسري  شبكه  نياز  به  سريع  پاسخگويي 
و  طوالني  برق،عمر  مصرف  اوج  زمان  در  به ويژه 
هزينه بهره برداري و نگهداري بسيار پايين، كنترل 
و  صنعت  شرب،  آب  تامين  به  كمك  و  سيالب 
كشاورزي، ايجاد جاذبه هاي گردشگري، باال بودن 
عدم  و  نيروگاه ها  ساير  به  نسبت  سيستم  راندمان 
حالي  در  اين  و  دانست  زيست  محيط  آلودگي 
هزينه  مثل  مواردي  به  هم  آن  معايب  كه  است 
طوالني  ساخت  زمان  و  باال  اوليه  سرمايه گذاري 
سد جهت راه اندازي و بهره برداري از نيروگاه هاي 
در  راندمان  و  انرژي  توليد  كاهش  بزرگ،  برقابي 
مشكالت  ايجاد  و  آبي  كم  و  خشكسالي  شرايط 
استهالك  و  روستاها  جابجايي  جمله  از  اجتماعي 

اراضي كشاورزي بر مي گردد.

:باتوجهبهبحثيکهارائهکردید،کفهترازو
بهکدامسمتاست؟آیامزایاينیروگاههايآبي

بیشترازمعایبآنهااست؟

برق  تامين  به  سراسري  شبكه  نياز  به  توجه  با 
مطمئن و پايدار به ويژه در زمان اوج مصرف، نقش 
اين نوع تاسيسات در كنترل فركانس شبكه برق و 
تثبيت ولتاژ مختلف شبكه برق كشور مزاياي اين 
تاسيسات را خصوصا به دليل انرژي پاك و دوستدار 

محيط زيست بيش از پيش نمايان مي سازد.
 به لحاظ اقتصادي نيز نيروگاه هاي برقابي كوچك 
نيروگاه هاي  كامال مورد توجه و توصيه مي باشند، 
هزينه  به  فايده  معيار  مبناي  بر  هم  بزرگ  برقابي 

مناسب، قابل ساخت و بهره برداري است.

در برق داخلي تقاضاي و میزانعرضه :
کشورایراندرچهوضعیتياستوچهبخشي
ازآنتوسطنیروگاههايبرقابيتامینميشود؟

با توجه به حدود 10,000 مگاوات ظرفيت در 
دست بهره برداري برقابي، 14  درصد ظرفيت نصب 
قابل  انرژي  10 درصد  حدود  و  كشور  كل  شده 
توليد )در شرايط سال آبي نرمال( سهم نيروگاه هاي 

برقابي از كل نيروگاه هاي كشور مي باشد.

:ازسال1346تاسال1375سهمانرژي
نسبت برقابي نیروگاههاي توسط شده تولید
نزولي روند یک کشور نیروگاههاي سایر به
رسیده به9درصد از36درصد و داشته مستمر
بهیک اینروند تاکنون ازسال1376 است،
روندصعوديتغییرکردهواینسهمبهحدود

و تغییرات این دلیل است، رسیده 13درصد
روندهارادرچهميدانید؟

با افزايش نياز مصرف شبكه سراسري به انرژي 
و نصب ظرفيت هاي حرارتي در شبكه، سهم توليد 
برقابي در بازه زماني سال 4۶ تا 75 كاهش داشته است 
ولي مجددا با عنايت به سياست هاي كالن برنامه ريزي 
انرژي و تكيه بر توان داخلي و عزم ملي در راستاي 

در گفتگو با ستار محمودي قائم مقام وزير نيرو مطرح شد

در تعيين ظرفيت هاي برقابي
 بايد تجديد نظر صورت گيرد

مهندس ستار محمودي چهره نام آشناي حوزه آب در ايران است؛ او  
دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی صنايع از دانشگاه صنعتی شريف 
و کارشناسی زمين شناسی از دانشگاه اصفهان بوده و تاکنون به عنوان 
مديرکل آب استان ايالم، مديرعامل و رييس هيات مديره شرکت آب منطقه 
اي غرب کشور، قائم مقام مجري تشكيل شرکت هاي آب و فاضالب کل کشور 
و معاونت بهره برداري اين شرکت، مديرعامل و رييس هيات مديره شرکت 
آب منطقه اي استان خراسان، مديرعامل و رييس هيات مديره شرکت آب و 
فاضالب استان تهران، مشاور وزير نيرو در امور آب و فاضالب، مديرعامل 

شرکت مديريت منابع آب ايران و مشاور وزير فعاليت کرده است.

همه اين سوابق و تجربه عميق مديريتي وي در حوزه مسائل آب،او 
را به شناختي جامع و کامل از دغدغه هاي اين حوزه و راه هاي برون 
ايران  در  آبي  برق  نيروگاه هاي  است.آينده  رسانده  بحران ها  از  رفت 
که  است  صنعت،موضوعي  اين  در  فعال  شرکت هاي  سرنوشت  و 
در گفتگوي پيش رو با قائم مقام وزير نيرو که تحرير 124 مقاله در 
کاربردي   - علمي  مراکز  در  تدريس  آب،  حوزه  در  مختلف  زمينه هاي 
وزارت نيرو، استاد مشاور پايان نامه تحصيلي رشته هاي مربوط به 
آب و عضويت در مجامع علمي و تخصصي ازجمله سوابق اجتماعی، 

فرهنگی، علمی و تخصصی اوست،در ميان گذاشته ايم. 
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با عنايت به منابع 
محدود آب ايران 

و ميانگين بارش و 
وضعيت روان آب 

در كشور و نيز اقليم 
در سال هاي اخير 

در حوضه هاي آبريز 
شش گانه كشور 

به ويژه حوضه آبريز 
خليج فارس، توسعه 
ظرفيت هاي برقابي 

در كشور مي بايست 
با دقت و مراقبت 

بيشتري انجام 
گرفته و نسبت به 

ظرفيت هاي موجود با 
برنامه ريزي مناسب 

در راستاي بهينه 
سازي واحدهاي 

قديمي حداكثر 
بهره برداري صورت 

پذيرد

برقابي،  شده  شناسايي  پتانسيل هاي  از  استفاده 
روند ساخت و ساز سدها و نيروگاه هاي كشور به 
واحدهاي برقابي اختصاص دارد. ادامه اين روند 
بستگي به سياست دولت در سرمايه گذاري و 
توسعه نيروگاه ها توسط بخش دولت و سرمايه 

گذاران دارد.

آبي منابع که مستحضرید جنابعالي :
نميتوان و ميباشد محدودي منابع ایران
احداث براي منابع این روي همیشه براي
سدونیروگاهحسابکرد؛حالباتوجهبه
اینمنابعمحدود،آیندهصنعتنیروگاههاي

برقابيراچگونهميبینید؟
و  ايران  آب  محدود  منابع  به  عنايت  با 
ميانگين بارش و وضعيت روان آب در كشور 
اقليم در سال هاي اخير در حوضه هاي  نيز  و 
آبريز  حوضه  به ويژه  كشور  شش گانه  آبريز 
در  برقابي  ظرفيت هاي  توسعه  فارس،  خليج 

كشور مي بايست با دقت و مراقبت بيشتري انجام گرفته و نسبت به ظرفيت هاي 
موجود با برنامه ريزي مناسب در راستاي بهينه سازي واحدهاي قديمي حداكثر 
بهره برداري صورت پذيرد. مطالعات اخير نشان مي دهد كه حدود 40  درصد 
روان آب هاي كشور كاهش يافته و اين بدان معناست كه در تعيين ظرفيت هاي 

برقابي نيز بايد تجديد نظر صورت گيرد.

:دراینبینتکلیفشرکتهایيکهدراینحوزهفعالندچهميشود؟
پیشنهادعملیاتيشمابهاینشرکتهاچیست؟

با عنايت به روند خصوصي سازي و ايجاد فضاي رقابتي در كشور و كسب تجربه 
در زمينه صنعت برقابي طي ساليان اخير با تغيير ماهيت شركت ها از اجرا به بهره برداري و 
تقويت شركت هاي دانش بنيان در امر ساخت تجهيزات برقابي و امكان توسعه صادرات 
خدمات مهندسي جهت ساير كشور ها به ويژه كشورهاي همسايه و كشور هاي آفريقايي 

در اين زمينه وجود داشته و قابل توسعه نيز خواهد بود.

نیروگاههاي ادامهساخت اساسا آیا :
براي اقتصادي صرفه داراي برقابي،

سرمایهگذارانميباشد؟
با عنايت به پتانسيل هاي در دست اجرا و در 
دست مطالعه مشروط بر تدقيق منابع اطالعاتي 
و لحاظ نمودن تغييرات اقليم طي ساليان اخير 
مي توان جهت سرمايه گذاري بخش خصوصي 
)بين  متوسط  ظرفيت هاي  مورد  در  به ويژه 
تا   1 )بين  كوچك  و  100مگاوات(  تا   10
قالب  در  سرمايه گذاري  برقابي  مگاوات(   10

EPCF,BOO,BOT صورت پذيرد.

:شماآیندهنیروگاههايبرقابيوصنعت
وابستهبهآنراچگونهارزیابيميکنید؟

دست  در  موجود  ظرفيت هاي  به  توجه  با 
صنعت  توسعه،  پنجم  برنامه  طي  اجرا 
نيروگاه هاي برقابي به عنوان يكي از منابع مهم 
اهميت  از  برق  نيرو در بخش آب و  وزارت 
ويژه و خاصي برخوردار بوده و با توجه به ساخت داخل نمودن تجهيزات 
و بومي سازي تكنولوژي اين صنعت در كشور امكان رشد و توسعه در اين 

صنعت همچنان خواهد بود.

:آیافکرميکنیدکهاساساممکناستبهعلتکمبودآب،حتي
همیننیروگاههايموجودهمروزيازکاربیفتند؟

منابع آب كشور خصوصا روان آب ها و سدها همواره از پتانسيل هاي توسعه 
و حفظ توسعه كشور مي باشند، با توجه به نوسانات آبي و تغييرات اقليم آب و 
هوايي بهره برداري از نيروگاه ها هم مي بايد به تناسب مديريت شود. تكنولوژي 
نيروگاه هاي برقابي هم به لحاظ ارتقاي راندمان با توجه به روزآمد شدن دانش 
و تجارب بشري قابل تغيير است. به هرحال صنعت نيروگاه هاي برقابي وابسته 
و تابعي از پتانسيل روان آب هاي كشور است و مي بايد متناسب با دو مولفه 

فوق مديريت گردد. 

شهريور- مهر 1392 - شماره 34



درست است كه 
واحد هاي برقابي 
صدمه هايي براي  
محيط زيست 
دارد ، اما در مجموع 
با محيط زيست 
سازگار است و در 
استانداردها به عنوان 
برق سبز شناخته 
مي شود. اكنون بيش 
از 70 درصد درآمد 
بخش آب كشور 
عطف به واحدهاي 
برق آبي است. 
واحد هاي برق آبي 
نقطه مشترک بين 
برق و آب كشور 
هستند بنابراين 
از يك تکنولوژي 
منعطف و ويژگي 
خاصي برخوردار 
است و تامين كننده 
نياز هر دو بخش آب 
و برق است. بنابراين 
نقش بسيار توانمند 
و پايدارساز دارد

24

به ورود براي لطفا نیا! کرم آقاي :جناب
بحثخودتانرامعرفينماییدوازسوابقتاندر

حوزهصنعتبرقکشوربگویید؟
از سال ۶0 بنابر ضرورت هايي كه در حوزه ستاد 
آب كشور داشتيم به ستاد شركت مديريت منابع آب 
سازي  توانمند  و  ساختار سازي  درحوزه هاي  ايران 

ظرفيت هاي برقابي كشور مامور شدم. از سال 74 بنابر 
ضرورت تقاضاي بخش آب كشور، جهت راهبري و 
مديريت يك بخش در سد و نيروگاه امير كبير مستقر 
شدم و مدت ۶ سال در فاز بهره برداري در آنجا به 
خدمت رساني مشغول بودم. در دهه 80 ، ساختاري 
فرادست در ستاد مديريت آب كشور ايجاد شد كه 

در اين نهاد، امور متصدي گري راهبري و مديريت را 
در حوزه بهره برداري و توسعه ظرفيت هاي آبي كشور 
خدمت دوستان داشتيم. جدا از بحث ساختاري كه 
مطرح شد، كارهاي خوب و مناسبي در سطح معاونت 
صورت گرفت و همچنين هدايتهايي از اين نقطه به 
سمت شركت هاي پيمانكاري در حوزه بهره برداري و 

گفتگو با مدير كل دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي وزارت نيرو

برند دانش و اعتبار فراب 
برند نيروگاه برقابي است

»درست است که واحد هاي برقابي صدمه هايي براي  محيط زيست 
دارد ، اما در مجموع با محيط زيست سازگار است و در استانداردها به 
عنوان برق سبز شناخته مي شود. اکنون بيش از 70 درصد درآمد بخش 
آب کشور عطف به واحدهاي برق آبي است. واحد هاي برق آبي نقطه 
مشترک بين برق و آب کشور هستند بنابراين از يك تكنولوژي منعطف 
و ويژگي خاصي برخوردار است و تامين کننده نياز هر دو بخش آب و 
برق است. بنابراين نقش بسيار توانمند و پايدارساز دارد«؛ اينها چكيده 

ديدگاه و موضع غالمعلي کرم نيا مدير کل دفتر برنامه ريزي کالن برق 
و انرژي وزارت نيرو درباره نيروگاه هاي برقابي است.نيروگاه هايي 
که بنا به عللي مختلف،آينده آنها با يك عالمت سوال بزرگ مواجه شده 
از  يكي  بزرگ،به  سوال  عالمت  اين  به  پاسخگويي  روزها  اين  و  است 
دغدغه هاي فعالين اين صنعت تبديل شده است.در گفتگويي که در ادامه 
اي ديگر پرداخته شده  از جنبه  اين دغدغه ملي  به  خواهيد خواند هم 
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چون افزايش 
ظرفيت هاي حرارتي 

بستگي به ميزان 
رشد تقاضا دارد، 
خوشبختانه اين 

ظرفيت ها در داخل 
كشور با توجه به 
تکنولوژي موجود 

در كشورقابل 
بررسي است و هيچ 
مشکلي در ساخت 

ايجاد نمي شود. 
آنچه كه ما را در 

بحث برنامه ريزي و 
توسعه ظرفيت هاي 

تحقيقاتي محدود 
مي كند ، يك المان 
اساسي به نام آب 
است. وگرنه ما در 
بحث هاي حرارتي 

از اين بابت مشکل 
زيادي نداريم زيرا 
انرژي اوليه براي 

استفاده از اين 
ظرفيت ها با توجه به 

منابع موجود كشور 
فاز ريسك پذيري 
قابل تعريف نيست

توسعه نيروگاه برقابي صورت مي گرفت، شركتهايي 
نظير توسعه منابع آب و نيرو، شركت آب منطقه اي 
توسعه و  آنها در دست  برخوردي  كه ظرفيت هاي 
در دست بهره برداري است و پيمانكاران عزيزي كه  
در اين حوزه كار مي كردند از جمله شركت فراب 
آنها در جهت تسهيالت صورت  كه مساعدت هاي 
مي گرفت.  از سال 89 مجددا به بخش برق در وزارت 
نيرو برگشتم و  اكنون حدود دو سال و نيم است كه 
.به عنوان مدير كل دفتربرنامه ريزي كالن برق و انرژي 
وزارت نيرو در خدمت دوستان مشغول به فعاليت 
هستم. به هر حال در اين 30 سالي كه در اين مجموعه 
پشت سرگذاشتيم چه در بخش برق و چه در بخش 
آب، توليد برق حرارتي يا بحث برقابي ها ارائه خدمات 

مي كردم.

در برق داخلي تقاضاي و عرضه میزان :
کشورایراندرچهوضعیتياستوچهبخشياز

آنتوسطنیروگاههايبرقابيتامینميشود؟
درحال حاضر ظرفيت هاي منصوبه كشور نزديك به 
70,000 مگاوات است كه نيروگاه هاي برقابي سهم 14 
در صدي را دارد يعني تقريبا سهم 10,000 مگاواتي و 
علي رغم سهمي كه در اين سبد عرضه تعريف شده 
است،  نيروگاه قابليت هاي مهمي در شبكه دارد و از 
جهت فني و اقتصادي كه براي آن قابل تعريف است، 
پاسخگويي  قابل  بحران شبكه،  در شرايط  مي تواند 
باشد. از نظر من و همكارانم كه در اين زمينه فعاليت 
داشتيم بايد مطرح كنم كه ظرفيت هاي نيروگاه هاي 
برقابي بسيار قابل اتكا و مناسب است كه مي بايست 

سهم آن در سبد انرژي كشور توسعه يابد.

:چقدرميتواندتوسعهپیداکند؟
طبق آمار بيان شده است، تقريبا ۶000 مگاوات در 
دست اجراست. اميدواريم برخي از آن پروژه ها در 
پايان امسال يا سال آينده به پايان برسد و بهره برداري 
شود. به غير از 1۶,000 مگاوات نزديك به 21,000 
مگاوات ظرفيت هاي مطالعه شده وآماده  اجرا داريم و 
4000 مگاوات ظرفيت هاي در دست مطالعه و در فاز 
شناخت داريم. مجموعا 41,000 مگاوات پتانسيل هايي 
قابل  كشور  برق  آتي  سبد  در  مي شود  عرضه  كه 

برنامه ريزي هستند.

:باتوجهبهاینکهنیروگاههايبزرگبرقابي
بهرهبرداريشدندیادرحالبهرهبرداريهستند،
نیروگاههایي چه شامل مگاوات 25.000 حدود

ميشود؟
مگاوات   21,000 از  مگاوات   5,000 تنها 
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي هستند. در واقع مي توان 
گفت اين ها چرخ لنگر هايي هستند كه مي توانند براي 

پايداري شبكه بسيار مفيد و موثر واقع شوند. 

:باتوجهبهبرنامهریزيهایيانجامشدهدر
صورتيکهمعضلکمآبيتداومپیداکندونگاه
بهآسماننداشتهباشیمميتوانیمخوشبینباشیم

که25.000مگاواتمطرحشدهمحققميشود؟
اين يك اتفاقي است كه چند سال است كه پشت 
سر گذاشتيم.اين اتفاقات تنها محدود به ايران نبوده 
است بلكه در شرايط اقليمي جهان تغييراتش را گذاشته 
است در اين صورت اين كاهش بارش مي تواند در 
بحث تامين انرژي اثر گذار باشد. اما بايد در نظر داشت 
كه ما دو نياز آن شبكه را بايد در نظر بگيريم، تامين 
انرژي و ديگري ايجاد ظرفيت. ميزان انرژي توليدي 
ارتباط كامال مستقيمي با ميزان حجم آب ذخيره شده 
در پشت سدها يا ميزان جريان آب رودخانه  دارد. اما 
به جهت تامين ظرفيت ها، نمي تواند اثرات زيادي  بر 

برنامه ريزي ظرفيت هاي قابل اجرا داشته باشد.

:درحرارتيچهمیزانظرفیتداریم؟
به  بستگي  حرارتي  ظرفيت هاي  افزايش  چون 
ظرفيت ها  اين  دارد، خوشبختانه  تقاضا  رشد  ميزان 
در  تكنولوژي موجود  به  توجه  با  در داخل كشور 
كشورقابل بررسي است و هيچ مشكلي در ساخت 
ايجاد نمي شود. آنچه كه ما را در بحث برنامه ريزي 
و توسعه ظرفيت هاي تحقيقاتي محدود مي كند ، يك 
المان اساسي به نام آب است. وگرنه ما در بحث هاي 
حرارتي از اين بابت مشكل زيادي نداريم زيرا انرژي 
اوليه براي استفاده از اين ظرفيت ها با توجه به منابع 
موجود كشور فاز ريسك پذيري قابل تعريف نيست. 
حال اگر سوال شما در اين زمينه باشد كه در سبد 
بايد  مي گيرد؟  قرار  كجا  حرارتي ها  جايگاه  عرضه ، 
مطرح كنم كه در برنامه ريزي ايجاد شده و تدوين شده 
افق سي ساله،  سهم انواع منابع در اين سبد كامال با 
توجه به شرايط و محدوديت هاي پيش رو تعريف 
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شده است. با توجه  سناريوهاي احتمالي آينده كه با 
آن مواجه هستيم سهم برقابي ها در كل سبد تحليل 
ارزش انرژي كشور،  تقريبا يك سهم 25 درصدي 
است با يك كف 17 درصدي. عوامل متنوع نسبت به 
تامين طراحي سبد از جمله رشد تقاضا، مسائل زيست 
محيطي، مسائل تكنولوژي، بحث قيمت عاملهاي اوليه 
انرژي و قيمت سوخت پارامترهايي هستند كه تعيين 

مي كند كه آن سبد چگونه طراحي مي شود.
همانطور كه در برنامه هاي تنظيم شده مطرح شد، 
يك سطح 25 درصدي از كل منابع قابل تامين براي 
برقابي ها در يك افق سي ساله تعريف شده است. 
بنابراين از كل نياز شبكه براي تامين انرژي و پاسخ به 
نياز متقاضيان سهم 14 در صدي امروز در يك افق سي 

ساله،  به مرز 25 درصد خواهد رسيد.

:یعنياگراالن14درصداستدرافقدید
شمادربدترینحالت17درصدوبهترینحالت

25درصداست؟
با توجه به موضوعي كه مطرح كردم  بين 17 تا 
25 درصد بستگي به سناريويي دارد كه ما آن را در 
پيش داريم. فرض كنيد كه اگر قيمت عامل انرژي 

رشد  بودن  توجيه  بنابراين  كند،  پيدا  زيادي  رشد 
ظرفيت هاي اقتصادي و فني در توسعه ظرفيت هاي 
برقابي، صحيح است. بنابراين ظرفيت ها مي تواند رشد 
پيدا كنند. در اين حالت در سبد محاسبات ارزي يا فني 
و اقتصادي، عامل هاي تعيين كننده  و متنوعي است كه 
طراحي مي شود. خوشبختانه همان طور كه بيان كردم 
ظرفيت هاي كشور به جهت منابع مطالعه و شناسايي 

شده 41,000 مگاوات است.

ایران :جنابعاليمستحضریدکهمنابعآبي
برايهمیشه نميتوان منابعمحدوديميباشدو
روياینمنابعبراياحداثسدونیروگاهحساب
کرد؛حالباتوجهبهاینمنابعمحدود،آیندهصنعت
نیروگاههايبرقابيراچگونهميبینیدبهنظرميرسد
این آیا ميکنید صحبت خوشبیني با شما که

خوشبیني،واقعياست؟
بله واقع بينانه است، زيرا ما بايد تغيير و تحوالت 
پيش رو در آينده را پيش بيني كنيم. وضعيت اقليمي و 
آب و هوايي در كشور ما محدود به چند دهه گذشته 
نيست،  بلكه يك بازه زماني طوالني مدت است. پنجاه 
سال پيش كه بحث هاي توسعه ظرفيت هاي امروزي 

كشور از جمله برق و به ويژه برقابي ها ترسيم شد، با 
توجه به منابع قابل اطمينان و قابل دسترس برقابي، 
25,000مگاوات فوق ترسيم داشتيم. 25,000 مگاوات 
شناسايي شده، تنها در شش حوضه اصلي آبريز كشور 
از جمله خليج فارس و درياي عمان بوده است و 
در ساير حوضه ها شناسايي و انجام مطالعاتي صورت 
نگرفته است. اما در اين سه دهه گذشته،  وضعيت 
توسعه مطالعات به گونه اي انجام شد كه برخي از اين 
ظرفيت ها مورد بازبيني وبازشناسي قرار گرفت و اين 
افزايش ظرفيت ها حاصل همين مطالعات است. در 
پنجاه سال پيش هيچ نگاه و رويكردي به ظرفيت هاي 
كوچك نبوده است و  صرفا جهت منابع بزرگ آبي 
و برقابي قابل دسترس بوده است كه ترسيم 25,000 
مگاوات را به دنبال داشته است. لذا اين تفاوتي كه قابل 
دسترس است در اين حوزه مطالعات قرار مي گيرد. 
مطالعه  ظرفيت هاي  و  نقاط  همه  شناسنامه  و  عدد 
شده موجود است و ما اطالعاتي را از ساير نهاد ها بر 
اساس مكانيزم طراحي شده جمع آوري مي كنيم و بر 
اساس اين اسناد اطمينان بخش و قابل دسترس، نظام 

برنامه ريزي را طراحي مي كنيم. 
در واقع بايد مطرح كنم كه ما عادت كرديم در 

همانطور كه در 
برنامه هاي تنظيم 
شده مطرح شد، يك 
سطح 25 درصدي از 
كل منابع قابل تامين 
براي برقابي ها در 
يك افق سي ساله 
تعريف شده است. 
بنابراين از كل نياز 
شبکه براي تامين 
انرژي و پاسخ 
به نياز متقاضيان 
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امروز در يك افق 
سي ساله،  به مرز 
25 درصد خواهد 
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پروژه هاي بزرگ فعاليت كنيم و به پروژه هاي بزرگ 
موجوديت ببخشيم. در صورتي كه شناسايي پروژ ه هاي 
كوچك از نظر ظرفيت هاي اقتصادي و مسائل امنيتي،  
هم مناسبتر و هم بهتر هستند و از جهت كاهش تلفات 

شبكه بسيار موثر هستند.
و  برنامه ها  از  يكي  كوچك  ظرفيت هاي  توسعه 
رهاوردهاي مطرح شده توسط وزارت نيرو در دولت 
يازدهم است. به عنوان مثال از سرمايه گذاران جهت 
سرمايه گذاري در اين زمينه دعوت مي كنيم و همچنين 
با هدايت كردن،  به آنها در اين زمينه جهت  مي دهيم. 
قانون برنامه پنجم در برنامه انرژي هاي تجديد پذير، 
انرژي هايي  كه در نگاه گذشته به عنوان ظرفيت هاي 
ذخيره نه چندان قابل اطمينان به نظر مي رسيد، رويكرد 
ويژه اي دارد. در اين رويكرد قانون گذار با توجه ويژه 
اي كه در برنامه پنجم و همچنين در برنامه قانون ساالنه 
دارد تمام ظرفيت هاي كوچك ناديده را مورد توجه 
قرار مي دهد. همچنين بحث تسهيالت و گشايش ها 
را مطرح كرده است. در نظر بگيريد در جريان يك 
رودخانه يك كيلو وات برق توليد كنيم در اين صورت 
اگر بتوانيم نياز انرژي برق يك خانوار روستايي را 
تامين كنيم توانسته ايم  به پارامتر هاي اقتصادي نيز 

توجه داشته باشيم. در گذشته به دليل فراواني منابعي كه 
داشتيم، سياست و رويكردمان جهت دسترسي به منافع 
بزرگ بوده است، امروزه به جهت مسائل اقتصادي 
و تكنولوژي قابل دسترس شرايط تغيير كرده است. 
خوشبختانه امروز، در زمينه طراحي توربين هاي آبي 
و توربين هاي كوچك و همچنين طراحي در زمينه 
سيستم هاي كنترل فعال هستيم از جمله گاورنر كه 
همواره يكي از معضالت و مشكالت صنعت برقابي 
به جهت تامين از خارج بوده است، اين مسائل جزو 
دانش هاي فني است كه كشور مي تواند از آن بهره ببرد.

در  مديريت  و  شده  تضمين  دانش هاي  اين  لذا 
بحث دانش است كه مي تواند تكنولوژي را در بحث 
ساخت و بهره برداري پيش ببرد و با كاهش دادن 
اين مواردي  كند.  را آسان تر  بهره برداري  قيمت ها،  
كه مطرح شده در واقع  فرصت هايي  است كه پيش 
روي صنعت برقابي ست و بر اساس اين رويكرد،  
كه  مي دهد  انجام  را  الزم  حمايت هاي  قانون گذار 
منجر به توسعه ظرفيت ها مي شود. من به اين موضوع 
خوش بين هستم، همان طور كه مي دانيد چين يكي از 
پنج كشوري است كه مي تواند 50 درصد سهم توليد 
برقابي هاي دنيا را با 4 كشور ديگر تامين مي كنند و تنها 

40,000 مگاوات تامين انرژي عظيمي از نيروگاه هاي 
آبي كوچك دارد. يعني هر نقطه اي كه بتوان انرژي را 
در دست گرفت، رويكرد جهاني تامين انرژي در آن 
راستا قرار مي گيرد. بنابراين دولت ها بايد كمك كنند، 
سوبسيد بپردازند كه روند انرژي مستمر باشد .به عنوان 
مثال كشور در حوزه صنعت بادي نيز فعاليت دارد و 
اين سرمايه را هدايت مي كند تا بتواند در اين راستا 

سرمايه گذاري كند.

:ماامروزچهمیزانمازادداریم؟
بايد  برق،  توليد  از  اطمينان  حاشيه  يك  براي 
بتوانيم  تا  باشيم  داشته  مناسب  ذخيره  20 درصد 

پاسخگوي نياز ها باشيم. 

شده برنامهریزي چه ظرفیتي چنین براي :
است؟

زماني كه ظرفيت ايجاد مي شود عالوه بر تامين 
نظر  در  نيز  صادراتي  و  اقتصادي  مباحث  نياز 
گرفته مي شود. امروزه ما با هفت كشور مجاور در 
همسايگي مبادالت انجام مي دهيم و به پنج كشور 
آذربايجان،  در  نخجوان  مانند  مي كنيم  صادر  برق 

تركمنستان، عراق، ارمنستان، پاكستان، افغانستان. 
عمده صادرات ما در سال گذشته به دليل نيازي كه 
كشور عراق اعالم كرده بود به اين كشور بوده است 
بنابراين مي توانيم پس از تامين داخل،  با استفاده بهينه 
فرصت از مازاد، در حوزه اقتصادي  مبادله داشته باشيم.
خوشبختانه ايران به دليل وضعيت توليد برق در 
غرب آسيا جايگاه خاصي دارد. ظرفيت كشور ما با 
توجه به منابع موجود، توان مهندسي و پاسخ به تامين ، 
مي تواند در هدف گذاري ما در جهت اتصال با ساير 
كشورها از جمله آفريقا و اروپا موثر باشد. و اين تقاضا 
در راستاي تزايد انرژي گام بر مي دارد.  بنابراين ما بايد 
از اين فرصت ها به خوبي استفاده كنيم و در اين راستا 
بايد حمايت ويژه اي از صنعت برقابي در سياست هاي 

صنعت برق كشور، صورت پذيرد.

27
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:شمافکرميکنیدمهمترینمشکليکهدر
دارد وجود بالقوه ظرفیتهاي این کردن بالفعل

چیست؟
منابع  محدوديت  بحث  بود،   مطرح  كه  آنچه 
مالي ست كه منجر به تغيير رويكرد شد. با توجه به 
اجراي اصل 44 و حضور منابع بخش خصوصي در 
اقتصاد جامعه، تامين اجراي  مالي پروژه ها از منابع 
پيدا كرد.  تدريج كاهش  به  عمومي توسط دولت،  
تعاوني و  اين فرصت هاي سرمايه گذاري در بخش 
در بخش هاي خصوصي به بخش هاي عمومي داده 
مي شد و نتيجه خوبي هم به همراه داشت؛ اما تغيير در 
وضعيت اجرايي همواره تاخيري را در تحقق نيازهاي 
اجرايي پروژه ها به دنبال دارد. فرض بفرماييد تمايلي 
كه شركت فراب در سرمايه گذاري دارد حاصل تغيير 
نگرش رويكردي است كه در اقتصاد برقابي ها رخداده 
است و فرصتي را براي بخش خصوصي فراهم كرده 
است.بنابراين اميدورايم كه اين تاخير در تامين مالي با 
توجه به جابه جايي و تنوع در منابع مالي اصالح شود.

:باتوجهبهصحبتهايشما،اینطوربهنظر
ميرسدکهغیرازبحثماليمشکالتوموانع

زیادينخواهیمداشت؟
مشكلي  هيچ  تكنولوژي  و  فناوري  نظر  از  خير 
نخواهيم داشت. همانطور كه مطرح كردم صنعت 
برقابي در كشور از سال 133۶ به عنوان  اولين طراحي 
نيروگاه هاي آبي شروع به فعاليت كرد در نتيجه اين 
كشور يك دانش و سبقه تقريبا 50 ساله را در صنعت 
برقابي دارد. امروزه بيش از 80 درصد تجهيزات نيروگاه 
برقابي در كشور ساخته مي شود و با افقي كه من به 
عنوان يك فرد صنعت گرا در بخش برقابي مي بينم، 

در  برقابي  صنعت  تجهيزات  ساخت  كه   اميدوارم 
كشور  تا  مرز 90 و 95 درصد محقق شود.

صحبت هايم  در  كه  مهمي  بسيار  موضوع  دو 
مطرح كردم بحث گاورنر و توربين است، همكاران 
شما در فراب و موسسات پشتيبان پژوهشي در اين 
زمينه فعاليت كردند و طراحي هاي اوليه و پژوهشي 
هم صورت گرفته و ساخت هم محقق شده است و 
همچنين در سنوات گذشته بنا به نياز به جايگزيني 
برخي از قطعات مهم از جمله توربين، ساخت پره هاي 
توربين آبي در نيروگاه ها، از جمله نيروگاه سد دز 
يك تجربه تقريبا 10 ساله را نيز در اين زمينه داريم. 
همانطور كه بيان كردم از نظر دانش در اين زمينه 
هيچ مشكلي نخواهيم داشت. با توجه به رويكردي 
كه صنعت برقابي در كشور به آن حادث شده است 
نه تنها اين صنعت تعيين كننده نياز داخل است بلكه 
نيازهاي مطرح  تامين  به منظور  پايگاهي است  يك 
شده.  رفتارهاي پيمانكاران و  فعاليت آنها در سطح 
استاندارد هاي بين المللي و حضور مديران كارآمد  و 
با اخالق در سطح مديريتي،  نگرش مثبتي را در اين 
زمينه به دنبال داشته است. در چند نمونه بازديدي كه 
در بازسازي نيروگاه تانا دركنيا داشتم، با هم صحبتي 
تكنولوژي،  به  عالقه  متوجه  كنيايي ،  همكاران  با 
استانداردهايي كه لحاظ شده بود و در اختيارشان قرار 
گرفته است شدم. در واقع رضايت و راحتي اپراتور 
بهره بردار، از نيروگاه و به ويژه مناسباتي كه پيمانكار 
در آن مقطع با كارفرما داشت همه نشان از رضايت 
كمال و تمام بود و بسيار عالقه مند بودند كه پروژه هاي 

ديگرشان را نيز به فراب بسپارند.
دراين  گذشته  سال هاي  در  كه  رصديابي  در  ما 
ظرفيت ها داشتيم،  به اين نتيجه رسيديم كه اكنون 
كشور مي تواند با توجه به تقاضاي مطرح شده در اين 

صنعت، پايگاهي براي بحث هاي آكادميك داشته باشد، 
چندين سال پيش موافقت نامه اي در خصوص آكادمي 
صنعت برقابي، فراهم شد كه بتوانند ادامه تحصيالت 
را در مقطع فوق ليسانس براي صنعت و نيروگاه برقابي 
ايجاد كنند. توسعه دانش و انتقال فناوري در كشور، با 
توجه به سرمايه صنعت برقابي، يك دانش و سرمايه 
گران قدري ست كه مي تواند به عنوان صادرات دانش 
و مسائل نرم افزاري مورد توجه قرار گيرد.  من معتقدم 
كه اين ظرفيتي است كه صنعت گرايان و پيمانكاران 
وهمچنين موسسات فعال در اين صنعت بايد به آن 

متعهد باشند.
فايل  يك  كه،  كنم  مطرح  بايد  خالصه  طور  به 
وسيعي از ظرفيت هاي حوزه دانشي صنعت برقابي در 
كشور موجود است. درطي 10 سال گذشته بسياري از 
كارشناسان خبره ما رفتند و دوباره جايگزيني صورت 
از جهت دانش و  نقطه صادرات  اين  گرفته است. 
نگرفته است و  از سوي سازمان ها صورت  سرمايه 
كامال با توجه به تمايالت فردي خود افراد صورت 
گرفته است. امكان جذب اين افراد عطف به سرمايه اي 
بوده است كه به عنوان دانش در ذهن آنها اندوخته و 
تبديل به تجربه شده است. من به صنعت برقابي ايمان 
كامل دارم كه به عنوان ظرفيت قابل توسعه و قابل اتكا 
مي تواند تامين نياز داخل ودر واقع پاسخگو به نياز 

برون مرزي باشد.

:همانگونهکهاشارهکردید،فراببهعنوان
درحوزههاي برقابي، اصليحوزه پیمانکار یک
دیگرينیزمثلریليو...درحالفعالیتاستو
ایننشانميدهدکهفراببهایننتیجهرسیدهاست
کهنميتواندتنهابهحوزهبرقابياتکاکند.بهنظر
شماآیندهشرکتهايدیگريکهدراینحوزهفعال

 درطي 10 سال 
گذشته بسياري از 
كارشناسان خبره 
ما رفتند و دوباره 
جايگزيني صورت 
گرفته است. اين 
نقطه صادرات از 
جهت دانش و 
سرمايه از سوي 
سازمان ها صورت 
نگرفته است و 
كامال با توجه به 
تمايالت فردي خود 
افراد صورت گرفته 
است. امکان جذب 
اين افراد عطف به 
سرمايه اي بوده 
است كه به عنوان 
دانش در ذهن آنها 
اندوخته و تبديل به 
تجربه شده است. 
من به صنعت برقابي 
ايمان كامل دارم كه 
به عنوان ظرفيت 
قابل توسعه و قابل 
اتکا مي تواند تامين 
نياز داخل ودر واقع 
پاسخگو به نياز 
برون مرزي باشد
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هستندچهميشود؟
سياست يك بنگاه اقتصادي اين نيست كه تنها در 
يك حوزه فعال باشد، بهتر است هرجا كه فرصتي 
برايش ايجاد مي شود از آن فرصت بهترين بهره را ببرد. 
زيرا فرصت هاي پيش رو فرصت هاي متغيري است و 
فرصت هاي يكساني نيست. گرچه در هدف گذاري و 
برنامه ريزي، يك فيلد را به عنوان مبنا قرار مي دهد اما 
ورودش به حوزه هاي ديگر كامال منطقي است و در 
اين صورت اين سازمان مي تواند يك سازمان پويا و 
فعال باشد. و ظرفيت هاي دانش شركتهايي مانند فراب 
و مپنا حتما نبايد محدود به يك حوزه كاري باشد زيرا 
اين وضعيت ورود به اين حوزه ها نوسانات سينوسي 
ديگري را نيز با خود دارد همانطور كه به آن اشاره 
كرديد ورود فراب در صنعت ريلي، كنترل و انرژي 
به عنوان مثال طرح شبكه هوشمند و همچنين ورود 
شركت مپنا  به عنوان سازمان ساختاري فعال در حوزه 
توليد برق، در صنعت نفت، گاز و پتروشيمي از نظر 
اقتصادي يك حركت هوشمندانه و منطقي است. اگر 
توجه داشته باشيد فراب و شركت مپنا، در ابتداي ورود 
به ساختارهاي صنعت توليد برق، هيچ گرايش و نگاهي 
به صادرات دانش نداشتند و با گذشت زمان متوجه 
شدند كه با انتشار و صادر كردن ظرفيت ها مي توانند 
منافعي به دست آورند و اعتباري براي صنعت برقابي 
در كشور ايجاد كنند. در واقع  اين حركت سينوسي 
درخواست از بيرون است كه  حكم مي كند كه مي توان 
در اين منحني سينوسي تقاضا فعاليت هاي ديگري نيز 
متصور شد. اما برند دانش و اعتبار فراب، برند نيروگاه 
برقابي است و در واقع با برق و آبي شناخته مي شود. 
انشااهلل كه سياست هاي بنگاه داري فراب اينگونه باشد 
كه در بخش هاي ديگر بتواند فعاليت  داشته باشد. فراب 
در توسعه ظرفيت هاي حرارتي نيز فعاليت دارد و ما 
احساس مي كنيم كه بتواند به عنوان رقيب شركت هاي 
فعال در اين حوزه فعال باشد. همان طور كه بيان كردم 
رقابت كردن در عرصه هاي مختلف اقتصادي ضعف 
نيست و مزيت است و دليل بر اين نيست كه چراغ 
بيرون خاموش شده است يا تقاضايي وجود ندارد؛ 
بلكه دقيقا متاثر از شناسايي دقيق شرايط پيش رو و 
حركت رو به پيش يك بنگاه براي تحقق ماموريت ها 

و منافع اقتصادي اش است.

برقابيرا نیروگاههاي برق تولید :شمادر
انتخابميکنیدیانیروگاههايحرارتي؟

اين انتخاب بستگي به پارامتر هاي مختلف دارد، 
آنچه كه به عنوان سياست در وزارت نيرو تعريف شده 
عالوه  است.  تجديد پذير  انرژي هاي  به  توجه  است 
بر برقابي ها، بادي ها، خورشيدي ها  نيز در اين بسته 
انرژي تجديد پذير قرار مي گيرند. با توجه به رده بندي 
ظرفيت هاي كشور، از نظر اقتصادي نيروگاه هاي برقابي 
مقرون به صرفه هستند زيرا تكنولوژي ساخت آن را 
در كشورفراهم داريم. گرچه در صنعت باد نيز اقدامات 

موثري انجام شده است و در آينده نزديك ساخت 
واحد هاي 2 مگاواتي بادي صورت مي پذيرد.

در که کارتان اتاق عکس انتخاب پس :
پشتسرتانقراردارد،انتخابدرستينیستچون
اولویتشماچیزدیگرياستاماعکسدیگريرا
دراینجاقراردادهایدوآنهمتصویریکنیروگاه

حرارتياست.
همكاران  سليقه  عكس ها  انتخاب  خنده(اين  )با 
در چيدمان عكس ها و تصاوير است. اما اين عكس 
بيان كننده حساسيت هاي نوع نيروگاه در سبد اعضاي 

انرژي از نگاه نظام برنامه ريزي كشور است.
نيروگاه برقابي در دو بخش كنترل فركانس و توليد 
راكتيو فعال است. به اين منظور كه واحد هاي برقابي 
هم مي تواند برق اكتيو تامين كند و هم برق راكتيو. 
ما در واحدهاي حرارتي نمي توانيم چنين ساختار و 
برنامه فيزيكي را داشته باشيم. واحدهاي برقابي چرخه 
اصلي شبكه است به اين منظور كه اگر مشكلي براي 
شبكه ايجاد بشود، واحدهاي برقابي بزرگ به دليل 

قابليت هاي مناسبي كه دارند مشكل را حل مي كنند.
 همان طور كه در مقاله شماره پيش نشريه فراب 
از  شبكه  نياز  به  پاسخ  در  باال  سرعت  شد  مطرح 
نيروگاه هاي برقابي است كه مي تواند به شبكه روشنايي 
مي بخشند. مثال در حدود 5 تا 10دقيقه اولين واحد 
راه اندازي  نقش  عموما  و  شوند  مدار  وارد  مي تواند 
تامين برق شبكه را پس از وقوع حوادث دارد. وقتي 

كه نيروگاه هاي حرارتي ما طي فرايندي از مدار خارج 
شوند يك فرآيند و سيكل كامال طوالني را پيش رو 
دارد. اكنون نزديك به 5,000 گيگاوات ظرفيت هاي 
منصوبه در دنيا است كه نزديك به 1000 گيگاوات 
حدود  سهم  يك  يعني  است.  برقابي  بحث هاي  آن 
20 درصد را داراست و همانطور كه بيان كردم در 
ظرفيت هاي طراحي شده كشور در نظام برنامه ريزي 
بيان مي شوند  و اين 20 درصد نقش بسيار پايدار كننده 

دارد.
پس بنابراين الزامات در اين ظرفيت همان مسائل 
فني و اقتصادي است كه چه نوع نيروگاهي با چه 
نوع ظرفيتي طراحي و نصب بشودو ما به ازاي برقي 
كه  از نيروگاه هاي آنها مي گيريم هزينه هاي اجتماعي 
كمتري را تحميل مي كند. به همين جهت اين واحد ها 
برق  چون  هستند  برخوردار  بهتري  ويژگي هاي  از 
به  را  اجتماعي  هزينه هاي  حرارتي،  توسط  توليدي 
دنبال دارد. البته درست است كه واحد هاي برقابي 
صدمه هايي براي محيط زيست دارد ، اما در مجموع با 
محيط زيست سازگار است و در استانداردها به عنوان 
برق سبز شناخته مي شود.  اكنون بيش از 70 درصد 
درآمد بخش آب كشور عطف به واحدهاي برقابي 
است. واحد هاي برقابي نقطه مشترك بين برق و آب 
كشور هستند بنابراين از يك تكنولوژي منعطف و 
ويژگي خاصي برخوردار است و تامين كننده نياز هر 
دو بخش آب و برق است. بنابراين نقش بسيار توانمند 

و پايدارساز دارد.
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واحدهاي برقابي 
چرخه اصلي شبکه 
است به اين منظور 

كه اگر مشکلي براي 
شبکه ايجاد بشود، 

واحدهاي برقابي 
بزرگ به دليل 

قابليت هاي مناسبي 
كه دارند مشکل را 

حل مي كنند.
 همان طور كه در 

مقاله شماره پيش 
نشريه فراب مطرح 
شد سرعت باال در 
پاسخ به نياز شبکه 

از نيروگاه هاي 
برقابي است كه 

مي تواند به شبکه 
روشنايي مي بخشند. 

مثال در حدود 5 تا 
10دقيقه اولين واحد 

مي تواند وارد مدار 
شوند و عموما نقش 

راه اندازي تامين 
برق شبکه را پس از 

وقوع حوادث دارد
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كل ظرفيت شناسايي 
شده حدود 30.000 
مگاوات است و 
حدود 24.000 
مگاوات آن را با 
توجه به پتانسيل هاي 
شناسايي شده 
مي توان بهره  برداري 
كرد از اين 24.000 
مگاوات 10.000 
مگاوت وارد مدار 
شده است و 
14.000 مگاوات 
ديگر در دست 
ساخت و مطالعه 
است
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به ورود براي لطفا مرادي! آقاي جناب :
بحثخودتانرامعرفيکنیدوازسوابقتاندر

حوزهصنعتبرقکشوربگویید؟
فارغ التحصيل رشته مهندسي صنايع از دانشگاه 
صنعتي شريف هستم. از سال 1378 وارد شركت 
آب و نيرو شدم، پيش از آن حدود 5 سال در شركتي 
وابسته به گروه صنعتي سديد،  درحوزه  برنامه ريزي 
توليد و ساخت جرثقيل هاي سنگين فعاليت داشتم. 
اكنون به عنوان معاون برنامه ريزي و نظارت شركت 

در آب نيرو مشغول فعاليت مي كنم.

در برق داخلي تقاضاي و عرضه میزان :

کشورایراندرچهوضعیتياستوچهبخشياز
آنتوسطنیروگاههايبرقابيتامینميشود؟سهم
نیروگاههايباديوحرارتيدرتولیدبرقایران

چهمقداراست؟
كشور  نيروگاه هاي  كل  نصب  ظرفيت  اكنون 
است  حالي  در  اين  و  است  15/28درصد  حدود 
كه در دنيا ظرفيت نصب كمتر از 15درصد است. 
در  را  كشور  نيروگاه هاي  كل  شده  نصب  ظرفيت 
دست داريم و با توجه به اينكه ظرفيت نيروگاه هاي 
مي رويم  فراتر  ما  قدر  هرچه  است  محدود  برقابي 
سهم نيروگاه هاي  برقابي در كل كشور كمتر مي شود 
اما نيروگاه هاي حرارتي با توجه به اينكه بايد سريعتر 

فراتر  ما  قدر  باشند، هرچه  نياز مصرف  جوابگوي 
مي رويم، سهم شان بيشتر مي شود. 

ساخت بالقوه و بالفعل ظرفیت کل :
نیروگاههايبرقابيدرایرانبهچهمیزاناست؟

 30,000 حدود  شده  شناسايي  ظرفيت  كل 
را  آن  مگاوات   24,000 حدود  و  است  مگاوات 
مي توان  شده  شناسايي  پتانسيل هاي  به  توجه  با 

بهره  برداري كرد. 
وارد  مگاوت  مگاوات 10,000  اين 24,000  از 
مدار شده است و 14,000 مگاوات ديگر در دست 

ساخت و مطالعه است.

و  برنامه ريزي  معاون  مرادي،  بهروز 
نظارت شرکت توسعه منابع آب و نيروي 
از بدو تاسيس تا  ايران، است؛ شرکتي که 
امروز يك دغدغه بيشتر نداشته است:  به 
ايران،  در  برقابي  نيروگاه هاي  توسعه 
دغدغه اي ملي که امروز به نقطه اي از رشد 
توجه  با  که  است  رسيده  خود  توسعه  و 
ايران،  در  آبي  منابع  محدوديت هاي  به 
ايجاد  کار  ادامه  بعد  از  را  نگراني هايي 
کرده است؛ اينكه ايران تا چه ميزان ظرفيت 
دارد  را  برقابي  نيروگاه هاي  در حوزه  کار 
روبروست. آينده اي  چه  با  صنعت  اين  و 

بهروز مرادي اما در اين گفتگو از برنامه هاي 
از  بلند مدتي مي گويد که تمامي نگراني ها 
اين بابت را به نوعي به حاشيه مي برد: بعد 
از کارون که بيشترين ظرفيت نصب را دارد، 
بيشترين بحث را روي رودخانه دز داريم، 
زالكي.  و  ليرو  سد  بختياري،  سد  مانند 
همچنين سه نيروگاه جرياني دز 1 ،2 و 3 
را در دست داريم که اين سد ها بعد از سد 
آن  از  بعد  شد.  خواهند  ساخته  بختياري 
متوسط  و  نيروگاه هاي ظرفيت کوچك  به 
و  مي پردازيم  کشور  مختلف  مناطق  در 
همچنين در شرق کشور به دليل اينكه نياز 
به يك نيروگاه تلمبه ذخيره اي داريم ، تمام 
تالشمان اين است که بتوانيم اين نيروگاه 
را از مرحله مطالعاتي به فاز اجرايي ببريم. 
و  برقابي  نيروگاه هاي  آينده  درباره  او  با 
چشم اندازهاي شرکت آب و نيرو گفتگويي 
ترتيب داده ايم که متن کامل آن را در ادامه 

مي خوانيد...

گفتگو با معاون برنامه ريزي و نظارت شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران

هنوز در نيروگاه هاي برقابي
 14000 مگاوات ظرفيت نصب داريم
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بعد از كارون كه 
بيشترين ظرفيت 

نصب را دارد، 
بيشترين بحث را 
روي رودخانه دز 
داريم، مانند سد 

بختياري، سد ليرو 
و زالکي. همچنين 

سه نيروگاه جرياني 
دز 1 ،2 و 3 را در 

دست داريم كه 
اين سد ها بعد 

از سد بختياري 
ساخته خواهند شد. 

بعد از اين سدها 
به رودخانه هاي 

حوزه سيروان 
مي رسيم كه در 

آنجا نيروگاه هايي 
را داريم كه هنوز 
در دست مطالعه 

هستند و بعد از 
آن به نيروگاه هاي 
ظرفيت كوچك و 

متوسط در مناطق 
مختلف كشور 

مي پردازيم

االن تا که نیروگاههایي مجموع یعني :
واردمدارشدندکهشاملکرخهوکارون3و

...است،مجموعا10.000مگاواتاست؟
بله، دقيقا همين طور است.

:پسباتوجهبهاینآمارهنوزحدودیک
برابرونیمظرفیتداریم؟کدامپروژههاباکدام
ظرفیتآبيميخواهداینحجمازتولیدبرقرا

پوششدهد؟
 ۶5 با  لرستان  رودبار  حاضر  حال  در  دقيقا، 
درصد پيشرفت و با ظرفيت 450 مگاوات، نيروگاه 
سردشت با 120 مگاوات ،داريان با 210 مگاوات و 
بختياري با ظرفيت 1500 مگاوات از جمله سد هايي 
نيروگاه هاي  هستند.  احداث  دست  در  كه  هستند 
به زودي وارد مدار مي شوند سيمره و  ديگري كه 

سياه بيشه هست.

10.000 آمار بیشهجزء سیاه و :سیمره
نبود؟

خير.

بیانکردید، ارقاميکهشما به توجه با :
تعدادمگاواتيکهدردستاحداثداریمبهنظر
ميرسدکهزیر5.000تااستمابقيیعني9.000

مگاواتدیگربرايچهنیروگاههایياست؟
مرحله  در  و  هستند  مطالعاتي  نيروگاه ها  مابقي 
روي  كه   3 خرسان  مانند  مي باشند.  اجرا  اوليه 
سرشاخه هاي كارون است كه خرسان 1،2 و 3 بعد 
از كارون 4 به كارون مي پيوندند يعني بين كارون 3 
برنامه مطالعاتي  و كارون 4 وارد كارون مي شوند. 
به  نيروگاه خرسان 1، خرسان 2 و خرسان 3  سه 
پايان رسيده است و براي ساخت اين سه سد در 
حال جذب سرمايه گذاران و تامين سرمايه هستيم. 
بعد از آن كارون 2 را داريم كه تقريبا مطالعتش تمام 
شده است. يك نيروگاه طرح توسعه اي براي گتوند 

داريم كه فراب سازنده آن و اين طرح در مراحل 
اوليه اجرا است.

:بعدازسیمرهوسیاهبیشهظرفیتکدام
سایر از بیش ایران در نیروگاهها آبریزي حوزه

نیروگاههاست؟
بعد از كارون كه بيشترين ظرفيت نصب را دارد، 
بيشترين بحث را روي رودخانه دز داريم، مانند سد 
نيروگاه  زالكي. همچنين سه  ليرو و  بختياري، سد 
جرياني دز 1 ،2 و 3 را در دست داريم كه اين سد ها 
بعد از سد بختياري ساخته خواهند شد. بعد از اين 
سدها به رودخانه هاي حوزه سيروان مي رسيم كه در 
آنجا نيروگاه هايي را داريم كه هنوز در دست مطالعه 
هستند و بعد از آن به نيروگاه هاي ظرفيت كوچك 
و متوسط در مناطق مختلف كشور مي پردازيم. و 
همچنين در شرق كشور به دليل اينكه نياز به يك 
اين  تالشمان  تمام  داريم ،  ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه 
است كه بتوانيم اين نيروگاه را  از مرحله مطالعاتي 

به فاز اجرايي ببريم.

:جنابعاليمستحضریدکهمنابعآبيایران
همیشه براي نميتوان و است محدودي منابع
روياینمنابعبراياحداثسدونیروگاهحساب
محدود،آینده منابع این به توجه با کرد؛حال
ميبینید؟ چگونه را برقابي نیروگاههاي صنعت
برنامههايآتيکشوربراياحداثنیروگاهبرقابي

درایرانچیست؟
تا افق 1404،  صحبت شما كامال درست است 
تقريبا بيشتر نيروگاه هاي برقابي، مخصوصا نيروگاه 
طور  همين  و  رسيد  بهره  برداري خواهد  به  بزرگ 
صورت  اين  در  متوسط.  و  كوچك  نيروگاه هاي 
بايد براي اين صنعت چاره اي انديشيد، خوشبختانه 
طرح هايي هم در زمينه داخلي و هم خارجي براي 
زمينه  در  كرده ايم.  مطرح  تكنولوژي  اين  انتقال 
شركت  به عنوان  را  نيرو  و  آب  شركت  خارجي، 

سازمان  يك  به عضويت  مهندسي  صدور خدمات 
معرفي كرديم و با دولتهاي مختلف مكاتبه مي كنيم 
تا بتوانيم به عنوان كارفرما وارد كار شويم و تفاهم 
نامه هاي دولتي را اجرايي كنيم تا بتوانيم پيمانكارهاي 
بزرگ صنعت برقابي را وارد اين عرصه كنيم و با يك 
مديريت كالن بتوانيم از كشورهاي مختلف آسياي 
ميانه و كشورهاي آفريقايي كارها را تعميم دهيم. از 
جمله اينكه پيشنهادات زيادي از كشورهاي آسياي 
ميانه و حتي امريكاي جنوبي مطرح شده است تا 
بتوانيم انتقال دانش فني و صدور خدمات مهندسي 
انتقال  انجام دهيم. همچنين طرح  اين طريق  از  را 
آب را پيش رو داريم، كه بتوانيم انتقال آب حوزه اي 
بتوانيم بر  اينكه  را به طور متوسط داشته باشيم و 
نيروگاه هاي كوچك و متوسط بيشتر تمركز كنيم و 
مسير ها و كانال هاي آب را بر نيروگاه هاي كوچك و 

متوسط ايجاد كنيم. 

مسیر تغییر نیرو و آب شرکت یعني :
خواهددادازیکشرکتکارفرمابهیکشرکت

پیمانکار؟
در آن صورت تغيير فيلد خواهيم داد به اين ترتيب 
هولدينگ  يا  توسعه اي  شركت  يك  به عنوان  يا  كه 
بزرگ دولتي پروژه ها را در اختيار مي گيريم و آنها 
را بين پيمانكاران داخلي تقسيم كنيم و يا اينكه با 

پيمانكاران مختلف وارد مناقصه شويم.

:همانطورکهميدانیدبرخيازشرکتها
مانندفرابميتوانددرحوزههايدیگريمانند
ریلي،نفتوگازهمفعالیتميکنداماآبنیرو
مشخصانميتواندواردفعالیتهاياینچنینيشود
براياینکهاینشرکتیکشرکتحاکمیتياست
نهپیمانکاري.بهباورشمادربدبینانهترینحالت،
آیندهآبونیروبهچهسمتيخواهدرفت؟آیا
آیندهاینشرکتشمارانگرانميکندیاخیر؟

بايد  نيستيم.  موضوع  اين  نگران  ما  حقيقت  در 
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با توجه به 
صحبت هايي كه 
رييس جمهور 
منتخب جناب آقاي 
روحاني در خصوص 
ركود تورمي و 
مسائل مالي داشتند 
اميدواريم كه بتوانيم 
اين ركود تورمي 
را نداشته باشيم 
و  در اينصورت 
بايد به سمت توليد 
برويم تا بتوانيم 
در آينده نزديك 
صدور خدمات 
داشته باشيم. 
صدور خدمات فني 
و مهندسي نکته اي 
است كه دولت جديد 
نيز به آن توجه دارد. 
قطعا آب نيرو نيز 
در  اين زمينه 
پشتيبان صنعت 
برقابي خواهد بود 
و اگر موانعي باشد 
آب نيرو به عنوان 
كارفرماي پروژه 
سعي مي كند تا 
بتواند در زمينه 
صدور خدمات فني و 
مهندسي  مشکالت 
را از پيش رو بردارد

حدود  نيرو  و  آب  كه  كنم  مطرح  را  موضوع  اين 
دو سال است كه در حوزه طرح هاي بزرگ انتقال 
آب به فعاليت مي پردازد از جمله انتقال آب و شبكه 
آبياري زهكشي گرمسيري.  بحث ديگري كه از دو 
سال پيش آغاز شده است اين است كه آب و نيرو 
به عنوان پيگير كار هاي ساختاري ، كليه فعاليت هاي 
عمراني بزرگ بخش آب را عهده دار است و اميد 
شركت  به عنوان  را  نيرو  و  آب  بتوانيم  كه  داريم 

مديريت و توسعه كالن آب معرفي كنيم. 

:مهمترینموانعيکهباعثشدهبرخياز
پیشرفتشان یا نرسند سرانجام به ما نیروگاههاي
در موانعي و مشکالت چه چیست؟ باشد کند
استفادهازظرفیتباقیماندهنیروگاههايبرقابيدر

کشوروجوددارد؟
از نظر ما بهتر بود كه پروژه هاي كوچك و متوسط 
توسط بخش خصوصي اجرا شود و در اين زمينه  
بحث هاي مختلفي مانند B.O.T , B.O.O مطرح 
همچنين  و  ساختارها  به  توجه  با  اما  است.  شده 
مشكالتي  با  برق  خريد  تضمين  مانند  بحث هايي 
استفاده  بحث  مباحث،  اين  از جمله  مواجه شديم 
بيشترين موانع همان  از صندوق ذخيره ارزي بود. 
موانع تضاميني بود كه سرمايه گذار مي خواست كه 
وارد اين عرصه شود. اگر نرخ هاي اعالم شده در 
قانون بودجه و بحث بازار بورس انرژي به صورت 
واقعي اجرا شود، خود سرمايه گذار اين تضمين را 
دارد. بنابراين به روش سه عاملي قديم روي آورديم 
كه برخي از پروژه ها را با همين رويكرد پيش برديم 
روي  كه  نداد  نشان  تمايلي  خصوصي  بخش  و 

نيروگاه هاي كوچك و متوسط سرمايه گذاري كند.

پس سالها ایران ميدانید که همانطور :
ازفعالیتدرعرصهنیروگاههايبرقابيتوانسته
استکهبهتکنولوژيهايساختداخلدرحوزه
توربینوگاورنردسترسيپیداکندامادرواقع
پروژهاروبهاتماماستوپروژهدیگرينیست
کهایرانبتواندازاینتکنولوژيهايساختداخل
برنامهاي اینموضوعاتچه براي کند. استفاده
داریدآیاميتوانازساختداخلدرپروژههاي
خارجکشورکهدرسالهايآتياجرایيميشود
استفادهکردیااینکهمجبورهستیددرپروژههاي
خارجازکشورازتکنولوژيخارجيبابرندهاي

معتبراستفادهکنید؟
ما بحث مدل تست توربين را با يك تفاهمنامه 
االن  و  بستيم  داد  قرار  اسلووني  انستيتو  توربو  با 
بتوانيم  اگر  و  هستيم  اش  قانوني  مجوز هاي  دنبال 
بحث تست مدل را در ايران انجام مي دهيم. و در 
اين صورت گام بزرگي در جهت بومي سازي  اين 

صنعت بر مي داريم. 
زيرا مدل تست در دو كشور سوئيس و اسلوني 
انجام  مي شود و اگر ما بتوانيم اين مدل را در ايران 
مانند  قدرتمندي  شركت هاي  كمك  با  كنيم  ايجاد 
كشور هاي  به  راحتي  به  مي توانيم  قاعدتا  فراب، 
ديگر سرويس و خدمات  دهيم. حتي اگر نتوانيم 
قطعات را به ساير كشور ها صادر كنيم. كما اينكه 
قطعات  اكثر  راحتي  به  ما  بزرگ  شركت هاي  
نيروگاه هاي برقابي را مي سازند. در بازار رقابتي بايد 
تا  دهند  كاهش  را  سربارشان  هزينه هاي  شركت ها 
و  كنند  رقابت  خارج  ساخت  نمونه هاي  با  بتوانند 
اميدواريم كه اين  با توجه به استقرار دولت جديد 

مشكالت و موانع حل شود.

:فکرميکنیدتغییروتحولهاياخیردر
تحولي نیرو وزارت برنامههاي در بتواند دولت
خاصرادرحوزهنیروگاههايبرقابيایجادکند؟

رييس جمهور  كه  صحبت هايي  به  توجه  با 
ركود  خصوص  در  روحاني  آقاي  جناب  منتخب 
تورمي و مسائل مالي داشتند اميدواريم كه بتوانيم 
اين ركود تورمي را نداشته باشيم و  در اينصورت 
بايد به سمت توليد برويم تا بتوانيم در آينده نزديك 
فني  باشيم. صدور خدمات  داشته  صدور خدمات 
و مهندسي نكته اي است كه دولت جديد نيز به آن 

توجه دارد. 
قطعا آب نيرو نيز در  اين زمينه پشتيبان صنعت 
نيرو  آب  باشد  موانعي  اگر  و  بود  خواهد  برقابي 
به عنوان كارفرماي پروژه سعي مي كند تا بتواند در 
زمينه صدور خدمات فني و مهندسي  مشكالت را 

از پيش رو بردارد.

با برق مبادله اقداماتيدرخصوص :چه
صورت )... و )توافقنامهها همسایه کشورهاي

گرفتهاست؟
حقيقتا با توجه به مشكالت مالي كه در اين زمينه 
مواجه شديم، سعي كرديم برنامه اي را سازمان دهي 
كنيم تا با استفاده از قانون بودجه بتوانيم برق را به 
كشورهاي خارج صادر كنيم و اكنون منتظر آيين نامه 
اجرايي آن هستيم. در اين صورت مي توانيم با بخش 
شويم،  مذاكره  وارد  برق  سنديكا هاي  و  خصوصي 
فراب  شركت  به  حتي  هم  پيشنهاداتي  اينكه  كما 
داده ايم كه برخي از نيروگاه ها بتواند اين كار را انجام 
دهد و از خطوط موجود و شبكه هاي موجود بتوانند 

برق را به كشور هاي منطقه صادر كنند.
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من پس از فراغت 
از تحصيل به 

مدت دو سال در 
صنايع فوالد اهواز 

به عنوان كارشناس 
ارشد طراحي و 

بررسي هاي فني، 
پنج سال در مركز 

تحقيقات نيرو 
به عنوان مدير بخش 
انرژي، دوازده سال 

در پژوهشگاه نيرو با 
ِسَمت هاي مختلفي 
همچون مدير گروه 

انرژي و مديريت 
مصرف، رييس 

پژوهشکده انرژي 
و محيط زيست و 
معاون پژوهشي، 

دو سال در شركت 
مهندسين مشاور 

غرب نيرو با عنوان 
مديرعامل و عضو 

هيات مديره و از آذر 
ماه 1391 تاكنون 
با عنوان مديرعامل 

شركت مهندسي 
قدس نيرو مشغول 

فعاليت بوده ام

:جنابآقايمهندسامیني،لطفًابرايورود
بهبحثخودتانرامعرفيکردهوازسوابقتاندر

حوزهصنعتبرقکشوربگویید؟
برق- مهندسي  كارشناسي  من  تحصيلي  سوابق 
و   13۶۶ سال  اصفهان،  صنعتي  دانشگاه  قدرت، 
دانشگاه  برق-قدرت،  مهندسي  ارشد  كارشناسي 

صنعتي اميركبير، در سال 1370 است.
من پس از فراغت از تحصيل به مدت دو سال در 
صنايع فوالد اهواز به عنوان كارشناس ارشد طراحي 
تحقيقات  مركز  در  سال  پنج  فني،  بررسي هاي  و 
در  سال  دوازده  انرژي،  بخش  مدير  به عنوان  نيرو 

پژوهشگاه نيرو با ِسَمت هاي مختلفي همچون مدير 
گروه انرژي و مديريت مصرف، رييس پژوهشكده 
انرژي و محيط زيست و معاون پژوهشي، دو سال 
عنوان  با  نيرو  غرب  مشاور  مهندسين  شركت  در 
مديرعامل و عضو هيات مديره و از آذر ماه 1391 
قدس  مهندسي  شركت  مديرعامل  عنوان  با  تاكنون 

نيرو مشغول فعاليت بوده ام.
:براياینکهبهمبحثمهمآیندهنیروگاههاي
برقابيبرسیم،بفرماییدکهمیزانعرضهوتقاضاي
داخليبرقدرکشورایراندرچهوضعیتياست
وچهبخشيازآنتوسطنیروگاههايبرقابيتأمین

ميشود؟
طبق آماري كه براي سال 90 در دست است، كل 
انتهاي سال 90 حدود  انرژي برق كشور در  توليد 
240 ميليارد كيلو وات ساعت بوده كه از اين ميان 9۶ 
ميليارد كيلووات ساعت يعني حدود 40 درصد سهم 
گازي  نيروگاه هاي  سهم  بوده،  بخاري  نيروگاه هاي 
25 درصد، نيروگاه هاي سيكل تركيبي 30 درصد و 
برقابي 5 درصد توليد بوده است. بقيه هم كه حدود  
سه دهم درصد است سهم ديزلي، بادي و اتمي بوده 
است. بنابراين مالحظه مي فرمائيد كه سهم برقابي كال 
از 5 درصد تجاوز نمي كند. البته بايد توجه داشت 

در گفتگو با مدير عامل شركت قدس نيرو مطرح شد

عدم شناخت سرمايه گذاران
 از توليد نيروي برقابي مهم ترين مشكل ماست

سهم  ارتقاي  نيرو،  وزارت  در  شده  تعريف  طرح هاي  به  توجه  »با 
نيز  و  نيروگاه هاي متوسط و کوچك  احتساب  )با  برقابي  نيروگاه هاي 
شده  نصب  ظرفيت  25 درصد  حدود  به  اي(  ذخيره  تلمبه  نيروگاه هاي 
از  يكي  اظهار نظر  سخن،  اين  دارد«؛  قرار  نظر  مورد  کشور  نيروگاهي 
افق پيش روي  مديران صنعت برق کشور است که به خوبي مي تواند 
صنعت نيروگاه هاي برقابي ايران را روشن کند؛ افقي که هنوز در آن براي 

نيروگاه هاي برقابي سهم قابل توجهي در نظر گرفته شده است و براي 
ادامه راه روي نيروگاه هاي کوچك و متوسط و تلمبه ذخيره اي، در کنار 
نيروگاه هاي بزرگ،حساب ويژه اي باز شده است. مسير پيش رو اما به 
هرحال سخت است و پر مانع. از همين رو براي بررسي چالش هاي پيش 
روي نيروگاه هاي برقابي در ايران گفتگويي را با فرخ اميني مدير عامل 

شرکت قدس نيرو ترتيب داده ايم که متن کامل آن را در ادامه مي خوانيد...
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جلب نظر 
سرمايه گذاران 
براي سرمايه گذاري 
در نيروگاه هاي 
برقابي كوچك و 
متوسط،   توجه به 
بازارهاي منطقه اي 
مانند تاجيکستان و 
گرجستان،   تالش 
براي بومي سازي 
دانش طراحي و 
ساخت نيروگاه هاي 
تلمبه ذخيره اي 
از مهم ترين 
راهکارهاي 
شركت هاي فعال 
در اين صنعت براي 
ادامه حضور در اين 
بازار در آينده است

بايد تلفات سيستم را  انرژي توليد شده  اين  از  كه 
كه حدود 15 درصد است كسر كنيم تا به مصرف يا 

تقاضاي مصرف برسيم.
:سهمنیروگاههايباديوحرارتيدرتولید

برقایرانچهمقداراست؟
همانگونه كه در پاسخ قبلي اشاره شد، سهم توليد 
انرژي كشور از نيروگاه هاي حرارتي 95 درصد است اما 
متاسفانه به توليد بادي در كشور هنوز توجه جدي نشده 
و باوجود اينكه ايران از پتانسيل نسبتا مناسبي براي توليد 
بادي برخوردار است در اين جهت سرمايه گذاري 
كافي نشده. البته حركت هاي خوبي هم در جريان است 
كه اميدواريم با نتيجه گرفتن از آنها با افزايش محسوسي 
در اين زمينه مواجه شويم. به هرحال اين بازار يعني بازار 
برق توليدي از انرژي باد در كشور ما جاي كار زيادي 
دارد و جا دارد شركت هاي معتبري مثل فراب در اين 

بازار كه آينده خوبي هم دارد ورود نمايند.
:مستحضرهستیدکهمنابعآبيایرانمنابع
محدودياستونميتوانبرايهمیشهروياین
کرد؛ نیروگاهحساب و سد احداث براي منابع
آیندهصنعت منابعمحدود، این باتوجهبه حال

نیروگاههايبرقابيراچگونهميبینید؟
نيازهاي صنعت سدسازي از سدهاي مخزني بزرگ 
به َسمت بندهاي تنظيمي و گسترش شبكه هاي آبياري 
تغيير جهت خواهد داد. اما در بخش نيروگاه هاي برقابي 
پاكي  است.  باقي  خود  به قوت  همچنان  كشور  نياز 
اين نوع انرژي آن را در كنار انرژي هاي تجديدپذير 
آنكه  ضمن  مي سازد.  دوچندان  اهميت  داراي 
به موازات گسترش نيروگاه هاي حرارتي نياز به احداث 
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي در آينده توسعه چشمگيري 
خواهد داشت. احداث نيروگاه هاي كوچك و متوسط 
برقابي نيز در آينده براي سرمايه گذاران بخش خصوصي 

توجيه پذيرتر خواهد شد.
:دراینبینتکلیفشرکتهایيکهدراین
حوزهفعالهستندچهميشود؟پیشنهادعملیاتي

جنابعاليبهاینشرکتهاچیست؟
جلب نظر سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در 
به  توجه  متوسط،    برقابي كوچك و  نيروگاه هاي 
گرجستان،    و  تاجيكستان  مانند  منطقه اي  بازارهاي 
ساخت  و  طراحي  دانش  بومي سازي  براي  تالش 
نيروگاه هاي تلمبه ذخيره اي از مهم ترين راهكارهاي 
شركت هاي فعال در اين صنعت براي ادامه حضور 

در اين بازار در آينده است.
:درحالحاضرچهبخشهایيازکشورو
کدامحوزههايآبریزدارايظرفیتبیشتريبراي

احداثنیروگاههايبرقابياست؟
و  بختياري  و  چهارمحال  و  لرستان  استان هاي 
در  فراواني  پتانسيل هاي  دِز  حوزه  سرشاخه هاي 
توليد برقابي چه در مقياس بزرگ و چه در مقياس 
حدود  ديگر  سوي  از  دارند.  متوسط  و  كوچك 
براي  جديد  نيروگاهي  موقعيت  10000مگاوات 

احداث نيروگاه تلمبه ذخيره اي در كشور شناسايي 
شده است.

از استفاده در موانعي و مشکالت چه :
کشور در برقابي نیروگاههاي باقيمانده ظرفیت

وجوددارد؟
اعتبارات  بودن  ناكافي  فعلي  مشكل  مهم ترين 
از  سرمايه گذاران  عدم شناخت  همچنين  و  دولتي 
ساختگاه هاي  ازطرفي  است.  برقابي  نيروي  توليد 
لحاظ اختالف  از  برقابي  نيروگاه هاي  جديد سد و 
زمين شناسي وضعيت  توپوگرافي-  موقعيت  و  ِهد 
كمتري  برق  طبيعي  به طور  و  دارند  نامناسب تري 
توليد مي كنند و درنتيجه از لحاظ اقتصادي توجيه 

كمتري خواهند داشت.
:آیااساسًاادامهساختنیروگاههايبرقابي،
دارايصرفهاقتصاديبرايسرمایهگذاراناست؟
باتوجه به زمان بر بودن ساخت نيروگاه هاي برقابي 
اين  توجه،  قابل  سرمايه گذاري  هزينه  به  نياز  و 
برقابي كوچك  نيروگاه هاي  با  قياس  نيروگاه ها در 
اقتصادي كمتري دارند. هم اينك  و متوسط توجيه 
حدود 1200 مگاوات طرح نيروگاه هاي متوسط و 
كوچك برقابي تعريف شده و آماده سرمايه گذاري 
هستند. الزم به ذكر است نيروگاه هاي برقابي بزرگ 
تلمبه ذخيره اي باتوجه به قيمت فروش برق به شبكه 
مناسبي  اقتصادي  توجيه  مي توانند  پيك  اوقات  در 

براي سرمايه گذاران داشته باشند.
با برق مبادله درخصوص اقداماتي چه :
صورت )... و )توافقنامهها همسایه کشورهاي

گرفتهاست؟
كشور ما با اكثر همسايگان خود خطوط انتقال نيرو 
براي تبادل برق احداث نموده است. درحال حاضر با 
كشورهاي پاكستان، افغانستان، تركمنستان، ارمنستان، 
جمهوري آذربايجان، تركيه و عراق توافق نامه تبادل 
انرژي الكتريكي داريم. طبق آخرين آمارهاي موجود 
حدود 1400 مگاوات صادرات به كشور هاي همسايه 
و  ارمنستان  از  نيز  مگاوات   ۶00 حدود  و  داريم 

تركمنستان واردات داريم. بنابراين كل مبادالت برون 
مرزي كشور فعال در حدود دوهزار مگاوات است.

ترکیب تعیین نحوه بر اثرگذار عوامل :
بهینهسبدانرژيبرقدرایرانوتخصیصبودجه

مرتبطکدامند؟
مسائل مختلفي در تعيين تركيب بهينه سبد انرژي 
برق دخيل هستند كه ازجمله مي توان به سياست هاي 
صادرات برق،   محدوديت هاي موجود درخصوص 
سياست هاي  بزرگ،  برقابي  نيروگاه هاي  توسعه 
مديريت مصرف انرژي، سياست هاي توسعه استفاده 
از انرژي هاي تجديد پذير براي توليد برق اشاره كرد. 
قاعدتاً براساس يك برنامه ريزي منسجم كه مالحظات 
مختلف داخلي و خارجي در آن ملحوظ شده باشد، 
برق  انرژي  سبد  بهينه  تركيب  درخصوص  مي توان 

كشور تصميم گيري كرد.
احداث براي کشور آینده برنامههاي :

نیروگاهبرقابيدرایرانچیست؟
وزارت  در  شده  تعريف  طرح هاي  به  توجه  با 
نيرو ارتقاي سهم نيروگاه هاي برقابي   )با احتساب 
نيروگاه هاي  نيز  و  كوچك  و  متوسط  نيروگاه هاي 
تلمبه ذخيره اي( به حدود 25 درصد ظرفيت نصب 

شده نيروگاهي كشور مورد نظر قرار دارد.
این آینده به تاچهحدنسبت :جنابعالي

صنعتوحفظوبقايآنامیدوارید؟
بود  خواهد  ماندگار  همچنان  برقابي  صنعت 
ولي ممكن است شكل و زمينه فعاليت در آن در 
دوره هاي زماني دچار تغيير شود. اساساً انرژي هايي 
كه منشأ فسيلي ندارند مانند برق-آبي، بادي و اتمي، 

در آينده جهان نقش مهمي خواهند داشت.
:وسخنپایاني...

كشور ما سرشار از منابع اوليه انرژي و همچنين 
بهره مند از متخصصين و كارشناسان خبره در زمينه 
اين  از  بهينه  استفاده  با  است  اميد  است.  انرژي 
ظرفيت ها شاهد توسعه منطقي صنعت برق و انرژي 

كشور باشيم.

ها
بي 

رقا
ه ب

ند
 آي

ده
رون

پ

شهريور- مهر 1392 - شماره 34



روند پيشرفت
پروژه برج

 اداري شركت

گزارش تصويري

شهريور- مهر 1392 - شماره 34



36

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

امروزه بحران انرژی و چگونگی تأمين آن، يكی از مهمترين چالش ها 
در برابر توسعه اقتصادی در کشور های مختلف است. محدوديت ذخاير 
فسيلی، نگرانی های زيست محيطی، ازدياد جمعيت، رشد اقتصادی 
وضريب مصرف باال و همچنين تلفات شبكه ای توزيع برق، همگی 
مباحثی هستند که يافتن راهكارهای مناسب در حل معضالت انرژی به 
خصوص بحران زيست محيطی را اجتناب ناپذير مي سازد. در اين راستا، 
يافتن روش های اقتصادی برتر و معرفی الگوهای جديد ودسترسی به 
انواع منابع انرژی تجديدپذير در تأمين نيازهای حال و آينده مورد توجه 

می باشد. 
پايين بودن قيمت تمام شده انرژی برق آبی و عدم آاليندگی آن برای 
محيط زيست آن را جايگزين مناسبی برای سوخت های فسيلی نموده 
است. از طرفی واقع شدن مراکز توليد انرژی نيروگاه های برق آبی 
کوچك در مناطق روستايی باعث ايجاد فرصت های شغلی و امكان رشد 

و توسعه آن و همچنين کاهش تلفات شبكه توزيع خواهد گرديد. اين ارائه 
ضمن معرفی نقاط دارای پتانسيل آبی کشور به ارزيابی اقتصادی نيروگاه 

برق آبی کوچك و همچنين نقش آنها در پايداری شبكه می پردازد.
مروری گذرا به سابقه استفاده از انرژی آبی نشان می دهد که استفاده از 
اين منبع تجديدپذير انرژی دارای فراز و نشيب هايی بوده است. به طوری که 
در قرن نوزدهم به واسطه پيشرفت صنعتی، توليد الكتريسته از نيروگاه های 
آبی کوچك مورد توجه بوده ولی بعداً به واسطه فراوانی و ارزانی منابع 
نيروگاه های  خورشيد  بزرگ،  آبی  پتانسيل های  و  فسيلی  سوخت های 
آبی کوچك رو به افول نهاد تا اينكه در سال های اخير به واسطه محدوديت 
منابع انرژی و پيامدهای اجتماعی و محدوديت های زيست محيطی و دوره 
ساخت طوالنی نيروگاه های آبی بزرگ، خورشيد نيروگاه های آبی کوچك 
دوباره تابيدن گرفت. داليل اين توجه، بسيار است که در اين ميان می توان به 
محدوديت منابع سوخت فسيلی و وجود پتانسيل های آبی فراوان در مناطق 
مصرف انرژی )به خصوص روستاها(، توجه به منابع انرژی تجديدپذير به 
لحاظ عدم مشكالت زيست محيطی، بازگشت سريع سرمايه، ساخت آسان و 
عدم نياز به مهارت های ويژه، عمر طوالنی و هزينه بهره برداری و نگهداری 

پايين اشاره کرد.

نیروگاه های برقابی کوچک
 و بررسی وضعیت آنها در ایران و جهان

نويد
حاجی غفوری *
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ف مقدمه ای بر نيروگاه های برقابی 

و شمای كلی نيروگاه های برقابی كوچك
در جهان امروز توليد انرژي الكتريكي به صورت كلي توسط نيروگاه هاي حرارتي، 
بادي وآبي صورت مي پذيرد. در نيروگاه هاي حرارتي با سوخت هاي مختلف از قبيل 
سوخت فسيلي )گاز، نفت كوره، گازوئيل( و سوخت اتمي نيروي مورد نياز خود 
را تأمين و آن  را تبديل به انرژي الكتريكي مي كند. استفاده از انرژي باد نيز توسط 
نيروگاه هاي بادي در مناطق مناسب جغرافيائي روشي ديگر براي توليد انرژي برق است. 
در نيروگاه هاي برقابي از انرژي پتانسيل آب به روش هاي مختلف در توليد انرژي برق 
 )Fox(استفاده مي شود. اولين نيروگاه آبی به منظور توليد برق بر روی رودخانه فوكس
بخش آپلتن)Appleton( در ايالت ويسكونسين)Wisconsin( آمريكا در سال 

1883 ميالدی با دو واحد به قدرت 25 كيلو وات احداث گرديد.

 
نيروگاه هاي برقابي به طوركلي به سه دسته تقسيم مي شوند :

1- نيروگاه برقابي ذخيره اي
2- نيروگاه هاي برقابي جرياني )انحرافي(

3- نيروگاه هاي برقابي تركيبي
در نوع ذخير ه اي، احداث سد براي تامين ارتفاع و دبي الزم براي كار و راه اندازي 
نيروگاه ضروري است. در نوع جرياني با انحراف آب رودخانه در باالدست يك بازة 
پر شيب رودخانه به كانال انتقال با شيب ماليم و ادامه آن، سبب ايجاد اختالف ارتفاع 
الزم بين كانال و رودخانه مي شود كه اين ارتفاع براي راه اندازي نيروگاه مورد استفاده 
واقع مي شود. در نوع تركيبي از مخزن به عنوان تنظيم كننده جريان و از كانال انتقال براي 

ايجاد ارتفاع استفاده مي شود.
 نيروگاه هاي برقابي بر اساس ظرفيت به پنج دسته تقسيم مي شوند: )بر اساس 

)IEEE استاندارد
 

براساس تخمين اوليه، انرژي آبي قابل استحصال در جهان 2۶1,2 گيگا وات ساعت 
است كه 5 تا 10 درصد آن مربوط به نيروگاه هاي برقابي كوچك است. بهره  برداري 
از نيروگاه هاي برقابي كوچك با استقبال فزاينده اي در نقاط مختلف جهان به ويژه در 

مناطق دور افتاده كه نمي توانند از خطوط انتقال نيرو استفاده كنند، روبروست. براي 
نمونه دركشور چين هزاران واحد كوچك برقابي در حال كار هستند به طوريكه تا آخر 
سال 1983 حدود 7۶000 مولد برقابي كوچك در آن كشور نصب شده كه ظرفيت 
آن بيش از 8500 مگا وات است. حتي در كشورهاي پيشرفته اروپائي همانند نروژ، 
سوئد، فنالند و.... تعداد بسيار زيادي واحدهاي كوچك برقابي هنوز بعد از سال هاي 
پي در پي در حال بهره  برداري هستند. با توجه به نياز روزافزون جوامع بشري به انرژي 
الكتريكي و محدوديت منابع سوخت هاي فسيلي و عوارض منفي زيست محيطي ناشي 
از آن ها، از سويي و مزاياي چشمگير شيوه تأمين انرژي الكتريكي از منابع آبي از سوي 
ديگر، امروزه اين بخش از شيوه تأمين انرژي الكتريكي را بيش از پيش مورد توجه قرار 
داده است. در اين ميان نيروگاه هاي برقابي كوچك از نوع جريان انحرافی)جريانی( از 

ويژگی های خاصی برخوردارند. 
حال به معرفی كوتاهی از نيروگاه های برقابی كوچك می پردازيم :

در مناطق كوهستاني كه شيب رودخانه ها زياد است، در موقعيت مناسبي از نظر 
توپوگرافي و زمين شناسي، بند انحرافي احداث مي شود تا آب را از مسيرطبيعي منحرف 
كرده، وارد سيستم انتقال آب كانال باز يا بسته، تونل، سيفون و ... بنمايد. كانال پس از 
طي مسافتي در يك موقعيت مناسب به حوضچه تنظيم )Forbay( متصل مي گردد. در 
اين محل سيستم تحت فشار كه عموماً لوله است، آب را به پره هاي توربين رسانده و 
بدين شكل آب تحت فشار توربين را به چرخش درمي آورد. نتيجتا انرژي آبي تبديل 
به انرژي مكانيكي مي شود و از طريق پست به شبكه توزيع هدايت مي شود، آب خارج 
شده از توربين ها به وسيله سازه پاياب به رودخانه به برگشت داده مي شود. چنانچه 
رودخانه داراي موقعيت مناسبي از نظر توپوگرافي باشد تعدادي از اين نيروگاه ها پشت 
سرهم قرار می گيرند، به طوري كه خروجي پاياب نيروگاه اولي وارد كانال انتقال نيروگاه 
دومي شده و اين سيكل تا نيروگاه آخري ادامه خواهد يافت كه اصطالحا اين نيروگاه 

را زنجيره اي مي گويند.

 

اجزاي نيروگاه هاي برقابي كوچك
نيروگاه هاي برقابي كوچك معموالٌ از نوع جريانی)جريان رودخانه ای( هستند كه 
فقط از آب در هنگام جريان آن استفاده مي نمايند و در آنها هيچ گونه مخزني براي ذخيره 
آب وجود ندارد و هزينه ساخت سدهاي بزرگ در پروژه هاي نيروگاه كوچك برقابي 
از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست، بنابراين، معموالٌ سدهاي كوتاه يا بندهاي انحرافي 
با ساده ترين شكل ساختماني برای آنها احداث مي شوند. در پروژه هاي جريانی كه فاقد 
مخزن ذخيره آب هستند ظرفيت ثابت، فقط به كمترين شدت جريان آب محدود خواهد 
شد كه اين ظرفيت فقط كسر كوچكي از ظرفيت نصب خواهد بود. در چنين مواردي 
ارزش انرژي الكتريكي توليدي تنها به خاطر ارزش جايگزيني انرژي بوده و توسعه آن ها 

به خاطر تأمين مصارف محلي داراي توجيه اقتصادي است.

شکل1-یکنیروگاهبرقابی

شکل2-یکنیروگاهبرقابیکوچک

جدول1-انواعنیروگاههایآبیبراساسظرفیت

ظرفیتنیروگاهنوعنیروگاهبرقابی

)Large Hydropower(بيشتر از 100 مگاواتبزرگ

)Medium Hydropower(10 تا 100 مگاواتمتوسط

)Small Hydropower(1 تا 10 مگاواتكوچك

)Mini Hydropower(100 تا 1000 كيلوواتمينی

)Micro Hydropower(كمتر از 100 كيلو واتميكرو

نيروگاه هاي برقابي 
كوچك معموالٌ از 

نوع جريانی)جريان 
رودخانه ای( هستند 

كه فقط از آب در 
هنگام جريان آن 

استفاده مي نمايند 
و در آنها هيچ گونه 
مخزني براي ذخيره 

آب وجود ندارد 
و هزينه ساخت 

سدهاي بزرگ در 
پروژه هاي نيروگاه 

كوچك برقابي 
از نظر اقتصادي 

توجيه پذير نيست، 
بنابراين، معموالٌ 
سدهاي كوتاه يا 

بندهاي انحرافي با 
ساده ترين شکل 

ساختماني برای آنها 
احداث مي شوند
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در سال هاي اخير 
تالش هاي زيادي 
پيرامون ساخت 
توربينها و برخي 
از تجهيزات 
الکترومکانيکي 
مورد استفاده در 
نيروگاه هاي آبي 
كوچك در كشور 
صورت گرفته است 
كه از آن جمله 
توربين پلتون كوچکي 
با قدرت توليد140 
HP و توربين آبي 

جريان محوری است. 
بررسي هاي به عمل 
آمده نشان مي دهد 
كه در مورد ساخت 
چنين توربين هاي 
كوچکي تا 80 درصد 
ساخت اجزای آن در 
داخل كشور امکان 
پذير است
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اين نيروگاه ها شامل اجزاي زيرند :ف

- بند يا سد انحرافی 
- تاسيسات الكتريكي و مكانيكي )اتاق ژنراتور، توربين(

- سازه هاي انحرافي )آشغال گير، شيرهاي ورودي و خروجي آب، خطوط لوله، 
كانال، توربين(

- سازه هاي اتاق كنترل 
- سيستم انتقال )ترانسفورماتورها، سوئيچ ها، كابل ها(

در شكل زير، اجزای يك نيروگاه برقابی كوچك نشان داده شده است.
 

شكل4- اجزای نيروگاه های برقابی كوچك

3-1-تجهیزاتالکترومکانیکیدرنیروگاههایبرقابیکوچک
در سال هاي اخير تالش هاي زيادي پيرامون ساخت توربينها و برخي از تجهيزات 
الكترومكانيكي مورد استفاده در نيروگاه هاي آبي كوچك در كشور صورت گرفته 
است كه از آن جمله توربين پلتون كوچكي با قدرت توليدHP 140 و توربين آبي 
جريان محوری است. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه در مورد ساخت چنين 
توربين هاي كوچكي تا 80 درصد ساخت اجزای آن در داخل كشور امكان پذير است.

 انواع هيدرو ژنراتورهاي كوچك 
 در نيروگاه هاي برقابي كوچك براي تبديل انرژي مكانيكي به انرژي الكتريكي از 
ژنراتور القايي)آسنكرون( يا ژنراتور سنكرون استفاده مي شود. غالبا مالحظات اقتصادي 

در تعيين نوع ژنراتور نقش اساسي دارد.
 

ژنراتور سنكرون
 مهم ترين مزيت ژنراتورسنكرون اين است كه با كنترل مقدار جريان تحريك مي تواند 
به صورت پيش فاز يا پس فاز كار كند. مزيت ديگر ژنراتورهاي سنكرون در اين است كه 
مي توانند در حالت ايزوله از شبكه هم، ولتاژ و فركانس كاري خود را كنترل كنند. تحريك 
ژنراتورهاي سنكرون در واحدهايي كه ظرفيت هاي كم وسرعت هاي بااليي دارند به 
روش بدون جاروبك1  و در واحدهايي كه ظرفيت هاي بزرگ وسرعت هاي كمتري 

دارند با جاروبك و نيز استفاده از يكسو ساز )استاتيكی( تامين مي شود.
 

ژنراتور آسنكرون
 اصلي ترين دليل استفاده از ژنراتورهاي القايي در نيروگاه هاي برقابي كوچك، 
هزينه ی سرمايه گذاري اندك اين نوع از ژنراتورهاست. اساساٌ عملكرد اين ژنراتور 
به تجهيز كنترلي خاصي نياز ندارد. اين نوع ژنراتورها به صورت ايزوله كار نمي كنند. 
به  عالوه، به تجهيزات حفاظتي خاصي هم نياز ندارند زيرا ژنراتور القايي منبع تامين توان 
راكتيو مغناطيس كننده ی خود را در صورت بروز خطا در شبكه، از دست مي دهد. تنها 
وسيله ی ابزار دقيق مورد نياز، يك آمپرمتر است تا مقدار بار را اندازه گيري و دنبال كند. 
مقادير ولتاژ و فركانس از طرف شبكه به ژنراتور تحميل مي شوند. تواني كه ژنراتور به 
شبكه تحويل مي دهد به لغزش وابسته است و در صورت بروز خطا در شبكه هيچ گونه 
خود تحريكي امكان پذير نيست. همچنين جريان مورد نياز ژنراتور براي مغناطيس كردن 
ماشين به خاطر طبيعت غيرخطي منحني مغناطيسي، هارمونيك هاي بيشتري دارد. از اين 

نوع ژنراتورها به ندرت در نيروگاه های آبی استفاده می شود.

 انواع تجاري هيدرو توربين هاي كوچك
توربين  نيروگاه هاي آبي كوچك را مي توان از هركدام از انواع توربين هاي تجاري 
انتخاب كرد. در يك دسته بندي كلي، هيدروتوربين ها، به دو دسته توربين هاي عكس 
العملي و ضربه اي تقسيم مي شوند كه هر كدام از اين انواع، نمونه هاي تجاري مختلفي 
دارند كه ما در اين جا 10 نمونه ی متداول توربين به كار گرفته شده در نيروگاه هاي برقابي 

كوچك را ذكر مي كنيم:

1. Inclined axis, very low head Kaplan gear turbine.
2. Horizontal axis bulb or pit Kaplan turbine.
3. Horizontal axis S type Kaplan turbine.
4. Vertical axis small Kaplan turbine with elbow draft tube.
5. Horizontal axis S type propeller turbine.
6. Horizontal axis pit type propeller turbines.
7. Horizontal axis Francis turbine.
8. Horizontal axis, double runner Francis turbine.
9. Vertical axis Saxo axial flow Kaplan turbine.
10. Horizontal axis, angled inlet, axial flow Kaplan turbine

مزاياي نيروگاه هاي برقابي كوچك
اسفاده از پتانسيل هاي آبي كوچك در كشور، بخصوص در مناطق دورافتاده و 
روستايي مي تواند منشا تاثيرات اجتماعي – اقتصادي بسياري باشد كه برخي از اين 
مزايا و تاثيرات شامل مناطق دورافتاده است و برخي ديگر، نيز اقتصاد كشور را متاثر 

خواهد نمود كه عبارتند از :
- پايان ناپذيري منبع انرژي، كه اين انرژي به طور رايگان وهميشگي وجود خواهد 

داشت.
- راندمان كلي اين سيستم توليد انرژي بسيارباال است.

- عمرطوالني بهره  برداري و تعميرات ساده، كه در مقايسه بانيروگاه هاي ديزلي در 
مناطق دورافتاده از مزاياي قابل توجهي برخوردار است. 

- بي نيازي به سوختهاي فسيلي كه با توجه به شرايط جغرافيايي ايران  كه هزينه اين 
نوع انرژي را  بسيار باال مي برد از مزيت هاي ديگر اين نوع نيروگاه هاست.

- گسترش صنايع روستايي از طريق انتقال برق.
- عدم پيچيدگي در طراحي و احداث اين نوع نيروگاه ها. 

- چند منظوره بودن نيروگاه هاي برقابي كوچك، بعضا باتوجه به شرايط جغرافيايي، 
احداث اين نيروگاه ها مي تواند در راستاي استفاده مطلوب از آب منطقه و همچنين 

هدايت سيالبهاي فصلي قرار گيرد.
- امكان ساخت تجهيزات اين نوع نيروگاه ها در داخل كشور كه با احداث و نمونه 

سازي آنها، بيشتر وسريعتر از روشهاي ديگر فراهم است.
- با توجه به مشكالت توليد انرژي در كشور، استفاده ازاين پتانسيل ها، كمكي به 

شبكه توليد انرژي الكتريكي دركشورخواهد نمود.
- در مقايسه با توليد الكتريسيته ازطريق نيروگاه هاي حرارتي، عدم آلودگي محيط 

زيست توسط اين نيروگاه ها را مي توان از مزاياي قابل مالحظه آن در نظر گرفت.
- استفاده از تاسيسات جنبي و يا مخازن ذخيره را مي توان منبع درآمدي براي منطقه 

در بخش پرورش ماهي دانست.
- انتقال اين نوع تكنولوژي توليدي انرژي مي تواند بسياري از باورهاي سنتي در 
زمينه توليد و بهره  برداري از امكانات محلي را متحول نموده و نوع نگرش به منابع را در 

مناطق دورافتاده دگرگون سازد.
- استفاده از پتانسيل هاي برقابي كوچك در مناطق دورافتاده، از انهدام جنگلهايي كه 
توسط روستاييان از چوب براي سوخت بهره  برداري مي شود جلوگيري نموده و از بهم 

خوردن تعادل اكولوژيكي منطقه ممانعت خواهد نمود.
- با به كارگيري اين نيروگاه هاي برقابي كوچك مي توان از تعداد بيشتري ايستگاه هاي 
پمپاژ براي انتقال آب به زمين هاي باالدست استفاده نمود و از اين طريق زمين هاي زراعي 

شکل3-اجزاینیروگاههایبرقابیکوچک
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بی ترديد در انتخاب 
ساختگاه مناسب 

برای احداث نيروگاه 
برقابی كوچك الزم 

است پارامتر های 
بسياری مورد 

توجه قرار گيرند. 
اين پارامتر ها به 
دو دسته اصلی 

پارامتر های اقتصادی 
و پارامتر های زمين 

شناسی مهندسی 
قابل تقسيم هستند. 

برای انتخاب 
ساختگاه ابتدا بايد 

پارامتر های اقتصادی 
را مورد بررسی قرار 
داد. در صورتی كه 

كليه پارامتر های 
اين گروه از حداقل 

شرايط الزم 
برخوردار بودند 

می توان به بررسی 
پارامتر های زمين 

شناسی مهندسی و 
ژئوتکنيکی پرداخت. 

در ادامه به بررسی 
اين پارامتر ها 

خواهيم پرداخت

را گسترش و تقويت كرد  و مقاومت آن را دربرابر خشكسالي افزايش داد.
- اين نيروگاه ها داراي هزينه بهره  برداري و نگهداري پايين مي باشند.

محدويتهاي توسعه طرح های نيروگاه های برقابی كوچك
عواملاقتصاديوفني:هزينه سرمايه گذاري اوليه باالي طرح هاي برقابي به مثابه 
مانعي در راه گسترش آنها عمل مي كند. اين امر بويژه در كشورهاي در حال توسعه كه 
مشكالت مالي در آنها بحراني تر است با شدت بيشتري مشاهده مي شود.همچنين، 
خروجي نيروگاه هاي كوچك به شدت به دبي لحظه اي جريان آب بستگي داشته و 
بنابراين تابعي از سيكل هاي غالب هيدرولوژيكي خواهد بود. اين امردر مواردي كه يك 
نيروگاه كوچك آبي منفرد براي پاسخگويي به تقاضاي برق در تمام طول سال در نظر 
گرفته شده است ممكن است مشكل ايجاد كند. در چنين مواردي نياز به يك نيروگاه 
پشتيبان يا ذخيره ممكن است ضروري شود كه درنتيجه باعث افزايش عمده اي در 
هزينه هاي بهره  برداري وآلودگي ناشي از توليد برق ديزلي يا حرارتي خواهد شد. ولي 
اين مشكالت در مورد نيروگاه هاي آبي كوچك كه خود به عنوان نيروگاه هاي ذخيره در 
يك شبكه به هم پيوسته كار مي كنند وجود ندارد. جذابيت مالي نيروگاه هاي كوچك آبي 
به شدت تحت تاثير نرخ هاي واقعي بهره كه در دو دهه اخير در برخي كشورها باالبوده 

است، تاثير بازدارنده اي بر توسعه نيروگاه هاي كوچك آبي گذاشته است.
 ازنيروگاه هاي آبي كوچك هنوز هم گهگاهي به عنوان يك شاخه از نيروگاه هاي 
آبي بزرگ ياد مي شود. و فعاليت هايی نظير سايت يابي و مطالعات امكان سنجي 
بر اساس تجربه هاي آبي بزرگ مورد ارزيابي قرار مي گيرد، بنابراين كارهاي قبل از 
سرمايه گذاري و هزينه آنها ممكن است نسبت به سايز و اهميت پروژه بيش ازاندازه 
و غيرمعقول باشند. بويژه در مواردي كه مطالعات امكان سنجي به تصميم گيري قاطع 
وروشني منجر نمي شود، و برعكس سرمايه گذاري دوباره اي براي مرحله ديگري از 
مطالعات امكان سنجي ضروري مي گردد، اين مساله بسيارجدي است كه متاسفانه در 
اغلب اوقات وضعيت بدين گونه است. به عنوان يك قانون سرانگشتي، كارهاي قبل از 
سرمايه گذاري نبايد هزينه اي بيش از 10 الي 15 درصد از كل سرمايه الزم براي پروژه را 
به خوداختصاص دهند و براي اينكه اين هزينه ها از اين مقادير فراتر نرود و هزينه هاي 
نيروگاه هاي كوچك آبي كاهش پيدا كند، حتي در صورت وجود پشتيباني دولتي يا 
كمكهاي خارجي باز هم تالشهاي عظيمي مورد نياز خواهد بود. در صورتي كه بتوان 
هزينه سرمايه گذاري پروژه را كاهش داد، محدوديتهاي اقتصادي نيروگاه هاي كوچك 
آبي نيز كاهش يافته و پتانسيل قابل توسعه آنها از نظر اقتصادي افزايش خواهد يافت. از 
جمله راه هاي كاهش هزينه هاي نيروگاه هاي كوچك آبي كه درسالهاي اخير بسيار مورد 
توجه قرار گرفته است، توسعه ابزارهاي طراحي تا جايي كه تخمين هايي از ويژگيهاي 
جريان آب در هرسايت بتوان تهيه كرد، اتوماسيون برخي موارد در مطالعات امكانسنجي، 
و كاستن از هزينه هاي توربينهاي آبي، ژنراتورها و كارهاي ساختماني از طريق استاندارد 

كردن و ايجاد بهبود در طراحي ها.
عواملاجتماعيواقتصادي:غالبا به مساله آموزش و انتقال تكنولوژي كه كشورهاي 
در حال توسعه را قادر به ايفاي نقش مستقل و مهمتري در توسعه نيروگاه هاي كوچك آبي 
مي كند توجه زيادي مي شود، اما نتايج به دست آمده هميشه كاماٌل مثبت نبوده است.به 
عبارت ديگر شكاف تكنولوژيك موجود به اضافه هزينه وارد كردن نيروهاي متخصص، 
مواد وتجهيزات خارجي، حتي اگركمكهاي خارجي نيز وجود داشته باشد، از توسعه 
گسترده نيروگاه هاي كوچك آبي جلوگيري كرده است. مزاياي اجتماعي و اقتصادي 
برق رساني و بهره  برداري از منابع محلي كامال روشن است، اما نشان دادن آنها با اعداد و 
ارقام هنوزدر مراحل ابتدايي است و در نتيجه در ارزيابي هاي اقتصادي وارد نمي شوند. 
در نتيجه گاهي پروژه هايي كه مي توانند مزاياي فراواني براي جمعيت محلي به ارمغان 
داشته باشند با تحليلهاي مرسوم و متداول كنار گذاشته مي شوند. بيشترين توجه بايد به 
ويژگيهاي ثانويه ومشخصاتي كه كمتر ملموس هستند معطوف باشد، چون اين ويژگيها 

ممكن است تحول و حياتي تازه به شرايط زيستي محل ببخشند.
 متمركز شدن فعاليت هاي توسعه ملي كشورهاي در حال توسعه در مناطق مركزي 
باعث بروزمشكالتي در تامين اعتبار برنامه هاي برق رساني به مناطق دورافتاده و 
روستايي شده است و در نتيجه توجه بيشتري به درگير كردن بخش خصوصي در ترويج 

طرح هاي آبي كوچك معطوف شده است، كه اين امر نه لزوما به وسيله شركت هاي 
تجاري بلكه به كمك جمعيتها و گروههاي عالقمند و تعاونيهاي محلي نيز امكان پذير 
است. برخي طرح هاي پايلوت بسيار موفق بوده اند و در آينده به احتمال زياد با تشريك 
مساعي مستقيم و وسيعتر گروههاي ذينفع در برنامه برق رساني، توسعه نيروگاه هاي 
برقابي كوچك از تشويق هاي بيشتري نيز برخوردار خواهد شد كه سپرده شدن اين 

طرح ها به بخش خصوصي يكي ازعوامل كاهش هزينه ها است. 
عواملزیستمحیطي:در بعضي كشورها ) بويژه در شمال آمريكا و غرب اروپا( 
مقررات زيست محيطي و كنترلي چنان دست وپاگير، شديد و پرهزينه شده اند كه در 
حال حاضر به عنوان عامل مهم و بازدارنده اي در توسعه نيروگا ههاي كوچك آبي به 
شمار مي روند. در بعضي موارد الزم است از موسسات مختلفي با خواسته ها و نظريات 
مختلف و گاه متضاد تاييديه گرفته شود. هزينه مربوط به اين موسسات قانوني و هزينه 
تحقيقات زيست محيطي ضروري، براي پروژه هاي كوچك كمرشكن هستند. عالوه 
بر اين هزينه هاي مستقيم، از هزينه هاي غيرمستقيم ناشي از تغييرات نيز نبايد چشم 
پوشي كرد.از دو طريق مي توان محدوديت هاي ناشي از ارزيابي هاي زيست محيطي 

را به حداقل رساند:
- انجام تحقيقات درمورد قابليت اعتماد اندازه گيري ها وارزيابي هاي زيست 

محيطي. 
- تخمين ميزان مرگ ومير ماهيها و طراحي تجهيزاتي كه مسير ماهيها را منحرف كند.

- ايجاد تسهيل در پروژه كسب تاييد زيست محيطي

عوامل موثر در تعيين جايگاه هاي مناسب
 براي احداث نيروگاه هاي برقابي كوچك

بی ترديد در انتخاب ساختگاه مناسب برای احداث نيروگاه برقابی كوچك الزم است 
پارامتر های بسياری مورد توجه قرار گيرند. اين پارامتر ها به دو دسته اصلی پارامتر های 
اقتصادی و پارامتر های زمين شناسی مهندسی قابل تقسيم هستند. برای انتخاب ساختگاه 
ابتدا بايد پارامتر های اقتصادی را مورد بررسی قرار داد. در صورتی كه كليه پارامتر های اين 
گروه از حداقل شرايط الزم برخوردار بودند می توان به بررسی پارامتر های زمين شناسی 

مهندسی و ژئوتكنيكی پرداخت. در ادامه به بررسی اين پارامتر ها خواهيم پرداخت.
براي انتخاب جايگاه هاي مناسب براي توليد انرژي الكتريكي از طريق احداث 
نيروگا ههاي برقابي كوچك از نوع جرياني بايستي شناسائي اوليه اي براساس نقشه هاي 
توپوگرافي سازمان جغرافيائي كشور صورت پذيرد كه اطالعات اوليه زير را شامل شود :

- موقعيت جايگاه شامل نام رودخانه، شهرستان يا بخش و نزديك ترين روستا
- تعداد روستاهاي مجاور و جايگاه های شامل برخورداري انرژي الكتريكي

- متوسط دبي برآوردي رودخانه ها در محل مورد نظر در ماههاي مختلف
- وضعيت اجمالي زمين شناسي جايگاه ها با استفاده از نقشه هاي سازمان زمين 

شناسي كشور
- راه هاي دسترسي به خطوط انتقال نيرو

پس از مطالعات اوليه از بين جايگاه هاي مختلف معيارهاي زير بايستي براي احداث 
نيروگاه مناسب در اولويت قرارگيرد :

- داشتن دبي و ارتفاع مناسب
- امكان دسترسي خصوصا در فصل زمستان براي بهره  برداري نيروگاه

- امكان احداث كانال انتقال آب و لوله تحت فشار 
- عدم تداخل با طرح هاي توسعه ديگر

پس از تعيين جايگاه هاي مناسب جهت احداث نيروگاه، نوبت مطالعات تكميلي از 
قبيل مطالعات هيدرولوژي، زمين شناسي، سازه، برق و مكانيك است. 

مطالعاتهیدرولوژيشامل:
- جمع آوري و تجزيه و تحليل آمار بارندگي ماهيانه و ايجاد رابطه ای معقول بين 

بارش و ارتفاع
- جمع آوري آمار دبي ماهيانه رودخانه ها و تعيين دبي متوسط و حداكثر آن در 

محل مورد نظر
- تعيين حوضچه آبخيز رودخانه ها در محل بندهاي انحرافي
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 و 
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ف
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ميزان تغييرات 
هزينه ساختمان در 
هر كشور نسبت 
به كشورهای ديگر 
متغير می باشد. 
برای تخمين 
ميزان هزينه های 
ساختمانی كشورها 
نسبت به كشور مبنا 
از ضريب مناسبی 
استفاده می شود كه 
مقدار آن در ايران، 
91 درصدآمريکا 
و در شرق آسيا، 
60 درصد آمريکا 
می باشد

40

مطالعاتزمینشناسيشامل:
- تهيه نقشه پايه زمين شناسي محدوده جايگاه هاي محل احداث نيروگاه ها

- انتقال محل احداث نيروگاه، راه هاي دسترسي، مسير كانال انتقال و لوله تحت 
فشار، بر روي نقشه مذكور

- تعيين محل گسل ها، زمين لرزه ها، ريزش ها، نقاط صخره اي و صعب العبور
مطالعاتسازهشامل:

- تعيين محل احداث نيروگاه و بررسي وضعيت راه دسترسي و برآورد تقريبي 
جاده احداثي آن

- تعيين موقعيت بند انحرافي، طول و ارتفاع آن
- تعيين مسير كانال انتقال آب، طول و ابعاد تقريبي آن

- تعيين محل حوضچه و مسير لوله تحت فشار و طول تقريبي آن
- بررسي امكان استفاده از آب خروجي نيروگاه در كشاورزي و پرورش ماهي

مطالعاتبرقومکانیکشامل:
- تعيين قدرت نيروگاه و تعداد واحد ها

- برآورد بار الكتريكي نيروگاه به صورت مستقل يا متصل به شبكه
- محاسبه انرژي توليدي ساالنه نيروگاه

- تعيين خطوط انتقال نيرو و نحوه اتصال به شبكه
هر يك از پارامتر های معرفی شده را می توان به دو گروه، طبقه بندی كرد :

- پارامتر های دسته اول كه عبارتند از دبی پايه رودخانه، شيب بستر رودخانه، راه های 
دسترسی، آثار زيست محيطی

- پارامتر های دسته دوم شامل شرايط زمين شناسی مهندسی و ژئوتكنيكی و سهولت 
دسترسی به مصالح و منابع مناسب

دو مورد اول از پارامتر های دسته اول كنترل كننده ميزان انرژی توليدی در هنگام بهره 
برداری از نيروگاه هستند. هر چه دبی رودخانه بيشتر باشد، ظرفيت توليد برق نيروگاه 
بيشتر خواهد بود. با افزايش شيب بستر رودخانه، اختالف ارتفاع بين نقطه آب گيری و 
نقطه انتهايی پنستاك، بيشتر خواهد بود و در نتيجه آب از انرژی پتانسيل بيشتری برای 
توليد برق برخوردار خواهد بود. بديهی است هر چه توان توليدی نيروگاه با توجه به دو 
پارامتر فوق باالتر باشد، طرح از توجيه اقتصادی بيشتری برای اجرا برخوردار خواهد 
بود. اين دسته از پارامتر ها از اين نظر حائز اهميت هستند كه هر يك به تنهايی می توانند 
در انتخاب يا رد يك ساختگاه، نقش كامال تعيين كننده ای داشته باشند. به عنوان مثال 
انتخاب ساختگاهی كه از همه جهات شرايط ايده آلی دارد ولی دبی جريان در آن پايين 
است يا مثال برای دسترسی به آن نياز به صرف هزينه فراوان و احداث راه دسترسی 
طوالنی می باشد به هيچ وجه اقتصادی نبوده، طرح از توجيه الزم برخوردار نمی باشد. 
دسته دوم پارامتر ها، به عواملی چون پايداری دامنه ها، شرايط ژئومكانيكی سنگ ها و 
خاك ها، گسترش خاك های مسئله دار و... تقسيم می شوند. مجموعه اين عوامل به اضافه 
دسترسی به منابع قرضه مناسب می توانند هزينه های اجرای يك طرح را تحت تاثير قرار 
دهند. اين دسته پارامتر ها بر خالف پارامتر های گروه اول به تنهايی نقش تعيين كننده ای 
در انتخاب يا رد يك ساختگاه ندارند. اثر اين پارامتر ها را بايستی به صورت گروهی و در 
كنار ساير پارامتر های اين گروه بررسی نمود. به عنوان مثال، وجود خاك های مسئله دار 
در بخشی از مسير، عملكرد يك يا دو زمين لغزش فعال و يا عملكرد چند گسل كوچك 

در مسير كانال، به هيچ وجه نمی توانند عدم انتخاب يك ساختگاه را توجيه نمايند.

ظرفيت نصب و ارزيابی هزينه هاي نيروگاه هاي برقابي كوچك
مهمترين مسئله در احداث نيروگاه های برقابی، تخمين توان مندی يك محل در 
توليد انرژی يا ظرفيت نصب نيروگاه است كه با استفاده از رابطه زير محاسبه می شود :

   P=ρgQHη/1000
P= توان مكانيكی برحسب كيلو وات برق توليدی

ρوg =به ترتيب وزن مخصوص آب و شتاب گرانش
Q =دبی رودخانه برحسب مترمكعب در ثانيه

H =ارتفاع موثر يا خالص آب برحسب متر

η =راندمان كل ژنراتور، توربين و مجاری آب بوده كه از حاصلضرب راندمان 
ژنراتور در راندمان توربين در راندمان مجاری آب به دست می آيد، حال با جايگذاری 
چگالی آب و شتاب ثقل و در نظر گيری راندمان ژنراتور، توربين و مجاری آب  به ترتيب 
به صورت 0,9و0,85 و 0,95 توان مكانيكی يا نيروی توليدی را می توان به صورت زير 

به دست آورد:

 P=7.06QH
مطابق رابطه مذكور دو عامل موثر در توليد انرژی، مقدار دبی و ارتفاع موثر 
می باشند. در نيروگاه های كوچك آبی كه به طور معمول از بند،كانال انتقال، حوضچه 
آرامش يا ذخيره و اتاق نيروگاه استفاده می شود. ارتفاع معموال برای هر جايگاه 
ثابت است، لذا تغييرات انرژی توليدی به آبدهی رودخانه وابسته شده كه در ماه ها 
و فصول مختلف سال مقادير متفاوتی دارد. به منظور استفاده از حداكثر توان آبی 
رودخانه و انتخاب ظرفيت نصب مناسب برای نيروگاه، بررسی و مطالعه رژيم 
جريان آب رودخانه و تهيه منحنی تداوم جريان بسيار ضروری است. بگونه ای كه 
در شرايطی كه شيب منحنی تداوم جريان زياد باشد، نيروگاه ذخيره ای و در شرايطی 

كه شيب منحنی تداوم جريان كم باشد، نيروگاه جريانی مناسب خواهد بود.
جهت تعيين بهای هر كيلووات ساعت انرژی استحصالی )نيروگاه برق آبی 
كوچك و ...( هزينه اوليه سرمايه گذاری و هزينه های ساليانه با بهره گيری از ضرايب 
استهالك سرمايه گذاری و رويداشت به عمر مفيد مناسب پيش بينی ميشود. در 
حال حاضر اطالعات جامعی از هزينه اين نوع نيروگاه وجود ندارد، اما  محاسبات 
اقتصادی به عمل آمده چندين نيروگاه در حال بهره برداری و مطالعه بيش از يكصد 
نيروگاه و همچنين تجربه كشورهای مختلف جهان، مبنای محاسبات می باشد. 
رابطه زير، حداقل هزينه احداث پروژه های آبی مربوط به كشورهای شرق آسيا، 

كانادا و آمريكا می باشد:

Ck = هزينه احداث نيروگاه برحسب دالر 
P= ظرفيت جايگاه برحسب كيلووات

H =  هد جايگاه به متر
 K = ضريب تجربی است كه از اجرای پروژه های نيروگاه های آبی كوچك در آمريكا 

و كانادا استخراج گرديده و مقدار آن22200 است.
7-1-عواملمؤثردرتغییراتهزینهنیروگاهبرقآبیکوچکدرکشورهایمختلف

ميزان تغييرات هزينه ساختمان در هر كشور نسبت به كشورهای ديگر متغير می باشد. 
برای تخمين ميزان هزينه های ساختمانی كشورها نسبت به كشور مبنا از ضريب مناسبی 
استفاده می شود كه مقدار آن در ايران، 91 درصدآمريكا و در شرق آسيا، ۶0 درصد آمريكا 
می باشد به عالوه عوامل زير نيز در هزينه تمام شده نيروگاه آبی كوچك كشورها دخيل 

می باشد كه عبارتند از :
ميزان دسترسی و هزينه نيروی انسانی، شرايط جغرافيايی و مشكالت دسترسی به 
محل، ميزان دسترسی و هزينه مواد، نرخ مبادله دالر )ارز( و خريد تجهيزات و هزينه 

حمل و نقل؛ نوساناتی است كه ممكن است طی دوره زمانی در هزينه حاصل شود.
با توجه به موارد مذكور، برای هر كشور فرمول ارائه شده در يك ضريب ضرب 

می شودكه اين ضريب برای ايران0,89و برای شرق آسيا 0,7 می باشد.
بر طبق آمار منتشره از بانك جهاني براي هد های 2,3-13 متر سرمايه  8800-1800 
دالر برای هر كيلو وات ساعت و برای هد های 27-350متر، ميزان سرمايه  3000-100 
دالر برای احداث نيروگاه های كوچك مورد نياز می باشد.)مطابق فرمول ارائه شده نيز 
افزايش هد باعث كاهش هزينه در نيروگاه هاي برقابي كوچك مي گردد( اين نيروگاه ها 
با داشتن طراحي ساده جهت سازه هاي عمراني به هزينه بهره  برداري و نگهداري كم 
نيازدارند به طوري كه فقط نياز به يك پيمانكار جهت نگهداري از تجهيزات اصلي و 

يك بهره بردار پاره وقت است.
نرخ هزينه تجهيزات و اجزاي ساختمان هاي مهندسي40 تا 50 در صد كل هزينه 
نصب نيروگاه برقابي است. كه به توپوگرافي و ژئولوژي منطقه، روشهاي سازه هاي 
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امروزه پس از 
گذشت حدود دو 

دهه از مطرح شدن 
مجدد نيروگاه هاي 

برقابي كوچك 
به دليل نگراني 

ناشي از آلودگي 
نيروگاه هاي حرارتي 

و نيز زمان كوتاه 
ساخت و هزينه كم 
توسعه نيروگاه هاي 

برقابي كوچك 
باعث شده است كه 
كشورهاي مختلف به 
پيشرفتهاي صنعتي و 
اجرايي قابل توجهي 

در اين زمينه نايل 
گرديده و برخي 
كشورها تجارب 

ارزشمندي در توسعه 
اين نيروگاه ها به 
دست آورده اند. 

انجمن انرژی 
جهان2 ظرفيت 

نصب نيروگاه هاي 
برقابي كوچك را 
در سال 1990 

حدود 82 تراوات در 
ساعت برآورد نموده 

است كه با توجه 
به نمودارزير بيشتر 
ظرفيت نيروگاه هاي 

برقابي كوچك مربوط 
به كشورهاي عضو 
IEA و چين است

كاربردي و مواد مورد استفاده بستگي دارد. در جدول2، هزينه سرمايه گذاري، هزينه 
ثابت بهره  برداري و نگهداري و قيمت انرژي نيروگاه هاي آبي كوچك با توجه به ضريب 
قابليت دسترسي، ضريب بار بهره  برداري، نرخ مصرف داخلي، زمان ساخت و عمر 
مفيد اقتصادي آنها براي توان های 0,01-10مگاوات در سالهاي 1980-2010 ارائه 
شده است. هزينه هاي تحقيقات باال موانع زيادي را در توسعه نيروگاه برقابي كوچك 
ايجاد مي كند.اما عليرغم اين محدوديتها و زمان طوالني برگشت هزينه)مثال ده سال 
در اسلواكی(نيروگاه هاي برقابي كوچك اغلب داراي هزينه هاي اجرايي قابل قبول 
مي باشند، زيرا اين نيروگاه ها داراي طول عمر طوالني )در حدود 40 سال ودر برخي 
كشورها بيش از 70 سال(و هزينه نگهداري كم می باشند، كه به طور تقريب 3 تا 4 در صد 

از كل هزينه های نصب نيروگاه های برقابی كوچك را تشكيل می دهند.

 

وضعيت نيروگاه هاي برقابي كوچك در جهان
امروزه پس از گذشت حدود دو دهه از مطرح شدن مجدد نيروگاه هاي برقابي 
كوچك به دليل نگراني ناشي از آلودگي نيروگاه هاي حرارتي و نيز زمان كوتاه ساخت 
و هزينه كم توسعه نيروگاه هاي برقابي كوچك باعث شده است كه كشورهاي مختلف 
به پيشرفتهاي صنعتي و اجرايي قابل توجهي در اين زمينه نايل گرديده و برخي كشورها 
تجارب ارزشمندي در توسعه اين نيروگاه ها به دست آورده اند. انجمن انرژی جهان2 
ظرفيت نصب نيروگاه هاي برقابي كوچك را در سال 1990 حدود 82 تراوات در ساعت 
برآورد نموده است كه با توجه به نمودارزير بيشتر ظرفيت نيروگاه هاي برقابي كوچك 
مربوط به كشورهاي عضو IEA و چين است.)كشورهای عضوIEA كشور های دارای 
نيروگاه های برقابی كوچك با ظرفيت بيشتر از هزار مگاوات يعنی استراليا، ايتاليا، فرانسه، 

اسپانيا و آمريكا می باشند.( 

در جدول 3، ظرفيت و ميزان توليد نيروگاه هاي برقابي كوچك در نواحي مختلف جهان 
براي سالهاي 1995 و2010آورده شده است. كه با توجه به آن رشد 40 درصدي در توليد 
انرژي اين نيروگاه ها در اين سال ها مشاهده مي شود. همچنين مالحظه می شود كه قاره آسيا 
بيشترين پتانسيل هاي برقابي كوچك در جهان را دارا است كه اين امر به دليل وجود كشور 
چين در اين قاره است كه داراي 43027 نيروگاه آبي كوچك با ظرفيت 2۶2۶2 مگاوات و 

توليد انرژي ساليانه 87141 گيگاوات ساعت )تا سال2001 (  است.

 

ارزيابي اقتصادي – اجتماعي نيروگاه هاي برقابي كوچك در ايران
نيروگاه هاي برقابي كوچك بايستي از نظر قيمت برق با ساير منابع انرژي قابل رقابت 
باشند. به اين معني كه پروژه هاي برقابي را مي توان سريع و ارزان، با استفاده از نيروي آب 
)معموالً بيشتر از ده متر( و يك جريان آب مناسب يا يك آبشار، يك رودخانه با جريان آب 
سريع، يا يك درياچه كوچك و نيز مخزن نزديك بهم ايجاد كرد. در برنامه انرژي كشور، در 
عمل استفاده از نيروگا ههاي آبي كوچك محدود به مناطق روستائي و دورافتاده اي است 
كه از راه شبكه سراسري برق به داليل اقتصادي و غيره تغذيه نمي شوند. در مواردي نيز 
نيروگا ههاي برقابي كوچك را مي توان به شبكه هايي با خطوط انتقال فشار ضعيف پيوند داد 
و به وسيله آن ها به حفظ و پايداري شبكه برق كمك كرد. در همين راستا مطابق با جدول4، 
تاكنون بيش از 2500 منطقه براي ساخت نيروگاه هاي آبي كوچك در كشور شناسايي 
و حدود994نقطه براي احداث نيروگاه هاي برقابي كوچك با ظرفيت 14111۶9,44 
كيلووات مناسب تشخيص داده شده است.همچنين تاكنون مطالعه 280 نيروگاه در مرحله 
فاز 1 و 41 نيروگاه در فاز2 انجام شده و 23 واحد نيروگاهي كوچك نيز در حال احداث 

می باشد. 
يكي از فعاليت هاي مهم در اقتصاد كشاورزي نيروگاه های برقابی كشور، برق رساني به 
چاه ها و ايستگاه هاي پمپاژ آب كشاورزي و تبديل موتور پمپهاي ديزلي به برقي است. با اين 
كار معضالتي ازقبيل تأمين سوخت، تأمين قطعات يدكي، آلوده شدن محيط زيست و عدم 
كنترل در مصرف آب هاي سطحي و زيرزميني مرتفع گرديده و هزينه توليدات كشاورزي 
به ميزان قابل توجهي كاهش مي يابد. از سال 137۶ امر برق رساني به هر حلقه چاه آب 
كشاورزي از واردات هشت هزار دالر گازوئيل بي نياز شده است. بنابراين نيروگاه هاي 
برقابي كوچك، به دليل توسعه مناطق روستايي از سه جنبه كشاورزي، صنعتي واجتماعي، 

اشتغال زايي در محيط هاي روستايي و... نيز از اهميت ويژهاي برخوردارند.
 جدول 5 به ترتيب ظرفيت اسمي وتوليد نيروگاه هاي برقابي بزرگ، متوسط، كوچك 
و همچنين ظرفيت وتوليد نيروگاه هاي برقابي ميني و ميكرو در حال بهره  برداري كشور را 
به تفكيك استاني در سال 1388 نشان می دهد. جدول۶  نيز ظرفيت قابل نصب وانرژي 
متوسط ساالنه طرح هاي در دست اجراي نيروگا ههاي برقابي كشور در سال 1388 را به 

نمايش مي گذارد.
در جدول7  مشخصات طرح هاي )مطالعاتي( و آماده اجراي نيروگاه هاي برقابي كشور 

جدول2-هزینهنیروگاهبرقابيکوچکبرايسالهاي2010-1980

جدول3-ظرفیتومیزانتولیدنیروگاههايبرقابيکوچک
درنواحيمختلفجهانبرايسالهاي1995و2010

نمودار1-ظرفیتنیروگاههایبرقابیکوچکدرجهانسال1990

1980198519901995200020052010شرح

توان نيروگاه
)MW(برقابی كوچك 

-0,001

10

-0,001

10

-0,001

10

-0,001

10

-0,001

10

-0,001

10

-0,001

10

ضريب قابل 
دسترسی)درصد(

95959595959595

ضريب بار
 بهره برداری)درصد(

15-9515-9515-9515-9515-9515-9515-95

نرخ مصرف داخلی
) W/MWخروجی( 

0,020,02        0,020,020,020,020,02

2-21-21-21-21-21-21-1زمان ساخت)سال(

40404040404040عمر مفيد اقتصادی)سال(

هزينه سرمايه گذاری
)Kw/}1990{ECU(

-4500

850

-4000

830

-3500

810

-3000

800

-2500

790

-2000

7700

-1800

750

هزينه ثابت بهره برداری و 
)Kw/}1990{ECU(نگهداری

15-2515-2515-2515-2515-2515-2515-25

قيمت انرژی با استفاده از نرخ 
)ECU/Kw()تنزيل)8درصد

-0,17

0,02

-0,15

0,02

-0,13

0,019

-0,12

0,019

-0,1

0,019

-0,08

0,019

-0,07

0,018

منطقهظرفیت)مگاوات(انرژیسالیانه)گیگاواتساعت(

2010199520101995

آمريكای شمالی250001800055004400

آمريكای التين10000350030001000

اروپای غربی500004000012۶009740

28000850070002070GIS شرق اروپا و

خاورميانه و شرق ميانه1700700400180

آفريقا30001۶00700400

اقيانوس آرام30007007501۶0

آسيا100000420002500010000

جمع كل4400440044004400
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يکي از فعاليت هاي 
مهم در اقتصاد 
كشاورزي 
نيروگاه های 
برقابی كشور، برق 
رساني به چاه ها و 
ايستگاه هاي پمپاژ 
آب كشاورزي و 
تبديل موتور پمپهاي 
ديزلي به برقي 
است. با اين كار 
معضالتي ازقبيل 
تأمين سوخت، 
تأمين قطعات 
يدکي، آلوده شدن 
محيط زيست و 
عدم كنترل در 
مصرف آب هاي 
سطحي و زيرزميني 
مرتفع گرديده و 
هزينه توليدات 
كشاورزي به ميزان 
قابل توجهي كاهش 
مي يابد

جدول4-نیروگاههایبرقابیکوچکدرایران

جدول7-مشخصاتطرحهاي)مطالعاتي(وآمادهاجراينیروگاههايبرقابيکشوردرسال1388

تعدادگزینههایاستان
بازدیدشده

تعدادگزینههای
تاییدشده

قدرتکل
)کیلووات(

تعدادپتانسیلهای
میکرو

قدرتکل)کیلو
وات(

تعداد
پتانسیلهایمینی

قدرتکل
)کیلووات(

تعدادپتانسیلهای
کوچک(

قدرتکل
)کیلووات(

147374۶74۶00221118۶15355۶0آذربايجان غربی

353530228002412942111728۶آذربايجان شرقی

18182205800117825714233اردبيل

801۶34317143112۶52447750اصفهان

1203827253011408158500خراسان

522843500009۶950193۶550قزوين

52۶412233۶0020913۶44113200كهكيلويه و بوير احمد

12254920501502413۶002978400كرمانشاه

4545۶05900034153۶01145230كردستان

130494575۶,441734۶,441۶8878,21۶3۶531,8خوزستان

5۶3145389991001711113128378878گيالن

2308134۶4410۶44۶32358481041۶گلستان

105334744000948902442550ايالم

8015۶0700031377022300سمنان

141443335۶00371837۶714980لرستان

2727241942130185894718170فارس

2721574002157400همدان

12027103180009532018978۶0چهارمحال و بختياری

245138200۶502133۶135۶49751۶48۶8مازندران

12448۶97۶40021102942759470تهران

253394414111۶9,44۶3248۶,4429234450,24521174232,8جمع كل

نیروگاههایکوچکنیروگاههایمتوسطنیروگاههایبزرگاستان

ظرفیتقابلنصبتعدادنیروگاه
)MW(نیروگاه

قابلیتتولید
)GWh(ساالنه

ظرفیتقابلنصبتعدادنیروگاه
)MW(نیروگاه

قابلیتتولید
)GWh(ساالنه

ظرفیتقابلنصبتعدادنیروگاه
)MW(نیروگاه

قابلیتتولید
)GWh(ساالنه

---310۶130003103493آذربايجان شرقی

2359۶3010228,758910۶۶,4132آذربايجان غربی

---2725190011235اردبيل

1937---نامشخص1850اصفهان

28,127,5---4188۶3281ايالم

---119,49۶---بوشهر

1750نامشخص1100014۶0125تهران

11,311,5------سمنان

520۶7,85۶53,2175,33۶8,3321,291,84چهار محال بختياری

---12454نامشخص1500خراسان رضوی

۶3۶5072301۶709,92422,881253,75277,05خوزستان

نامشخص18---418۶۶,۶2907زنجان

---51۶4۶7۶---فارس

۶17,4743,181---15001041كردستان

1545---1450850كرمان

1725---23901088كرمانشاه

35221135785,122۶3,551554,51192,92كهكيلويه و بوير احمد

4584,41515,43119,91434,84322,3128گيالن

نامشخص۶20۶44۶3,88224۶927,7لرستان

537,92154,19-۶812,21325,9419589,717۶4,4۶مازندران

12,۶417-------هرمزگان

521928833480.42702180.037266.0365329.291335.681کل
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 اصل مسلم 
است كه انرژي 

تجديدپذير يکي از 
منابع اصلي تامين 

انرژي در قرن حاضر 
و آينده خواهد بود 

و جايگزين مناسبي 

براي سوخت هاي 
فسيلي است. 

وضعيت فعلي حاكم 
بر انرژي كشور 

بايد با اتخاذ تدابير 
مربوط به ارتقاء 

بهره وري و بازدهي 
انرژي و استفاده 

از انرژي هاي 
تجديدپذير جهت 

فراهم نمودن بستر 
مناسب در رسيدن 

به اهداف توسعه 
پايدار، اصالح و 

گام هاي اساسي در 
اين زمينه ضروري 

است

جدول5-ظرفیتاسميوتولیدنیروگاههايبرقابي
درحالبهرهبرداريوزارتنیرودرسال1388

جدول6-ظرفیتقابلنصبوانرژيمتوسطساالنه
طرحهايدردستاجراينیروگاههايبرقابيکشوردرسال1388

ظرفیتسالبهرهبرداریاستاننامنیروگاه
نیروگاهها)مگاوات(

تولیدنیروگاه
)گیگاواتساعت(

نیروگاههایبزرگ

137۶155,5111,928تهراننيروگاه آبی كالن

8220001475,384-135۶خوزستانشهيد عباسپور

8520002034,3۶2-1383خوزستانكاروان 3

8720001731,278-1381خوزستانمسجد سليمان

505201025,379-1341خوزستاندز

1381399,972خوزستانكرخه

7035,4۶450,331جمع نيروگاه های بزرگ

نیروگاههایمتوسط

1350229۶,215آذربايجان شرقیارس

138113۶9,293آذربايجان شرقیشوط مغان

134955,512۶,327اصفهانزاينده رود

1340909۶,94۶تهراناميركبير

۶۶4552,5۶7-1348تهرانلتيان

13851822,580تهرانطالقان

138339,3۶5,۶72چهارمحال و بختياریكوهرنگ

13837539,981خوزستانمارون

138۶10022,4۶3فارسمالصدرا

134387,5115,5۶2گيالنسفيدرود

13888,831مازندرانشهيد رجايی

۶20,4738,۶0۶جمع نيروگاه های متوسط

نيروگاه های كوچك

1351۶8,08۶آذربايجان غربیمهاباد

13۶8103,725فارسدرودزن

13732,255,938فارسشهيدطالبی

138۶42,432بوير احمدپل كلر2

138342,707بوير احمدپل كلر 1

138533,731بوير احمدكريك3

13852,53,575بوير احمدكريك2

13822,53,90۶بوير احمدپل كلر 4

137۶5,22,239مركزیآسيابك

13782,85,1۶8همدانگاماسياب

4۶,8541,507جمع نيروگاه های كوچك

2,072,7۶4جمع نيروگاه های مينی و ميكرو

7704,727233,208جمع كل

ظرفیتقابلنصبنامنیروگاه
نیروگاهمگاوات

انرژیمتوسطساالنه
گیگاواتساعت

سالبهرهبرداری

نیروگاههایبزرگ

4808501391سيمره

100021071389كاروان 4

99۶1395-300خراسان 3

37001388-طرح توسعه مسجد سليمان

93-200042501389طرح و توسعه كتوند عليا

45098۶1390رودبار لرستان

150030001389بختياری

1040137۶1391تلمبه ذخيره ای سياه بيشه

-۶770172۶5جمع نيروگاه های بزرگ

نیروگاههایمتوسط

1002751390خدا آفرين

7513851390توسعه مارون

281721390نيروگاه سد تنظيمی دز

89-471511388لوارك

89-13,2311388شهيد رجايی)تجن(

-230,92014جمع نيروگاه های متوسط

نیروگاههایکوچک

8,5381392نيروگاه تنظيمی زاينده رود

201001388بسته اردل

7,5401390منچ

8,424,271390پيران

2,81۶,4۶1388نيروگاه آبی سفيد رود)تاريك(

-47,2218,73جمع نيروگاه های كوچك

-7048,119497,7جمع كل

)بزرگ، كوچك ومتوسط(در سال 1388 به تفكيك استان ها و تعداد نيروگاه ها با ظرفيت قابل 
نصب و قابليت توليد انرژي الكتريكي ساالنه نيروگاه ها نمايش داده شده است.

  

نتيجه گيری و پيشنهادات
در حال حاضر تحقيق و شناسايي دقيق ظرفيت هاي موجود پتانسيل هاي برقابي 
كوچك كشور به منظور توسعه تكنولوژي مورد استفاده اين نيروگاه ها و تقويت 
توليد انرژي در كشور بسيار ضروري به نظر مي رسد، زيرا با وجود پتانسيل هاي 
قابل توجه نيروگاه هاي برقابي كوچك)2500 سايت(اين امر مي تواند بستر يك 

تحول قابل مالحظه اقتصادي – اجتماعي در مناطق دورافتاده كشور محسوب 
گردد. بهره  برداري از منابع انرژي فوق بيش از پيش رفاه اجتماعي –اقتصادي 
ساكنين نقاط دورافتاده را در بر گرفته و زمينه هاي الزم توسعه مناطق دور افتاده 
كشور را فراهم مي سازد. اين موضوع در شرايطي اميدواركننده تر است كه از يك سو 
تجربه كشورهاي مختلف فراسوي ما قرار دارد و ازسوي ديگر امكان ساخت بخش 
عمده اي از اين نيروگاه ها در داخل رفته رفته فراهم مي گردد. گسترش نيروگاه هاي 
فوق توانايي تقويت صنعت برق كشور را در زمينه افزايش توليد و همچنين انتقال 
تكنولوژي استفاده از پتانسيل هاي آبي را بسيار افزايش داده و دورنماي اين حركت 
را رضايت بخش مي كند.  اصل مسلم است كه انرژي تجديدپذير يكي از منابع اصلي 
تامين انرژي در قرن حاضر و آينده خواهد بود و جايگزين مناسبي براي سوخت هاي 
فسيلي است. وضعيت فعلي حاكم بر انرژي كشور بايد با اتخاذ تدابير مربوط به ارتقاء 
بهره وري و بازدهي انرژي و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير جهت فراهم نمودن 
بستر مناسب در رسيدن به اهداف توسعه پايدار، اصالح و گام هاي اساسي در اين 
زمينه ضروري است. وارد كردن و در نظر گرفتن نيروگاه هاي برقابي كوچك دربرنامه 
انرژي كشور با توجه به فراواني جايگاه هاي مناسب جهت احداث نيروگا ههاي 
برقابي كوچك در استان هاي مختلف كشور و پايين بودن قيمت تمام شده انرژي 
توليدي حاصل از اين سيستم عالوه بر اينكه بستري مناسب جهت جايگزيني آن به 
جاي سوخت هاي فسيلي است موجب رونق اقتصادي روستاها شده و فعاليت هاي 
صنعتي و تجاري در روستاها را تشديد و از مهاجرت روستاييان به شهرها مي كاهد. 
استفاده از اين انرژي تجديد شونده و خدادادي موجب عدم تخريب محيط زيست 
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به دليل عدم مصرف سوخت هاي فسيلي، ايجاد كار و قطب هاي 
صنعتي در منطقه، عدم وابستگي به خارج و صرفه جويي در ارز به 
دليل تكنيك ساده ساخت و بهره  برداري و غيره مي شود. ضمناً درراستاي 
اجراي طرح هاي برقابي بزرگ، براي توليد برق از انرژي برقابي اقدام به 
ساخت سدهاي مخزني مي كنند تا ضمن توليد برق، از آب ذخيره شده در 
پشت آن براي مصارف كشاورزي و شهري نيز استفاده شود. هزينه 
باالي ساخت سدهاي مخزني و تاسيسات برقابي و خسارات زيست 
محيطي ناشي از اجراي طرح هاي برقابي بزرگ، از جمله عوامل توجه 
به طرح هاي برقابي كوچك به ويژه در كشورهاي در حال توسعه بوده 
است. از اين رو، با توجه به مزاياي طرح هاي هاي برقابي كوچك )دوام 
و عمر طوالني، كاركرد قوي، هزينه كم بهره  برداري، ماهيت تجديدپذير 
انرژي توليد شده توسط نيروگاه هاي برقابي، امكان توليد برق در مناطق 
دور افتاده و غيره( استفاده از آن ها با رعايت معيارهاي اقتصادي براي 
كشورهاي در حال توسعه مناسب تر است. لذا براي رسيدن به اين 
اهداف گنجاندن طرح هاي استفاده از نيروگاه هاي برقابي كوچك در 
برنامه ملي انرژي، چه از نظر برق رساني به روستاها، چه از نظر اتصال به 
خطوط انتقال انرژي وچه از نظر اقتصادي داراي اهميت بسياري است. 
لذا بايستي اقدامات اساسي عالوه بر طرح هاي ملي و دولتي، جهت 

تشويق سرمايه گذاري بخش هاي خصوصي نيز صورت گيرد.
*کارشناسیارشدمهندسیمکانیک-تبدیلانرژیدانشگاهعلموصنعتایران

فهرستمنابعومآخذ
نيكو و علی محمدی و رضايی- پتانسيل هاي نيروگاه هاي برقابي كوچك دراستان 

خوزستان«-كنفرانس بين المللی برق سازمان آب منطقه ای خوزستان
اخروی- پتانسيل ها و نقش نيروگاه هاي برقابي كوچك در تامين انرژي الكتريكي 

كشور«- اولين كنفرانس بين المللی سد و نيروگاه های آبی– تهران -1390
عنايتی، كاظم نژاد، مرادی، محسنی- به كارگيری نيروگاه برق آبی كوچك در 

مازندران«-  شركت معاونت نظارت بر توزيع، برق منطق های مازندران

كاظمی وشاه ركنی وبطحايی- ارزيابی اقتصادی توليد انرژی در نيروگاه های 
برقابی كوچك)بررسی موردی نيروگاه های برقابی كوچك ياسوج( – دومين كنفرانس 

شبكه های توزيع نيروی برق – شركت برق منطقه ای اصفهان 
واقفی و رخشنده رو – ارزيابی اثرات زيست محيطی نيروگاه های برقابی كوچك 

–كنفرانس ملی نيروگاه های آبی كشور –تهران 1382
بوستانی – نيروگاه های برقابی كوچك در جنوب كشور«- سومين همايش بهينه 

سازی مصرف سوخت در ساختمان
حسينی و براتی و هارون آبادی ودوستان – تعيين ظرفيت نصب بهينه نيروگاههای 
آبی كوچك با استفاده از ترازيابی شاخص های فنی– اقتصادی و قابليت اطمينان – 

كنفرانس بين المللی برق
Tung, TP, Adams, RD, and Baraud C",Small-Hydro 

Development Opportunities, Constraints and Tecnology 
Outlook", Proceeding of an IEA Conference on 
Hydropower,Energy and the Environment, Stokholm, 14-
16th June, 1993
شمسايی و حسن پور – بررسی جنبه های زمين شناسی مهندسی و ژئوتكنيكی 
احداث نيروگاه های برق آبی كوچك كنفرانس ملی نيروگاه های آبی كشور- تهران 1382

WEC Renewable Energy Sources :Opportunities 
and Constraints 1990-2020",World Energy Council, 
London,2001

روند پيشرفت كار در حوزة تيپ سازي قراردادها قابل توجه بود و اولويت تيپ سازي 
قراردادها در شركت ، بر حسب بيشترين نيازهاي واحدهاي اجرايي و ستادي سازمان به آن 
نوع از جزاير قراردادي ، برنامه ريزي شده بود. لذا در اولين اقدام تعداد 7 جزيرة قراردادي شامل: 
قراردادهاي خريد و نصب سيستم هاي آسانسور ، باسداكت ، ترانسفورماتور ، توربين، گاورنر و 
شير پروانه اي ، كمكي ، كنترل و ابزار دقيق و مخابراتي توليد و دركميتة انعقاد پيمان تصويب و 
جاري گرديد. متعاقبا نيز چند جزيرة قراردادي ديگر شامل: قراردادهاي خريد و نصب خطوط 
هوايي ، نصب تجهيزات ژنراتور ، تامين تجهيزات و حمل و نقل با طي مسيري مشابه ، جاري 
گرديدند و باالخره پس از ماهها تالش ، عليرغم وجود انكارناپذير فشارهاي كاري ناشي از امور 
پروژه هاي در دست اجرا ، شركت فراب موفق شده بود از مورخ 83/07/01 با قدم نهادن در دورة 
آزمايشي بهره برداري از اولين نمونه هاي قراردادهاي تيپ با مسير دسترسي محدود در اينترانت 
شركت ، با سه بخش اصلي قراردادهاي اجرايي ، خدمات نيروي انساني و حراست / نگهباني ، 
حركتي سيستمي و تحول گرا در سازمان را كليد بزند. تحت شرايط پيش گفته ، بخش نخست 
كار تيپ سازي قراردادها انجام شده بود ولي كماكان ضرورت داشت مبتني بر نيازهاي اجرايي 
سازمان و به فراخور پروژه هاي در حال ورود به فراب ، ساير تيپ هاي قراردادي شناسايي ، 

توليد و پس از تصويب كميته انعقاد پيمان ، به جمع نمونه قراردادهاي قبلي افزوده شوند. 
در آن سال هاي پرازدحام )سال هاي84-83 ( ، در عين حالي كه مطابق تصميمات كميتة سيستم ، 
مقرر نبود بواسطه مشغله هاي كاري واحدهاي اجرايي و يا عدم رعايت و يا نداشتن تسلط اوليه 

شکل5-شمایکلینیروگاههایکوچک

در شماره قبل نشریه ، تاریخچه اي از تيپ سازي قراردادها در شركت فراب ، ارایه گردید. 
در این شماره به ادامه بحث و جمع بندي موضوع مي پردازیم :

شناسایي، تمرکز و کنترل 
فرآیندهاي مرتبط با قرارداد 

قراردادهاي تيپ، انتخابي دشوار در آزموني پرچالش

 با توجه به مزاياي 
طرح هاي هاي 
برقابي كوچك )دوام 
و عمر طوالني، 
كاركرد قوي، هزينه 
كم بهره  برداري، 
ماهيت تجديدپذير 
انرژي توليد شده 
توسط نيروگاه هاي 
برقابي، امکان توليد 
برق در مناطق 
دور افتاده و غيره( 
استفاده از آن ها با 
رعايت معيارهاي 

اقتصادي براي 
كشورهاي در حال 
توسعه مناسب تر 
است. لذا براي 
رسيدن به اين 
اهداف گنجاندن 
طرح هاي استفاده از 
نيروگاه هاي برقابي 
كوچك در برنامه 
ملي انرژي، چه از 
نظر برق رساني به 
روستاها، چه از نظر 
اتصال به خطوط 
انتقال انرژي وچه از 
نظر اقتصادي داراي 
اهميت بسياري 
است
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كليه اركان سازمان به رويه هاي جديد ، هيچگونه توقفي 
در فعاليت هاي تنظيم و مبادله قراردادهاي موردنياز 
بخش هاي اجرايي و ستادي سازمان ، ايجاد گردد ، مضافا 
مقرر بود معاونت بازرگاني با همكاري واحدهاي اجرايي ، 
در يك برنامه زماني كوتاه مدت ، برون رفت سازمان از 
وضعيت قبلي به جديد در حوزة تنظيم قرارداد را به خوبي 
و بدون نقص سامان دهي و هدايت نمايد . حسب سوابق 
سيستمي موجود ، از مورخ 83/07/01 بود كه واحدهاي 
اجرايي و ستادي فراب ، روند پذيرش و همگرايي با 
سيستم جديد انعقاد قرارداد را طي نمودند و در اين مسير 
هرگونه كاستي و نقصان در فرآيند اجراي روش اجرايي 
عقدقرارداد با پيمانكاران فرعي )PC10 ( مورد پايش و 
شناسايي قرار مي گرفت. بازخوردها و نظرات واحدهاي 
با توضيحات معاونت  اجرايي و ستادي دريافت و 
بازرگاني رفع ابهام مي شد و يا به عنوان پيشنهاد سازنده ، 
اجرايي مي گرديد. اتفاقا در همان مقطع زماني ) تير ماه 
سال 84 ( بود كه پس از 9 سال همكاري با پروژه هاي 
كرخه و شهريار ) استور سابق ( ، با ماموريتي مشابه ولي 
در سطح ارتباط و تعامل بيشتر با ساير اركان سازمان ، به 
تيم معاونت بازرگاني پيوستم. گرچه تا پايان سال 85 يا 
كمي بيشتر ،كماكان درگير تحويل تحول كارها و تسويه 
حسابهاي كارفرمايي و پيمانكاري پروژه هاي مزبور بودم 
وليكن پاسداري از تالش هاي صورت گرفته در اين حوزه 
نيز ، يكي از دل مشغولي هاي عمده  بود. ماموريت تيم تيپ 

سازي قراردادها كه از اسفند ماه 82  آغاز شده بود ، عمال در 
ارديبهشت  ماه 84  خاتمه يافته تلقي شده بود و قراردادهاي 
تيپ مورد نياز توسط تيم مزبور توليد شده و درحال 
بهره برداري بود. منبعد قرار بود كه معاونت بازرگاني ، 
خود راسا ، برنامه ريزي هاي موردنياز براي تكميل قطعات 
پازل روش اجرايي PC10 و فرآيند تيپ سازي قراردادها 
را با پشتيباني تيم هاي سيستم شركت ، به انجام رساند و 
از اين رو براي حصول به اهداف دراز مدت تيپ سازي 
قراردادها ، الزم بود مجموعه اقدامات بسيار مهمي را 
برنامه ريزي و پياده سازي نمود. تصور اينكه پروسة تيپ 
سازي قراردادها در سازمان با توليد تعداد انگشتان دست 
از قراردادهاي ضروري ، )عليرغم وجود تنوع قراردادي 
زياد در حوزه هاي متفاوت طراحي ، تامين مواد ، ساخت ، 
خريد و فروش و تامين كاال ، حمل ، نصب ، راه اندازي و ....( 
،كفايت كار را مي نمايد و يا مضافا  ايجاد دسترسي سازماني 
براي استفاده از نمونه هاي قراردادي ، شروع و خاتمة 
ماموريت سازماني تيپ سازي قراردادها بوده ، مسلما  
برداشت درستي از چرا و چگونة ماجرا نبوده است. قواعد 
انجام كار تيپ سازي قراردادها ، بگونه اي تنظيم شده بود 
كه در عملكرد ، نتيجه اي پايدار و مستمر داشته باشد . يكي از 
ثمرات شناسايي صحيح و سريع شاخص هاي راهبردي در 
بازدهي مناسب قراردادهاي تيپ و تحت كنترل و مراقبت 
قراردادن مستمر آنها در معاونت بازرگاني ، توسعة كيفي 
روش هاي تنظيم قرارداد بوده است كه البته اين كنترل و 
استمرار در مراقبت خود موجب بهبودهاي موثر ديگري 
در سازمان شده است كه از جمله مي توان به مواردي چون: 
غني سازي و نهادينه نمودن دانش بازرگاني در واحدهاي 
اجرايي ، استفاده از پتانسيل هاي نهفته سازمان و بهره گيري 
از استعداد سرعت و مهارت در روابط بازرگاني موردنياز 
در واحدهاي اجرايي ، استفادة مفيد و اثر بخش در نقش 
پذيري هاي فراجايگاهي سازمان ، تمركز نگاه صيانت 
محور به معاونت بازرگاني در حوزة تنظيم قرارداد و ..... 

اشاره نمود .
از اين رو مجموعه اقدامات برنامه ريزي و پياده سازي 
شده در جهت تكميل اقدامات حوزة قراردادهاي تيپ و 
تكميل پازل مورد اشاره را مي توان بشرح ذيل فهرست 

نمود :
1- پيگيري تصويب آخرين بازنگري روش اجرايي 
PC10 دركميتة سيستم ، حسب بازخوردهاي دريافتي از 
معاونتهاي اجرايي و ستادي سازمان ، درفروردين ماه 84 
در جهت روان سازي روش تنظيم قرارداد با پيمانكاران 

فرعي شركت. 
2- تدوين و اجرايي نمودن دستورالعمل مديريت 
تضامين قراردادها با پيمانكاران فرعي در اسفند ماه 84 
با همكاري معاونت مالي و نماينده تيم سيستم معاونت 
برنامه ريزي و توسعه سيستم ها با اخذ نقطه نظرات 
نمايندگان معاونت هاي اجرايي و پشتيباني و مديران تامين 
تجهيزات و جاري سازي آن در سازمان از مورخ 85/03/13 
و تالش جهت قرار گرفتن آن به عنوان پيوست آئين نامه 
معامالت كه نهايتا پس از چند مرحله بازنگري ، تصويب و 

در مورخ 85/07/24 توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه 
سيستم ها ، به عنوان يك وحدت رويه براي تعيين ميزان و 
نوع تضامين قراردادي به تناسب مبلغ و موضوع قرارداد ، 
به كليه اركان سازمان ابالغ گرديد. البته جدول مديريت 
تضامين با توجه به تغيير شرايط مذاكره حسب تغيير در 
شرايط تجارت داخل و خارجي ، هرازچندگاهي نياز به 
تغيير و به روز سازي دارد كه آخرين بازنگري آن مربوط 
به اواخر سال 89 بوده و در حال حاضر نيز بازنگري جديد 
براي آن در دستور كار معاونت بازرگاني است كه حداكثر 
ظرف ماه آتي و پس از اخذ مصوبه هاي الزم ، جاري سازي 

خواهد شد.
3- درخواست توليد نرم افزار شماره گذاري قراردادها 
در بهمن 84 از معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها 
و پيگيري و هماهنگي هاي الزم تا تحويل نهايي و 
بهره برداري از نرم افزار شماره دهي از 20 تير ماه 85 و 
توسعه كيفي آن از نرم افزار شماره دهي به بانك اطالعاتي 
قراردادهاي شركت. دستيابي به اين مهم ، با هدف ايجاد 
فقط يك نهاد/ يك يا حداكثر 2 فرد مسئول در سازمان براي 
انجام شماره دهي به كليه قراردادهاي شركت و حذف كامل 
مسيرهاي نامشخص و غيرقابل كنترل و غير سيستمي 

تنظيم و تبادل قرارداد بود. 
4-  پيگيري و هماهنگي با همكاران تيم سيستم معاونت 
برنامه ريزي و توسعه سيستم به منظور اصالح روش 
گردش فرم كميسيون معامالت از سيستم فقط گردش 
فيزيك قبلي به سيستم اتوماسيون + فيزيك به شيوة در حال 
اجراي فعلي. توجه داشته باشيم كه گاهي امضا  و مبادله يك 
قرارداد ، متوقف به دريافت فيزيك صورتجلسة كميسيون 
معامالتي بود كه فيزيك و اتوماسيون آن در گردش داخل 

سازمان ، قابل كنترل نبود .
5- مدون نمودن هر گونه هماهنگي و اقدام سازماني 
در خصوص هرگونه تغييرات مورد لزوم در شرايط و مفاد 
دستورالعمل آئين نامه معامالت شركت بخصوص در 
حوزة جدول حدود اختيارات از سال 85 تاكنون. در اين 
ارتباط و حسب سوابق ، تغييرات جزئي در اواخر سال 
1384 روي آئين نامه معامالت شركت انجام پذيرفته 
بود وليكن اجرايي شدن طرح هاي سرعتي مانند سد و 
نيروگاه سنگ توده 2 در سال 85  و نيروگاه گازي پااليشگاه 
آبادان در اوايل سال 138۶ كه نياز به ظرفيت سازي هاي 
خاص خود در سازمان را داشت ، موجب گرديد تا در 
اواخر سال 1385 و نيز اواسط سال 138۶ ، سازمان فراب 
با انجام تغييرات قابل مالحظه در حوزة حدود معامالت 
شركت و نيز جدول حدود اختيارات آئين نامه معامالت ، 
با اعطاي اختيارات مالي مجزا به معاونين اجرايي ، مجريان 
طرح ، گامي جدي در انتقال و يا به عبارتي واگذاري انعقاد 
برخي قراردادها با پيمانكاران فرعي پروژه هاي در دست 
اجرا با يك محدودة قيمتي مشخص ، به معاونت هاي 
اجرايي بردارد. در حال حاضر نيز آخرين بازنگري هاي 
مورد نياز روي دستورالعمل آئين نامه معامالت شركت ، 
حسب شرايط روز مذاكرات و مراودات تجاري و مبتني 
بر بازخوردهاي دريافتي ، طي ماه گذشته ، ازسوي معاونت 
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يکي از ثمرات 

شناسايي صحيح و 
سريع شاخص هاي 
راهبردي در بازدهي 
مناسب قراردادهاي 

تيپ و تحت 
كنترل و مراقبت 

قراردادن مستمر 
آنها در معاونت 

بازرگاني ، توسعة 
كيفي روش هاي 

تنظيم قرارداد بوده 
است كه البته اين 

كنترل و استمرار در 
مراقبت خود موجب 

بهبودهاي موثر 
ديگري در سازمان 
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بازرگاني پيشنهاد و توسط معاونت برنامه ريزي و توسعه 
سيستم ها در دست اقدامات سازماني است.  

۶- درخواست ، پيگيري و هماهنگي هاي الزم با 
معاونت مالي براي انتقال Notary ) دبيرخانه كميسيون 
معامالت ( همراه با كليه سوابق مربوطه به معاونت بازرگاني 
از مرداد ماه 85 و تحت كنترل قرارگرفتن مجوزات و 
كميسيون ها براي كليه معامالت از تاريخ فوق. در شيوة 
قبلي تائيد اتوماسيوني كميسيون معامالت مبتني بر روش 
مدون و خاصي نبود و معاونت هاي اجرايي نيز نسبت به 
تائيد اتوماسيوني اقدام مي نمودند و كنترلي بر اين فرآيند 
و يا امكان گزارش گيري حتي از يك پروژه براي همان 
پروژه ، قابل حصول نبود. بانك اطالعاتي تهيه شده در اين 
خصوص  از سال 8۶ قادر است ، گزارش كل معامالت 
عمدة سازمان را به تفكيك هر پروژه و نحوة انجام معامله 
و مبلغ و ...  و حسب آخرين اطالعاتي كه به روز وارد 
سيستم مي شود ، روزانه پايش و مونيتور نمايد. در حال 
حاضر اين گزارش به صورت ماهانه و ساالنه از طريق 

معاون بازرگاني به مديرعامل شركت ارايه مي گردد .
با حوزة  تنگاتنگ  ارتباط  و  هماهنگي  ايجاد   -7
مديريت پيمان و مديريت حسابداري معاونت مالي و 
نيز مسئوالن مالي و قراردادهاي پروژه ها در خصوص 
عدم تائيد پرداخت هرگونه صورت وضعيت قراردادي 
قراردادهاي فاقد صورتجلسة كميسيون معامالت شماره 
شده توسط دبيرخانه كميسيون معامالت ) Notary ( در 

اختيار معاونت بازرگاني .
8-  ايجاد يك سيستم پاسخگو براي مشاوره و رايزني 
قراردادي در معاونت بازرگاني براي حصول به شرايط 
عبور ايمن مجريان طرح ها از مشكالت پيش روي كه 
در مسير شروع تا خاتمة هر قراردادي ، متصور به وقوع 

مي باشد. 
9- تيپ سازي ساير جزاير قراردادي مورد نياز سازمان 
حسب نيازهاي شناسايي شده توسط معاونت بازرگاني يا 
اطالع رساني شده به معاونت مزبور ، بطوريكه هم اكنون 
پس از سپري شدن 8 سال از ورود به اين حوزه و پس 
از حصول به اهداف ميان مدت و عبور از فاز توسعه ، 
قراردادهاي تيپ شركت فراب ، در قسمت اسناد و مدارك 
اينترانت ، در 5 بخش مجزا بشرح ذيل در حال بهره برداري 

هستند :
الف- بخش قراردادهاي اجرايي در 4 گروه تجهيزات ، 
ساختمان ، مشاوره و متفرقه جمعا با 1۶ جزيره و تعداد ۶8 

مجموعة قراردادي.
ب - بخش قراردادهاي خدماتي با تعداد 3 جزيرة 

قراردادي.
ج- بخش قراردادهاي حراستي و نگهباني با تعداد 

1جزيرة قراردادي.
د- بخش كليات شركت در مناقصه با تعداد 7 مجموعه 

كليات.
ه- بخش دستورالعمل ها و اطالعيه هاي مناقصه و 
قرارداد. الزم به ذكر اينكه برخي قراردادها نيز در طول مدت 
8 سال گذشته تيپ سازي شده وليكن ، ضرورت درج 
در قراردادهاي تيپ سيستم اينترانت را نداشته و صرفا در 

اختيار معاونت بازرگاني مي باشند. به عنوان نمونه مي توان 
به قرارداد تيپ سازي شدة بهره برداري نيروگاه هاي 
حرارتي اشاره نمود. در اين ارتباط با توجه به پيشرفت 
مناسب عمليات اجرايي نيروگاه شيركوه يزد در سال 90 و با 
توجه به در شرف راه اندازي بودن واحدهاي گازي نيروگاه 
مزبور و براساس اقداماتي كه در اواخر سال90 آغاز نموده 
بوديم و طي آن از نمونه قراردادهاي كارفرمايان مختلف نيز 
بهره گرفته بوديم ، در سال 91 پس از هماهنگي با معاونت 
بهره برداري و نگهداري در خصوص همكاري درتكميل 
پيوست شرح خدمات قرارداد و ... نهايتا"موفق شديم متن 
حقوقي مناسبي را براي قرارداد بهره برداري اولين پروژه 
سرمايه گذاري فراب مابين شركت فراب و شركت مولد 

برق يزد تنظيم نموده و مبادله نمائيم. 
10-  بازنگري قراردادهاي تيپ حسب بازخوردهاي 
دريافتي با هماهنگي و تشكيل كميته هاي بازنگري در 
آبان ماه 85 و در صورت نياز تشكيل جلسات بازنگري 
با حضور اعضاي كميته انعقاد پيمان ، در دوره هاي زماني 

يكساله.  
11-  تهيه اولين چك ليست قراردادي در تيرماه 85 
شامل چك ليست كنترل قراردادي ، كنترل اسناد نظام 
كيفيت )سيستم مديريت يكپارچه ( وكنترل پيمانكاري 
به تفكيك براي قراردادهاي اجرايي و خدماتي و ارسال 
به معاونت برنامه ريزي و توسعه سيستم ها به منظور 
انضمام به روش اجراي عقد قرارداد با پيمانكاران فرعي. 
الزم به توضيح اينكه قرار بود اين چك ليست ها ، توسط 
كارشناسان اقدام كنندة تامين در معاونت هاي بازرگاني ، 
اجرايي يا پشتيباني و ... با هدف كاهش ريسك هاي خطا در 
لحاظ كليه جوانب هزينه اي يا تعهدات پيمانكاري يا درج 
دقيق و كامل تعهدات قراردادي در متون نهايي قراردادها و 
نيز كنترل كامل بودن اسناد و مدارك منضم به هر قرارداد ، 
قبل از اخذ امضاء و تبادل قرارداد تكميل و به كارشناس 
مسئول قراردادها در معاونت بازرگاني منضم به نسخ 
قراردادها ارايه گردد. ) آخرين نسخة بازنگري شدة اين 

چك ليست ها مربوط به سال 92 مي باشد ( 
12- در جهت رعايت الزامات استانداردهاي اخذ 
شده در اواخر سال 85 در حوزة سيستم هاي مديريت 
زيست محيطي  ISO 14001 و سيستم مديريت ايمني 
و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001 مبتني بر روش 
اجرايي شناسايي و ارزيابي خطرات و جنبه ها ، پس از 
 HSE انجام جلسات متعدد كارشناسي با رئيس بخش
در مديريت ايمني و حراست شركت ، طي سال هاي 85 
و 8۶ و همكاري شايستة ايشان ، نهايتا موفق شديم در 
اواسط سال 8۶ اولين نسخه از الزامات HSE را در انتهاي 
كليه قراردادهاي تيپ اجرايي ، رونمايي نمائيم و آخرين 
بازنگري آن را نيز در ارديبهشت ماه 90 جايگزين و اطالع 

رساني نمائيم.  
13- ايجاد يك روية مشخص و بستر مناسب در 
معاونت بازرگاني به منظور كنترل اصالت وضعيت آخرين 
تغييرات ثبتي شركت هاي پيمانكار و وضعيت صاحبان 
امضاء مجاز طرف هاي قراردادي در مرحلة قبل از مهر و 

امضاء حوزة فراب روي نسخ قرارداد .

14- ايجاد يك روية يكسان با مشخص نمودن فرد 
يا افراد مسئول در معاونت بازرگاني جهت پيگيري و 
كنترل هاي الزم در مسير اخذ مهر و امضاهاي مجاز 
حوزة فراب و ارايه شماره مكانيزه به قرارداد و تحويل 
نسخ قرارداد شماره شده به كارشناس اقدام كننده تامين 
مربوطه و انجام اقدامات بعدي شامل توزيع نسخ داخل 
سازمان و ابالغ قرارداد با متن الگو شده در سازمان .به منظور 
كنترل مستمر بر اجراي فرآيندها و كليه اقدامات فوق ، نقش 
آفرينان متناسب با انجام اين فعاليت ها را شناسايي و جذب 
نموديم )آقاي مهندس كورش مهرشاهي در سال 85 و 
سركارخانم هاله پيروي در سال 8۶ (. نقش ها و مسئوليت 
هايشان را نيز ، از روز اول به ايشان تبيين نموديم كه البته 
بدرستي عهده دار بوده و از آن صيانت نموده اند. اولين 
تجربه استفاده از نخستين جزيره هاي قراردادي تيپ 
شركت ، در پروژه هاي نار ، كارون 3 ، كارون 4 ، گتوند ، 
توسعه مسجد سليمان ، ايالم و لوارك بود. از شركت تابعه 
نيز ، شركت توبا اولين داوطلب دسترسي به قراردادهاي 
تيپ فراب شد و در آبان ماه 83  دسترسي ايشان فراهم 
گرديد. شركت نارديس پس از تاسيس در اواخر سال 
85 ، اوايل سال 8۶ درخواست مشابهي را مطرح نمود و 
دسترسي ايشان نيز برقرار گرديد. پس از تاسيس شركت 
نوتاش در سال 87 ، دسترسي مورد درخواست نوتاش نيز 
فراهم شد و بدين صورت مجموعه شركت هاي تابعة 
فراب ، تحت پوشش جزاير يكسان قراردادي سازمان 
فراب قرار گرفتند. جزاير قراردادي شركت فراب ، در طول 
سال هاي 83 تاكنون با حدود 10 سال بازخورد اجرايي ، 
به بلوغ قراردادي كمي و كيفي قابل قبولي رسيده اند و 
معاونت بازرگاني همواره آماده دريافت تجريبات حين 
اجرا و بازخورد هاي الزم روي قراردادها از سوي همكاران 
گرامي مي باشد. در اين ارتباط به اين نكته اشاره نمائيم كه در 
اراية هرگونه تجربيات ، دقت شود كه قرار نيست تجربيات 
را در قراردادهاي فراب ، به گونه اي لحاظ نمود كه قراردادها 
يك طرفه باشد. قرار نيست قرارداد در سمت فراب ، مانند 
يك سنگر بتني باشد و در جبهة پيمانكار...  يادمان باشد 
كه قرارداد نويسي ، استانداردهايي دارد تا قرارداد دو طرفه 
باشد. در اين مسير ، پرهيز از مبهم نويسي اولين گام و شيوا 

و غير قابل تفسير نويسي مهمترين ركن است. 

مروري بر مشكالت و چالش هاي
گذشته و حال سازمان درحوزه قرارداد 

ورود به حوزه تيپ سازي قراردادها در شركت فراب 
را نمي توان صرفا  به عنوان يك رويكرد و يا تحول درون 
سازماني براي معاونت بازرگاني تلقي نمود چرا كه 
قرار بود معاونت هاي اجرايي و ستادي سازمان نيز از 
اين رويكرد بهره گيرند. شايد بتوان گفت كه اين يك 
انتخاب سازماني و يك الويت راهبردي در تصميمات 
كالن شركت براي غلبه   برخي بحران هاي در حال وقوع 
بود. انتخاب قراردادهاي تيپ ، انتخابي بود دشوار ، وليكن 
نيازي بود نشات گرفته از مسيرتحول گرا در سازمان 
كه مستلزم ايجاد يك روش پايدار براي عبور موفق از 
آزموني پرچالش بوده است. براي اراية تصويري كوتاه 

ورود به حوزه تيپ 
سازي قراردادها 
در شركت فراب را 
نمي توان صرفا  به 
عنوان يك رويکرد 
و يا تحول درون 
سازماني براي 
معاونت بازرگاني 
تلقي نمود چرا كه 
قرار بود معاونت هاي 
اجرايي و ستادي 
سازمان نيز از اين 
رويکرد بهره گيرند. 
شايد بتوان گفت 
كه اين يك انتخاب 
سازماني و يك 
الويت راهبردي در 
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از برخي مشكالت ناشي از رويه هاي انعقاد قرارداد در 
وضعيت قبلي )سال هاي 71 الي 83 ( ، به موارد ذيل 
اشاره اي كوتاه مي نمائيم: در اواخر دهة اول كاري 
شركت فراب )سال 81 ( ، نوعي نگراني سازماني و 
بخصوص دل مشغولي نسبت به رويه تنظيم و مبادله 
قراردادها وجود داشت. معاونت بازرگاني از اقدامات 
از ماموريت سازماني واحدهاي اجرايي گله  خارج 
مند بود. معاونت بازرگاني مي گفت مسئوليت تامين 
تجهيزات و تهيه قراردادهاي مربوطه و نيز اقدام مشابه 
براي حوزه هاي نصب و راه اندازي كليه پروژه هاي در 
دست اجرا با ايشان است و واحدهاي اجرايي و مهندسي 
مي بايست صرفا به ماموريت سازماني خود بپردازند و 
كار تخصصي بازرگاني را با اراية بموقع و مطابق برنامة 
اسناد و مدارك فني و فرصت مناسب براي انجام فرآيند 
شناسايي  پيمانكار ،  انتخاب  شامل  خدمات،  تامين/ 
پيشنهاد مناسب ، مذاكره و انعقاد و ابالغ قرارداد ، به 
نيز  بازرگاني  بازرگاني بسپارند و معاونت  معاونت 
فعاليت هاي تامين را مي بايست از محل بودجه اعتبارات 
اسنادي طرح هاي در دست اجرايي تامين مي نمود كه 
اعتبارات اسنادي مزبور به داليل مشخص براي اكثر 
همكاران مخاطب ، داراي مسائل و مشكالت خاص 
خود بودند.  معاونت بازرگاني مدعي بود كه فاصله ارايه 
درخواست تامين و ارايه اسناد فني به ايشان تا زمان نياز 
واقعي پروژه ها به قرارداد و تجهيزات در كارگاه ، بسيار 
فشرده و غير معمول مي باشد و دورة زماني تامين هر پكيج 
خريد ، مي بايست از شناوري كافي برخوردار باشد و 
نبايستي تاخيرات حتي موجه ساير بخش ها ، فشار كاري 
بازرگاني را غيرمتعارف نمايد و يا احيانا تاخيرات نهايي ، 
به پاي ايشان نوشته شود. از طرفي واحدهاي اجرايي 
نيز ضمن قبول فشار بسيار باالي كاري روي معاونت 
بازرگاني ، وليكن به وي خرده مي گرفتند كه تاخيرات 
حتي موجه معاونت بازرگاني در انجام برخي قراردادها 
با مبلغ برآوردي پائين كه پيش نياز برخي فعاليت هاي 
ديگر هستند ، تاثيرات قابل توجهي در تشديد تاخيرات 
بعدي پروژه ها دارد و در به قرارداد رسانيدن جزيره هاي 
مختلف تامين و نصب هاي پروژه هاي خود نگران بودند 
و لذا خود را براي اقدام مستقيم به منظور انجام برخي 
قراردادهاي ضروري معوق كه در صف اقدام معاونت 
بازرگاني بسر مي بردند  ، به نوعي مجهز نموده و محق 
مي دانستند . از طرف ديگر همگام با پيشرفت اجرايي 
پروژه ها ، شركت فراب با اختالفات قراردادي قابل 
توجهي با پيمانكاران فرعي مواجه شده بود و به عبارتي 
در داالن شكل گيري پرونده هاي دعاوي در سازمان 
قرار گرفته بوديم. رسيدگي برخي از اين اختالفات ، 
زمانبري هاي عجيبي را طي مي نمود و نياز به برگزاري 
جلسات متعددي را مي طلبيد كه گاهي يا در محل كارگاه 
پروژه ها بود يا در شهرهاي محل كارخانجات پيمانكاران 
و يا در دفتر مركزي شركت فراب. در اين مواقع همكاران 
در البالي متون قراردادهاي تنظيمي ، به دنبال ماده و 
بندي براي آنچه در زمان تنظيم قرارداد در فكرشان و 

مذاكراتشان با پيمانكار مطرح بود مي گشتند كه البته گاهي 
از قلم افتاده بود ! گرچه با تفكر برگرفته از رسالت سازماني 
مستمر شركت فراب و نگاه مديريت ارشد سازمان ، در 
آن سال ها هيچيك از اين اختالفات به طرح دعاوي 
در محاكم قضايي ازسوي طرفين منجر نگرديد و كليه 
اختالفات با پيمانكاران ، با تفاهم و توافق حل و فصل 
گرديد وليكن واكاوي يك دهه فعاليت اجرايي و انعقاد 
قرارداد در سازمان ، مي تواند موجب روشن شدن نكاتي 
شود كه كمتر مورد توجه قرارگرفته است. نتايج حاصل 
از بررسي و رسيدگي ها تجربه شده در شركت ، مبين اين 
بود كه درتنظيم قراردادها مشكل داريم. قراردادهايمان 
مي بايست مورد بازنگري قرار گيرند بطوريكه كه حقوق 
طرفين قرارداد كامال محفوظ باشد و از همه مهمتر امكان 
تفسير هاي مختلف از ماده بندهاي قراردادي به كمترين 
حد خود برسند تا در كمترين مواقع ، شرايط ضايع شدن 
حقوق قراردادي طرفين قرارداد يا فرصت براي بروز 
اختالف ، فراهم گردد. در جنبه هاي ديگر بررسي نيز 
مشخص شده بود كه در انسجام مديريت و جامعيت 
رفتار با پيمانكاران بخصوص در فعاليت هاي كارگاهي 
و اجرايي ، مبتني بر چارچوب ها و رسالت سازماني 
فراب ، از يك پروژه به پروژه ديگر ، تفاوت رويكرد 
داريم و تحت اين شيوه هاي متعدد مديريتي ، نمي توان 
حتي از قراردادهاي متحدالشكل در يك يا چند پروژه ، 
خروجي هايي يكسان از قراردادها را توقع داشت. در 
مواردي نيز معلوم شد كه در يك پروژه ، ادعاي يك پيمانكار 
در فرصت معقولي مطابق قرارداد ، رسيدگي ، تائيد و پس 
از اخذ مجوزات الزم ، پرداخت مي شود و يا ادعاي غير 
متعارف و غيرقراردادي همان پيمانكار ، به صورت كامال 
اصولي در همان ابتدا ، با تفسير و توجيه و توافق دو طرفه 
مردود اعالم مي شود و از سوي ديگر گاهي در پروژه اي 
مشابه و موردي كامال مشابه ، صرفنظر از مبلغ و حجم 
مورد ادعا ، موضوع به اختالف مي انجامد و تا انتهاي 
پروژه ارتباط كاري كارفرما با پيمانكار به مرز تيرگي 
رسيده و گاهي ناگزير به جايگزني پيمانكار و از سويي 
تقبل هزينه هاي اضافي ديگر مي شويم و به عبارتي كار 
به سختي جمع مي شود . اين موارد كه ذكر شد يك گوشه 
از مشكالت مترتب به سازمان بود كه نياز به دگرگوني 
را فرياد مي زد. توجه داشته باشيم كه طي آن سال ها رويه 
كنترل و مميزي قراردادهاي منعقده با پيمانكاران فرعي ، 
به صورت متمركز در معاونت بازرگاني انجام مي شد ولي 
به دليل عدم پشتيباني سيستمي براي پايش فعاليت هاي 
تنظيم تا امضاء و توزيع قراردادها ، مشكالت متنابهي به 
چشم مي خورد كه بخشي از آنها به نقصان يا اشكال در 
اسناد و مدارك فني منضم به قراردادها و برخي از آنها نيز 
به اشكاالت متني يا حقوقي قراردادها و يا ساير مشكالت 

جزئي تر باز  مي گشت.
 به عنوان مثال ما در قرارداد با يك پيمانكارفرعي 
از  در دو پروژة مختلف و در يك موضوع مشابه 
با  تجهيزات ،  اندازي  راه  و  نصب  يا  خريد  حوزة 
 تفاوت در درج نوع و ميزان تعهدات اصلي يا جزئي 

)موارد از قلم افتاده( مواجه مي شديم كه ارتباطي هم به 
متفاوت بودن پروژه ها نداشت. در جايي ديگر عدم دقت 
و يا عدم مهم قلمداد نمودن انضمام اسناد و مدارك فني ، 
مالي و قراردادي به قراردادهايمان ، موجب آغاز برخي 
اختالفات قراردادي مي شد. مشكل مشهود ديگر مطابق 
آنچه در باالتر اشاره شد اينكه عليرغم آنكه انعقاد قرارداد 
 در حوزه و مسئوليت معاونت بازرگاني بود وليكن ديده 
مي شد كه در برخي موارد واحدهاي اجرايي خود راسا  
اقدام به مذاكره ، تنظيم قرارداد ، اخذ امضاهاي مجاز 
مي نمايند و معاونت بازرگاني نيز از مبادله آن قرارداد يا 
قراردادهاي ديگر در يك يا چند پروژه بي اطالع بود و 
سيستم كنترلي نيز براي اين اتفاقات غيرسيستمي وجود 
نداشت چرا كه اخذ شماره قرارداد از دفتر معاونت 
بازرگاني نيز دشواري خاصي نداشت و پيش نيازي براي 
شماره دهي به قراردادها وجود نداشت و شماره دهي به 
قراردادها به وسيله يك برنامه تحت اكسل انجام مي شد 
 و در برخي موارد نيز به هيچ وجه شماره قرارداد اخذ 
نمي شد و يا حتي مجوز كميسيون معامالت براي تنظيم 
و مبادله آن قرارداد تهيه و به امضا اعضاي كميسيون 
معامالت نمي رسيد چرا كه صورت جلسات كميسيون 
معامالت به صورت منسجم بايگاني نمي شد. گاهي 
مشخص نبود نسخه اصل بسياري از صورت جلسات 
كميسيون معامالت در كدام بخش بايگاني شده است؟ 
در زونكن كارشناس مربوطه ، در زونكن مسئول دفتر 
پروژه يا درسوابق كارشناس اجرايي مربوطه؟ در معاونت 
مالي يا معاونت بازرگاني؟ معاونت مالي نيز پرداخت ها 
را به اصرار مديران پروژ ها و ضرورت تسريع در كارها 
انجام مي داد و از پروژ ه ها مي خواست متعاقبا قرارداد يا 
شماره قرارداد يا مجوز كميسيون معامالت را به ايشان 
ارايه نمايند كه در البه الي كارها فراموش مي شد. اين 
موارد توضيح داده شد تا مشخص شود نياز به تجديد 
بازسازي يا بازنگري فرآيندهاي مرتبط به قرارداد در 
سازمان به چه ميزان ضروري و جدي بوده است. 
به عبارت ديگر معين شود كه ورود به حوزة تيپ سازي 
قراردادها ، صرفا پله نخست كار بوده و مسئوليت پيش 
روي معاونت بازرگاني و تيم هاي سيستم در سازمان ، 
ايجاد يك دگرگوني به شيوه ماليم ، پايدار و سيستمي 
ولي بسيار تاثيرگذار در روند كار بوده است. معاونت 
بازرگاني با برون سپاري فعاليت هاي انعقاد قرارداد 
پيمانكاران فرعي به واحدهاي اجرايي و ستادي سازمان 
مبتني بر جدول حدود اختيارات آيين نامه معامالت ، در 
اين مقطع نيازمند يك تشكل سيستمي ، پويا ، با تعاملي 
سازنده ، جهت فرهنگ سازي استفادة بدون قيد و شرط از 
قراردادهاي تيپ ، در يك برهة زماني ميان مدت و نهادينه 
نمودن آن در سازمان با جايگاهي نظارتي تحت يك برنامه 
دراز مدت بود. برخالف آنچه در ظواهر اين تغيير و 
تحوالت به چشم آمد و يا مي آيد ، قرار نبود كه معاونت 
بازرگاني ، بخشي از مسئوليت هاي سازماني خود را با 

واحدهاي اجرايي يا ستادي تسهيم نمايد. 
ادامهدرصفحه62

 از طرف ديگر 
همگام با پيشرفت 

اجرايي پروژه ها ، 
شركت فراب با 

اختالفات قراردادي 
قابل توجهي با 

پيمانکاران فرعي 
مواجه شده بود 
و به عبارتي در 

داالن شکل گيري 
پرونده هاي دعاوي 

در سازمان قرار 
گرفته بوديم. 

رسيدگي برخي 
از اين اختالفات ، 

زمانبري هاي عجيبي 
را طي مي نمود و نياز 
به برگزاري جلسات 
متعددي را مي طلبيد 
كه گاهي يا در محل 

كارگاه پروژه ها 
بود يا در شهرهاي 

محل كارخانجات 
پيمانکاران و يا در 

دفتر مركزي شركت 
فراب
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نگارش اين مقاله به مناسبت و مقارن با تشکیلبخش
دعاوي در شركت فراب و همچنين جشن صد سالگي 
 )FIDIC( فدراسيون بين المللي فيديك است. فيديك
مخفف عبارت فدراسيون بين المللي مهندسين مشاور 
 )Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils(

در زبان فرانسه است. انجمن فيديك در سال 1913 
از ادغام سه جامعه مهندسين مشاور ملي كه متعلق 
به كشورهاي بلژيك، سوييس و فرانسه بود، در اروپا 
تاسيس يافت و در حال حاضر داراي 9۶ عضو از 
جمله ايران مي باشد كه از سال 1975 به عضويت اين 
موسسه درآمده است. اين انجمن در تمام دنيا به عنوان 
مرجع تدوين كننده فرم هاي نمونه قرارداد براي كارهاي 
مهندسي سيويل، ساختماني و تاسيسات مكانيك و 

برقي، شناخته شده است.
 در سال 1999 موسسه  فيديك ضمن بازنگري 
در چهار كتاب زير كه منتشر نموده بود اقدام به اضافه 

نمودن فرم هاي جديدي از قراردادها نيز نمود:
  1-كتاب قرمز: شرايط عمومي كارهاي ساختماني 

)CONSTRUCTION(
2-كتاب زرد: شرايط عمومي طرح هاي طراحي و 

 )PLANT & DESIGN–BUILD( ساخت
 EPC 3-كتاب نقره اي:  شرايط عمومي براي پروژه هاي
 )EPC/TURNKEY PROJECTS( و كليدگردان

4-كتاب سبز: فرم مختصر قرارداد
اين موسسه به منظور رسيدن به يك فهم مشترك 
در مباني حقوقي- قراردادي و نيز رعايت حقوق متقابل 
در عقد قراردادهاي مابين كشورهاي مختلف، جهت 
رعايت  با  زيربنايي  پروژه هاي  اجراي  در  مشاركت 
منصفانه منافع كارفرمايان و پيمانكاران شكل گرفت. 
انتخاب فرم استاندارد قراردادي فيديك  به منظور عقد 
قرارداد در پروژه هاي مختلف يكي از بهترين گزينه ها 
براي هر كارفرما و پيمانكار با تجربه اي است.  كارفرمايان 
باتجربه هرگز قراردادي يك طرفه را به پيمانكاران خود 
تحميل نمي كنند، چرا كه مي دانند هدف اصلي عقد 
قرارداد، پيشبرد صحيح و به موقع اهداف پروژه است 
و اين مهم، صرفا با لحاظ منصفانه حقوق هر دو طرف 
ميسر مي شود. قراردادهايي كه صرفا حقوق كارفرما در 
آن ديده شده باشد، معموال سرانجام خوبي نداشته و 
عموما پروژه را با چالش هاي جدي از جمله تعليق و يا 
تعويض پيمانكار كه مستلزم صرف زمان و هزينه زيادي 

مديريت صحيح دعاوي پروژه هاي طرح و 
اهداف هر  و  از مهم ترين خواسته ها  يكي  اجرا 
پيمانكار با تجربه است که امروزه به نوعي جز 
الينفك هر پروژه اي محسوب مي شود. بسياري 
از قراردادهاي اين دست از پروژه ها، باالخص 
پروژه هاي فرا مرزي، بر مبناي نشريه فيديك 
سال 1999 تنظيم مي شود. آشنايي با بندهايي 
از فرم استاندارد قراردادي فيديك که به پيمانكار 
در طرح  قدم  اولين  مي دهد  دعوي  اقامه  اجازه 
در  منظور  همين  به  مي باشد.  دعاوي  صحيح 
اين مقاله سعي شده است کليه اين بندها مورد 
به  عمري  دعاوي  مديريت  گيرد.  قرار  بررسي 
درازاي پروژه ها و قراردادها دارد. دعاوي عمدتا 
يا  )و  هزينه اي  و  زماني  دعاوي  دسته  دو  بر 
اکثر  در  استوار هستند که  از هر دو(  ترکيبي 
موارد در ارتباط تنگاتنگ با يكديگرند و عموما 
معلول فهم غير مشترک از مفاد قراردادي و يا به 
سبب تغييرات و تاخيرات رخداده در پروژه و يا 
عوامل موثر بر آن مي باشند. يكي از مهارت هاي 
صحيح  مديريت  پروژه  اي،  مدير  هر  اصلي 
دعاوي است. تسلط بر مباني حقوقي- قراردادي، 
آيين نامه هاي  و  بخشنامه ها  کشوري،  قوانين 
مرتبط و همچنين لحاظ شرايط قراردادي در 
پروژه  مدير  هر  وظايف  و  ملزومات  جز  اجرا، 
با تجربه اي است.  طبق مطالعات بانك جهاني 
کشورها  تمامي  در  پروژه ها  درصد  تا 40   30
با افزايش هزينه مواجه مي شوند. در ايران نيز 
افزايش  مشكل  با  پروژه ها  درصد    90 حدود 
کشورهاي  در  مي شوند.  روبرو  هزينه-زمان 
پيشرفته نيز فقط حدود 60 درصد پروژه ها از 
لحاظ زمان، هزينه و محدوده به اهداف قراردادي 
خود به طور کامل نايل مي شوند. آمار مذکور 
نشان از بروز غير قابل اجتناب دعاوي در روند 
اجراي بسياري از پروژه ها دارد. در صورتي که 
اقامه دعوي از ناحيه پيمانكار به حصول توافق 
في مابين و يا پذيرش يك راه حل مرضي الطرفين 
دادگاه  در  حقوقي  سير  کردن  طي  نيانجامد، 
با  را  بيشتر  بعضا  و  زمان  تا 2 سال  صالحه 
توجه به ابعاد دعوي مي طلبد. فلذا اين راه به 
عنوان آخرين راه در حل و فصل دعاوي مطرح 
مي شود. همچنانكه فيديك نيز اين ظرافت را در 
تنظيم کتب قراردادي خود لحاظ نموده و ماده 
مربوط به دعاوي پيمانكار را به عنوان آخرين 

ماده از مواد قانوني خود آورده است.

دعاوي پیمانکاري
     از نگاه نشريه فيديك سال 1999 براي پروژه هاي طرح و اجرا

احمد
خليل گلپايگاني *

انجمن فيديك در 
سال 1913 از ادغام 
سه جامعه مهندسين 
مشاور ملي كه متعلق 
به كشورهاي بلژيك، 
سوييس و فرانسه 
بود، در اروپا تاسيس 
يافت و در حال 
حاضر داراي 96 
عضو از جمله ايران 
مي باشد كه از سال 
1975 به عضويت 
اين موسسه درآمده 
است. اين انجمن 
در تمام دنيا به 
عنوان مرجع تدوين 
كننده فرم هاي 
نمونه قرارداد براي 
كارهاي مهندسي 
سيويل، ساختماني و 
تاسيسات مکانيك و 
برقي، شناخته شده 
است
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است مواجه مي سازند. كارفرماي با تجربه سخت گيري 
خود را نه در نحوه تنظيم مفاد قراردادي بلكه در انتخاب 
پيمانكار خود به كار مي بندد و در عقد قرارداد، رعايت 

حقوق پيمانكار را جز اصول خود مي داند. 
 اين مقاله مي تواند مرجعي براي تمامي پيمانكاراني 
باشد كه قصد اقامه دعوي در پروژه هايي را دارند كه 
قرارداد آن ها بر مبناي نشريه فيديك سال  1999 )براي 
پروژه هاي طرح و اجرا( تنظيم شده است. توجه به 
ظرافت  در بيان بندهايي كه در ادامه مي آيد، نشان از 
دقت باال در تنظيم استانداردهاي قراردادي فيديك دارد. 
به عنوان نمونه در بندهاي مربوط به مواردي كه تاخير 
پديد آمده خارج از قصور هر دو طرف )كارفرما و 
پيمانكار(  باشد، تمديد پيمان و پرداخت هزينه ناشي از 
زيان ايجاد شده بر عهده كارفرما مي باشد؛ اما در بندهاي 
استحقاقات  از  خارج  كارفرما  كه  حالتي  به  مربوط 
قراردادي خود موجب تاخير در روند اجراي پروژه 
هزينه  پرداخت  و  پيمان  تمديد  بر  عالوه  مي شود، 
مربوطه، سود معقول پيمانكار را  نيز بايد بپردازد.  كليه 
و تنها بندهاي قانوني كه در نشريه فيديك  1999 براي 
پروژه هاي طرح و اجرا، پيمانكار را محق به اقامه دعوي 
مي داند به ترتيب بندهاي قراردادي، در زير آمده است:

1- بند 9 ماده ا  )خطا در شرايط كارفرما(
2- بند 7 ماده 4 )پياده كردن كارها(

3- بند 12 ماده 4 )شرايط فيزيكي غيرقابل پيش بيني(
4- بند 24 ماده 4  )آثار باستاني(

5- بند 4 ماده 7  )آزمايش(
۶- بند 4 ماده 8  )تمديد مدت تكميل(

7- بند 9 ماده 8  )پيامدهاي تعليق(
8- بند 2 ماده 10 )تحويل قسمت هايي از كار(

9- بند 3 ماده 10 )مداخله در آزمايش هاي تكميلي(
10- بند 7 ماده 13 )تعديل ناشي از تغيير قوانين(

11- بند 1 ماده 1۶ )حق پيمانكار براي تعليق كار(
12- بند 4 ماده 17 )عواقب مخاطرات كارفرما(

13- بند 4 ماده 19 )عواقب فورس ماژور(
14- بند 1 ماده 20 )دعاوي پيمانكار(

آن قسمت از هر يك از بندهاي مذكور كه مربوط 
به موضوع دعاوي پيمانكاري مي باشد به طور خالصه 

در زير آمده است:

خطا در شرايط كارفرما:
اگر پيمانكار در اثر وجود خطا در شرايط كارفرما 
دچار تاخير يا متحمل خسارتي شود و چنين خطايي 
توسط يك پيمانكار با تجربه نيز در زمان بررسي شرايط 
كارفرما قابل كشف نبوده باشد، پيمانكار بايد مورد را 

به مهندس مشاور اخطار كرده و محق خواهد بود به:
صورتي كه  در  تاخير  ازاي  به  زمان  تمديد  الف( 

تكميل كارها به تعويق بيافتد؛ و
سود  عالوه  به  متعلقه  هزينه هاي  پرداخت  ب( 

معقولي كه بايد در مبلغ پيمان منظور شود.
مهندس مشاور پس از دريافت اخطار بايد اقدام به 

تاييد يا تعيين موارد زير نمايد:

1- آيا و تا چه حدي خطاي مذكور غير قابل كشف 
بوده 

ب  و  الف  بندهاي  در  مطروحه  موضوعات   -2
فوق الذكر

 پياده كردن كارها: 
پيمانكار موظف به پياده كردن كارها نسبت به نقاط 

اصلي، خطوط و ترازهاي مبنا كه در پيمان تعيين شده
يا توسط مهندس مشاور ابالغ مي گردد، خواهد بود. 
پيمانكار مسئول پياده كردن صحيح تمام قسمت ها و 
اجزاء كار مي باشد و بايد تمام اشتباهات در مكان ها، 
ترازها، ابعاد يا جهت هاي كارها را تصحيح و تدقيق 
نمايد. مسئوليت هرگونه خطا در مبناهاي تعيين شده يا 
ابالغ شده فوق بر عهده كارفرما مي باشد، ليكن پيمانكار 
موظف به كاربرد تمهيدات مناسب براي كنترل دقت 

اين موارد قبل از استفاده از آن ها مي باشد.
هرگاه پيمانكار براي كارهايي كه به دليل اشتباه در 
موارد مبنا اجراي آن ها ضروري گرديده، متحمل تاخير 
يا هزينه هايي شود و يك پيمانكار مجرب بطور منطقي 
و معقول قادر به تشخيص اين اشتباه و اجتناب از تاخير 
و يا هزينه نگردد، در اين صورت پيمانكار بايد مراتب را 
به اطالع مهندس مشاور برساند و نسبت به موارد زير 

محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب- پرداخت هزينه هاي متعلقه همراه با سود منطقي 

كه بايد در قيمت پيمان گنجانده شود.

 شرايط فيزيكي غيرقابل پيش بيني:
اگر پيمانكار با شرايط فيزيكي غير قابل پيش بيني 
موجب  به  و  نمايد  اعالم  را  مراتب  و  شود  مواجه 
اين شرايط متحمل تاخير و يا هزينه شده باشد، در 
اين صورت پيمانكار نسبت به موارد زير محق خواهد 

بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف- 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب– پرداخت بابت اين هزينه ها كه در مبلغ پيمان 

گنجانده خواهد شد.

  آثار باستاني:
هر گونه سنگواره، سكه، ادوات گران قيمت يا عتيقه 
جات و آثار، ابنيه و بقاياي ديگري كه داراي ارزش 
زمين شناسي يا باستان شناسي است و در كارگاه كشف 
شود متعلق به كارفرما و در اختيار وي خواهد بود. 
پيمانكار بايد اقدامات احتياطي معقولي براي جلوگيري 
از جابه جا شدن يا آسيب ديدن اقالم مكشوفه توسط 
پيمانكار يا هر كس ديگري به عمل آورد.  كاركنان 
بالفاصله پس از هرگونه كشفياتي از اين قبيل پيمانكار 
و  رسانده  مشاور  مهندس  اطالع  به  را  مراتب  بايد 
دستورات مهندس مشاور در مورد چگونگي برخورد با 
موضوع را به مورد اجرا گذارد. هرگاه پيمانكار در نتيجه 

دستورات مذكور متحمل هزينه و يا تاخيري در كار 
شود، پيمانكار بايد مراتب را به مهندس مشاور اعالم 

نموده و نسبت به موارد زير محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب– دريافت هزينه مربوطه كه به مبلغ پيمان اضافه 

خواهد شد.

آزمايش: 
جزئيات  يا  محل  مي تواند  مشاور  مهندس 
آزمايش هاي تعيين شده را تغيير داده يا دستور انجام 
آزمايش هاي اضافي را براي پيمانكار صادر كند. اگر 
اين آزمايش هاي تغيير يافته يا اضافه نشان دهد كه 
ماشين آالت، مصالح يا نحوه اجراي كار آزمايش شده 
منطبق با پيمان نمي باشد، هزينه تغييرات، علي رغم مفاد 

ديگر پيمان، بر عهده پيمانكار خواهد بود.
در غير اين صورت اگر پيمانكار به خاطر اجراي 
اين دستورات يا در نتيجه تاخيراتي كه كارفرما مسئول 
پيمانكار  يا هزينه گردد،  تاخير و  آن است متحمل 
بايد مراتب را به مهندس مشاور اعالم نموده و در 

اين صورت نسبت به موارد زير محق خواهد بود:
الف- تمديد مدت براي به تاخير افتادن كار؛ و

ب - دريافت هزينه مربوطه به عالوه سود معقول كه 
بايد به مبلغ پيمان اضافه گردد.

  تمديد مدت تكميل:
پيمانكار نسبت به تمديد مدت تكميل محق خواهد 
بود، اگر و در حدي كه تكميل كارها به منظور تحويل 
كل يا از قسمتي از كارهاي مذكور به يكي از علل زير به 

تاخير افتاده باشد؛ يا در آينده به تاخير بيافتد:
اينكه اصالح زمان تكميل  تغيير كار )مگر  الف( 
قبال مورد توافق قرار گرفته باشد.( يا هر تغيير اساسي 
ديگري در مقادير هريك از اقالم كار مندرج در پيمان،

ب - به علت تاخير مجاز كه طبق يكي از ماده هاي 
اين شرايط منجر به تمديد شود،

ج- شرايط استثنايي نامساعد آب و هوايي،
د- كمبود نيروي انساني يا كاال در اثر شرايط بيماري 
غيرقابل  كه  حكومتي  اقدامات  يا  )اپيدمي(  همه گير 

پيش بيني بوده باشند، يا
ه- هرگونه تاخير، مانع يا ممانعتي كه بتوان آن را به 
كارفرما، كاركنان كارفرما يا ساير پيمانكاران كارفرما در 

كارگاه نسبت داد.
اگر پيمانكار خود را محق به تمديد مدت تكميل 
بداند، بايد مراتب را به مهندس مشاور اعالم نمايد. 
مدت،  تمديد  بار  هر  مورد  در  تصميم  اخذ  هنگام 
مهندس مشاور بايد تصميمات قبلي خود را بررسي 
كند و مي تواند مدت را افزايش دهد، ولي هرگز نبايد 

مجموع مدت تمديد را كاهش دهد.

  پيامدهاي تعليق:
مهندس مشاور مي تواند در هر زمان به پيمانكار 

49

پيمانکار موظف به 
پياده كردن كارها 

نسبت به نقاط 
اصلي، خطوط و 

ترازهاي مبنا كه در 
پيمان تعيين شده
يا توسط مهندس 

مشاور ابالغ 
مي گردد، خواهد 

بود. پيمانکار مسئول 
پياده كردن صحيح 

تمام قسمت ها و 
اجزاء كار مي باشد و 
بايد تمام اشتباهات 
در مکان ها، ترازها، 

ابعاد يا جهت هاي 
كارها را تصحيح 

و تدقيق نمايد. 
مسئوليت هرگونه 
خطا در مبناهاي 

تعيين شده يا ابالغ 
شده فوق بر عهده 

كارفرما مي باشد، 
ليکن پيمانکار 

موظف به كاربرد 
تمهيدات مناسب 
براي كنترل دقت 
اين موارد قبل از 
استفاده از آن ها 

مي باشد
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دستور دهد كه پيشرفت تمام يا بخشي از كار را به 
از  پيروي  در  پيمانكار  اگر  درآورد.  تعليق  حالت 
دستورات صادر شده از سوي مهندس مشاور در رابطه 
با از سرگيري كارها، دچار هرگونه تاخير يا متحمل 
هزينه اي گردد، بايد مراتب را به مهندس مشاور اخطار 
محق  زير  موارد  به  نسبت  اين صورت  در  و  نموده 

خواهد بود: 
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف- 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد،

ب - دريافت اين هزينه ها كه بايد به مبلغ پيمان 
اضافه شود.

تحويل قسمت هايي از كار:
استفاده  يا  و  تحويل  نتيجه  در  پيمانكار  چنانچه 
قسمتي از كارها توسط كارفرما به استثناي چنين استفاده 
از كارها به نحوي كه در پيمان مشخص گرديده است 
يا مورد قبول پيمانكار مي باشد متحمل هزينه گردد، در 

اين صورت پيمانكار:
1- مراتب را طي اطالعيه اي به مهندس مشاور 

اطالع خواهد داد و 
2- نسبت به پرداخت هزينه هايي از اين قبيل به 
اضافه سود معقول كه در مبلغ پيمان لحاظ گرديده 
دريافت  از  پس  مشاور  مهندس  بود.  خواهد  محق 
اطالعيه مذكور نسبت به تاييد يا تعيين اين هزينه و 

سود اقدام خواهد كرد.

مداخله در آزمايش هاي تكميلي:
روز،   14 از  بيش  مدتي  براي  پيمانكار  چنانچه 
اجراي  از  مي باشد  كارفرما  آن  مسبب  كه  علتي  به 
آزمايش هاي تكميلي منع شود، اين گونه تلقي مي شود 
كه كارفرما كارها يا بخشي از كارها را )بر حسب مورد( 
در تاريخي كه آزمايش هاي تكميلي مي بايست انجام 
مي شده تحويل گرفته است. آنگاه مهندس مشاور بايد 
گواهي تحويل ذيربط را صادر نموده و پيمانكار بايد 
آزمايش هاي تكميلي را در اسرع وقت و قبل از خاتمه 
دوره رفع نواقص انجام دهد. مهندس مشاور با صدور 
اطالعيه هاي 14 روزه مقرر مي دارد كه اين آزمايش ها 

انجام پذيرد.
اگر پيمانكار متحمل تاخير و/يا هزينه اي در نتيجه 
تاخير در انجام آزمايش هاي تكميلي گردد، بايد مراتب 
را به مهندس مشاور اعالم نموده و نسبت به موارد زير 

محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و
ب - دريافت اين هزينه ها به عالوه سود معقول آن 

كه بايد به مبلغ پيمان اضافه گردد.

تعديل ناشي از تغيير قوانين:
در صورتي كه پيمانكار به علت تغيير در قوانين، يا 
اينگونه تفسيرها كه پس از تاريخ مبنا رخ مي دهد، دچار 
تاخير و/يا متحمل هزينه اضافي شده باشد )يا بشود(، 
بايد مراتب را طي اطالعيه اي به مهندس مشاور اعالم 

نمايد و نسبت به موارد زير محق خواهد بود:
الف – تمديد مدت پيمان به ازاي تاخير مربوطه، 
چنانچه مدت تكميل به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير 

افتد؛ و
ب - دريافت هزينه هاي مربوطه  كه بايد به مبلغ 

پيمان اضافه گردد.

حق پيمانكار براي تعليق كار:
اگر مهندس مشاور در صدور گواهي هاي پرداخت 
قصور ورزد يا كارفرما در اجراي ماده 2-4 )تمهيدات 
مالي كارفرما( يا ماده 14-7 )پرداخت( قصور نمايد، 
پيمانكار مي تواند طي يك اخطار حداقل 21 روزه به 

كارفرما، كار را به حالت تعليق درآورد.
اگر پيمانكار در نتيجه تعليق كار )يا كاهش نرخ 
پيشرفت كار( طبق اين ماده دچار تاخير و يا متحمل 
هزينه اي شود، بايد مراتب را به مهندس مشاور اعالم 

نمايد و نسبت به موارد زير محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب- دريافت اين گونه هزينه ها به عالوه سود معقول 

كه بايد به مبلغ پيمان اضافه شود.

عواقب مخاطرات كارفرما:
اگر و تا حدي كه هر يك از مخاطرات مندرج در 
ماده 17-3 )مخاطرات كارفرما( منجر به خسارت يا 
زيان به كارها، كاال يا اسناد و مدارك پيمانكار شود، 
به  بايد بالفاصله طي اطالعيه اي مراتب را  پيمانكار 
اطالع مهندس مشاور برساند و در حدي كه مهندس 
مشاور الزم مي داند، اقدام به جبران زيان و يا اصالح 

اين خسارت نمايد.

اگر پيمانكار در نتيجه اصالح اين خسارت يا زيان 
دچار تاخير و/ يا متحمل هزينه شود، بايد طي اطالعيه 
ديگري مهندس مشاور را مطلع سازد و نسبت به موارد 

زير محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب- دريافت اين گونه هزينه ها كه بايد به مبلغ پيمان 
اضافه گردد. در مورد قسمت هاي )و( و )ز( مطروحه 
در مخاطرات كارفرما، سود معقول بر هزينه ها نيز بايد 

لحاظ شود. 
مخاطرات كارفرما )مندرج در ماده 17-3( عبارتند از:

جنگ  از  )اعم  خصمانه  عمليات  و  جنگ  الف( 
اعالم شده يا اعالم نشده(، تهاجم و اقدامات دشمنان 

خارجي،
ب( شورش، ترور، انقالب، قيام و بلوا يا عمليات 

نظامي يا كودتا و يا جنگ داخلي درون كشور،
ج( آشوب، اغتشاش يا اختالل نظم در كشور به 
ساير  و  پيمانكار  كاركنان  از  غير  به  افرادي  وسيله 

مستخدمين پيمانكار و پيمانكاران دست دوم،
د( مهمات جنگي، مواد منفجره، تشعشعات يونيزه 
كننده يا آلودگي هاي راديواكتيو در كشور به استثناي 
اين گونه  از  پيمانكار  استفاده  به  مربوط  كه  مواردي 
مهمات، مواد منفجره، تشعشعات يا راديواكتيويته باشد،
ه( امواج فشاري ايجاد شده به وسيله هواپيما يا ساير 
وسائط هوائي كه با سرعت هاي صوت يا مافوق صوت 

حركت مي كنند،
و( استفاده يا تصرف هر قسمتي از كارهاي دائمي 
توسط كارفرما، به استثناي مواردي كه در پيمان مقرر 

شده باشد، 
كاركنان  توسط  كارها  از  قسمتي  هر  طراحي  ز( 
مسئول  كارفرما  كه  ديگري  اشخاص  يا  كارفرما 

آن هاست، 
ح( هرگونه عواقب ناشي از عوامل طبيعي كه غير 
قابل پيش بيني بوده يا يك پيمانكار مجرب بطور منطقي
قادر به اتخاذ تدابير احتياطي در مقابل آن ها نباشد.

عواقب فورس ماژور:
»فورس ماژور« در اين ماده عبارت است از رويداد 

يا شرايط استثنايي كه:
)الف( از كنترل هر يك از طرفين خارج است،

طور  به  پيمان  عقد  از  پيش  مربوطه  طرف  )ب( 

در صورتي كه 
پيمانکار به علت 
تغيير در قوانين، يا 
اينگونه تفسيرها كه 
پس از تاريخ مبنا 
رخ مي دهد، دچار 
تاخير و/يا متحمل 
هزينه اضافي شده 
باشد )يا بشود(، 
بايد مراتب را 
طي اطالعيه اي به 
مهندس مشاور 
اعالم نمايد
و در اينصورت 
پيمانکار محق خواهد 
بود به تمديد مدت 
پيمان به ازاي تاخير 
مربوطه و دريافت 
هزينه هاي ذيربط 
كه بايد به مبلغ 
پيمان اضافه شود
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منطقي نمي توانسته خود را آماده مقابله با آن نمايد،
)ج( در صورت بروز، طرف مربوطه به طور منطقي 

قادر به اجتناب از آن يا مقابله با آن نمي باشد،
)د( به هيچ وجه نمي توان طرف ديگر را در بروز 

آن مقصر دانست.
 اگر فورس ماژور مانع انجام تعهدات قراردادي 
باشد و مراتب طي اطالعيه اي صادر  پيمانكار شده 
گرديده باشد در صورتي كه  پيمانكار متحمل تاخير 
و يا هزينه ناشي از فورس ماژور شده باشد، نسبت به 

موارد زير محق خواهد بود:
چنانچه  مذكور،  تاخير  براي  مدت  تمديد  الف– 
تكميل كارها به تاخير افتاده يا در آينده به تاخير بيافتد؛ و 
ب- دريافت هرگونه هزينه، اگر رويداد يا شرايط از 
نوعي باشد كه در رديف هاي 1 تا 4 ماده 19-1 )تعريف 
فورس ماژور( مندرج مي باشد و در مورد رديف هاي 
2 تا 4 در كشور پديد آمده باشد )رديف هاي مذكور از 

مصاديق فورس ماژور مي باشند(.

دعاوي پيمانكار:
اگر پيمانكار به استناد هر يك از مواد شرايط حاضر 
يا به نحو ديگر در ارتباط با پيمان، خود را محق به 
مطالبات  يا  و  تكميل  تمديد مدت  دريافت هرگونه 
اضافي بداند، بايد با شرح رويداد يا شرايطي كه منجر 
به اين ادعا شده، مراتب را به مهندس مشاور اعالم 
نمايد. اين اطالعيه بايد حتي االمكان هر چه سريع تر 
حداكثر ظرف 28 روز پس از اين كه پيمانكار از رويداد 

يا شرايط آگاه شد يا بايد آگاه مي شد، صادر گردد.
اگر پيمانكار در اعالم دعوا ظرف اين دوره 28 روزه 
قصور نمايد، زمان تكميل تمديد نخواهد شد، پيمانكار

محق به مطالبات اضافي نخواهد بود و كارفرما از 
هرگونه مسئوليتي در قبال ادعا معاف خواهد بود. در 
غير اين صورت، شرايط ذيل اين ماده نافذ خواهد بود.

پيمانكار بايد همچنين هرگونه اطالعيه ديگري كه 
طبق پيمان ضروري مي باشد و كليه جزئيات مستدل 

مربوط به رويداد يا شرايطي كه منجر به ادعا شده است 
را تسليم نمايد. 

پيمانكار بايد سوابق بهنگامي را كه ممكن است 
براي اثبات هرگونه ادعا الزم باشد، در محل كارگاه 
يا در محل ديگري كه مورد پذيرش مهندس مشاور 
باشد، حفظ و نگهداري نمايد. مهندس مشاور مي تواند، 
بدون تقبل مسئوليت كارفرما، پس از دريافت هرگونه 
اطالعيه طبق اين ماده، پرونده هاي موجود را بازرسي 
نموده و/يا به پيمانكار دستور دهد كه سوابق بيشتري 
را حفظ و نگهداري نمايد. پيمانكار به مهندس مشاور 
اجازه مي دهد كليه اين سوابق را بازرسي نموده و )در 
صورت دستور( كپي آنها را به مهندس مشاور تسليم 
كند. ظرف 42 روز پس از اين كه پيمانكار از رويداد يا 
شرايط منجر به ادعا آگاه شده )يا بايد آگاه مي شده( 
يا ظرف هر دوره ديگري كه مورد پيشنهاد پيمانكار و 
تاييد مهندس مشاور مي باشد، پيمانكار بايد گزارشي با 
جزئيات كامل ادعا، شامل كليه ادله و مبناي ادعا و ميزان 
مدت تمديد و/يا مطالبات اضافي مورد ادعا را براي 

مهندس مشاور ارسال نمايد.

اگر تاثير رويداد يا شرايط منجر به ادعا، كماكان ادامه 
داشته باشد:

تلقي  موقت  گزارش  فوق،  جامع  گزارش  الف- 
خواهد شد؛

ب- پيمانكار بايد در فواصل يك ماهه گزارشات 
موقت بعدي مربوط به ادعا را ارسال و در آن ها جمع

تاخيرات و/ يا هزينه هاي ناشي از ادعا و هرگونه 
جزئيات معقول ديگري كه مهندس مشاور الزم مي داند 

را ذكر نمايد، و
خاتمه  از  پس  روز  ظرف 28  بايد  پيمانكار  ج- 
اثرات ناشي از رويداد يا شرايط فوق، يا ظرف دوره 
ديگري كه مورد پيشنهاد پيمانكار و پذيرش مهندس 
مشاور بوده، گزارش نهايي مربوط به ادعا را ارسال 
نمايد. ظرف 42 روز پس از دريافت ادعا يا هر گونه 
ادله جديد در مورد ادعاي قبلي، يا ظرف دوره اي كه 
مورد پيشنهاد مهندس مشاور و پذيرش پيمانكار باشد، 
مهندس مشاور بايد مراتب تصويب يا عدم تصويب 
خود را همراه با نقطه نظرات كامل، به صورت پاسخ 
ارسال نمايد. مهندس مشاور ضمنا مي تواند درخواست 
هر گونه جزئيات ضروري بيشتري بنمايد، ولي در هر 
حال ظرف اين مدت بايد نظر اصولي خود را در مورد 

اين ادعا به صورت پاسخ ارسال نمايد.
هر گواهي پرداخت بايد شامل مبالغي بابت ادعاهايي 
باشد كه منطقا طبق شرايط ذيربط پيمان به اثبات رسيده 
است. چنانچه و تا زماني كه جزئيات ارائه شده براي 
به  محق  تنها  پيمانكار  نباشد،  كافي  ادعا  كل  اثبات 
دريافت مطالبات براي بخش هايي از ادعا خواهد بود 
كه قادر به اثبات آن ها بوده است و مهندس مشاور بايد 

اقدام به توافق يا تعيين موارد زير نمايد:
)1( تمديد )در صورت وجود( مدت تكميل )قبل يا 

پس از انقضاي آن( ، و يا
)2( پرداخت اضافي )در صورت وجود( كه پيمانكار 

به موجب پيمان محق به دريافت آن مي باشد.
*کارشناسدعاويفراب
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اگر پيمانکار به 
استناد هر يك از 

مواد شرايط حاضر 
يا به نحو ديگر در 

ارتباط با پيمان، خود 
را محق به دريافت 
هرگونه تمديد مدت 
تکميل و يا مطالبات 

اضافي بداند، بايد 
با شرح رويداد يا 

شرايطي كه منجر 
به اين ادعا شده، 

مراتب را به مهندس 
مشاور اعالم نمايد. 

اين اطالعيه بايد 
حتي االمکان هر چه 

سريع تر حداكثر 
ظرف 28 روز پس 
از اين كه پيمانکار 

از رويداد يا شرايط 
آگاه شد يا بايد آگاه 
مي شد، صادر گردد
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پي ير اميديار Pierre Omidyar ثروتمندترين مرد ايرانی تبار و صاحب 
بزرگترين حراجی آنالين جهان يعنی http://www.ebay. com است. او 
رئيس و موسس سايت ای بی )e-bay( اولين و معروفترين وبگاه مخصوص 
حراج و خريد و فروش اينترنتی است.  او اكنون 4۶ ساله و صاحب سه فرزند 
است.دارايي وي در مارچ2013، 8,7 بيليون دالر تخمين زده مي شود و در 
آخرين آمار سايت www.forbes.com ، در رتبه صد وبيست و سومين  

نفر ليست ثروتمندترين افراد جهان قرار دارد.
پی ير اميديار در 21 ژوئن 19۶7 از پدری ايرانی و مادری فرانسوی در 
پاريس بدنيا آمد. ۶ ساله بود كه با خانواده اش به مريلند آمريكا رفت و در 
14 سالگی با نوشتن دومين برنامه رايانه ای برای كتابخانه مدرسه پا به دنيای 

بيت ها گذاشت. 
او از 14 سالگی شروع به برنامه نويسی كرد. اولين پروژه اش مربوط به 
دسته بندی كردن كتاب ها در كتابخانه مدرسه به وسيله يك نرم افزار بود. پس از 
اتمام تحصيل در رشته انفورماتيك از دانشگاه Tufts در ماساچوست آمريكا 
به شهر سانفرانسيسكو مهاجرت نمود, جايی كه پايتخت صنعت, كامپيوتر 
 Apple آمريكاست يعنی در سيليكون ولی. سپس در يك شركت وابسته به
بنام Claris مشغول كار شد. شبی در سال 1995 اميديار مهندس جوان 
برنامه نويس ايرانی االصل، با نامزدش كه عاشق جمع آوری Pez )جعبه های 
پالستيكی شكالت كه به صورت سر حيوانات مختلف هستند( بود، مشغول 
 Pez خوردن شام بود كه نامزدش ازآنكه شريكی برای ايجاد يك كلكسيون
در سانفراسيسكو ندارد گله كرد. وي از نبود امكانات جهت يافتن افراد ديگری 
كه به اين سرگرمی او عالقه داشته باشند و بتوانند با يكديگر ارتباط برقرار 
كرده و در صورت لزوم اين اشيا را با يكديگر معاوضه و يا اين كه خريد و 
فروش كنند شكايت داشت. اميديار به او پيشنهاد كرد كه از اينترنت برای پيدا 
كردن شريك تجاری استفاده كند. آقای اميديار سريعاً طرح جامعی برای اين 
كه نامزدش بتواند اجناس خود را در معرض فروش بگذارد ريخت و آن طرح 

خريد و فروش و يا حراج از طريق اينترنت بود.
 بنابراين اميديار در وب سايت كوچك خود برای نامزدش بخشی را برای 
اين موضوع آماده كرد و نام آن را Auction Webگذاشت. برنامه ای كه او 
برروی وب سايت شخصی خود ايجاد كرد، به كاربران امكان  ليست كردن 
وسايل مختلف خود از جمله كلكسيون Pez ، نامزد او را نيز مي داد.  پس از 
اين كه موفق به را ه اندازی سايت خود شد تصميم گرفت از طريق اين سايت 
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اكبري داريان *

درباره مدیر بزرگترین
حراجی آنالین جهان
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تمام وسايل مستعمل خود را در معرض حراج بگذارد. 
در اين راه موفق بود زيرا برای دستگاه فتوكپي خود 
كه خراب بود و ديگر كارايی نداشت توانست به مبلغ 
14 دالر خريدار پيدا كند. كم كم با كمك دوستانش 
و تبليغات دهان به دهان سايت او طرفداران زيادی 
پيدا نمود تا آنجايی كه server آقای اميديار بارها از 
كار می افتاد و حتی ISP  نيز حق العمل خود را از 30 
دالر به 250دالر افزايش داد. بدين جهت آقای اميديار 
تصميم گرفت از كسانی كه وارد سايت او می شوند و 
در حراج هايش برنده می شوند حق العمل كاری دريافت 
نمايد. در اينجا بود كه اين ايده ميلياردری را بنا گذاشت 
و در ابتدا شركت كوچك eshop را پايه گذاری كرد. 
استقبال از سايت آقای اميديار خود او را نيز غافل  گير 
كرد تا جايی كه كمپانی عظيم مايكروسافت به خريد 

شركت او تمايل نشان داد.
آقای اميديار  پس از فروش شركت eshop كمپانی 
جديدی  به نام ebay را بنيان گذاشت و اين آغازی بود 

برای موفقيت های او در سطح  جهانی.
Pez يك نوع شيرينی است كه معموال در يك ظرف 
كوچك پالستيكی به شكل عروسك قرار می گيرد و 
برای آنكه شيرينی از آن خارج شود بايد سر عروسك را 
به پايين فشار داد.  در مدتی كوتاه افراد بسياری فروشنده 
و خريدار برای  اقالم ليست شده بروی سايت پيدا 
شدند. به تدريج تعداد كاربران اين سايت زياد شدند 
و معامالت بسياری از طريق آن صورت گرفت. سپس 
مهندس جوان با مشاهده اين موضوع تصميم گرفت 
ebay كه  سايتی مجزا برای اين كار ايجاد كند كه با نام
شروع به كار كرد. اميديار با دريافت مبلغی بين 25 سنت 
تا دو دالر به فروشندگان اجازه داد كه اجناس خود را 
برای شركت در حراج در سايت ebay معرفی كنند. 
همچنين درصدی از خريدوفروش ها به او می رسيد 
و به اين ترتيب ebay موجب شد كه فروشندگان و 

خريداران با هم به راحتی به خريد و فروش بپردازند.
 ebay بعد از 9 ماه كه اولين حراجی در سايت 
 General Magic انجام شده بود , وی شغل خود در
 ebay  را رها كرد و تمام وقت خود را صرف سايت

كرد.
در سال 1998 او تصميم گرفت برای رونق دادن 
به ebay ازخانم مگ ويتمن كه فارغ التحصيل رشته 

بازرگانی بود، ياری بگيرد.

 كمپانی ebay در سال 1998 در حالی كه تنها سه 
و  بازاربورس شد  وارد  فعاليتش می گذشت  از  سال 
فعاليت خود را در ديگر كشورها نيز آغاز كرد و اين 
آغازی بود برای اميديار كه ميلياردها دالر سود نصيب 
شركتش كند.  بعد از مدتی ebay شعبه هايي در آلمان، 
ژاپن، كانادا و استراليا ايجاد كرد و روز به روز رونق 
يافت.در پايان سال 1998 كاربران اين سايت به 1/2 
ميليون نفر رسيدند و درآمدی بيش از 750 ميليون دالر 

را برای ebay به ارمغان آوردند.
ايده و طرح و برنامه ريزی اين جوان ايرانی زاده  
خالق، و پشتكارش، وی را در ليست موفق ترين و 
ثروتمند ترين افراد آمريكا قرار داد. اميديار در سال 
2000 عالوه بر ebay , در هيات مديره ePeople نيز 
مشغول به كار شد. در سال 1999 پی ير اميديار با همان 
نامزدش كه عاشق كلكسيون Pez بود ازدواج كرد. حاال 
همسر اميديار بيشتر از 400 عدد Pez در كلكسيون 
خود دارد. من هميشه به كمك كردن به مردم برای آنكه 

از آنچه كه هستند بهتر باشند، معتقد هستم.«
آقای اميديار در امور كمك های اجتماعی نيز بسيار 
فعال است و بدين منظور  نيز بنيادی بنا گذاشتند كه 
به نام او فعاليت هايی را در امور خيريه انجام  می دهد. 
وی در يك مصاحبه مطبوعاتی گفته بود در نظر دارد تا 
سال 2020 ،99 درصد  دارايی های خود را صرف امور 

خيريه در سطح جهان كند.

ebay.com  آمارهای جالب از سايت
و   IBM كداك«,  مانند  معروفی  شركت های   
موتوروال و... اجناس خود را از طريق  ebay به فروش 
می رسانند. ebay، در سه ماهه اول 2005 به ركوردهای 
 www. جديدی دست يافت. يك ميليارد بار صفحه

ebay.com توسط كاربران كليك شد.
نام  موتورهای جست وجوگر  از  بار  ميليون   298
ebay تايپ  شد روزانه 1۶ ميليون كاالی مختلف به 
معرض حراج گذاشته شد. هم اكنون در يك  ثانيه 
و  می شود  كار  اطالعات  گيگابايت   14/1 روی  بر 
روزانه حدود 5 ميليون  كاالی جديد به ليست اجناس
ebay اضافه می شود. مشتاقان  ebay  ،50/000 عنوان 
طبقه بندی شده را پيش  روی خود مشاهده می كنند كه 
توسط آنها می توانند 50 ميليون كاالی مختلف را  پيدا 
كنند. در سطح جهانی 147 ميليون كاربر از 33 كشور در 
اين كمپانی عضو  هستند. يكی از تيم های هاكی روی 
يخ آمريكا نيز بوسيله اين  كمپانی, صاحب جديد پيدا 
كرد و در كشور انگليس يك پناهگاه اتمی توسط اين  

كمپانی به فروش رسيد.
گرانترين جنسی كه تاكنون توسط ebay به فروش 
رسيده يك  هواپيمای جت شخصی بود كه به مبلغ 4/9 
ميليون دالر معامله شد. ۶ برابر جمعيت كل سوييس در 
ebay  ثبت نام كرده اند و  اين شايد عظمت اين كمپانی 
را به خوبی نشان دهد. ارزش اجناس معامله شده نزد  
اين شركت 32 ميليارد دالر است. در هر دقيقه در آمريكا 
يك اتومبيل توسط ebay معامله  می شود. بنا به گفته 
كارشناسان، ebay يك كمپانی بسيار موفق است زيرا 
در  سرتاسر جهان دارای ۶000 كارمند است كه با توجه 
به رقم های معامله شده توسط  اين شركت و كارايی 
آن اين تعداد كارمند رقم بسيار ناچيزی است. به طور 
 Credit مثال  بايد بگوييم كه گروه اعتباری سوييس
SuisseGroup با حجم دارايی 48 ميليارد فرانك 
سوييس دارای 80000  كارمند می باشد در حالی كه 
حجم دارايی ebay  ،۶2ميليارد فرانك سوييس است.
*کارشناسمنابعانسانيفراب

گرانترين جنسی كه 
 ebay تاكنون توسط

به فروش رسيده 
يك  هواپيمای جت 
شخصی بود كه به 

مبلغ 4/9 ميليون 
دالر معامله شد. 6 

برابر جمعيت كل 
  ebay سوييس در
ثبت نام كرده اند و  
اين شايد عظمت 
اين كمپانی را به 

خوبی نشان دهد. 
ارزش اجناس 

معامله شده نزد  اين 
شركت 32 ميليارد 

دالر است
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حمل  قابل  و  هوشمندها  دور  دور،  روزها ،  اين 
هاست، يا همان تبلت ها و نوت بوك ها، از اين روست 
كه بسياري پايان رايانه هاي خانگي را اعالم مي كنند. 
باتوجه به آن چه كه از آمار به دست مي آيد، اين گفته 
سوال  اين  به  توضيح  اين  با  حال  است.  تاييد  قابل 
مي رسيم كه تبلت بخرم يا نوت بوك؟ اين سوالي است 
كه بارها براي شما پيش آمده است و شايد آن را از چند 
نفري هم پرسيده ايد. هرچند نمي دانيم در اين پرس وجو 
به چه نتيجه اي رسيده ايد، اما در اين شماره قصد داريم 
تا اين دو دستگاه را در كنار هم قرار داده و با بياني ساده 
از امكاناتي كه به كار بر مي دهند شما را به قضاوتي 
دنيا  تسخير  در حال  تبلت ها  كنيم.  دعوت  عادالنه 
هستند؛ آن ها وزن كمتری دارند، باتری شان شارژدهی 
و هزينه ی  كار می كنند  داشته، سريع تر  طوالنی تری 
تهيه ی آن ها خيلي كمتر از لپ تاپ های معمولی است. 
آيا تمامی اين مزايا بدان معنی است كه دنيای لپ تاپ ها 
در حال پايان است و در آستانه ی ظهور دنيای جديدی 
هستيم؟  اگر به هر دليلی، فقط می توانيد يك دستگاه 
قابل حمل با صفحه بزرگ بخريد، انتخاب آسان است: 

لپ تاپ بخريد. اين هم 5 دليل برای اين توصيه.
1-قدرتوعملکرد: تقريبا هميشه، لپ تاپ ها 
به  نسبت  بهتری  گرافيك  و  تر  سريع  پردازنده های 
پسرعموهای لوحی شكل خود دارند. سرعت و قدرت 
فراموشی  باعث  نبايد  اندرويدی  تبلت های  و  آيپد 
اين نكته شود كه iOS و اندرويد سيستم عامل های 
ساده تری نسبت به پلتفرم های دسكتاپ هستند، و در 
اصل برای استفاده از برنامه های ساده تر و با تمركز 
مصرف محتوا طراحی شده اند. امروزه با معرفی چيپ 
جديد اينتل يعنی هاسول  عالوه بر سرعت و قدرت، 
پی سی ها كم مصرف تر هم شده اند، بنابراين دامنه 
)مكانی و زمانی( استفاده از آنها نيز گسترش يافته و 
توليدكنندگان می توانند دستگاه های كوچكتر و سبك 

تری بسازند.
2-واردکردندستورومحتوا: بهترين های هر 
دو دنيا. اين روزها مرز بين تبلت و لپ تاپ كمرنگ 
تر می شود چون بهترين های هر دو دنيا را در دنيای پی 
سی می بينيم. لپ تاپ های لمسی امروزی، هم صفحه 
كليد خوب برای تايپ دارند و هم در صورت نياز 
می توان با دست روی نمايشگرشان كار كرد. به عنوان 

مثال لنوويوگا  لپ تاپی است كه می توان نمايشگر آن 
را در حالت های مختلف استفاده كرد، چون واقعا بدن 
نرمی دارد و تا 3۶0 درجه هم می چرخد. حتی اگر اين 
مدل گران را هم نخريد، باز مدل های لمسی ارزان تر، 
يك كيبورد خوب را به شما هديه می دهند كه موقع 
توليد محتوا، قدرش را خواهيد دانست. بنابراين برتری 
مطلق با لپ تاپ ها است. از اين گذشته، وجود كيبورد 
لمسی و فيزيكی، يعنی حق انتخاب بيشتر كه كاربران 

برای آن سينه چاك می كنند.
 3-ظرفیتحافظهدستگاه: تا جايی كه حافظه 
ما ياری می كند، آيپد 128 گيگابايتی تنها تبلتی است 
كه اين ظرفيت باال را به كاربرش ارائه می كند، البته با 
قيمت 1000 دالر. البته سرفيس پرو هم هست، ولی 
حقيقتا دستگاهی دو رگه به شمار می رود، نه يك تبلت 
محض. تبلت های اندرويدی هم كه به لطف شكاف 
حافظه جانبی، انتخاب هايی تا حداكثر 128 گيگابايت 
)۶4 داخلی + ۶4 جانبی( فراهم می كنند. اما اينها همه 
انتخاب های رده باال بودند. يك لپ تاپ ميان رده 500 
دالری با حافظه 500 گيگابايت، از اين نظر واقعا جلوتر 
است حتی اگر بگوييد حافظه فلش تبلت ها سريع تر 
است، ولی اينجا بحث ما ظرفيت است. ضمن اينكه 
در نظر داشته باشيد كه هاردديسك های نسل جديد با 
ضخامت 5 ميليمتر هم در راه هستند كه امكان طراحی 
باريك و سبك را به سازندگان پی سی ها می دهند -تازه 
حافظه فلش هم در برخی لپ تاپ ها به كار می رود. 

نيازی به توضيح بيشتر نيست.
 4-انعطافپذیریوقیمت: برخالف تبلت ها كه 
مثل اجداد ِگلی شان خشك و انعطاف ناپذير ساخته 
می شوند، لپ تاپ ها پذيرای تغييرات سخت افزاری 
هستند. از اضافه كردن رم، انتخاب نوع پردازنده، ميزان 

حافظه، گزينش بين صفحه لمسی يا ساده، و ساير 
موارد؛ خالصه كه فهرست طوالنی است. ضمنا برای 
نصب نرم افزار روی لپ تاپ هم محدوديت خاصی 
نخواهيد داشت و لزومی به وابستگی به اپ استور اپل 
يا گوگل پلی نيست. وقتی يك مك بوك يا لپ تاپ 
ويندوزی بخريد، هر نرم افزاری را كه بخواهيد می توان 
روی آنها نصب كرد. البته، از نظر انعطاف پذيری، مك 
بوك ها و اولترابوك ها در جايگاه پايين تری نسبت به 
لپ تاپ های معمولی قرار می گيرند، زيرا معماری مبتنی 
بر حافظه فلش و استفاده از قطعات اختصاصی بر روی 
بورد داخلی، به خصوص رم، امكان تغييرات بعد از 

خريد را از شما سلب می كند.
كه خيلی ها  در حالی  کاره:  همه دستگاهی -5
در صدد اثبات كاربردپذيری باالی تبلت ها هستند و 
آزمايش های عجيب و غريبی مثل چند ماه استفاده 
محض از تبلت را هم ترتيب می دهند )آخر چرا خود 
آزاری؟(، ولی لپ تاپ سيستم آزادی است كه به شما 
امكان برخورداری از نرم افزارهای زيادی را می دهد، 
گنجينه ای كه حاصل قدمت زياد پی سی است. می توانيد 
داده ها را بك آپ بگيريد، برنامه های زيادی دانلود كرده 
يا حتی آهنگ ها و فيلم ها را آزادانه مديريت كنيد. اما در 
آن سو، تبلت ها برای اضافه كردن هر كاربردی نيازمند 
يك اپليكيشن با كاربردهای اختصاصی هستند و هنوز 
بايد به آنها به ديد دستگاه هايی مكمل نگاه كرد. شما يك 
لپ تاپ برای كار داريد، و تبلت تان را معموال روي مبل، 
تخت، ميز، پيش خوان آشپزخانه، و مكان های غيركاری 
می شود يافت. يعنی جاهايی كه برای لم دادن يا تغذيه، 
و همزمان مطالعه، چك كردن توييتر، فيس بوك، ايميل، 

بازار سهام، وبگردی و ... مناسب هستند.
*تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني

لپتاپنتبوكتبلت
وزن زياد ) بين 1/8 تا 3/0 كيلو گرم (وزن كم ) بين 1 تا 1/5 كيلو گرم (وزن بسيار كم ) بين 500 تا 800 گرم (

توليد حرارت زياد دستگاهتولیدحرارتزیاددستگاهعدم توليد حرارت توسط دستگاه

عدم تجهيز به صفحه لمسيعدم تجهيز به صفحه لمسيتجهيز به صفحه لمسي

سرعت دستگاه بستگي  به قابليت هاي فني داردسرعت پايين دستگاه، تجهيز به پردازنده ضعيفسرعت باال و عدم هنگ كردن توسط دستگاه

طول عمر باتري )بين 4 تا ۶ ساعت(طول عمر باتري حدود 2 تا 3 ساعتطول عمر باالي باتري )بيش از 8 ساعت (

تجهيز به سيستم عامل ويندوز يا مكينتاشتجهيز به سيستم عامل ويندوزتجهيز به سيستم عامل آندورید،آياواس

نوت بوك 
يا تبلت؟

تقريبا هميشه، لپ 
تاپ ها پردازنده های 
سريع تر و گرافيك 
بهتری نسبت به 
پسرعموهای لوحی 
شکل خود دارند. 
سرعت و قدرت 
آيپد و تبلت های 
اندرويدی نبايد 
باعث فراموشی 
اين نکته شود كه 
iOS و اندرويد 

سيستم عامل های 
ساده تری نسبت به 
پلتفرم های دسکتاپ 
هستند، و در اصل 
برای استفاده از 
برنامه های ساده تر 
و با تمركز مصرف 
محتوا طراحی 
شده اند

محمد
رضايي*
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بطالت!  اوقات  بخوانيم  فراغت  اوقات  بنويسيم 
و  عريانی  همين  است؛به  تلخی  همين  به  واقعيت 
از  تعداد  آن  به  اين مختص  تازه  به همين شفافی! 
جمعيت ايرانی است كه اساسا می توانند از پديده ای 
به نام اوقات فراغت سخن بگويند و تنگناهای مالی 
و شرايط اقتصادی شان به گونه ای هست كه بتوانند 
برای اوقات فراغتشان برنامه ريزی كنند،بقيه كه فعال 

و تا اطالع ثانوی از اين گردونه بيرون اند.
اوقات فراغت هم به مانند بسياری ديگر از وقايع 
مختصاتی  و  شرايط  تابع  اجتماعی،  پديده های  و 
است كه بررسی تام و تمام آن بی شك در اين مقال 
ممكن نيست و آنچه كه می تواند در اين نوشته يا 
پرونده مورد بررسی قرار گيرد، تنها اشاراتی است 
به پديده ای كه می تواند و بايد كه نقشی اساسی در 

زندگی هر كدام از ما ايفا نمايد و متاسفانه فعال به هر 
دليلی سبك زندگی ما تا تحقق اين آرمان كيلومترها 
كه  زاويه ای  هر  از  را  فراغت  دارد.اوقات  فاصله 
انسان ها  ما  كه  می شود  اطالق  زمانی  آن  ببينيم،به 
به هر دليلی می خواهيم آن ايام را متفاوت با ساير 
ساعات و روزهايمان سپری كنيم.يا بی كاريم و يا 
اساسا نمی خواهيم كار كنيم و فكر می كنيم كه اين 
ايام می تواند در روحيه و روان ما و تجديد انرژی 
هم  كار  اينجای  باشيد.تا  داشته  اساسی  مان،نقشی 
مشكلی نيست و همه چيز خيلی طبيعی پيش می رود 
اما مشكل درست در جايی آغاز می شود كه بيشتر ما 
اوقات فراغت را مساوی با اوقات بطالت می پنداريم 
انديشه سپری«كردن آن هستيم  و به هر طريق در 
و چندان به چگونه«سپری كردن آن نمی انديشيم! 

خيابان گردی، پاساژ گردی، مهمانی يا حداكثر سفر 
اوقات  گذران  برای  ما  هميشگی  گزينه های  تنها 
فراغت هستند و تنها كمی از ما با ديدی كاركردی 
و آينده نگرانه،به گذران اوقات فراغتمان می انديشيم 
گالری های  يا  نمايشگاه ها  از  بازديد  كتابخوانی،  و 
به عنوان  را   ... و  گردی،كوهپيمايی  تئاتر  فرهنگی، 
گزينه های مطرح برای گذران اوقات فراغتمان در 

نظر می گيريم.
حق  اين  و  ماجراست  سوی  يك  همه  اما  اينها 
انتخاب ها در شرايطی امكان وقوع دارد كه همه چيز 
در يك شرايط عادی قرار داشته باشد اما ما كه همه 
چيزمان به همه چيزمان می آيد بايد نقصی در اينجای 
كارمان هم باشد و نتيجه اين كار هم محدود شدن 
حق انتخابمان باشد! يك خانواده 5 نفری را به عنوان 

پرونده اي براي آسيب شناسی اوقات فراغت در ايران

همه چيزمان به همه چيزمان می آيد 

پژمان
موسوي

بنويسيم اوقات 
فراغت بخوانيم 

اوقات بطالت! 
واقعيت به همين 

تلخی است؛به 
همين عريانی و به 
همين شفافی! تازه 
اين مختص به آن 

تعداد از جمعيت 
ايرانی است كه 
اساسا می توانند 

از پديده ای به نام 
اوقات فراغت سخن 

بگويند و تنگناهای 
مالی و شرايط 

اقتصادی شان به 
گونه ای هست كه 

بتوانند برای اوقات 
فراغتشان برنامه 

ريزی كنند،بقيه 
كه فعال و تا اطالع 

ثانوی از اين گردونه 
بيرون اند
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نمونه در نظر بگيريد؛ فرض را بر اين می گيريم 
كه اين خانواده يك شب در هفته می خواهد تئاتر 
برود، شام را هم در كنار خانواده در يك رستوران 
متوسط صرف كند،چنين تصميمی حداقل 100 
هزار تومان هزينه به دنبال دارد و در ماه رقمی 
معادل 400 هزار تومان مي شود! سينما هم كمی 
كمتر از اين! نتيجه:پشيمان شدن خانواده و عطای 
تئاتر و هر چه تفريح فرهنگی است را به لقای آن 
تا  نيست:كافی است  بخشيدن!اصال عجيب هم 
به متوسط درآمد خانوارهای ايرانی نگاهی داشته 
باشيم تا اين عجيب نبودن به راحتی خودش را 
هم  داخلی  سفرهای  حتی  سفر  بنماياند.  ما  به 
شود،سفرهای  تبديل  رويا  به  تا  می رود  ديگر 
خارجی كه با اين وضع دالر ، قدرتمندانه از سكه 
افتاده است و سفرهای داخلی هم با احتساب 
كه  بردارد،يا می رود  در  كه  هايی  تمامی هزينه 
به  يا  ايرانيان حذف شود  برنامه های  از  به كلی 
ترافيك  گردد!گول  خالصه  دوبار  يكی  سالی 
جاده شمال را نخوريم چرا كه اوال همه جای 
ايران تهران نيست و همه ايرانيان پايتخت نشين 
نيستند و دوما اين حجم انبوه اتومبيلی كه راهی 
شهرهای شمالی می شود، مصداق همان به بطالت 
گذرانی اوقات فراغت هستند و يا از سر ناچاری 
گزينه های  نبود  از جمله  زيادی  داليل  به  يا  و 
آلترناتيو جذاب است كه اتفاقا راهی اين خطه 
از كشورمان می شوند و تعداد آنها را نمی بايست 
و نبايد كه به عنوان ميزانی برای كل جامعه ايران 

در نظر آورد.
اوقات  گذران  چگونگی  مقايسه ای  بررسی 
فراغت در تهران و شهرستان ها حاوی گزاره های 
متعدد جامعه شناختی است؛اين گزاره ها بيش از 
هر چيز،»تفاوت در نوع مواجهه اهالی پايتخت و 
اهالی ساير نقاط ايران با مقوله اوقات فراغت را 
نشان می دهد و بيش از هر چيز مويد اين موضوع 
برای  نياز  مورد  فضاهای  و  امكانات  كه  است 
گذران اوقات فراغت، به نسبت قابل توجهی در 
شهرستان ها كمتر از تهران است.در واقع می توان 
گفت كه در برابر تهران،بسياری از شهرهای ايران 
تئاتری،نه  ندارند،نه  عرضه  برای  چيزی  اساسا 
سينمايی،نه گالری ای و نه حتی فضای تفريحی 
مشخص  هم  امری  چنين  يك  مناسبی.نتيجه 
است:بطالت در شكل خوشبينانه آن و گرايش به 
انواع آسيب های اجتماعی در شكل بدبينانه آن...
اميدوار  امروز  همين  از  می توان  اما  چيز  يك  به 
بود:اينكه نگاه و نوع مواجهه ايرانيان با پديده ای 
با  متفاوت  بسيار  آينده  فراغت در  اوقات  نام  به 
امروز خواهد بود و حتی طبقات و اقشاری كه توان 
اقتصادی چندانی هم ندارند،با رشد فرهنگی ای كه 
در انتظارشان است،از اوقات فراغتشان به بهترين 

وجه بهره خواهند برد...دير است و دور نيست... 

پر كردن اوقات فراغت در شهر های بزرگ برای شهروندان نه ديگر يك رويايی شيرين كه تبديل 
به يك كابوس شده است. اگر تا چند صباحی پيش تر،يك خانوار پنج نفره تصميم می گرفت آخر 
هفته خود را به سفر، رفتن به سينما و تئا تر يا خواندن كتاب وقت بگذراند، اكنون داشتن يك تفريح 
سالم و يك گردش ساده فرهنگی، آن چنان هزينه ای در بر دارد كه پر كردن اوقات فراغت نه يك 

تفريح مسرت بخش كه بطالتی كابوس گونه شده است. 
اگر حقوق متوسط يك خانوار را ماهيانه ۶00 تا 700 هزار تومان در نظر بگيريم عمق اين فاجعه 
را بهتر درك خواهيم كرد. اين حقوق عالوه بر اينكه بايد كفاف نياز های اوليه از جمله مسكن، 
پوشاك، خورد و خوراك، بهداشت و تحصيل را بدهد، بايد در انتهای ماه مبلغی از آن باقی بماند 

كه برای تفريح كنار گذارده شود. 
در اين ميان شايد سينما رفتن يك تفريح بسيار ساده فرهنگی در شهر های بزرگ محسوب شود. 
اما برای تماشای يك فيلم در يك سينمای متوسط به طور ميانگين بايد هر نفر 5 هزار تومان هزينه 
بليت در نظر بگيريم، به عبارتی می كند 25 هزار تومان برای يك خانوار 5 نفره. در كنارش هزينه 
اياب و ذهاب، هزينه خوردن تنقالت و شام را هم در نظر بگيريد. به نظر می رسد در خوشبينانه ترين 
حالت نزديك به 50 تا ۶0 هزار تومان برای چند ساعت در يك شب خرج روی دست اين خانواده 
می ماند. به نظر می رسد بايد اين خانواده يا قيد اين تفريح را بزند يا يك شب را به سينما برود و 
هزار شب ديگر به فكر جور كردن دخل و خرجش باشد چون از قديم گفته اند، يك شب هزار شب 
نمی شود. در اين ميان ديگر سخن از تئا تر رفتن يا كنسرت موسيقی يك شوخی تلخ است. تئا تر و 
كنسرت تبديل به يك كاالی لوكس فرهنگی، رويای دست نيافتنی شده است. بليت تئا تر به صورت 
متوسط 15 تا 20 هزار تومان است و به احتمال زياد يك شب تئا تر رفتن هزينه ای باالی 100 هزار 
تومان بر روی دست يك خانوار می گذارد. بليت كنسرت های موسيقی هم از 30 هزار تومان شروع 
می شود تا مبالغی باالی 100 هزار تومان. اگر ميانگين را 50 هزار تومان فرض كنيم، يك خانوار 
بايد هزينه ای نزديك به 250 تا 300 هزار تومان كه بخش عمده ای از در آمدش است را صرف كند 
تا 2-3 ساعت موسيقی زنده را تجربه كند. پس تعجبی ندارد كه همگان ترجيح می دهند در خانه 
از لذت فيلم ديدن يا گوش كردن به موسيقی آن هم كپی های غير مجاز ارزان قيمت استفاده كنند. 
حال تصور كنيد اين خانوار كه نهايتا با تمام كش و قوس هايش ماهی ۶00 هزار تومان در آمد داشته 
باشد، و باز هم فرض می كنيم از پس تمامی هزينه های اوليه و ضروری زندگی بر آمده باشد، در 
  نهايت در يك سال تصميم گرفته باشد يك سفر چند روزه برود. قطعا با توجه به هزينه های اياب 

بررسي هزينه هاي مورد نياز براي گذران يك اوقات فراغت معمولي

شوخي تلخي
به نام اوقات فراغت

اگر حقوق متوسط 
يك خانوار را 
ماهيانه 600 تا 
700 هزار تومان 
در نظر بگيريم 
عمق اين فاجعه را 
بهتر درک خواهيم 
كرد. اين حقوق 
عالوه بر اينکه بايد 
كفاف نياز های اوليه 
از جمله مسکن، 
پوشاک، خورد و 
خوراک، بهداشت 
و تحصيل را بدهد، 
بايد در انتهای ماه 
مبلغی از آن باقی 
بماند كه برای 
تفريح كنار گذارده 
شود

فواد 
شمس
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سيد هادی
معتمدی

مردم  فراغت  اوقات  پيشرفته،  كشورهای  در 
به  اوقاتی  بهتر  بيان  به  دارد؛  بخش های مشخصی 
مطالعه، اوقاتی به ورزش، اوقاتی به تئاتر، موسيقی و 
سينما، اوقاتی به صرف غذا در بيرون، اوقاتی به سفر،  
و ... می گذرد. به طور كلی فضای زندگی در اين 
كشورها فردی است. يعنی هم گذران اوقات فراغت 
و هم فضای كسب و كار به سمت و سويی رفته 
است كه فرد و نه خانواده، در درجه اول اهميت قرار 
دارد. اما در كشورهای جهان سوم خانواده در اولويت 
است و از آنجا كه شرايط زندگی به گونه ای است كه 
آنان زمان كمتری را در كنار هم هستند و عموما دو 
يا سه شيفت كار می كنند، به محض آنكه فرصت و 
فراغتی می يابند، سعی می كنند تا تنها از طريق در كنار 
هم بودن، به گذران آن بپردازند و اين سبب می شود تا 
در اين سبك از زندگی كه نيازهای جمعی ارجحيت 
دارد، از ميزان آسيب های اجتماعی كاسته گردد. مضافا 
بر اين، چون ورزش، سينما، تئاتر، كنسرت موسيقی، 
رستوران و حتی سفر گران تمام می شود و اين با 
درآمد مردم ما همخوانی ندارد، بايد كه به همان رفت 
و آمدهای خانوادگی بسنده كرد. اما من معتقد هستم 
كه شما اهالی مطبوعات زياد به اين قضيه نتازيد. 
ميان  اگر همين ميهمانی های آخر هفته در  چراكه 
نباشد، مطمئنا آمار طالق افزايش خواهد يافت. زيرا 
نوعی هرج و مرج فرهنگی بر جامعه ما حكمفرماست 
و بايد كه با مبانی علمی جايگزين گردد. راهِ حل ِ اين 
بحران نيز تنها از طريق برنامه ريزی دولتی و عزم غير 

خصوصی  امكان پذير و ميسر است.  
* روانپزشک)متخصصاعصابوروان(

و ذهاب هواپيماو قطار و ماشين شخصی را بايد فراموش كند. با اتوبوس ها بخواهد برود حداقل 
نفری 15 تا 20 هزار تومان فقط پول سفرش می شود، و اگر بخواهد در يك شهر در هتل يا مسافر 
خانه اقامت كند بايد شبی نزديك به 200 الی 300 هزار تومان هزينه اقامت و خورد و خوراك 
بدهد. پس بهتر است اگر سفری هم بخواهد برود به شهری برود كه بتواند در خانه دوست، آشنا 
و فاميلی اقامت كند. اگر هم بخواهد از تور های گردشگری استفاده كند. يك تور يك روزه به 
مناطق خوش آب و هوای كشور، يا مناطق ديدنی در همين اطراف تهران، برای هر نفر حداقل 
30 هزار تومان بر آورد می شود و برای يك خانواده 5 نفره يك گردش يك روزه در طبيعت يا 
ديدن از آثار تاريخ هزينه ای نزديك به 150 هزار تا 200 هزار تومان را در بر دارد. يعنی چيزی در 
حدود نيمی از كل در آمدش! در اينجا سفر خارج از كشور را يا بايد در فيلم ها ببيند يا در خواب! 
چون وقتی نگاهی به هزينه های ميليونی يك سفر به مالزی، تركيه، دبی، شرق دور، اروپا و جديدا 
آمريكای التين و آفريقا می اندازيم، متوجه می شويم كه به احتمال زياد بايد سال ها در آمد پس 
انداز شود، تمامی هزينه های روزمره حذف شود كه شايد شايد شايد، روزگاری اين رويا تحقق 
يابد. بر اساس آمار های منتشر شده توسط بانك مركزی در سال 87 يعنی سالی كه هنوز هدفمند 
سازی يارانه ها اجرا نشده بود، زير عنوان تفريحی و امور فرهنگی 5 درصد سبد هزينه های 
خانوار شهری را شامل می شود. به نظر می رسد اين سهم بعد از 4 سال به مراتب كاهش داشته 
است اين امر در حالی است كه در برخی جوامع توسعه يافته تا 20 درصد سبد خانوار به امور 
تفريحی و فرهنگی اختصاص می يابد. كتاب خواندن از ديرباز جز مرسوم ترين تفريحات فرهنگی 
بوده است، اما در چند وقت اخير با نگاهی به پشت جلد كتاب ها به راحتی می توان دريافت كه 
كتاب هم جز آن كاالهای لوكسی است كه از سبد هزينه های بسياری از خانوار ها حذف شده 
است.  شايد از قديم االيام ورزش كردن يكی از ارازن ترين و سالم ترين راه های پر كردن اوقات 
فراغت خصوصا برای جوان تر ها بوده باشد. اما با توجه به كاهش سرانه فضا های ورزشی در 
شهر های بزرگ و همچنين پولی شدن بسياری از امكانات عمومی ورزشی اين فرصت هم از 
جوانان خانواده های كم درآمد گرفته شده باشد. به نظر می رسد سياست های خصوصی كردن 
همه خدمات اجتماعی، همگانی و پولی شدن آن ها، موجب دور شدن جوانان از اين دست 
تفريحات سالم و روی آوردن به ديگر وقت گذرانی های بطالت آميز شده است. همين مسئله 
باعث شده است كه اقشار كم در آمد در زندگی روزمره خود با مقوله ای به نام اوقات فراغت 
بيگانه باشند. آنان ساعت های بيكاری خودشان را به بطالت مي گذرانند. پرسه زنی در پاساژ ها، 
پارك ها و خيابان، پرسه زنی مجازی در اينترنت، روی آوردن به اعتياد و ديگر ناهنجاری های 
اجتماعی و فرهنگی تنها نمونه های كوچكی از تبعات هزينه های سرسام آور پر كردن مفيد اوقات 
فراغت است.  در اين شرايط به نظر می رسد كه بايد منتظر يك نا برابری اجتماعی ديگر هم باشيم. 
در حالی كه اقشار كم درآمد به دليل هزينه ها و پولی شدن همه چيز در آينده از حق استفاده از 
محصوالت فرهنگی و گذران سالم اوقات فراغت برای بازسازی نيروی كار خود محروم شده اند. 
اقشار باالدست جامعه، با صرف هزينه های هنگفت در اين زمينه رشد چشم گيری خواهند داشت 
و همين مسئله باعث افزايش شكاف فرهنگی در جامعه می شود و خودش به شكاف طبقاتی و 

تعارضات و تضاد های طبقاتی در آينده ای نه چندان دور دامن خواهد زد.

از فرديت غربي
تا مختصات جامعه ايراني
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در كشورهای 
پيشرفته، اوقات 

فراغت مردم 
بخش های 

مشخصی دارد؛ به 
بيان بهتر اوقاتی 

به مطالعه، اوقاتی 
به ورزش، اوقاتی 
به تئاتر، موسيقی 

و سينما، اوقاتی به 
صرف غذا در بيرون، 

اوقاتی به سفر،  و 
... می گذرد. به طور 
كلی فضای زندگی 

در اين كشورها 
فردی است. يعنی 
هم گذران اوقات 

فراغت و هم فضای 
كسب و كار به 

سمت و سويی رفته 
است كه فرد و نه 
خانواده، در درجه 

اول اهميت قرار دارد

ت
راغ

ت ف
وقا

ا
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طبيعت  در  گردشگری  برنامه های  اجرای  برای 
سرزمين  تاريخی  و  باستانی  جاذبه های  از  ديدار  و 
مان ، فصل بهار از جمله زمان های بسيار مناسب به 
نيز  سفر  سير  خط  و  مناطق  انتخاب  می آيد.  شمار 
بايد به صورتی طراحی شود كه بتواند ياد و خاطره 
زيبائی های بهار را به بهترين شكل ممكن در ذهن مان 
حك كند. عبور از دشت های سرسبز و پرگل و از 
كنار چشمه های زالل و در زير آسمانی گاه صاف و 
آبی و زمانی نيمه ابری و بارانی ، گذشتن از ميان باغ ها 
راه ،  بزرگ سر  آبادی های كوچك و  و  و كشتزارها 
ديدار با مردمان روستايی و برای مدتی هر چند كوتاه 
فاصله گرفتن از زندگی شهری با همه اتفاقات آن و ... 
می تواند حضور در اين گونه برنامه ها را به يكی از دل 
انگيزترين و فراموش نشدنی ترين تجربه های  زندگی 

هر شخص بدل كند.

گزارش سفر:
تاريخ پيش بينی شده در تقويم برای دومين برنامه 
گلگشت شركت فراب در فصل بهار يعنی ديدار از 
قلعه الموت و درياچه اوان ، روزي از روزهاي فصل 
بهار بود. با تعداد 25 نفر و با حركت در ساعت 5/25 
دقيقه از مقابل ساختمان مركزی ، سفر دو روزه مان 

آغاز شد. 
منطقه الموت در استان قزوين قرار دارد و برای 

از تهران سفر خود را آغاز می كنند طی  كسانی كه 
كردن فاصله 150 كيلومتری تا شهر قزوين ، حداكثر دو 
ساعت زمان می برد. ساعت 7/30 دقيقه با پشت سر 
گذاشتن كرج و آبيك  به ميدان بزرگ ورودی قزوين 
می رسيم و تابلويی بزرگ آغاز مسير منطقه الموت را 
در جهت شمال به ما نشان می دهد اما قبل از آن ، زمانی 
در حدود يك ساعت و نيم توسط راننده اتوبوس مان 
جهت پيدا كردن جايگاه گازوئيل صرف می شود و 
ادامه سفر برای رسيدن به سرزمين الموت در حدود 

ساعت 9 صورت می گيرد.
جاده الموت ، خلوت و بسيار زيباست. در طول 
مسير و در دو سوی جاده پرپيچ و خم كوهستانی ، 
چشم اندازهای بسيار باشكوهی از طبيعت ايران را 
می توان ديد. آسمان كامال گرفته و ابری است و زمانی 
كه در يكی از اقامت گاه های بين راهی برای صرف 
صبحانه توقف می كنيم ، باران نيز آغاز می شود. فاصله 
ميدان ورودی شهر قزوين تا قلعه حسن صباح در 
حدود 108 كيلومتر است كه با توجه به كوهستانی 
بودن مسير بايد 2 الی 3 ساعت را برای رسيدن به آن 
در نظر گرفت. ابتدا بايستی گردنه بزرگ و كوهستانی 
پيش رو را پشت سر بگذاريم تا جاده با شيبی تند ما 
را در قلب منطقه الموت قرار دهد. طراوت دامنه های 
قله های  مداوم ،  و  ريز  بارانی  در  سرسبز كوهستانی 
باغ های  انبوه  و  ارتفاعات  در  سپيدپوش  و  مرتفع 

آن  می شود ،  ديده  اطراف  در  كه  بزرگی  و  كوچك 
هديه ای است كه طبيعت الموت به مسافران خسته 

شهرهای بزرگ تقديم می كند.
با عبور از شهر معلم كاليه و روستای شترخان ، از 
جاده اصلی جدا شده و در امتداد شمال برای ديدار 
گازرخان  روستای  طرف  به  صباح  حسن  قلعه  از 
می رويم. فاصله دو راهی تا قلعه ، 8 كيلومتر است. 
ساعت 12/30 دقيقه به پاركينگ كوچكی كه در زير 
صخره های صعب العبور قلعه قرار دارد رسيده و بعد 
از خريد بليت ، در زير بارانی كه هر لحظه بر شدت آن 
افزوده می شد از شيب تند دامنه های شمال غربی قلعه 

به طرف باال  می رويم.
در دانشنامه ويكی پديا در باره قلعه الموت آمده 
است: از قلعه های منحصربه فرد تاريخی در ايران است 
و بر فراز صخره ای به ارتفاع 21۶3 متر از سطح دريا 
قرار دارد. پيرامون قلعه از هر چهار سو پرتگاه است و 
تنها راه ورود به آن در انتهای ضلع شمال شرقی است. 
اين قلعه را در سال 48۶ هجری قمری حسن صباح 
تصرف و از آن به عنوان پايگاهی برای حكومت 35 
ساله خود بر منطقه و ترويج انديشه هايش استفاده 
كرد.  قلعه الموت سرانجام در سال ۶54 هجری قمری 

به دستور هالكو به آتش كشيده و ويران می شود .«
از دژ مستحكم  به جامانده  بقايای  و  آثار  هرچند 
حسن صباح خيلی زياد نيست اما در مقابل، چشم 

گزارش گلگشت در الموت

سفر به سرزمين زيبايی ها

فرامرز
نصيري

جاده الموت ، خلوت 
و بسيار زيباست. در 
طول مسير و در دو 
سوی جاده پرپيچ 
و خم كوهستانی ، 
چشم اندازهای 
بسيار باشکوهی 
از طبيعت ايران را 
می توان ديد.

 آسمان كامال گرفته 
و ابری است و 
زمانی كه در يکی 
از اقامت گاه های 
بين راهی برای 
صرف صبحانه توقف 
می كنيم ، باران نيز 
آغاز می شود فاصله 
ميدان ورودی شهر 
قزوين تا قلعه 
حسن صباح در 
حدود 108 كيلومتر 
است كه با توجه 
به كوهستانی بودن 
مسير بايد 2 الی 
3 ساعت را برای 
رسيدن به آن در 
نظر گرفت
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اندازی كه از فراز آن ديده می شود بی اندازه 
زيبا و باشكوه است. بارش باران حتی برای 
لحظه ای هم قطع نمی شود و موجب می شود 
نتوانيم با آسودگی و مجال بيشتر ، ديدار خود 
انجام  به  مشهور  و  تاريخی  مكان  اين  از  را 
برسانيم. ساعت 15 بارديگر به محل پاركينگ 
می رسيم و طبق برنامه ريزی قبلی بايد سفر 
خود را به طرف درياچه اوان و برپايی چادر 
جهت شب مانی ادامه دهيم اما خيسی كامل 
لباس های اعضای گروه در طی مدت ديدار از 
قلعه موجب می گردد تغييری را در برنامه سفر 
خود اعمال كنيم. لذا با يك نظرخواهی جمعی ، 
تصميم می گيريم با اجاره خانه ای محلی ، شب 
از  ديدار  و  مانده  گازرخان  روستای  در  را 
درياچه اوان را به صبح روز بعد موكول كنيم.

به  گروه  استقرار  و  محل  تهيه  كارهای 
سرعت انجام می شود و پس از صرف ناهار 
و استراحتی كوتاه ، در شرايطی كه باران نيز 
متوقف شده و آسمان بارديگر چهره آبی خود 
گردشی  است ،  گسترده  منطقه  تمامی  بر  را 
عصرانه را در كوچه باغ های سرسبز گازرخان 
آغاز می كنيم. گازرخان روستايی كوهستانی 
به شمار می آيد كه از هر سو با صخره های 
سنگی و بزرگ احاطه شده است. اين روستا با 
كوچه های پرپيچ و خم و خانه های قديمی و 
ارتفاعات كوهستانی و برفی اطرافش ، به سان 
تابلويی زيبا ، تصويری اصيل از روستای سنتی 
و قديمی را تداعی می كند كه بی ترديد در 
ذهن هر گردشگری برای هميشه نقش خواهد 

بست. 
روز دوم. بيدارباش برای ادامه سفر ، ساعت 
زيبای  روستای   7 ساعت  و  است  صبح   5
الموت  منطقه  شرق  طرف  به  را  گازرخان 
اوان ترك می كنيم.  از درياچه  برای ديدار  و 
صرف صبحانه به مدت يك ساعت در قهوه 
خانه ای قديمی در شهر معلم كاليه صورت 
می گيرد و سپس ساعت 9 به اوان می رسيم. 
درياچه ای كه در دامنه های كوهستان خشچال 
با  و  می درخشد   رنگ  نگينی خوش  مانند 
منظره ای منحصر به فرد چشم هر بيننده ای را 
به خود خيره می كند. آب اين درياچه تنها از 
چشمه های زيرزمينی كه در بستر آن قرار دارند 
تامين می شود و پيرامون آن را نيزارهايی بلند به 

مثابه ديواری در خود گرفته است.
بعد از يك ساعت و نيم گردش در اطراف 
درياچه و گرفتن عكس های يادبود ، در ساعت 
در  می رويم.  قزوين  طرف  به  دقيقه   10/30
باران  از  ديگر  ديروز  مانند  برگشت ،  مسير 
خبری نيست و با آسمانی آبی و پاره ابرهای 
سپيد همراهی می شويم. ساعت 13 به شهر 

قزوين می رسيم و ابتدا سراغی از رستورانی 
خوب برای صرف غذای سنتی قزوينی ها يعنی 
قيمه نسا را می گيريم و سپس به ديدار كاخ 
چهلستون كه در فاصله كوتاهی از رستوران 

قرار دارد می رويم.
عمارت چهلستون قزوين ، بنايی به جا مانده 
از زمان شاه تهماسب ) دومين پادشاه عصر 
صفوی( است كه معماری بسيار زيبايی دارد 
و نقاشی های ديواری موجود در آن نمونه ای 
از هنر نگارگری مكتب قزوين و دارای شهرت 
جهانی است. در حال حاضر اين كاخ به موزه 
آثار تاريخی خوش نويسی تبديل شده و ما پس 
از ديدار از آن و گرفتن چند عكس يادگاری به 
طرف موزه ای ديگر كه در مجاورت عمارت 
چهلستون قرار دارد رفته و ديدن آثار ارزشمند 
و نفيس تاريخی آن را نيز در برنامه كاری خود 

قرار می دهيم.
می كنيم  ترك  را  قزوين  شهر  ساعت 1۶ 
ترافيك  آن  نبود  و  راه ها  بزرگ  خلوتی  و 
آزار دهنده ای كه معموال وجود دارد موجب 
می شود ساعت 18 بارديگر در مقابل ساختمان 
مركزی شركت فراب قرار گرفته و سفر خود 
را با انبوهی خاطرات فراموش نشدنی به پايان 

برسانيم. 

اعضای شركت كننده در اين برنامه
خانمها: زينب كوثری، فاطمه مسعوديان، 
مريم جمالزاده،  قهاری،  مهديه  زمانی،  اعظم 
رقيه سليمانی، حميده توكلی، يكتا نورانی و 
همسر، سمانه درودی و همسر، سپيده بياتی، 
پيروز  آزاده كرمی، زهرا  مريم ميرمحمودی، 

حميدی،  ليال مسعودی

آقایان: سعيد شهميری، رضا فدايی، جواد 
جعفری و همسر، فواد نجفی، مهدی افضلی، 

مسعود پيركندی، شاهرخ ميرسعيدی
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درباره ديدار از غار عليصدر

سفری 
رويايی به 

اعماق زمین

درآخرینهفتهمرداد،عازمسفریمتفاوت
میشویم.سفریکهدیگردرآنازکوهودشت
وجنگلوآبشارخبرینیستوبرایدیدنپاره
ایرازهاوشگفتیهایطبیعتبهاعماقزمین
میرویم.سفریکهبیشکمیتواندتجربهای
اعضای تک تک برای انگیز هیجان و جذاب
گروهماباشد.بخشمهمیازشگفتیهایاعماق
کرد. وجو میتوانجست غارها در را زمین
زیبائیوتنوعپایانناپذیردنیایغارهاهمواره
انسانهایماجراجو،کاوشگروعاشقطبیعت
رابهسویخودجلبنمودهاست.جمعه25
مرداد92برایدیدارازغارعلیصدرطیبرنامه
میشویم. همدان استان عازم روزه، یک ای
حرکتگروهساعت5صبحازمقابلساختمان
از و میگیرد صورت فراب شرکت مرکزی
طریقدوبزرگراهاصلییعنیتهران_ ساوهو
ساوه_ همدانپادرسفریکموبیشطوالنی
میگذاریم.فاصلهتهرانتاهمداندرحدود370
کیلومتراستوغارعلیصدردر75کیلومتری
شمالغربشهرهمدان،درروستایعلیصدر
کبودرآهنگ شهرستان تپه گل بخش توابع از
قراردارد.طوالنیبودنمسافتموجبمیشود
اتالف و توقف میزان کمترین با را سفرخود
وقتپیبگیریم.ساعت12/40دقیقهبهمحوطه
بزرگوشلوغمجموعهسیاحتیغارعلیصدر
میرسیم.تاسیساتیرفاهیوتفریحیکهبرای

مسافرانوبازدیدکنندهگانغاردرنظرگرفته
شدهاستشاملویال،مهمانسرا،سوئیتهای
و دستی بازارچههایصنایع پارکینگ، اقامتی،
موادخوراکیسنتی،فضایسبزوغیره.باتوجه
بهشلوغیوازدحامجمعیت،الزماستپیش
بلیت وضعیت پیگیر ابتدا کاری، هر انجام از
شویم.ایستادندرصف،حدودنیمساعتیزمان
دقیقهرا نوبت14/30 بلیت میبردوسرانجام
تهیهمیکنیمکهدرهرصورتوپسازسفری
یکسرهوطوالنیکهداشتهایم،فرصتمناسبی
و ناهار صرف و استراحت اعالم برای است
غار از .دیدار گروه اعضای به خریدسوغاتی
علیصدردرساعتتعیینشدهآغازمیشود،با
دادنجلیقهنجاتبهتکتکنفراتودرقایق
هایی4و6نفره.اینغاربرطبقنظرکارشناسان
زیباترین و بزرگترین از یکی شناسی، زمین
تاریخشکلگیری غارهایآبیجهاناستو
برمیگردد.شناساییو بهدورهژوراسیک آن
کشفومعرفیغارعلیصدربراینخستینبار
توسطتیمیازکوهنوردانوغارنوردانهمدان
درسال1342صورتگرفتوسپسدرسال
1346تالشبرایتعریضدهانهآنآغازشد.
ورودی بخشهای موجود، مستندات براساس
غاردرزمانصفویانمورداستفادهاهالیبومی
بهعنوانپناهگاهبودهوازآبآنبرایمصارف

کشاورزیاستفادهمیکردند.
دمای و درجه 16 حدود غار داخل دمای
علیصدر است. ثابت سانتیگراد درجه 12 آب
راغاریزندهمیدانندکههیچگونهگازسمی
بهدلیلوجودجریان درآنیافتنمیشودو
همیشگیهوا،مشکالتتنفسینیزدرآنوجود
نیممترتاحدود14متر ندارد.ارتفاعآبرااز
اندازهگیریکردهاند.بسیاریازکانالهایغار
هنوزبطورکاملموردشناساییقرارنگرفتهو
برایدیدارمسافرانآمادهنیستواز14کیلومتر
مسیرکشفشدهتنها4کیلومترازقسمتهای
غارکهنورپردازیشدهموردپیمایشگردشگران
قرارمیگیرد.درمحوطهاصلیغار،تاالرهاو
دهلیزهایبزرگوکوچکبسیاریدیدهمیشود شهريور- مهر 1392 - شماره 34



وزیباییخیرهکنندهوشگفتانگیزچکیدههاوچکندههاچناناستکه
میتوانسختییکسفرطوالنیرابهیکبارهفراموشکرد!ساعت16/30
دقیقهدیدارمانازاینغاربینظیربهپایانمیرسدوبایدازجادویآن
همهنورپردازیورنگوخوشههایبلورینآویزانازسقفهاخداحافظی
کنیم.ساعت17محوطهمجموعهسیاحتیغارعلیصدرراهمراهباتجربهای

متفاوتوخاطرهایبهیادماندنیبهطرفتهرانتركمیکنیم.

اعضای شركت كننده در برنامه :
مهدی بیات، لیال مسعودیان، فاطمه زرکش، حمیدی،مریم پیروز زهرا
علمداری، غزل کمانکش، خدیجه توکلی، حمیده امامی، ستاره افضلی،
علیرجبعلیکنی،اردشیربهزادی،بیتاابراهیمی،زهراامیری،حسینروستا،

شاهرخمیرسعیدی،نویدشیخالوکالیی،زینبکوثری،سپیدهبیاتی
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مهارت هاي
برنامه ريزي

چنانچه كمي عميقتر بنگريم ، هدف اصلي سازمان در اين رويكرد 
را در عقبة موضوع خواهيم يافت و آن ، استفاده از پتانسيل واقعي 
سازماني معاونت بازرگاني است . به عبارتي معاونت بازرگاني با قبول 
اين برون سپاري ، مي بايست نقش هاي مهمتري را مي پذيرفت و 
در اين مسير ، الزم بود تا ابتدا تفكرسيستمي و تخصصي انجام كليه 
خدمات بازرگاني را در خود نهادينه نموده و سپس همان نگرش 
سيستمي را در چارچوب قراردادهاي تيپ در واحدهاي اجرايي 
سازمان پياده سازي ، كنترل و نظارت نمايد و حتي بيشتر و با دقت تر از 
گذشته ، بر فرآيند انعقاد قرارداد با پيمانكاران و مديريت و عارضه يابي 
مسائل مرتبط به آنها در سطح سازمان حتي در صورت لزوم در درون 
پروژه ها ، به صورت يك نهاد ناظر و در عين حال متولي و صاحب نظر، 
كنترل و ممارست نمايد.  سازمان به اين نتيجه رسيده بود كه نظارت 
بر فعاليت هاي قراردادي در سازمان ، مي بايست تحت هدايت و 
مديريت يك نهاد مسئول بنام معاونت بازرگاني قرار گيرد و از سويي 
مجريان طرح در مسيري مطمئن و مشخص و در چارچوب حدود 
اختيارات خود ، قادر به انجام فرآيند كارها با سرعتي بيشتر  و دقتي باالتر 
از قبل و اين بار با خاطري آسوده باشند . اجراي اين فرآيند از پشتيباني 
جدي مديرعامل ، معاونين اجرايي ، معاونت برنامه ريزي و توسعه 
سيستم ، معاونت مالي و ساير نهادهاي درگير سازمان برخوردار بود. 
توجه داشته باشيم كه تالش هاي سازماني انجام شده طي سال هاي 
گذشته براي حصول به اهداف تعيين شده در حوزة قراردادهاي 
شركت و رفع مشكالت ناشي از عدم وجود فرآيندهاي سيستمي و 
سازماني تنظيم قرارداد ، نتايج بسيار مثبتي را براي كليه دست اندركاران 
امور اجرايي شركت و حتي براي معاونت بازرگاني در بر داشته است 
وليكن كماكان موجب برخي دگرگوني هاي مورد لزوم و حذف پاره 

اي مشكالت لزوما غير مرتبط با قرارداد نگرديده است  .  
از طرفي حسب ابراز نگراني ها و تاكيدات مكرر تيم هاي تيپ 
سازي قراردادها كه از مديران و مسئوالن قراردادي مجرب شركت 
بودند طي جلسات تيم و كميته سيستم بخصوص جلسات متعدد 
برگزار شده در سال 82 ، مقرر شده بود قبل از شروع استفاده از 
قراردادهاي تيپ در سطح سازمان ، بكارگيري كارشناسان مسلط به 
امور بازرگاني ، قرارداد و دعاوي در واحدهاي اجرايي براي استفاده 
حرفه اي واحدهاي اجرايي از قراردادهاي تيپ در زمان انعقاد قرارداد 
و انجام كنترل هاي  قراردادي و ساير مناسبات كاري در طول اجراي 
هر قرارداد در تعامل با پيمانكاران هر پروژه ، توسط كميته سيستم 
شركت مورد پيگيري جدي قرار گيرد و در صورت نياز ، تغييرات 
الزم در ساختار و چارت سازماني واحدهاي اجرايي براي حصول به 
اهداف ناشي از تغيير رويه هاي در پيش رو و آموزش هاي الزم ، مدنظر 
قرار گيرد و توجه شود كه انجام همين سطح فعاليت هاي بازرگاني 
در واحدهاي اجرايي ، نياز به كارشناسان مرتبط براي حصول اهداف 
اوليه در مواجهه با اين رويكرد سازماني دارد تا كمترين خسارت ناشي 
از برون سپاري فعاليت هاي بازرگاني به واحدهاي اجرايي و ستادي 
سازمان ، متوجه شركت فراب شود . به هر شكل و مبتني بر آنچه كه 
درگلوگاه هاي اجرايي سازمان با آن مواجه هستيم ، شايد در اين حوزة ، 
اقدام مورد انتظار صورت نگرفته و از طرفي عميق شدن در اين مبحث ، 
در ظرفيت و فضاي متصور به اين مقاله نبوده و نيازمند طرح در فرصتي 

ديگر است كه داراي مباحث چالشي خاص خود خواهد بود .
*مدیرقراردادهايداخليوبازرگاني

ادامهازصفحه47 قراردادهايتیپ

ندا
بهرامي *

سرعت حركت زندگي، چنان ما را در گير خود مي كند كه گاهي احساس مي شود كه اختيار 
از دست داديم و در تند بادهاي زندگي به اين سو و آن سو مي رويم. در اين مهلكه پرشتاب، 
نياز است اهرم هايي از افكار و اهداف خود بسازيم تا در مسير زندگي گمگشته و حيران 
نشويم. هدف گذاري و برنامه ريزي، يكي از روش هايي است كه ما را به آنچه از زندگي انتظار 
داريم مي رساند. با استفاده از اين نشانه هاست كه مي توانيم مسير زندگي خود را عالمت گذاري 
كنيم تا هر زمان كه از مسير خارج شديم، بتوانيم دوباره به مسير صحيح بازگرديم. مهارت 
برنامه ريزي يكي از مهارت هاي ضروري براي موفقيت و پيروزي در كسب اهداف مي باشد. 
بدون برنامه ريزي زمان هاي بسياري از فرد تلف مي شود و نمي تواند زندگي خود را بر روي 
آنچه انتظار دارد متمركز نمايد. اين مقاله عالوه بر آموزش مهارت برنامه ريزي، در تالش است 
تا روش هاي بهبود اجراي برنامه ها را نيز مد نظر قرار دهد. بسيار پيش مي آيد كه برنامه هايي 
براي زندگي خود مي ريزيم ولي نمي توانيم آنها را عملي كنيم، يا پس از چند روز برنامه و هدف 
خود را فراموش مي كنيم و انرژي رواني الزم را براي ادامه مسير كسب موفقيت نداريم.  داشتن 
مهارتهايي از قبيل توانايي كنترل شيوه تفكر در طول روز، حفظ تعادل در برنامه ريزي، نحوه 
كسب مجدد انرژي رواني و حتي نوع تغذيه براي اجراي برنامه ها ضروري است.  روش هاي 
خالقانه برنامه ريزي با عنوان نقشه هاي ذهن اين روش برنامه ريزي، روشي است كه خالقيت 
در برنامه ريزي را تحريك مي كند و فرد مي تواند نقاط ضعف و قوت برنامه خود را تشخيص 
دهد. اين روش باالخص زماني كاربرد دارد كه نياز است در برنامه ريزي، ابعاد متنوعي از 
مباحث مد نظر قرار گيرد. براساس مشاهدات صورت گرفته، موفقيت هاي بزرگ از آن كساني 
بوده است كه شجاعت انتخاب هدف را به خرج داده اند و براي رسيدن به آن، لحاظ عمر 
خود را برنامه ريزي نموده اند. برنامه با ايده هايي شروع مي شود كه در فكر انسان وجود دارد. 
انسان دوست دارد كاري را انجام دهد يا چيزي را داشته باشد و كليد موفقيت اين ايده، داشتن 
برنامه است. معموالً ما براي رسيدن به اهدافمان، هيچ برنامه اي نداريم و راهكار هايي را براي 
رسيدن به آن در نظر نمي گيريم؛ اما براي دست يافتن به آنچه مي خواهيم، بايد راه هاي عملي 
آن را بررسي كرده و برنامه ريزي كنيم. يكي از قوانين مهم زندگي، قانون كاشت و برداشت 
است: هرچه بكاريد، همان را برداشت مي كنيد. هرچه را كه در شغل، خانواده، سالمت و 
زندگي مالي بكاريد، همان را برداشت مي كنيد. آنچه امروز برداشت مي كنيد، نتيجة مستقيم 
چيزي است كه در گذشته كاشته ايد. اگر ا ز محصول كنوني خود راضي نيستند، از همين 
بكاريد.  متفاوت  چيزي  امروز، 
راه  دارايي كه در  ارزشمندترين 
دستيابي به اهداف و رسيدن به 
مقصد داريد، ذهن ماست. بيش 
حاصل  موفقيت،  80 درصد  از 
زماني است كه براي تفكر دقيق 
و واضح، درخصوص اهداف و 
راه رسيدن به آن صرف كرده ايد. 
توانايي در تعيين اهدافي مشخص 
و شفاف و هماهنگ با استعدادها و توانايي ها، اولين گام 
واقعي در رسيدن به مقصد و موفقيت پايدار به حساب 
مي آيد. براي رسيدن به اهداف مهم زندگي، بايد موارد 

زير را در نظر گرفت. 
1- اهداف خود را به طور دقيق و ملموس تعريف كنيد.
2- براي رسيدن به آن اهداف، گام هايي را تعريف كنيد.

3- هريك از گام هاي تعريف شده را اجرا كنيد.
*دانشآموختهجامعهشناسي
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آنچه امروز برداشت 
مي كنيد، نتيجة 
مستقيم چيزي 
است كه در گذشته 
كاشته ايد. اگر ا ز 
محصول كنوني خود 
راضي نيستند، از 
همين امروز، چيزي 
متفاوت بکاريد. 
ارزشمندترين 
دارايي كه در راه 
دستيابي به اهداف 
و رسيدن به مقصد 
داريد، ذهن ماست. 
بيش از 80 درصد 
موفقيت، حاصل 
زماني است كه براي 
تفکر دقيق و واضح، 
درخصوص اهداف 
و راه رسيدن به آن 
صرف كرده ايد
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دربند)پرويز شهبازی(
خالصهداستانداستاناینفیلمدربارهدانشجویی
استکهباتوجهبهاینکهنگرانمسایلیاستکهبه
آنهاعالقهدارد،واردیکمحیطجدیدمیشودو
برایشاتفاقاتیمیافتد.بازیگراننازنینبیاتي،احمد
الدین فرید بهرنگعلوي، آهنگراني، پگاه مهرانفر،

سماواتي

كالس هنرپيشگی)عليرضا داودنژاد(
هنرپیشگی کالس یک در فیلم داستان خالصه
میگذردکهضمنآموزش،داستانیباالهامازمسایل

روزدرآنروایتمیشود.
داوودنژاد، محمدرضا داوودنژاد، رضا بازیگران

زهراداوودنژاد

هيس! دخترها فرياد نمی زنند)پوران درخشنده(
خالصهداستانشیریندوبارتاآستانهيازدواج
پیشميروداماازدواجشبههمميخورد.اودر
براي و شود مي بحران دچار اش تجربه سومین

رهایيازاینبحرانتصمیميميگیردکه...
جمشید زارعی، مریال حسینی، شهاب بازیگران

هاشمپور،طنازطباطبایی

به خاطر پونه)هاتف عليمردانی(
مجید نام به داستانزوجي فیلم داستان خالصه
دلیل به زندگيشان که ميکند روایت را پونه و

اختالفاتفرهنگيدستخوشاتفاقاتيميشود.
بازیگرانفرهاداصالنی،هانیهتوسلی

يار مست
خواننده:ساالرعقیلی

اشعار:موالنا
انتشارات:ایرانگام/پخش:هنرشهر

كازابالنكا
خواننده:رضارویگری

انتشارات:موجنفیسایرانیان/تهیهکننده:
برادرانزینلنیا)شرکتآراد(

ژانر:پاپ

گذشته
نویسندهوکارگردان:اصغرفرهادی

بازیگران:برنیسبژو،طاهررحیم،علی
مصفاودیگران

گفت وگو:
مهرجوییکارنامهیچهلساله

گفتوگویمانیحقیقیباداریوش
مهرجویی
نشرمرکز

17900تومان

عرق خورشيد، اشك ماه
کارگردان:آتیالپسیانی

نویسنده:محمدچرمشیر
سالناجرا:تاالراصلیتائرشهر
دورهاجرا:11مهر-30مهر

ساعت:20:00
مدت:95دقیقه

بهایبلیت:20.000تومان
خسرو خمسه، علیرضا کیانیان، رضا بازیگران:

پسیانی

نا تمام
کارگردان:سیماتیرانداز

نویسنده:هالهمشتاقینیا
سالناجرا:تاالرچهارسو

دورهاجرا:05شهریور1392-22مهر1392
ساعت:20:00
مدت:80دقیقه

بهایبلیت:12.000تومان

مضحكه دزدها
کارگردان:هادیعامل

نویسنده:پویانغفاری)براساسبالماسکهدزدان
ژانآنوی(

سالناجرا:تماشاخانهسنگلج
دورهاجرا:10مهر-10آبان

ساعت:19:30
مدت:80دقیقه

بهایبلیت:10.000تومان

»دش من« 
نویسندهوکارگردان:ابراهیمگلهدارزاده

سالناجرا:تماشاخانهاستادانتظامیخانههنرمندان
ایران

دورهاجرا:از14مهر
ساعت:19:00

شايد بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهيد در خيابان های تهران قدمی بزنيد و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشيد.
کافه هنر در اين صفحه تالش کرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشيم.  
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دختر بچه
پشت چراغ قرمز تو ماشين  پرویزستودهشایق:
داشتم با تلفن حرف می زدم و برای طرفم شاخ 
و شونه می كشيدم كه نابودت می كنم! به زمين و 
زمان می كوبمت تا بفهمی با كی در افتادی! زور 
می كشی  باال  رو  مردم  پول  اينجوری  كه  نديدی 
و... خالصه فرياد می زدم كه ديدم يه دختر بچه 
يه دسته گل دستش بود و چون قدش به پنجره 
ماشين نمی رسيد هی می پريد باال و می گفت آقا 
گل ! آقا اين گل رو بگيريد...منم در كمال قدرت 
و صالبت و در عين حال عصبانيت داشتم داد 
می زدم و هی هيچی نمی گفتم به اين بچه مزاحم! 
اما دخترك سمج اينقد باال پايين پريد كه ديگه كاسه 
صبرم لبريز شد و سرمو آوردم از پنجره بيرون و با 
فرياد گفتم: بچه برو پی كارت ! من گل نميخرم! 
چرا اينقد پر رويی! شماها كی می خواين ياد بگيرين 
مزاحم ديگران نشين و ... دخترك ترسيد و كمی 
چشماشو  وقتی  بود!  پريده  رنگش  رفت!  عقب 
ديدم ناخودآگاه ساكت شدم! نفهميدم چرا يك 
دفعه زبونم بند اومد! البته جواب اين سوالو چند 
ثانيه بعد فهميدم!ساكت كه شدم و دست از قدرت 
نمايی كه برداشتم، اومد جلو و با ترس گفت: آقا! 
من گل نميفروشم! آدامس ميفروشم! دوستم كه 
اونورخيابونه گل ميفروشه! اين گل رو برای شما 
ازش گرفتم كه اينقد ناراحت نباشين! اگه عصبانی 
بشين قلبتون درد ميگيره و مثل بابای من ميبرنتون 
بيمارستان، دخترتون گناه داره ...ديگه نميشنيدم! 
خدايا! چه كردی با من! اين فرشته كوچولو چی 
ميگه؟!حاال علت سكوت ناگهانيمو فهميده بودم! 
كشيده ای كه دخترك با نگاه مهربونش بهم زده 
بود، توان بيان رو ازم گرفته بود! و حاال با حرفاش 
داشت خورده های غرور بی ارزشمو زير پاهاش له 
ميكرد!يه صدايی در درونم ملتمسانه می گفت: رحم 
كن كوچولو! آدم از همه قدرتش كه برای زدن يك 
نفر استفاده نميكنه! ... اما دريغ از توان و نای سخن 
گفتن!تا اومدم چيزی بگم، فرشته كوچولو، بی ادعا 
و سبكبال ازم دور شد! اون حتی بهم آدامس هم 
نفروخت! هنوز رد سيلی پر قدرتی كه بهم زد روی 

قلبمه! چه قدرتمند بود!

» نامه انتقالي«
طبق   ، كل  اداره  ازبخشهاي  يكي  رئيس 
معمول ، يكروز صبح همكاران و كاركنان تحت 
اي  لطيفه  آنها  براي  و  كرد  را جمع  مسئوليتش 
از  ، همه همكاران  تعريف كرد و طبق معمول 
خنده ريسه رفتند . اما يكي از كارمندان به لطيفه 
ناراحتي  و  تعجب  با  رئيس   . نخنديد  رئيس 
كارمند  نداشت ؟  ام خنده  لطيفه  پرسيد ؟ مگر 
نامه   . قربان  نيست  اين  موضوع   : داد  پاسخ 
انتقالي من امروز مي آيد و از فردا ديگر كارمند 

قسمت شما نخواهم بود

»حذف كاغذ«
اما  بود  اداري شده  سازمان دستخوش تحول 
داشت.  سنتي  ديدگاه  همچنان  آن  مقام  باالترين 
اتوماسيون اداري  با راه اندازي  تصميم گرفته شد 
مصرف كاغذ به طور كل از مجموعه حذف شود. 
در پي اين تصميم، مقرر شد بخش اعظمي از اسناد 
غيرضرور مربوط به سال هاي گذشته امحا شود. در 
اين رابطه، مكاتبات عديده اي از سوي كارشناسان 
امر و رؤساي واحدها انجام گرفت و در آخر، الزم 
بود كه باالترين مقام سازمان مجوز امحا را صادر 
كند. او نوشت: "امحا اسناد پس از تهيه و نگهداري 

2 نسخه از هر كدام بال مانع است."

واقعيت رابطه ها
در عصر يخبندان بسياري از حيوانات يخ زدند 
رادريافتند.  اوضاع  وخامت  خارپشتها  مردند.  و 
تصميم گرفتند دورهم جمع شوند  و بدين ترتيب 

همديگررا حفظ كنند.
ولي  مي شدند  گرمتر  بودند  نزديكتر  وقتي 
همين  به  مي كرد  زخمي  يكديگررا  خارهايشان 
خاطر تصميم گرفتند ازهم دور شوند ولي به همين 

دليل  از سرما يخ زده مي مردند.
خارهاي  يا  برگزينند  بودند  مجبور  رو  ازاين 
دوستان را تحمل كنند، يا  نسلشان از روي زمين 
بر كنده شود. دريافتند كه باز گردند و گردهم آيند. 
آموختند كه، با زخم هاي كوچكي  كه همزيستي با 
كسي بسيار نزديك بوجود مي آورد، زندگي كنند 

چون گرماي وجود ديگري مهمتراست.
و اين چنين توانستند زنده بمانند....

 بهترين رابطه اين نيست كه اشخاص بي عيب 
و نقص  را گردهم مي آورد بلكه آن است هر فرد 
بياموزد با معايب ديگران كنارآيد و محاسن آنان را 
تحسين نمايد. وقتي تنهاييم دنبال دوست مي گرديم؛ 
پيدايش كه كرديم دنبال عيب هايش مي گرديموقتي 
تنهائي دنبال خاطراتش  از دستش داديم در  كه 

مي گرديم.

 توماس:توی اين چهار سال هر بار 
كه تو رو ديدم، انگار داری زور ميزنی كه 
تمام حركاتو كامل و درست انجام بدی. 
اّما تا حاال هيچ وقت نديدم كه خودتو رها 
كنی. اين همه انضباط واسه 

چيه؟«
فقط  من  نینا: 
بی  می خوام 
كامل  و  عيب 

باشم«.
كمال  توماس: 
اين نيست كه همش 
خودتو كنترل كنی. يه 
وقتايی الزمه كه خودتو 
خودتو  كنی.  رها 
بتونی  تا  كن  غافلگير 
بقيه رو غافلگير كنی.«

  قوی سياه  يك فيلم روان شناسانه محصول 
2010 آمريكا به كارگردانی دارن آرونوفسكی 
ناتالی پورتمن و ميال كونيس  و نقش آفرينی 
است. اين فيلم به دوره ای از زندگی يك بالرين 
می پردازد كه در باله نيويورك تحت فشارهای 
سخت بيرونی و درونی قرار گرفته است.اين فيلم 
در سال 2011 در هشتاد و سومين دوره مراسم 
اسكار برنده جايزه اسكار بهترين بازيگر نقش 
اول زن شد. قوی سياه برای نخستين بار در شب 
گشايش شصت و هفتمين دوره جشنواره فيلم 
ونيز اكران شد. اين فيلم در جشنواره ونيز يكی 
از نامزدهای جايزه شير طاليی بود و ميال كونيس 
جايزه مارچلو ماسترويانی جشنواره را به دست 
آورد. فيلم قوی سياه با 12 نامزدی در رشته های 
گوناگون از جمله بهترين كارگردان سال برای 
دارن آرنوفسكی، بهترين بازيگر زن نقش اول و 
بهترين بازيگر زن نقش مكمل، در صدر فهرست 
سينمايی  منتقدين  انجمن  جوايز  نامزدهای 
رسانه های آمريكا قرار گرفت كه بيشترين تعداد 
نامزدی جوايز برای يك فيلم در تاريخ اهدای 

جوايز اين انجمن به شمار می رود. 
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Film Title: [Black Swan - 2010]
Director: [Darren Aronofsky]
Writer: [Mark Heyman]






