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در این سال شاهد 
دستاوردهاي 
غرور آمیزي بودیم، 
تقدیر از شركت 
فراب به عنوان 
شركت برتر در 
حوزه خدمات فني و 
مهندسي، دریافت 
تقدیرنامه از 
چهارمین جشنواره 
ملي بهره وري، 
كسب رتبه زرین 
در طرح ملي رتبه 
بندي كارت هاي 
بازرگاني، موفقیت 
همکاران گروه 
فراب در اخذ مدرك 
PMP، از جمله این 

موارد مي باشد

همراهانگرامي،سالم
اين بار نيز قصد داشتم تا در آغاز مروري اجمالي بر عملكرد شركت در سال  92 
و دستاوردهاي آن داشته باشم، با اين حال به نظرم رسيد بهتر است در ابتداي اين 
نوشته، مسايل كالني كه شركت با آن دست و پنجه نرم مي كند را با شما بزرگواران 

در ميان بگذارم. 
همانطور كه مي دانيد سالي را پشت سر گذاشتيم كه علي رغم وجود پروژه هاي 
متعدد در حوزه هاي مختلف كاري، به دليل شرايط نقدينگي و وضعيت اقتصادي 
محيط پيرامون شركت، بسياري از پروژه ها مجال شروع و تعدادي ديگر نيز توان 
مناسب براي ادامه را نيافتند و طبيعتاً اين موضوع اثرات منفي خود را بر توان مالي 
شركت به جا گذاشت. هر چند كه با كمك و همراهي شما عزيزان، اين چالش در 
سال 92، پشت سر گذاشته شد، با اين حال پر واضح است كه اين چالش در سال 
جديد نيز ادامه خواهد داشت و برآورد من اين است كه حتي در صورت گشايش 
در شرايط اقتصادي كشور، مي بايست در سال 93 استراتژي هايي را اتخاذ كنيم تا از 

شرايط سختي كه با آن مواجه هستيم به سالمت بگذريم. 
بديهي است عبور از اين چالش و تعريف و پياده سازي مناسب استراتژي هاي 
مذكور، همچون گذشته ، نيازمند همراهي و همكاري همه اعضاي گروه بزرگ 
فراب مي باشد. در اين راستا، استفاده بهينه از منابع، استفاده مناسب از توانمندي هاي 
مشترك در ستاد و پروژه ها ، پيگيري دريافت مطالبات قانوني در پروژه ها، تقويت 
حوزه بازاريابي و فروش و همراهي همه جانبه بخش هاي مختلف سازمان با اين 
حوزه، حفظ نقدينگي مثبت در روند اجراي پروژه ها و كنترل مناسب نحوه هزينه 
كرد منابع مالي گروه در كليه حوزه هاي ستادي و پروژه اي از مهمترين رويكردهايي 
است كه مي تواند در پيشبرد اهداف گروه فراب در سال آينده مؤثر باشد. در سالي 
كه گذشت موفق شديم واحد بخار نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه )يزد( را علي رغم 
همه مشكالتي كه ناخواسته پيش رويمان قرار گرفت با سخت كوشي همكاران 
پروژه و معاونت / مديريت هاي مرتبط، راه اندازي نماييم و گام محكم ديگري در 
راستاي اجراي پروژه هاي سيكل تركيبي برداريم. پروژه پارسيان بعد از يك دوره 
وقفه طوالني، مجدداً با حل و فصل بخشي از مسايل مالي توسط كارفرما فعال شد 
و اميدوارم كه بتوانيم در خرداد ماه، واحدهاي اين نيروگاه را راه اندازي نماييم. از 
سوي ديگر با پرداخت كامل پيش پرداخت پروژه پارس جنوبي، اين طرح بزرگ 
رسماً به صورت قراردادي آغاز شد. طرح الصدر در كشور عراق در حال پيشرفت 
است و اميدوارم بتوانيم در شش ماهه اول سال 93 شاهد راه اندازي اولين واحد هاي 

نيروگاه حرارتي فراب در خارج از كشور باشيم. 
در طرح اومااويا توانستيم پس از پشت سر گذاشتن بسياري مشكالت مالي و 
اجرايي، در قدمي مهم ضمن راه اندازي TBM ها، حفاري با آن ها را نيز آغاز 
نماييم. همانطور كه مستحضر هستيد اين طرح، جزو بزرگترين طرح هاي صادرات 
خدمات فني و مهندسي كشور محسوب مي شود و موفقيت در اجراي اين پروژه 
براي فراب از اهميت استراتژيك بااليي برخوردار است. در طرح سياه بيشه تست 
حالت پمپ / توليد همزمان با موفقيت انجام شد. در طرح هاي داريان و آزاد، 
متناسب با منابع مالي دريافتي پيشرفت مناسبي داشته ايم. در طرح سيمره نصب 
واحدهاي نيروگاه به جز واحد سوم را به اتمام رسانديم، با اين حال به دليل كمبود 
آب در منطقه، فعاليت هاي راه اندازي اين پروژه، فعاًل متوقف مي باشد.  در حوزه 
طرح هاي ريلي، با وجود تالش همكارانمان، به دليل شرايط بد نقدينگي در اين 
حوزه در كشور، انتظاراتمان برآورده نشد.  هر چند كه همچنان اميدوارم كه در سال 

جاري طرح هاي توسعه خط 1 متروي تهران و متروي هشتگرد متناسب با برنامه 
كارفرما و ورود منابع مالي جديد، فعال تر شوند. خوشبختانه LC ناوگان خط 2 
متروي مشهد گشايش يافت و اميد دارم بقيه مسايل پروژه نيز به خوبي حل و 
فصل شود. در طرح هاي كنتور هاي هوشمند نيز، علي رغم عملكرد مطلوبمان و 
توليد و تست اولين كنتور هوشمند طراحي شده توسط فراب، باز هم به دليل عدم 
تخصيص منابع مالي فعاليت هايمان نسبتاً متوقف شده است. در حوزه توسعه بازار 
و اخذ پروژه هاي جديد موفق شديم در مناقصات جاده كالر-كفري در سليمانيه 
عراق و تونل انتقال آب آزاد به صورت مشاركت و در نيروگاه سردشت به صورت 
مستقل برنده شويم. موافقتنامه اي در خصوص اجراي واحدهاي بخار نيروگاه 
سبالن به صورت EPCF به امضا رسانديم و مذاكرات قراردادي بهره برداري از 
نيروگاه سياه بيشه با كارفرما به اتمام رسيد.  در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي تالش 
همكاران در شركت نارديس، منجر به اخذ پروژه نگرديد؛ از طرفي در اجراي پروژه 
هاي جاري نيز به دليل عدم تخصيص منابع مالي كافي، تنها پروژه اي كه به صورت 
جدي فعال است، ستاره خليج فارس مي باشد. در اجراي اين پروژه نيز با چالش 
هاي متعددي مواجه بوده ايم و هستيم و لذا ضروري است كليه ذينفعان پروژه 
و در رأس آن شركت نارديس تالش سازمان يافته و منسجمي را براي حصول 
نتيجه مورد قبول كارفرما به انجام رسانند.  در شركت نوتاش، با همت همكارانمان، 
عمليات اجرايي طرح هاي نيروگاهي آبي و حرارتي و همچنين اجراي طرح هاي 
نفت، گاز و پتروشيمي را پيش برده ايم.  از توان مهندسي همكارانمان در شركت توبا 
در توسعه فرآيندهاي ساخت داخل تجهيزات نيروگاهي در حوزه طرح هاي برقابي 
استفاده نموديم و اميدواريم بتوانيم با رفع موانع موجود در اين راستا، قابليت هاي 
خود در اين بخش را در حوزه نيروگاه هاي برقابي بزرگ نيز نشان دهيم. با توجه به 
گسترش فعاليت هاي حوزه بهره برداري، شركت بهره برداري فراب در شش ماهه 
دوم سال  92 تأسيس گرديد. در حال حاضر همكارانمان در اين شركت، مديريت 
بهره برداري ازطرحهاي گتوند عليا، سنگتوده 2، شيركوه و سياه بيشه را برعهده 
دارند.  از همكارانم در اين حوزه مي خواهم ضمن حفاظت مطلوب از نيروگاه هاي 
تحت بهره برداري، تالش كنند تا بتوانيم در سال جاري وارد بهره برداري پروژه 
هاي غيرفرابي نيز بشويم. در سال 92 پروژه استقرار نرم افزار جامع فراب و احداث 
ساختمان اداري فراب، مهمترين پروژه هاي درون سازماني شركت فراب بودند كه 
در پروژه نرم افزاري به موفقيت هاي قابل قبولي دست يافتيم، هر چند انتظارات 
براي تكميل اين پروژه همچنين باقي است. انتظار دارم با تالش مضاعف همكاران 
و با جديت الزم هر دو پروژه مذكور به خوبي مراحل باقي مانده را طي كنند. در 
اين سال شاهد دستاوردهاي غرور آميزي نيز بوديم، تقدير از شركت فراب به 
عنوان شركت برتر در حوزه خدمات فني و مهندسي، دريافت تقديرنامه از چهارمين 
جشنواره ملي بهره وري، كسب رتبه زرين در طرح ملي رتبه بندي كارت هاي 
بازرگاني، موفقيت همكاران گروه فراب در اخذ مدرك PMP، از جمله اين موارد 
مي باشد. در پايان اميدوارم در سال جديد بتوانيم با همياري يكديگر، گروه بزرگ 
فراب را در عبور از چالش ها، استفاده از فرصت ها، توسعه توان مندي ها و دستيابي 
به اهدافش به خوبي ياري كنيم.  الزم مي دانم از همه شما بزرگواران به جهت اينكه 
شرايط شركت را در اين وضعيت نامناسب اقتصادي درك مي كنيد و با سياست هاي 
تعيين شده همراه هستيد تشكر كنم. تالش و همت هميشگي و پايداري تان ستودني 
است.  سال خوبي براي شما و خانواده تان آرزو مي كنم. سالمت، شادكام و سربلند باشيد. 
*مدیرعامل
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فراب 92 ؛ فراب 93
مروري بر گذشته و ترسیم چشم اندازهاي آینده 

مهران لطفي*

فروردين،  ارديبهشت 1393



طرح هاي نيروگاه آبي

طرح هاي نيروگاه بادي

طرح هاي مديريت انرژي

طرح هاي صنايع  ريلي

طرح هاي نفت
گاز و پتروشيمي

طرح هاي نيروگاه حرارتي



در مراسمي با حضور رييس مجلس 
شوراي اسالمي و وزيران اقتصادي كابينه 
يازدهم، از شركت فراب به عنوان يكي از 
شركت هاي برتر كشور در حوزه فني - 
در  الريجاني  علي  شد.  تقدير  مهندسي، 
سالن  در  كه  مهندس  ملي  روز  همايش 
همايش هاي بين المللي برج ميالد برگزار 
شد، اظهار داشت: اگر سياست هاي اقتصاد 
مقاومتي كه رهبر معظم انقالب آن را ابالغ 
كرده اند، پيگيري شود براي كشور راهگشا 
خواهد بود. وي افزود: يك بيماري از نظر 
وضعيت اقتصادي براي كشور ايجاد شده 

كه آن، اتكا به نفت است و ما شاهد بوديم 
كه در اليحه بودجه سال 93 نيز اتكا به 
نفت جدي بود به طوري كه 40 درصد 
از  آينده  سال  بودجه  در  ما  درآمدهاي 
نفت، 36 درصد از ماليات و 26 درصد 
مشاركت  اوراق  همچون  منابع  ساير  از 
است كه اين آسيب جدي به كشور وارد 
اسالمي  شوراي  مجلس  رئيس  مي كند. 
گفت: همچنين برخي بي سليقگي ها در 
اداره كشور معضالت زيادي را ايجاد كرده 
است. براي مثال در هفت يا هشت سال 
گذشته 700 ميليارد دالر درآمد داشتيم كه 

بايد به شكوفايي اقتصاد منجر مي شد اما 
به دليل بدسليقگي ها در اداره كشور اين 
بخش  به  توليد،  در  رشد  جاي  به  رقم 
جاري اختصاص يافت. الريجاني تاكيد 
كرد: فشارهاي اقتصادي جاري به خاطر 
بي تدبيري در استفاده از منابع است و اگر 
عرصه  در  چه  عالج  راه  مي خواهيم  ما 
پيدا  ديپلماتيك  اقتصاد و چه در عرصه 
كنيم بايد به رونق توليد و تسهيل شرايط 
سرمايه گذاري توجه كنيم. وي ادامه داد: 
مهندسين  براي  كارآفريني  شرايط  بايد 

فراهم شود.

رو ي خط خبر

اخبار گروه فراب

ي ني

با انتخاب فراب به عنوان يكي از دو شركت برتر صورت گرفت

با مبادله گواهي شروع بهره برداري 
نيروگاه  بخار  واحد   )COD( تجاري 
شيركوه در تاريخ 93/02/06  با شركت 
توانير، برگ زرين ديگري از افتخارات 
كشور  برق  صنعت  در  فراب  شركت 

ورق خورد.
ايستگاه  احداث  از  پس  همچنين   

ايستگاه   همچنين  و  گاز  فشار  تقليل 
سيكل  نيروگاه  محل  در  گيري  اندازه 
به  توجه  با  و  يزد  شيركوه  تركيبي 
احداث و آماده شدن خط انتقال تقويتي 
گاز  سوخت  نيروگاه،  به  گازرساني 
نيروگاه در تاريخ چهاردهم ارديبهشت 

متصل و تزريق گرديد.

شعار »آب و انرژي« به عنوان شعار روز 
جهاني آب در سال 2014 ميالدي اعالم شد. 
به گزارش شبكه خبري آب ايران، دانشگاه 
توسعه  سازمان  و   )UNU( ملل  سازمان 
طرف  از   )UNIDO(متحد ملل  صنعتي 
مسئوليت  متحد،  ملل  سازمان  آب  بخش 
دارند.   عهده  به  را  روز  اين  هماهنگي 
هدف از انتخاب اين شعار، تسهيل توسعه 
سياست ها و چارچوب هاي ميانبري است 
كه بتواند پلي ميان وزارتخانه ها و بخش ها 
ايجاد كرده و آنها را به سمت امنيت انرژي و 
استفاده پايدار آب در يك اقتصاد سبز سوق 
دهد. سازمان ملل متحد كه همكاري نزديكي 
با كشورهاي عضو و ساير ذينفعان مربوط 
دارد به طور جامع توجه خود را به ارتباط 
است.  داشته  معطوف  انرژي،  و  آب  ميان 
اين توجه به ويژه براي بيان بي عدالتي ها 
در مورد صدها ميليون ها انساني است كه 
روستايي  مناطق  و  كثيف  محله هاي  در 
فقيرنشين و بدون دسترسي به آب آشاميدني 
مناسب  خدمات  صحيح،  بهداشت  سالم، 
غذا و انرژي، زندگي مي كنند. اين گزارش 
مي افزايد: روز جهاني آب اولين بار در سال 
1992، در بيست و يكمين دستور جلسه 
كنفرانس )محيط زيست و توسعه سازمان 
ريودوژانيرو  شهر  در   )UNCED ملل 
برزيل رسما مطرح شد. در اين كنفرانس 
از كليه كشورها خواسته شد تا در راستاي 
بيانيه 21 سازمان ملل، اين روز را  اجراي 
به عنوان روز ترويج و آگاه سازي مردم در 
مورد آب اختصاص داده و از طريق پخش 
و اشاعه نشريات و برگزاري كنفرانس ها، 
سمينارها و نمايشگاه ها در گراميداشت آن 
بكوشند. عالوه بر كشورهاي عضو سازمان 
ملل متحد، بسياري از سازمان هاي غيردولتي، 
مسائلي از قبيل چگونگي دستيابي بيش از 
يك ميليارد نفر به آب شرب سالم و يا نقش 
زن و مرد در خانواده براي دستيابي به آب 

سالم را پررنگ تر مي كند.

ن
ن



اخبار گروه فراب

 22 الي   20 تاريخ  از  فراب  شركت 
اسفندماه March 13-11( 92 2014( در 
نمايشگاه و كنفرانس بين المللي آسيا كه با 

عنوان: 
ASIA 2014 the Fifth International 
Conference on Water Resources 
and Hydropower Development 
in Asia 
 در شهر كلمبو كشور سريالنكا برگزار 
مسوولين  داشت.  مشاركت  گرديد، 
وزارت آبياري و كارفرماي طرح اومااويا 
در كشور سريالنكا از بازديدكنندگان غرفه 
فراب در اين نمايشگاه بودند. همچنين 
نيز  مقاالت  اين نمايشگاه  در كنفرانس 

ارائه  فراب  همكاران  از  شده  پذيرفته 
گرديدند. كشور سريالنكا داراي سابقه اي 
طوالني در توسعه منابع آب، از 600 سال 
قبل از ميالد مي باشد. اين كشور در حال 
حاضر داراي 60 سد بزرگ و 200 سد 
متوسط و 12000 سد كوچك در خدمت 

به مناطق روستايي است.
 چندين پروژه مهم نيز در اين كشور در 
دست ساخت هستند و يا در حال برنامه 
و  كنفرانس  مي باشند.  اجرا  براي  ريزي 
نمايشگاهASIA 2014 در رشته هاي مرتبط 
با برنامه ريزي، تأمين منابع مالي، اجرايي، 
نيروگاه هاي  سدها،  نوسازي  و  ساخت 

آبي  و ديگر سيستم هاي انرژي تجديد پذير 
فعاليت داشت و هيات هاي نمايندگي از 
بيش از 60 كشور در آن حضور داشته و 
دانش و تجربياتشان را در طيف گسترده 
كشورهاي  به  مربوط  موضوعات  از  اي 
آسيايي، از جمله سياست و برنامه ريزي، 
و  ساخت  و  طراحي  پروژه،  مالي  تامين 
سيل،  كنترل  آب،  زيرساخت هاي  ساز 
تبادل دانش و مديريت، مديريت رسوب، 
طراحي كارخانه، ايمني و انطباق تغييرات 
آب و هوايي ارائه كردند. گفتني ست فراب 
از حاميان برگزاري كنفرانس و نمايشگاه 

Hydro Asia 2014 بود.

جشنواره  هشتمين  در  فراب  شركت 
نمايشگاه  و  شريف  مكانيك  صنعتي 
جانبي آن كه از تاريخ 28 الي 30 بهمن 92 
در سالن جابربن حيان دانشگاه صنعتي 
نمود.  مشاركت  گرديد،  برگزار  شريف 
معرفي  هدف  با  سال  هر  اين جشنواره 
و  صنعت  ظرفيت هاي  و  توانمندي ها 
و  دانشجويان  به  تحقيقاتي  فرصت هاي 
فارغ التحصيالن رشته مهندسي مكانيك 
و همچنين معرفي صنايع و فناوري هاي 
جديد مهندسي مكانيك برگزار مي شود. 
رئيس جمهور  فناوري  و  علمي  معاون 
گفت:  جشنواره  اين  افتتاحيه  در 

در  كارآفريني  و  مكانيك  جشنواره هاي 
دانشگاه صنعتي شريف بايد به شيوه اي 
برگزار شود كه اثر گذاري بيشتري داشته 

باشد.
 دكتر سورنا ستاري افزود: در برنامه ا ي 
تعيين  نخبگان  توانمندسازي  براي  كه 
مي كنيم،  كمك ها به اين افراد از حالت 
فرد محور خارج و به دانشگاه اختصاص 
داده مي شود و همچنين  براي دانشگاه و 

استادان نيز نقش پررنگ تري ديده شده 
از  حمايت  بايد  داد:  ادامه  وي  است. 
همچون  پايه  دانشگاه هاي  در  نخبگان 
حالت  از  را  شريف  صنعتي  دانشگاه 
كميت محور به كيفيت محور تبديل كنيم. 
وي افزود: به جاي آن كه ماهيانه پولي به 
نخبگان پرداخت كنيم بايد روشي براي 

توانمندسازي آنها داشته باشيم.
ارتباط  توسعه  بر  تاكيد  با  وي   
اين  در  گفت:  دانشگاه  و  صنعت  ميان 
از  حمايتي  صندوق هاي  بايد  خصوص 
داخل يا خارج دانشگاه نيز مورد توجه 
قرار گيرد. در مدت برگزاري جشنواره 
كارگاه هاي آموزشي با موضوع مهندسي 
مكانيك برگزار شد و همچنين از مولفان 
مكانيك  موضوع  با  برتر  12پايان نامه 
است  ذكر  شايان  گرديد.  قدرداني  نيز 
شركت فراب از حاميان اصلي برگزاري 
اين جشنواره و نمايشگاه جانبي آن بود. 
همچنين در طي زمان برگزاري جشنواره 
»بومي  آموزشي  كارگاه  فراب  شركت 
و  توربين  طراحي  فني  دانش  سازي 
چالش هاي پيش رو« را توسط همكاران 
شركت توبا در محل دانشكده مكانيك 

برگزار نمود.

روي خط خبر
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در هشتمين جشنواره صنعتي مكانيک شريف از سوي شركت فراب برگزار شد 

آقايان  شطرنج  مسابقات  دوره  پنجمين 
به  گذشته  سال  ماه  ديماه  از  فراب،  گروه 
از  نفر   16 حضور  با  و  دوره ايي  صورت 
همكاران گروه فراب در محل دفتر مركزي 
فراب برگزار گرديد. در اين دوره، حدود 80  
مسابقه طي مدت سه ماه برگزار شد و در 

پايان نتايج زير بدست آمد: 
مقاماول: مهندس محمد زارعي   

مقامدوم: مهندس هادي نظري و مهندس 
فريدون جم  

مقامسوم: مهندس روح اله سليمان زاده 

اولين قرارداد نارديس در كردستان عراق 
امضا شد. به گزارش روابط عمومي نارديس، 
اولين قرارداد برون مرزي در كردستان عراق 
در قالب مشاركت فرآيند بخار - نارديس براي 
اجراي پروژه كارخانه توليد قير در كردستان 
عراق - با شركت خصوصي KIMT امضا 
شد. گفتني است مسئوليت نارديس در اين 
قرارداد FEED Endorsement و نظارت 

بر اجراي طرح مي باشد.
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پيرو برگزاري مناقصه پتروشيمي بوشهر 
انجام   ،3 و   2 شماره  سايت هاي  براي 
طراحي پايه و مهندسي تفصيلي در تاريخ 
ابالغ  نارديس  شركت  به   1393/02/18
فازهاي7،6  درمجاورت   3 سايت  گرديد. 
و 8 پارس جنوبي و سايت 2 درمجاورت 
پتروشيمي دماوند در منطقه عسلويه مي باشد. 
كارفرماي پروژه شركت پتروشيمي بوشهر و 
آفاق  انديش  خبرگان  شركت  آن   MC

مي باشد.



اخبار گروه فراب
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مدير عامل و جمعي از مديران شركت، در روز اول كاري سال جديد، با حضور در 
وزارت نيرو و شركت هاي تابعه، با وزير و تعدادي از مديران بلند پايه وزارت نيرو ديدار 
كرده و ضمن تبريك سال نو،به مرور تجربيات سال گذشته و چشم اندازهاي آينده پرداختند.

همزمان با روز اول كاري سال 93 صورت گرفتهمزمان با روز اول كاري سال 93 صورت گرفت

بنا بر سنتي هر ساله، مديران گروه فراب در روز نخست سال جديد، با 
همكاران گروه فراب در ساختمان مركزي و ساير ساختمان هاي گروه فراب 

ديدار كرده و سالي سرشار از موفقيت را براي آنها آرزو كردند.



روي خط خبر اخبار گروه فراب
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عمليات ساخت تجهيزات پروژه داريان در سال جديد 
پيشرفت  در حال  مناسب  با سرعت  مانند سال 1392  نيز 

است.
در بخش توربين و ژنراتور، ماشينكاري كليه تجهيزات 
 Operating Ring، شامل  توربين  دوم  واحد  باقيمانده 
Bottom Ring  و Head Cover  خاتمه يافته و پس از 
دريافت قطعات تكميلي مجموعه Distributor از كشور 
چين، پيش مونتاژ اين تجهيز در كارخانه هپكو آغاز خواهد 

شد.
قطعات توربين واحد سوم نيز در حال ماشينكاري بوده 
تا  نيز  قطعات  اين  ساخت  عمليات  مي گردد  پيش بيني  و 
پايان خرداد مال سال جاري خاتمه يابد و سپس عمليات 

خواهد  آغاز  سوم  واحد   Stator Frame ماشينكاري 
شد.در بخش هيدرومكانيك نيز عمليات ساخت دريچه هاي 
حال  در  توبا،  شركت  توسط  شده  طراحي  تيوب  درفت 
پيشرفت است بنحوي كه تا كنون مواد خام مورد نياز تهيه 
شده و در مرحله قطعه زني، مونتاژ و جوشكاري مي باشد.

 Rotor Rim داخل  ساخت  بخش  خصوص  در 
 Sample بازرسي   93/02/13 تاريخ  در  نيز  Sheet ها 
كارفرما  نمايندگان محترم مشاور و  با حضور   Stacking
با موفقيت انجام شد و مجوز برشكاري قطعات در شركت 
پارس ليزر صادر گرديد. شركت توبا، پيشتر در پروژه هاي 
تجربه  سيمره،  و  سنگتوده  بيشه،  سياه  نظير  ديگري  مهم 

همكاري با شركت پارس ليزر را داشته است. 

در  را  خود  پيشرفت  روند  آزاد  پروژه 
و  ساخت  طراحي،  مختلف  بخش هاي 
نصب توربين و تجهيزات هيدرومكانيك 
دنبال مي كند، بنحوي كه در بخش توربين، 
طراحي اين پروژه بطور كامل خاتمه يافته 
و عمليات تامين، ساخت و ماشينكاري كليه 
قطعات و تجهيزات توربين بجز شفت براي 
هر سه واحد خاتمه يافته و واحد اول آن 
نيز به سايت ارسال شده است و پيش بيني 
مي گردد شفت اين واحد نيز به زودي به 
سايت ارسال شود.  همچنين بخش عمده از 
قطعات و تجهيزات واحد دوم نيز به سايت 
ارسال شده و يا در شرف ارسال مي باشد. 
رانر اين واحد آماده  باالنس و مابقي قطعات 
ديستريبيوتر تا پايان ارديبهشت ماه به سايت 
و  ديستريبيوتر  مجموعه  مي گردد.  ارسال 
و  شده  مونتاژ  سوم  واحد  كيس  اسپيرال 
بازرسي رده B آن نيز صورت پذيرفته و به 
محض تاييد، به سايت ارسال خواهد شد. 
در بخش هيدرومكانيك، عمليات ساخت 
دريچه هاي درفت تيوب و تير باالبر خاتمه 
يافته و در مرحله رنگ آميزي اليه نهائي 

است.

پروژه سد مخزني هراز در بخش طراحي، 
تامين و نصب دريچه هاي مجراي انحراف 
و قطعات مدفون مربوطه پيشرفت هاي قابل 
توجهي داشته است، به نحوي كه تا كنون 
عمليات نصب قطعات مدفون خاتمه يافته 
آماده  نيز  انحراف  مجراي  دريچه هاي  و 
ارسال به سايت جهت انجام تست خشك 
قبل از انحراف اب سد مي باشد. پروژه هراز 
در بخش طراحي و تامين لوله آب شرب نيز 
در حال پيشرفت است و تا كنون عمليات 
ساخت لوله هاي 12*1024 ميليمتري، در 
كارخانه پيمانكار ساخت لوله خاتمه يافته و 
مدارك كيفي و جوش اين لوله ها نيز به تاييد 
رسيده و آماده ارسال به سالن رنگ مي باشد. 
اينكه عمليات نصب قطعات  با توجه به 
مدفون در شرف اتمام است، لوله ها پس از 
خاتمه رنگ آميزي، جهت شروع عمليات 

نصب، به سايت ارسال خواهد شد.

ن ن ي
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شركت توبا بدنبال توسعه فعاليت هاي خود در حوزه نيروگاه 
آبي كوچك موفق به عقد قرارداد طراحي، تامين، نصب و راه 
افغانستان گرديد.   نيروگاه 1200 كيلوواتي در كشور  اندازي 
و   افغانستان  انرژي  و  آب  وزارت  طرح،   اصلي  كارفرماي 
پيمانكار اصلي، مشاركت تابليه و پرهون طرح بوده و محل 
نيروگاه در كشور افغانستان و در فاصله 22 كيلومتري شهر 
كابل مي باشد. محدوده كار شركت توبا در اين پروژه، طراحي، 

تامين، نصب و راه اندازي كليه تجهيزات مكانيكي، الكتريكي و 
تاسيسات جانبي داخل اتاق نيروگاه است. طبق برنامه زمانبندي، 
مدت پروژه  13 ماه مي باشد. شايان ذكر است كه نوع توربين 
توبا  شركت  است.  افقي  فرانسيس  عروس،  و  شاه  نيروگاه 
اجراي  مسير  بتواند  پروژه  اين  موفق  اجراي  با  اميدواراست 
پروژه هاي مشابه در حوزه نيروگاه هاي برق آبي كوچك را در 

داخل و خارج كشور، هموار سازد.
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ابالغ قرارداد بازسازي
نيروگاه Shardarinskaya  )قزاقستان(

به   Shardarinskaya مگاواتي   100 نيروگاه  بازسازي  قرارداد 
 101.5 قرارداد  اين  ارزش  شد.  ابالغ   Andritz hydro شركت 
ميليون دالر است. شركت Andritz وظيفه دارد چهار واحد كاپالن 
اين نيروگاه را بازسازي كند و ظرفيت آنها را به 31.5 مگاوات ارتقاء 
دهد. الزم به ذكر است كه ظرفيت فعلي واحدها 26 مگاوات بوده و 
برنامه ريزي شده است پس از اتمام فرآيند بازسازي در سال 2017، 

مجموعاً 22 مگاوات به ظرفيت فعلي نيروگاه اضافه شود. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

شروع فرآيند بازسازي نيروگاه Luachimo )آنگوال(
 Efacec قراردادي به ارزش 83 ميليون دالر به شركت پرتغالي
به منظور بازسازي نيروگاه Luachimo ابالغ شد. طبق اين قرارداد، 
اين شركت مسئوليت بازسازي نيروگاه فعلي و ساخت يك نيروگاه 
عهده  بر  را  مگاواتي(   9 واحد   4( مگاوات   36 ظرفيت  به  جديد 
خواهد داشت. برنامه ريزي شده است مدت زمان اجراي اين پروژه 

37 ماه باشد. 

راه اندازي نيروگاه خورشيدي Lesedi )آفريقاي جنوبي(
نيروگاه خورشيدي 75 مگاواتي Lesedi در شهر كيمبرلي واقع 
در كشور آفريقاي جنوبي راه اندازي شد. فرآيند ساخت اين نيروگاه 
از ژانويه سال 2013 شروع شده بود كه پيش بيني شده است راه اندازي 
كامل تجاري آن اواسط سال 2014 به پايان برسد. شركت آمريكايي 
SolarReverse و شركت استراليايي Intikon energy در قالب 
كنسرسيومي مسئوليت ساخت، راه اندازي و نگهداري از اين نيروگاه 
را برعهده خواهند داشت. اين نيروگاه در منطقه اي قرار گرفته است 
كه بسيار كم جمعيت بوده و متوسط تابش ساالنه خورشيد آن 2500 
ساعت است. برق توليدي اين نيروگاه براي بيش از 50 هزار خانوار 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برنامه دولت فيليپين براي افزايش ظرفيت استفاده از 
انرژيهاي برق آبي )فيليپين(

كشور  فيليپين كه در حال حاضر به عنوان كشورهاي پيشتاز در 
استفاده از انرژي هاي تجديدپذير مطرح است، در نظر دارد در 10 
سال آينده تمامي انرژي مورد نياز خود را از انرژي هاي تجديدپذير 
تامين كند. اين كشور برنامه دارد تا سال 2016، هشت نيروگاه برق آبي 
به ظرفيت 25 تا 30 مگاوات راه اندازي نمايد. همچنين وزارت برق 
فيليپين اعالم كرده است كه در حال حاضر 5468 مگاوات ظرفيت 
براي  مناسبي  بسيار  اين كشور وجود دارد كه فرصت  برق آبي در 

سرمايه گذاري در استفاده از انرژي هاي تجديدپذير است.

موافقت بانک 
AFDB با تامين مالي پروژه wake� )كنيا(

ميليون   97 مبلغ  است  كرده  موافقت   AFDB آفريقايي  بانك 
براي پروژه چند منظوره wake� اختصاص دهد. ساخت  دالر 
اين پروژه 730 ميليون دالر هزينه خواهد داشت كه باقيمانده هزينه 
اجراي پروژه كه حدود 474 ميليون دالر است، توسط دولت كنيا 
تامين خواهد شد. اين پروژه كه در شرق كنيا احداث خواهد شد، 
شامل يك سد 77 متري و يك نيروگاه 20 مگاواتي خواهد بود. 
بهره برداري  به  در سال 2019  نيروگاه  اين  است  برنامه ريزي شده 

برسد. 
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 Soubre تامين تجهيزات نيروگاه
توسط شركت آلستوم )ساحل عاج(

قرارداد تامين تجهيزات الكترومكانيك نيروگاه Soubre از سوي 
ابالغ  آلستوم  فرانسوي  شركت  به   Sinohydro چيني  شركت 
آلستوم وظيفه طراحي، ساخت و نصب سه واحد  شد. شركت 
90 مگاواتي فرانسيس را بر عهده خواهد شد. اين نيروگاه 270 
را  سال  در  برق  ساعت  گيگاوات  توليد 1100  توانايي  مگاواتي 
خواهد داشت. الزم به ذكر است كه اين پروژه دومين همكاري 
 Bui بعد از پروژه نيروگاه Sinohydro شركت آلستوم و شركت

)3*133 مگاوات( است كه در كشور غنا در حال اجرا است. 

 Joao Borges راه اندازي نيروگاه
توسط شركت Eletrosul )برزيل(

شركت برزيلي Eletrosul  اعالم كرد كه نيروگاه كوچك 
Jao Borges در ايالت سانتا كاترينا به صورت رسمي شروع 
به كار كرد. اين نيروگاه كه بر روي رودخانه Caveiras احداث 
شده است، داراي ظرفيت 19 مگاوات بوده و توسط سه واحد 
تجهيز شده است. هزينه اجراي پروژه و راه اندازي آن 72 ميليون 

دالر برآورد شده است.

توافق براي تامين مالي پروژه Alto Maipo )شيلي(
مبلغ 1.2  كردند  توافق   IDB بانك و   IFC مالي موسسه 
 Alto Maipo آبي  نيروگاه  پروژه  اجراي  براي  دالر  ميليارد 
 267 ظرفيت  به  نيروگاه  دو  پروژه  اين  در  دهند.  اختصاص 
مگاوات و 264 مگاوات با مجموع هزينه برآوردي 2 ميليارد دالر 
در شهر سانتياگو احداث خواهد شد.  برآورد شده است ساليانه 

2300 گيگاوات ساعت برق توسط اين دو نيروگاه توليد شود.

تامين تجهيزات نيروگاه تلمبه ذخيره اي 
توسط شركت Voith Hydro )اتريش(

به شركت  ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه  دو  تجهيزات  تامين  قرارداد 
Voith Hydro ابالغ شد. ارزش اين قرارداد مبلغ 35 ميليون يورو 
است. در نيروگاه اول كه Obervermuntwerk II نام دارد، اين 
شركت وظيفه تامين، نصب و راه اندازي 2 واحد 170 مگاواتي را بر 
عهده خواهد داشت. در نيروگاه دوم نيز كه Rellswerk نام دارد، 
اين شركت وظيفه تامين، نصب و راه اندازي يك واحد 13 مگاواتي 

را بر عهده خواهد داشت.

راه اندازي نيروگاه خورشيدي 270 مگاواتي )كانادا(
فرآيند   Pettern Energy شركت  و   Samsung شركت 
ساخت نيروگاه 270 مگاواتي Kent را به پايان رساندند. اين نيروگاه 
كه بزرگترين نيروگاه خورشيدي در كشور كانادا است، طبق برنامه 
زمانبندي و بدون انحراف از بودجه تامين شده به پايان رسيده است. 
توربين هاي بادي اين نيروگاه از شركت زيمنس خريداري شده است 
كه تعداد آنها 124 توربين بادي با ظرفيت 2.3 مگاوات بوده است. 
برق توليدي اين نيروگاه براي مصرف بيش از 100 هزار خانوار مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت. 

كاهش 4.4 درصدي انتشار گاز كربن )آمريكا(
بر اساس گزارش موسسه آمريكايي AWEA، ميزان انتشار گاز 
كربن در كشور آمريكا 4.4 درصد كاهش داشته است كه اين امر به دليل 
استفاده از انرژي بادي بوده است. اين ميزان كاهش در انتشار گاز كربن 
معادل توقف تردد 16.9 ميليون خودرو است. در حال حاضر 61 هزار 
مگاوات ظرفيت استفاده از انرژي بادي در كشور آمريكا ايجاد شده است 
كه تا پايان سال 2013، برنامه ريزي و اجراي 12000 مگاوات ظرفيت 
جديد در دستور كار قرار گرفته بود. با راه اندازي اين ظرفيت جديد، 

ميزان كاهش گاز كربن به 5.3 درصد خواهد رسيد. 

شروع فرآيند ساخت
نيروگاه حرارتي توسط شركت Acciona )مكزيک(

 77 ارزش  به  مگاواتي   46.8 حرارتي  نيروگاه  ساخت  قرارداد 
اين  طبق  شد.  ابالغ   Acciona اسپانيايي  به شركت  دالر  ميليون 
قرارداد، مسئوليت طراحي، تامين، ساخت و راه اندازي اين نيروگاه 
به عهده اين شركت است. همچنين اين شركت اعالم كرده است 
كه براي كاهش اثرات زيست محيطي اين نيروگاه حرارتي، سيستم 
نصب  نيروگاه  اين  روي  بر  را  اكسيدنيتروژن  گاز  انتشار  كاهش 

خواهد كرد.
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اخبار صنعت نفت، گاز  و انرژي

دكل های  تعداد  خود  ماهانه  گزارش  در  اوپك 
دستگاه   54 را  ايران  گاز  و  نفت  فعال  حفاری 
برآورد و اعالم كرد كه ايران از اين لحاظ در ميان 
دارد.سازمان  قرار  پنجم  در جايگاه  اوپك  اعضای 
كشورهای صادركننده نفت )اوپك( در جديدترين 

فعال  حفاری  دكل های  مجموع  خود  گزارش 
ماه  در  اوپك  عضو  كشورهای  در  گاز  و  نفت 
آوريل را 618 دستگاه برآورد كرد.بر اساس اين 
گزارش، تعداد دكل های حفاری فعال نفت و گاز 
ماه  به  نسبت  سازمان  اين  عضو  كشورهای  در 
گذشته 6 دستگاه كاهش داشته است. تعداد اين 
است. بوده  دستگاه   624 مارس  ماه  در  دكل ها 
بيشترين تعداد دكل های حفاری فعال نفت و گاز 
كه فعاليت آنها در ماه آوريل متوقف شده است 
به ونزوئال با 10 دستگاه اختصاص يافته است؛ 

پس از آن ليبی با متوقف كردن فعاليت 4 دستگاه از 
دكل های حفاری خود، قرار دارد.از طرفی الجزاير 
با فعال كردن 5 دكل ديگر، تعداد دكل های فعال 
خود را از 44 دستگاه در ماه مارس به 49 دستگاه 

در ماه آوريل رسانده است.بر اساس برآورد اوپك، 
تعداد دكل های فعال ايران در آوريل 2014 معادل 
54 دستگاه برآورد شده است و اين كشور از نظر 
كشورهای  ميان  در  فعال  حفاری  دكل های  تعداد 
دارد.دكل های  قرار  پنجم  جايگاه  در  اوپك  عضو 

 2011 سال  در  ايران  گاز  و  نفت  فعال  حفاری 
نسبت به سال پيش از آن 2 دستگاه افزايش يافته 
دستگاه   54 همان  در  تاكنون  سال  آن  از  و  است 
ثابت مانده است.به گزارش اوپك، تعداد دكل های 

حفاری فعال نفت و گاز عربستان در سال 2010 
برابر با 67 دستگاه بوده است كه در سال 2013 به 
114 دستگاه رسيده است. اين رقم در ماه آوريل 
و  است  رسيده  فعال  دكل  دستگاه   129 به   2014
اين كشور از اين نظر در رتبه نخست ميان اعضای 
 2013 سال  در  عراق  دارد.همچنين  قرار  اوپك 
دكل  دستگاه   25 آن  از  پيش  سال  به  نسبت 
افزوده  خود  پيشين  دكل های  بر  جديد  حفاری 
است و تعداد دكل های حفاری فعال اين كشور 
در ماه آوريل 2014 به 89 دستگاه رسيده است. 
اين كشور پس از ونزوئال در جايگاه سوم قرار 
دكل های  تعداد  اوپك،  برآورد  اساس  دارد.بر 
حفاری فعال نفت و گاز كشورهای عضو در اين 
اين اساس است، عربستان 129 دستگاه،  بر  ماه 
ونزوئال 113 دستگاه، عراق 89 دستگاه، كويت 
60 دستگاه، ايران 54 دستگاه، الجزاير 49 دستگاه، 
نيجريه 33 دستگاه، امارات 31 دستگاه، اكوادر 25 
دستگاه، آنگوال 16 دستگاه، قطر 11 دستگاه و ليبی 

8 دستگاه.

با آغاز شمارش معكوس برای دومين جلوافتادگی نفتی عراق از ايران با 
مشاركت و حمايت غول گازی روسها، ايران افزايش تعداد دكل های حفاری 
در ميدان مشترك آذر را در دستور كار قرار داد.عراق برای تحقق رويای توليد 
روزانه 8 ميليون بشكه نفت، افزايش توليد طالی سياه از ميادين مشترك با ايران 

را به عنوان يك اولويت كاری در دستور كار قرار داده است.
 از اين رو پس از جلوافتادگی عراق در طرح توسعه ميدان مشترك آزادگان 
جنوبی از ايران و برداشت روزانه 210 هزار بشكه طالی سياه، به زودی توليد 
نفت از دومين ميدان مشترك بزرگ نفتی دو كشور توسط عراق آغاز می شود. 
زودی  به  خارجي،  شركت  چند  مشاركت  با  عراق  نفت  وزارت  همچنين 
استخراج نفت از ميدان بدری )مشترك با ميدان نفتی آذر ايران( را آغاز می كند. 
روند پيشرفت توسعه اين ميدان مشترك در خاك عراق نشان می دهد كه 
كرده  متصل  لوله  شبكه خط  به  را  عراق  بدری  نفتی  ميدان  روسيه  گازپروم 
تا زيرساخت جديد برای انتقال روزانه 204 هزار بشكه نفت فراهم شود و 
در  زد.  خواهد  كليد  را  نفت  بشكه  هزار   15 روزانه  توليد  جاری  سال  بهار 
توسعه  پيمانكار چينی در طرح  ادامه وقت كشی شركت های  با  همين حال 
ميادين مشترك نفتی ايران، در طرح توسعه ميدان آذر پس از سال ها وقت كشی 
غول های نفتی روسيه همچون لوك اويل و گازپروم، با اخراج اين شركت ها 
هم اكنون كنسرسيومی متشكل از شركت های ايرانی توسعه اين ميدان را در 

دست گرفته اند.

ايران و كردستان عراق يك توافقنامه تجارت نفت و گاز طبيعی امضا كردند. 
به گزارش خبرگزاری ورلدبولتن، يك مقام كرد اعالم كرد كه ايران )يكشنبه 
7 ارديبهشت ماه( يك توافقنامه نفت و گاز با كردستان عراق امضا كرد.عبداهلل 
اقرعی، مسئول روابط ايران و كردستان عراق به خبرنگاران گفت كه هياتی ايرانی 
به رياست رستم قاسمی، نماينده ايران برای روابط تجاری با عراق اين توافقنامه 
را با آشتی هورامی، وزير انرژی كردستان عراق امضا كرد.اين توافقنامه ساخت دو 
خط لوله ميان منطقه كردستان عراق و ايران را پيشنهاد می كند و منطقه كردستان 
سه تا چهار ميليون ليتر نفت كوره تصفيه شده و گاز در ازای فروش نفت خام 
به ايران دريافت خواهد كرد.هم اكنون 1.5 ميليون بشكه نفت از منطقه كردستان 
عراق در بندر جيحان تركيه ذخيره شده است و منتظر مجوز دولت مركزی عراق 

برای صادرات است.
عراق  كردستان  منطقه 
دولت  با  كه  مدت هاست 
از  سهمش  درباره  مركزی 
درآمدهای نفتی مذاكره می كند. 
نفت  صادرات  مخالف  بغداد 
بندر  در  ذخيره شده كردستان 
كه  دارد  ادعا  و  بوده  جيحان 

خالف قوانين عراق است.

اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار اخبار 

د تعداد  خود  ماهانه  گزارش  در  كاوپكاوپك 
ا گاز  و  نفت  فعال  حفاری 

برآورد و اعالم 
اوپك اوپكاعضای  كاعضای 

شورهای صادركشورهای صادركشورهای صادر
د مجموع  خود  گزارش 

در  گاز  و  نفت 
ل را 618 دستگاه يل را 618 دستگاه يل را 618 دستگاه  آور

جایگاه پنجمی ایران در اوپک از لحاظ دکل های حفاری فعال نفت و گاز

امضاي توافقنامه انرژی ميان  ایران و کردستان عراقماراتن جدید ایران با 2 غول نفت و گاز جهان

حفاری فعال نفت و گاز عربستان در سال 2010 

1

خود را از 44 دستگاه در ماه مارس به 49 دستگاه 

ماراتن جدید ایران با  23
ردند. كردند. كردند.  كا كا  ا عی امضا عی امض

3ردستان عراق
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شركت ملی نفت ايران با ابالغ رسمی حكمی به 
شركت چينی )CNPCI(، اين پيمانكار چينی را رسما از 
طرح توسعه ميدان مشترك آزادگان جنوبی خلع يد كرد.

پس از اخراج پيمانكار چينی طرح توسعه فاز 11 پارس 
جنوبی در سال گذشته، شركت ملی نفت ايران با ابالغ 

 ،)CNPCI( چينی  شركت  به  رسمی حكمی 
اين پيمانكار چينی را رسما از طرح توسعه ميدان 
مشترك آزادگان جنوبی خلع يد كرد.در همين حال 
وزارت نفت با انتشار گزارشی، اعالم كرد: حكم 
خلع يد اين شركت چينی سه شنبه 9 ارديبهشت 
پس از طی مراحل قانونی از سوی مديريت امور 
حقوقی شركت ملی نفت ايران به طور رسمی 
ابالغ شده است. خبرگزاری مهر هفته گذشته با 
انتشار گزارشی، اعالم كرده بود: پس از اولتيماتوم 
جدی وزارت نفت به شركت CNPCI چين به 

دليل تاخير در طرح توسعه بزرگ ترين ميدان مشترك 
نفتی ايران با عراق، حاال دامنه اين اخطارها و اولتيماتوم ها 
به ساير پيمانكاران چينی شاغل در توسعه ميادين مشترك 
نفتی توسعه يافته است. در شرايط فعلی عراق با برداشت 

روزانه 210 هزار بشكه نفت از ميدان آزادگان جنوبی 
بيش از چهار برابر ايران از اين ميدان مشترك طالی سياه 
برداشت می كند و با پيشی گرفتن از ايران حاال شتاب 
يادآوران  با  )مشترك  سندباد  ميادين  توسعه  طرح  در 
ايران(، بدری )مشترك با ميدان آذر ايران( و ساير ميادين 

مشترك نفتی را در دستور كار قرار داده است. با گذشت 
6 سال از امضای قرارداد 2.5 ميليارد دالری طرح توسعه 
ميدان يادآوران با شركت ساينوپك چين، شركت ملی 
نفت ايران زمستان سال گذشته رسما به عملكرد چينی ها 

در توسعه اين ميدان مشترك نفتی با عراق انتقاد كرد. با 
گذشت چند هفته از اين اولتيماتوم نفتی ايران به پيمانكار 
چينی، ساينوپك با انتشار گزارشی در تشريح آخرين 
وضعيت طرح توسعه ميدان يادآوران با اشاره به پيشرفت 
86 درصدی توسعه بخش باالدستی و پائين دستی اين 
پروژه نفتی، تاكيد كرده بود: اين پيشرفت از انطباق 
ميزان پيشرفت واقعی كار با برنامه اجرای طرح 
اين  از  ماه  با گذشت حدود سه  حكايت دارد. 
وعده نفتی چينی ها برای افزايش برداشت نفت 
از ميدان يادآوران، تاكنون نه تنها اهداف افزايش 
توليد نفت محقق نشده است بلكه ادامه تاخيرها و 
وقت كشی انتقاد شديد مسئوالن شركت ملی نفت 
ايران را به همراه داشته است. عبدالرضا حسين 
نژاد مديرعامل شركت مهندسی و توسعه نفت در 
بازديد از طرح توسعه ميدان نفتی يادآوران برای 
چندمين بار متوالی با اعالم نارضايتی از كيفيت برخی از 
فعاليت های پيمانكار چينی، به اين شركت آسيايی اخطار 
داد و پيمانكار چينی را ملزم به اصالح الزامات اجرايی 

مورد نظر شركت نفت كرد.

در يك مقايسه ساالنه، صادرات محموله های ممنوع شده از جمله گاز مايع 
و فرآورده های نفتی كشور، افزايشی قابل توجهی يافته است. به نقل از آمارهای 
جديد ماهانه، صادرات و واردات ايران به خصوص در بخش های تحريم شده 
از نوامبر 2013، افزايش بسياری يافته است.  در واقع اجرايی شدن مذاكرات 
ايران و غرب موجب كاهش برخی تحريم ها، از جمله تحريم های اعمال شده 
شده  اعمال  تحريم های  اين،  وجود  با  است.   شده  ايران  نفتی  صادرات  بر 
بر صادرات گاز مايع هم چنان به قوت خود باقی است، اما آمارها از افزايش 
صادرات آن پس از توافق هسته ای خبر می دهد. با توجه به آمارهای داخلی، 
ايران ماه نخست سال مالی جاری )از 21 مارس تا 20 آوريل(، 846 ميليون 
در  ترتيب  به  كه  است  كرده  ميليون دالر صادر  ارزش 779  به  مايع  گاز  تن 
اين  است.  داشته  افزايش  43.74درصد  و   38.35 صادرات،  ارزش  و  حجم 
درحالی است كه صادرات نفتی ايران با 20.91 درصد افزايش نسبت به زمان 
مشابه سال گذشته به 926 ميليون دالر رسيده است.  با توجه به اين گزارش، 
صادرات گاز مايع كشور در ميان صادرات محموله های بزرگ ديگر، بيشترين 
افزايش را داشته است. مجموع صادرات و واردات غيرنفتی كشور )از جمله 
گاز مايع( به 2.824 ميليارد دالر و 2.514 ميليارد دالر رسيده است كه به ترتيب 
10.4و 21.53 درصد افزايش داشته است. بنابراين صادرات فرآورده های نفتی 
از 6.405 ميليارد دالر در هشت ماهه نخست سال گذشته مالی به 10.723 
ميليارد دالر در پايان سال رسيده است كه افزايش قابل توجهی را نشان می دهد. 

معاون وزير نفت در امور بين الملل با تاكيد بر اين كه برای ادامه پروژه خط لوله 
صلح در پاكستان در انتظار نتايج ديدار شريف از ايران هستيم، تاكيد كرد:  در صورت 
اجرای اين پروژه حتما خط لوله با تاخير احداث می شود. برای عقد قرارداد با روسيه 
نيز همچنان درحال مذاكره هستيم و برای صادرات گاز به اروپا نيز مشكل فنی وجود 
ندارد. علی ماجدی گفت: پاكستان به تعهدات خود عمل نكرده است. پاكستان بايد 
780 كيلومتر خط می ساخت در حالی كه تاكنون هيچ قسمتی ساخته نشده است. وی 
افزود: براساس قرارداد اين خط تا پايان دسامبر سال 2014 ميالدی بايد ساخته می شد 
اما با توجه به اين كه خط ساخته نشده و حداقل به دو تا سه سال زمان برای تكميل نياز 
دارد، اين خط لوله در زمان مقرر ساخته نخواهد شد. ما هم صدای واحدی را از طرف 
پاكستان نشنيديم. معاون وزير نفت در امور بين الملل تاكيد كرد: از يك سو مقامات 
سياسی ابراز عالقه می كنند كه كار اين خط ادامه پيدا كند اما از يك سو با توجه به اين 
كه قرارداد بين شركت ها منعقد شده است، بار حقوقی آن به قوت خود باقی است و 
بار سياسی نيز با توجه به همسايه بودن پاكستان مطرح است. ماجدی افزود: در ديدار 
نواز شريف از ايران اميدواريم بتوانيم به يك سياست واحد در اين مورد برسيم. اگر 
پاكستان در اين زمينه جدی باشد شرايط را می سنجيم كه آيا پاكستان آمادگی ساخت 
اين خط را دارد. اگر اين خط نيز اجرا شود قطعا با تاخير خواهد بود و ترديدی در 
اين زمينه نيست. وی در مورد اخذ غرامت نيز اظهار كرد: تا پيش از اتمام سال 2014 
ميالدی مساله غرامت نمی تواند مطرح شود. پس از پايان 2014 بايد در صورتی كه دو 

طرف خواهان غرامت باشند، به داوری رفته و تقاضای غرامت كنند.

خلع ید غول نفتی چين از صنعت نفت ایران

ایران بر سر دو راهی ادامه همکاری با پاکستانافزایش 10 درصدي صادرات غير نفتي کشور

نفتی توسع

افزا 56
ه برای ادامه پروژه خط لوله

6ایران بر سر دو راهی ادامه همکاری با پاکستان

 نفتی با عراق انتق
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7راه اندازی 8 واحد جدید نيروگاهی در کشور

يك مقام مسئول در شركت ملی نفت ايران با اشاره به مذاكره با يك شركت 
انگليسی به منظور سرمايه گذاری در طرح های اكتشاف و توليد نفت و گاز ايران از 
مذاكره نفتی با 5 شركت اروپايی و آسيايی برای فروش نفت و فرآورده های نفتی 
خبر داد.عبدالرضا اسدی از مذاكره مقدماتی با 10 شركت نفتی آسيايی و اروپايی 
در حاشيه نمايشگاه نفت تهران خبر داد و گفت: مذاكراتی با مسئوالن شركت های 
نفت و گاز كشورهای مختلفی همچون نروژ، انگليس، عراق، تركيه، لهستان، ايتاليا، 
قزاقستان و سوئد انجام شده است. معاون مديريت برنامه ريزی شركت ملی نفت 
ايران با اعالم اينكه از ميان اين شركت ها 5 شركت پيشنهادهايی برای خريد نفت 
و فرآورده های نفتی همچون گوگرد و ال پی جی را ارائه كرده اند، تصريح كرد: 
همچنين 5 شركت آسيايی و اروپايی هم برای سرمايه گذاری در طرح های بخش 
باالدستی صنايع نفت و گاز ايران مذاكراتی را با شركت نفت انجام داده اند.اين مقام 
مسئول در شركت ملی نفت ايران همچنين با اشاره به مذاكره با يك شركت انگليسی 
به منظور سرمايه گذاری در طرح های اكتشاف و توليد نفت و گاز ايران تاكيد كرد: 
تبيين و تشريح شرايط بين المللی صنعت نفت و رونمايی از نسل جديد قراردادهای 
نفتی از جمله مسائلی بود كه از سوی طرف مذاكره كننده خارجی مطرح می شد.

حميدرضا گلپايگانی مديرعامل شركت ملی حفاری ايران هم از انجام مذاكراتی با 
يك هيات عراقی به سرپرستی صادق آل ياسری معاون وزير نفت عراق در راستای 

توسعه همكاری های مشترك به ويژه در بخش آموزش صنعت حفاری خبر داد.

مديرعامل شركت برق منطقه اي تهران با تاكيد بر اينكه تابستان سال جاری 
تهران با خاموشی روبه رو نخواهد شد، اعالم كرد: در صورت همكاری مشتركان 
برنامه های  نداريم. سيد زمان حسيني درباره مهمترين  برق  تامين  برای  نگرانی 
تهران، گفت:  استان  برق مشتركان  پايدار و مطمئن  تامين  برای  اجرا  در دست 
گستردگي حوزه خدمات و پيچيدگي تامين برق براي سه استان تهران، البرز و 
قم به گونه اي است كه در حال حاضر 20 درصد تجهيزات شبكه توليد و انتقال 
و 25 درصد مشتركين صنعت برق كشور در منطقه تحت پوشش صنعت برق 
منطقه تهران قرار گرفته است. رئيس ستاد صنعت برق منطقه تهران از افزايش 
تعداد مشتركان برق منطقه به هفت ميليون و 477 هزار مشترك خبر داد و خواستار 
همكاري اقشار مختلف مردم در بخش هاي مصرف خانگي، عمومي، اداري و 
صنعتي براي گذر بدون كمترين مشكل از زمان اوج مصرف برق در تابستان 93 
شد و افزود: برنامه هاي تامين برق در دوران اوج مصرف از قبل آماده شده است و 
در صورت همكاري مشتركان نگراني خاصي از تامين برق پايدار در سال جاري 
وجود ندارد.اين مقام مسئول با بيان اينكه پيك مصرف برق در تابستان 92، معادل 
هشت هزار و 505 مگاوات بوده كه پيش بيني مي شود اين رقم در تابستان امسال با 
افزايش همراه باشد، تصريح كرد: از اين رو با برنامه ريزي هايي كه از سال گذشته 
براي تابستان امسال انجام شده، پيش بيني مي شود در صورت همكاري مشتركان، 
شبكه برق پايتخت، البرز و قم به صورت پايدار و با كمترين مشكل، برق مشتركان 

حوزه تحت پوشش تامين شود. 
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ه تابستان سال جاری 
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به  اشاره  با  نيرو  وزارت  در  مسئول  مقام  يك 
ظرفيت  با  نيروگاهی  جديد  واحد   8 راه اندازی 
توليد 1400 مگاوات توليد برق از افزايش ظرفيت 
توليد برق ايران به مرز 72 هزار مگاوات خبر داد و 
گفت: با اتمام دوره تعميراتی نيروگاه ها آماده تامين 
برق تابستانی شدند. غالمرضا مهرداد درباره آخرين 
وضعيت افزايش ظرفيت توليد برق ايران، گفت: در 
حال حاضر مجموع ظرفيت نصب شده نيروگاه هاي 
است.  رسيده  مگاوات   440 و  هزار   70 به  كشور 
مديركل دفتر فني توليد توانير تصريح كرد: از مجموع 
ظرفيت نيروگاهی نصب شده حدود 58 هزار و 995 
مگاوات مربوط به نيروگاه هاي حرارتي،  10 هزار 
و 206 مگاوات نيروگاه هاي برق آبي،  يكهزار و 20 
مگاوات نيروگاه هسته اي و 219 مگاوات نيروگاه 
هاي تجديد پذير است. اين مقام مسئول با تاكيد بر 
نيروگاه هاي حرارتي شامل واحدهاي گازي،   اينكه 
سيكل تركيبي و  بخار است،  اظهار داشت: هر ساله 
پس از پايان يافتن روزهاي اوج مصرف در تابستان،  
تعميرات نيروگاه ها از اوايل شهريورآغاز و تا خرداد 

ماه در يك برنامه زمان بندي انجام می شود. وی با 
و  گرفته  انجام  نيازسنجي  براساس  اينكه  يادآوری 
تعميرات  نوبت  در  نيروگاه ها  فني،   شاخص هايي 
اين 9 ماه،  فصل  به  قرار مي گيرند كه در اصطالح 
تعميرات است، بيان كرد: نيروگاه هاي كشوردر اين 

انجام  برنامه ريزي  و  اولويت  برحسب  زماني  دوره 
براي فصل  تا  قرار مي گيرند  تعميرات  گرفته مورد 
پيك مصرف در اواخر بهار تا اواسط تابستان آماده 
برق  صنعت  خودكفايی  به  اشاره  با  مهرداد  باشند. 
در تعمير و به روز رسانی نيروگاه ها و شبكه انتقال 

برق كشور، تبيين كرد: مطابق با برنامه زمان بندي 
تاكنون 95 درصد از تعميرات نيروگاه هاي حرارتي 
انجام شده است. مديركل دفتر فني توليد توانير با 
بيان اينكه 5 درصد باقيمانده مربوط به واحدهايي 
است كه براساس استاندارد بايد به ميزان خاصي از 
ساعت كاركرد برسند تا بازديدها،  تعميرات دوره اي 
امسال  تبيين كرد:  انجام گيرد،   آنها  و اساسي روي 
به حدود 80  نيروگاه هاي حرارتي  تعميرات  حجم 
هزار مگاوات خواهد رسيد كه اين ميزان بيش از 20 
هزار مگاوات نيز بيشتر از ظرفيت نصب شده نيروگاه 
هاي حرارتي است. به گفته اين مقام مسئول به دليل 
آنكه برخي واحدها دوبار در سال مورد تعمير قرار 
مي گيرند،  معموال حجم تعميرات صورت گرفته از 
ظرفيت نصب شده نيروگاه ها بيشترمي شود. وي 
همچنين در خصوص نيروگاه هاي جديدي كه بايد 
تا فصل پيك تابستان وارد مدار شوند هم توضيح داد: 
براساس برنامه ريزي انجام گرفته در مجموع بيش از 
توليد  نيروگاهي وارد مدار  1400 مگاوات ظرفيت 

خواهد شد. 
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با اشاره به اهميت  معاون اول رئيس جمهوری 
در  تعلل  گفت:  گاز،  و  نفت  مشترك  ميدان های 
مشترك  ميدان های  رساندن  توليد  به  و  توسعه 
توان  در  آنچه  با  دولت  اينكه  نيست، ضمن  جايز 
دارد تالش می كند كه مشكالت پيش روی صنعت 
نفت را مرتفع سازد.اسحاق جهانگيری، در نشست 
ويژه  منطقه  در  نفت  صنعت  مديران  با  مشترك 
خطير  فعاليت  به  اشاره  با  پارس  انرژی  اقتصادی 
كشور،  گازی  قطب  اين  در  نفت  صنعت  كاركنان 
صحيح  تدبير  و  مديريت  با  كرد  اميدواری  اظهار 
بتوان هر چه زودتر تمامی بحران های موجود در اين 
منطقه را حل كرد.جهانگيری با تاكيد بر ضرورت 
گفت:  گازی،  و  نفتی  ميدان های  رساندن  توليد  به 
را  آن  و  دانست  را  نعمت خدادادی  اين  قدر  بايد 
وارد چرخه توليد و اقتصاد كشور كرد.وی با بيان 
ايران،  در  انرژی  مصرف  شدت  اكنون  هم  اينكه 
چهار برابر استانداردهای بين المللی است با تاكيد 
بر ضرورت بهينه سازی مصرف انرژی، گفت: تنها 
به اين دليل كه ايران دارنده ذخاير غنی نفت و گاز 
رويه  بی  مصرف  با  را  نعمت الهی  اين  نبايد  است 
و غير اصولی هدر داد.جهانگيری با اشاره به ابالغ 
مقام  سوی  از  مقاومتی  اقتصاد  كلی  سياست های 

دستگاهی  تنها  نفت  وزارت  گفت:  رهبری،  معظم 
است كه دقيق ترين، مشخص ترين و جامع ترين 
برنامه را در بين ساير دستگاه ها به خود اختصاص 
داده است كه اين امر نشان از اهميت اين صنعت 
مادر در اقتصاد كشوردارد. وی اظهار اميدواری كرد 
كه نتايج حاصل از توافقات هسته ای بتواند بسياری 
از مشكالت ناشی از تحريم های بين المللی را مرتفع 

سازد. جهانگيری، صنعت نفت و گاز را كانون اصلی 
پيمانكاران  افزود:  و  خواند  ايران  صنعتی  توسعه 
اميدوارم  هستند،  كشور  سرمايه های  بزرگترين 
بتوانيم با عزم ملی و مديريت جهادی آنها و مديران 
و مسئوالن به ويژه در ميدان مشترك پارس جنوبی 
استوار در مسير توسعه و  برداشتن گام های  شاهد 

شكوفايی آن در سال 93 باشيم. 

همزمان با شتاب كنسرسيوم خارجی شاغل در 
توسعه اين ميدان نفتی عراق با سرگروهی روس ها، 
ايران هم تعداد دكل های حفاری خود در اين ميدان 
مشترك نفتی را افزايش داده است.كيوان ياراحمدی 
مجری طرح توسعه ميادين نفتی آذر و جنگوله از 
ايران در ميدان  آغاز به كار ششمين دكل حفاری 
نفتی آذر خبر داد و گفت: اين دكل جديد حفاری 
از ارديبهشت ماه سال جاری در اين حوزه مشترك 
بر  تاكيد  با  مسئول  مقام  اين  شد.  خواهد  مستقر 
ميدان  در  دكل حفاری  پنج  در حال حاضر  اينكه 
نفتی آذر فعال است كه حدود چهار هزار و 500 
متر حفاری انجام داده است، تصريح كرد: حفاری 
19 حلقه چاه در اين ميدان مشترك پيش بينی شده 
روزانه  توليد  امكان  حفاری  مراحل  تكميل  با  كه 
همچنين  می شود.وی  فراهم  نفت  بشكه  هزار   30

فرآورشی  تاسيسات  درصدی   70 پيشرفت  از 
توسعه اين ميدان مشترك نفتی با عراق خبر داد و 
افزود: عالوه بر اين آماده سازی مسيرهای ارتباطی 
حال  در  هم  سرچاهی  تاسيسات  ساخت  محل  و 
طرح  و  زمان بندی  برنامه  با  مطابق  است.  انجام 
ايران  نفت  ملی  شركت  در  شده  تدوين  توسعه 
 30 ميزان  به  آذر  ميدان  از  نفت  زودهنگام  توليد 
هزار بشكه در روز و توليد نهايي نفت به ميزان 65 
هزار بشكه نفت به ترتيب طي 36 و 55 ماه بايد 
عملياتی شود. بر اساس برنامه اعالم شده از سوی 
شركت مهندسی و توسعه نفت، توليد زودهنگام از 
اين ميدان مشترك تا دی ماه سال 93 آغاز خواهد 
شد و اين پروژه قرار است تا مرداد ماه سال 1395 
نهايی برسد.در طرح توسعه ميدان  به بهره برداری 
بدری عراق، شركت گازپروم روسيه 40  مشترك 

 20 مالزی  پتروناس  درصد،   30 كوگاز  درصد، 
سهام  از  درصد   10 تركيه  تی.پی.ای.او  و  درصد 
نفتی را در اختيار دارند. اين ميدان  پروژه توسعه 
اين كنسرسيوم به ازای توليد هر بشكه نفت خام 
از ميدان بدره، پنج دالر و 50 سنت پاداش دريافت 
می كند و هدف توليد خود را برای برداشت از اين 
ميدان 170 هزار بشكه در روز اعالم كرده است.
در  اناران  نفتی  دربلوك  آذر  مشترك  نفتی  ميدان 
استان ايالم و درمرز ايران و عراق قرار گرفته كه 
حجم نفت خام قابل استحصال اين ميدان مشترك 
برآورد  بشكه  ميليون   400 حدود  عراق  بدرای  با 
و  كامل  توسعه  با  می شود  پيش بينی  است.  شده 
تا 65  ميدان روزانه 50  اين  از  نهايی  بهره برداری 
هزار بشكه نفت خام سبك با درجه »ای پی آی« 

32 در مدت 25 سال استحصال شود.

موفقيت قطری ها،حاصل غفلت و ضعف مدیریتی ایراني ها

ورود ششمين دکل ایران به ميدان نفتی آذر
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ديدار  در  نيكاراگوئه  خارجه  امور  وزير 
و  آب  منابع  توسعه  شركت  مديرعامل  با 
آب  شركت  حضور  خواستار  ايران،  نيروی 
و نيرو  به عنوان يك شركت متخصص در 
پروژه های توسعه شبكه برق اين كشور شد. 
به گزارش روابط عمومی شركت توسعه منابع 
آب و نيروی ايران، مهندس سيد محمدرضا 
رضازاده، مدير عامل شركت، در اين ديدار 
با اشاره به اينكه شركت آب و نيرو يكی از 
در  كارفرمايی  زمينه  در  بزرگ  شركت های 
كشور است، گفت: شركت آب و نيرو دارای 
سابقه 25 ساله كارفرمايی بوده و طرح های 
بزرگ و زيربنايی كشور را اجرا كرده است.
از  چون  نيرو  و  آب  شركت  داد:  ادامه  وی 
عمدتا  است،  نيرو  وزارت  تابع  شركت های 
به آن محول  برقابی و سدسازی  پروژه های 
می شود؛ ضمن اينكه در كنار اين، پروژه های 
بزرگ ديگری از قبيل انتقال آب دريای خزر 
به فالت مركزی، اجرای پروژه انتقال آب و 
شبكه های آبياری نيز به اين شركت محول 
سال   25 طی  افزود:  رضازاده  است.  شده 
گذشته آموخته ايم كه مجموعه مشاوران و 
پيمانكاران را برای پيشبرد پروژه های بزرگ 
بزرگ ترين  حاضر  حال  در  بگيريم.  كار  به 
كشور  مشاوره ای  و  پيمانكاری  شركت های 
بخش هايی  در  و  هستند  ما  قرارداد  طرف 
كه نياز به استفاده از شركت های بين المللی 
ايم. ساموئل سانتوز  برده  بهره  آنها  از  بوده، 
لوپز، وزير امور خارجه نيكاراگوئه، در اين 
گرفته  صورت  پروژه های  تحسين  با  ديدار 
نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت  توسط 
ايران، گفت: هم اكنون 345 مگاوات ساعت 
يعنی 52 درصد انرژی برق در اين كشور از 
طريق انرژی های پاك شامل بادی، برقابی و 

خورشيدی در حال توليد است.

توليد برق نيروگاه های شركت آب و نيرو 
در سال 1392 نسبت به سال 1391، رشد 
و  هزار  توانسته سه  و  داشته  36 درصدی 
425 گيگاوات ساعت برق وارد مدار كشور 
رضازاده،  محمدرضا  سيد  مهندس  كند. 
مدير عامل اين شركت، با اشاره به ظرفيت 
نيروگاه های ساخت شركت، گفت: كارون 
4 و گتوند دارای دو نيروگاه آبی بزرگ با 
ظرفيت توليد دو هزار مگاوات برق در سال 
هستند. همچنين نيروگاه لوارك با ظرفيت 
47 مگاوات و نيروگاه برقابی شهيد رجايی 
با ظرفيت 14مگاوات، دو نيروگاه متوسط 
شركت آب و نيرو به شمار می روند. رضازاده 
با بيان اينكه چند نيروگاه مقياس كوچك نيز 
در حال بهره برداری است، ادامه داد: در سال 
92 مجموع توليد برق نيروگاه های شركت، 
برابر با سه هزار و 425 گيگاوات ساعت بود 
كه نسبت به سال 91، افزايش 36 درصدی 
داشته است.  مدير عامل شركت توسعه منابع 
آب و نيروی ايران افزود: در اين ميان، نيروگاه 
گتوند بيشترين توليد انرژی را در سال 92 
با رشد 65 درصدی نسبت به سال 91 ثبت 
كرد. وی با اشاره به اينكه درآمد به حساب 
آمده حاصل از توليد برق نيروگاه های شركت 
در سال 92 معادل 220 ميليارد تومان بوده 
كه نسبت به سال گذشته رشد 86 درصدی 
داشته است، اظهار اميدواری كرد: با حذف 
فشار يارانه ها از درآمدهای وزارت نيرو، مبلغ 
مزبور به شركت توسعه منابع آب و نيروی 

ايران پرداخت شود.

آبفا  نيرو در امور آب و  معاون وزير 
روش های  نبودن  جوابگو  به  اشاره  با 
گفت:  تاكنون،  كشور  آب  مديريتی 
پارادايم  تغيير  به  كشور  آب  مديريت 
نياز دارد. مهندس »رحيم ميدانی« افزود: 
مديريت آب در دنيا جزو سخت ترين و 
پيچيده ترين نوع مديريت هاست كه اگر 
دچار  آيندگان  نشود،  انجام  درستی  به 
زيان خواهند شد. او تصريح كرد: مرور 
گذشته و شناخت نقاط ضعف و برطرف 
كردن آنها ضرورت امروز مديريت آب 
چرا  شود  بررسی  بايد  و  است  كشور 
به  كشور  زيرزمينی  آب  منابع  وضعيت 
گفت:  است.وی  افتاده  روز  و  حال  اين 
بايد از خودمان بپرسيم در شرايط كنونی 
كه  باشيم  مطمئن  بايد  و  كرد؟  بايد  چه 

نيازی به حرف های جديد نيست.
آبفا  نيرو در امور آب و  معاون وزير 
است  مشخص  كشور  آب  منابع  گفت: 
منابع  اين  مديريت  برای  آنچه  هر  و 
الزم بوده است در قوانين و آيين نامه  ها 
در صورت  كه  درج شده  بخشنامه ها  و 
اجرای درست و عمل به آنها مشكالت 
اگر  افزود:  ميدانی  شد.  خواهد  برطرف 
بررسی  را  كشور  آب  مديريت  ادبيات 
»توانمندسازی  عبارات  و  واژه ها  كنيم 
و...« در  بهره برداران، مديريت مشاركتی 
همه آنها مشترك است؛ ولی با وجود اين 

تاكنون اتفاق مطلوبی نيفتاده است.
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توليد انرژی در نيروگاه مسجد سليمان 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 9.61 درصد 
افزايش يافت.به گزارش شبكه خبری سازمان 
آب و برق خوزستان، توليد انرژی الكتريكی 
نيروگاه مسجد سليمان نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با 9.61 درصد افزايش به سه 
ميليون و 63 هزار و 85 مگاوات ساعت 
رسيد و توانست برای چهارمين سال متوالی، 
مقام نخست توليد انرژی برقابی كشور را 
به خود اختصاص دهد.مدير عامل سد و 
اين خبر  اعالم  با  نيروگاه مسجد سليمان 
انرژی،  توليد  از  نيروگاه  اين  سهم  افزود: 
نيروگاه های  كل  توليد  از  درصد   21.11
برقابی كشور است كه اين موفقيت نتيجه 
تالش همكاران در همه بخش های نيروگاه 
است.مهندس »سعيد رئوفی نسب« تصريح 
نيروگاه  واحدهای  ساليانه  تعميرات  كرد: 
مسجد سليمان به اتمام رسيده و نيروگاه با 
توليد حداكثر آماده مشاركت در تأمين انرژی 

پيك تابستان است.

ايران و روسيه برای تبادل 10 ميليارد 
دالری انرژی برق مذاكره كردند. بر اساس 
معامالت پيش بينی شده اين توافق، روسيه 
تا سطح 500 مگاوات برق به ايران صادر 
برق  توليد  جديد  نيروگاه های  و  می كند 
را   هيدروالكتريكی  و  حرارتی  روش  به 
راه اندازی خواهد كرد.  براساس گزارش 
توافق  مورد  موضوعات  تايمز،  نيويورك 
توسط حميد چيت چيان وزير نيروی ايران 
با همتای روسی اش الكساندر نوواك كه 
در ايران به سر می برد انجام شد. در اين 
گفت وگوها چيت چيان تاكيد كرد كه نياز 
است توسعه بيشتر اقتصادی بين تهران و 
مسكو به ويژه در بخش انرژی و بازرگانی 

انجام شود.

نقشه راه پژوهش در صنعت آب كشور با 
اولويت احصای نيازهای بهره برداران صنعت 
آب كشور، تدوين شد. مهندس حميدرضا 
كاربردی  تحقيقات  گروه  رئيس  شفيعی، 
شركت مديريت منابع آب ايران، با اعالم اين 
خبر، گفت: نقشه راه تحقيقات آب كشور، 
مجموعه ای جامع، هماهنگ، پويا و آينده نگر 
است كه شامل مبانی، اهداف، سياست ها و 
راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردی 
علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسالمی 
برای دستيابی به اهداف برنامه پنجم توسعه 
ترسيم  در  افزود:  شفيعی  می شود.  كشور، 
اين نقشه راه كوشش شده كه با الهام گيری 
از اسناد باالدستی و بهره گيری از ارزش های 
بنيادين آنها و توجه به اهداف راهبردی نظام 
جمهوری اسالمی ايران، چشم انداز تحقيقات 
در بخش آب كشور طی برنامه پنجم توسعه 
كشور تبيين شود.وی درباره ضرورت تدوين 
نقشه راه پژوهشی صنعت آب كشور گفت: 
زيرساخت های  مهم ترين  از  فناوری  و  علم 
در  رقابت  جدی  ابزار  و  كشور  پيشرفت 
عرصه های مختلف است و تحقق آرمان های 
متعالی انقالب اسالمی ايران، در گرو پيشرفتی 
همه جانبه در علم است كه تحقق اين هدف 
نيازمند ترسيم نقشه راهی است كه در آن، 
نحوه پيمودن مسير، منابع و امكانات الزم و 
الزامات طی اين مسير، به طور شفاف و دقيق 
مشخص شده باشد. رئيس گروه تحقيقات 
كاربردی شركت مديريت منابع آب ايران در 
ادامه گفت: جلوگيری از هرگونه موازی كاری 
و  زمان  رفت  هدر  از  پيشگيری  منظور  به 
حوزه  بهره وری  افزايش  ملی،  سرمايه های 
پژوهش و حل چالش ها و معضالت صنعت 
آب كشور در سطح ملی و استانی با مدنظر 
قراردادن اسناد باالدستی و دستيابی به اهداف 
از ديگر اهداف  برنامه پنجم توسعه كشور، 
مترتب بر تدوين نقشه راه پژوهشی صنعت 

آب كشور هستند.

وزير نيرو با دعوت از شركت های آلمانی 
برای همكاری و سرمايه گذاری در بخش آب 
كشور ساخته  ايران گفت: تاكنون 641 سد در
شده و 168 سد نيز در دست ساخت است.
فرصت های  همايش  در  چيت چيان  حميد 
همكاری ايران و آلمان از شركت های آلمانی 
ايران دعوت  در بخش آب  برای همكاری 
كرد. وزير نيرو تاكيد كرد: نگاه دولت جديد 
برای همكاری ها و فرصت های ايجاد شده 
برای  زمين  خريد  امكان  و  دولت  توسط 
ورود  برای  را  راه  ايران  در  گذاری  سرمايه  
و  كرده  هموار  ايران  به  آلمانی  شركت های 
گسترش  نشست،  اين  ماحصل  اميدواريم 
آب  زمينه  در  آلمان  با  ايران  همكاری های 
باشد.وزير نيرو با بيان اينكه وزارت نيرو و 
همكاری های  سابقه  آلمانی  موسسه های 
خوبی در بخش آب داشته  اند اظهارداشت: 
اين همكاری ها بايد در آينده گسترش يابد و 
زمينه های الزم برای كار شركت های آلمانی 
در ايران فراهم شود.وی تامين آب در ايران 
را از قديم يك چالش اساسی عنوان كرد و 
افزود: ايران در منطقه خشك و نيمه خشك 
قرار دارد و بارندگی ايران يك سوم متوسط 
بارش های جهان است. چيت چيان منابع آب 
در دسترس ايران را 130 ميليارد مترمكعب 
اعالم كرد و گفت: اين ميزان در زمان كنونی 
به 120 ميليارد مترمكعب رسيده است.وزير 
نيرو با بيان اينكه سرانه آب در ايران از چهار 
مترمكعب  و 800  هزار  به  مترمكعب  هزار 
رسيده است بيان داشت: ايران هم  اكنون در 

مرحله تنش و بحران آب قرار دارد .

با رشد 9.61 درصدي صورت گرفت

ن ي ت
ي س ني

پس از بحران كريمه صورت گرفت

ي ي
ي ن

رئيس گروه تحقيقات كاربردی 
شركت مديريت منابع آب ايران خبر داد

ن
ت

وزير نيرو خبر داد

ت
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آلودگی هوا شکل 
كامال بحرانی به خود 
گرفته و لطمات 
و صدمات جبران 
ناپذیر آن، به صورت 
عیان و آشکار قابل 
لمس است. در كنار 
این مشکل، بخش 
انرژی با كمبود 
سرمایه گذاری 
و تنگنای جدی 
عرضه در آینده 
مواجه است. در 
چنین اوضاعی، 
واگرایی نظرات نه 
تنها نگران كننده 
است؛ بلکه می تواند 
نشانگر ضعف بزرگ 
نسل پژوهشگر و 
متخصص موجود 
در عرصه طراحی 
سیاست های مناسب 
و حصول به اجماع 
روی آن باشد
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نزديك  انرژی،  قيمت  به  مربوط  سياست های 
حوزه  در  بحث برانگيز  موضوعات  از  دهه،  سه  به 
تصميم گيری و محافل دانشگاهی بوده است. شايد 
كمتر موضوعی را بتوان از نظر درجه تنوع رويكرد در 
عرصه سياست گذاری، مشابه بخش انرژی پيدا كرد. 
تاكيد بر پايين نگه داشتن قيمت در يك دوره، افزايش 
ماليم و مستمر ساالنه در دوره ای ديگر، تثبيت قيمت ها 
پس از آن و افزايش جهشی در مقياس بزرگ در سال 
1389 و باالخره تثبيت مجدد پس از آن تابه حال، طيف 
گسترده سياست گذاری در اين زمينه را تشكيل می دهد. 
رويكردهای  اتخاذ  و  متمادی  سال های  گذشت  با 
متنوع به شرحی كه ذكر شد، به رغم آنكه بسياری از 
كشورهای جهان با مشكالت مشابه مواجه بوده اند و 

موفق به حصول اجماع و حل مساله شده اند، در كشور 
ما باب بحث همچنان باز است و چشم انداز همگرايی 
و وفاق مبهم. نزديك به سه ماه گذشته، سلسله جلساتی 
با حضور افراد صاحب نظر با ديدگاه های مختلف، در 
مورد چگونگی رويكرد به اصالح قيمت حامل های 
توليد،  از  حمايت  خانوارها،  از  حمايت  انرژی، 
سياست های قيمتی و غير قيمتی و... در محل موسسه 
عالی آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزی تشكيل 
شد. مجموعه نظراتی كه در آن نشست ها ابراز شد 

بازتاب طيف متنوع ديدگاه ها در اين زمينه بود.
شرايطی  در  ديدگاه ها  در  واگرايی  و  تنوع  اين 
معضالت  واقعيت،  عرصه  در  كه  می شود  مشاهده 
مربوط به بخش انرژی به مرز هشدار رسيده است. 

آلودگی هوا شكل كامال بحرانی به خود گرفته و لطمات 
و صدمات جبران ناپذير آن، به صورت عيان و آشكار 
قابل لمس است. در كنار اين مشكل، بخش انرژی با 
كمبود سرمايه گذاری و تنگنای جدی عرضه در آينده 
مواجه است. در چنين اوضاعی، واگرايی نظرات نه تنها 
نگران كننده است؛ بلكه می تواند نشانگر ضعف بزرگ 
نسل پژوهشگر و متخصص موجود در عرصه طراحی 
سياست های مناسب و حصول به اجماع روی آن باشد. 
قطعا نسل آينده ما را به خاطر معضالتی كه برای آنها به 

ميراث گذاشته می شود، مورد سوال قرار خواهند داد. 
مقاله حاضر را می توان تالشی برای اجماع سازی 
قلمداد كرد. اين تالش بر درس هايی متمركز می شود 
كه می توان از تجربه بسيار پر هزينه داخلی و يافته های 

پيرامون تحوالت پيش روی بازار انرژی و ضرورت هاي آن

ن

دكتر مسعود نیلی
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حل یک مساله بدون 
توجه به عوامل 
ایجاد كننده آن، 

غیرممکن است. 
منشا اصلی مشکل 
دیرینه بازار انرژی 

در اقتصاد ایران، 
استفاده از قیمت 

انرژی به عنوان 
ابزاری برای اعمال 

حمایت های اجتماعی 
و اعالم پایبندی 
به لوازم تحقق 

عدالت اجتماعی 
بوده است. دو اصل 

مهم در تئوری 
سیاست گذاری 

مدت ها است كه 
در جهان به عنوان 

راهنمای عمل مورد 
استفاده قرار می گیرد
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جهانی آموخت. با توجه به حساسيت بسيار زياد مقطع 
زمانی موجود از نظر تصميم گيری، ارزيابی اينكه به چه 
ميزان بر سر موارد ذكر شده در سطور زيرين اتفاق نظر 
وجود دارد، می تواند از اهميت زيادی برخوردار باشد. 
امروزه به رغم كوچك تر شدن اقتصاد طی سال های 
از  ناشی  به رغم تحمل هزينه های  1391 و 1392 و 
افزايش 550 درصدی قيمت حامل های انرژی در سال 
1389، با سطوح باالتر مصرف برق، نفت، گاز و بنزين 
و قاچاق گسترده حامل های انرژی مواجه هستيم. اين 
در حالی است كه تقريبا به ميزان كل جمعيت كشور 
در مقياسی در حدود 30 درصد بودجه عمومی، يارانه 
نقدی پرداخت می شود. در مجموع، افزايش جهشی 
از ضرورت های  ناشی  در سال 1389  انرژی  قيمت 
قطعی اجتناب ناپذير در آن مقطع زمانی بود؛ اما به دليل 
بعد،  سال های  طی  كالن  اقتصاد  نادرست  مديريت 
اجرای فاز اول هدفمندی يارانه ها نه تنها شرايط ركود 
تورمی بسيار دشواری را برای ادامه مسير هدفمندی 
ايجاد كرد؛ بلكه اعمال جراحی های ديگر اقتصادی-

اجتماعی از قبيل يكسان سازی نرخ ارز و تقليل جمعيت 
يارانه بگير را نيز به مسائل پيش روی نظام تصميم گيری 
اين  به  كلی می توان  در يك جمع بندی  كرد.  اضافه 
نكته اشاره كرد كه تحوالت اقتصادی سال های اخير، 
تجربيات بزرگی را به قيمت تحميل هزينه های سنگين 
بر معيشت مردم به ثبت رسانده است. اين تجربيات در 
كنار آموخته های ساير كشورها، توجيهی برای تكرار 
اشتباهات باقی نمی گذارد. توجه به چه نبايد كردها و 
چه بايد كردهای برآمده از تجربيات گذشته برای ادامه 

راه ضروری است. 
آنچه از راه طی شده توسط ديگران در نقاط مختلف 
جهان و از تجربيات خودمان آموخته ايم می توانيم در 

قالب درس های زير جمع بندی كنيم: 
درساول: هيچ تصميمی در اقتصاد بدون هزينه 
نيست. آنچه مهم است، برقراری توازن مناسب ميان 
هزينه ها و منافع است. افزايش قيمت انرژی باعث رشد 
قيمت كاالها و خدمات به تناسب ميزان انرژی بری آنها 
خواهد شد. برای اقتصادی كه در نتيجه تداوم عرضه 
ارزان انرژی، ساختار مصرف و توليد آن به شدت انرژی 
بر شده است، اين اثر افزايشی بر قيمت كاال و خدمات، 
»وسيع تر« )در مقابل عميق تر( خواهد بود. هرچند اين 
افزايش، درصورتی كه در محيط اقتصاد كالن غير تورمی 
كوتاه مدت،  در  اما  بود،  خواهد  موقتی  شود،  انجام 
تغيير قيمت های نسبی، فشاری را بر هزينه خانوارها و 
بنگاه های اقتصادی وارد خواهد آورد. يكی از مهم ترين 
ظرافت های نهفته در اصالح قيمت حامل های انرژی، 
مديريت درست هزينه ها و منافع سبد رفاهی جامعه 
را  قيمت ها  فعال  اينكه  مانند  نظر هايی  اعالم  است. 
نبايد افزايش داد مگر زمانی كه در شرايطی باشيم كه 
تورم پايين، رشد اقتصادی باال و نظام كارآيی تامين 
اجتماعی برقرار باشد يا از سر كم اطالعی يا ناشی از 
نگاه غير مسئوالنه به موضوع است. اگر اين امكان وجود 

داشت كه با حجم عظيم ناكارآيی برآمده از يارانه های 
فراوان موجود در اقتصاد، به رشد باالو تورم پايين دست 
پيدا كنيم و اگر می توانستيم با حفظ نظام يارانه موجود، 
نظام تامين اجتماعی مناسبی داشته باشيم كه فقرا درآن 
به صورت بهنگام شناسايی شده و مورد حمايت قرار 
گيرند، ديگر چه نيازی به اعمال اصالحات در قيمت 
حامل های انرژی داشتيم؟! عدم افزايش قيمت حامل ها 
درصدی  پنج  حدود  سهم  افزايش  از  يك طرف  از 
هزينه های انرژی در سبد خانوار جلوگيری خواهد كرد 
و از اين طريق فشار اضافی به رفاه خانوار وارد نخواهد 
آورد؛ اما از طرف ديگر، اجزای ديگر سبد رفاهی مردم 
را در معرض مخاطره قرار خواهد داد. فشار سنگين 
باعث شده  انرژی،  بخش  بر شركت های  وارد  مالی 
است كه اين شركت ها نتوانند سرمايه گذاری الزم را 
برای تامين انرژی مصرفی كشور كه با شدت درحال 
افزايش است انجام دهند. هزينه های رفاهی ناشی از 
و  برق  تامين  در  رو  پيش  مختلف  بحران های  بروز 
گاز مصرفی به خاطر عدم انجام سرمايه گذاری و حتی 
عدم انجام تعميرات را بايد مدنظر قرار داد. كشوری 
از ذخاير خدادادی نفت و گاز است،  كه برخوردار 
چگونه می تواند بحران كمبود انرژی را توجيه كند؟ از 
طرف ديگر، آلودگی هوا چند سالی است كه دركالن 
شهر ها مانند سالح كشتار جمعی عمل می كند. طبيعتا 
سياست گذار بايد بين دو مولفه استفاده ارزان از انرژی 
و آثار مثبت رفاهی آن از يكطرف و آثار منفی ناشی از 
گسترش انواع بيماری های ناشی از آلودگی هوا، آب و 
نيز عدم امكان تامين انرژی و بروز بحران های بعدی آن 

توازن برقرار كند. 
درسدوم:هرچه قيمت انرژی درمقايسه با ساير 
و  مصرف  گيرد،  قرار  پايين تری  سطح  در  قيمت ها 
هدرروی آن بيشتر خواهد بود. صنعت انرژی كشور 
ضمن آنكه عهده دار تامين مصرف رو به افزايش است، 
با مشكالت عديده ناشی از كمبود منابع نه تنها برای 
نيز  صنعت  روزمره  اداره  برای  بلكه  سرمايه گذاری؛ 
دست و پنجه نرم می كند؛ بنابراين با توجه به كاهش 
نسبی قيمت انرژی در مقايسه با ساير كاالها و خدمات 
طی سه سال اخير، افزايش قيمت انرژی اجتناب ناپذير 

است. 
درسسوم: هرچه فاصله قيمت حامل های انرژی 
قابل مبادله، با مقادير قابل مقايسه بين المللی افزايش 
پيدا كند، قاچاق حامل های انرژی بيشتر خواهد شد. 
ما ضمن آنكه خود با كمبود حامل های انرژی برای 
تامين مصرف مواجهيم، به تامين كننده انرژی موردنياز 
تبديل  فرآورده  قاچاق  طريق  از  همسايه  كشور های 
شده ايم؛ بنابراين الزم است مقايسه با قيمت های جهانی 

به عنوان يك راهنما مدنظر قرار گيرد. 
درسچهارم: اصالح قيمت انرژی بايد به گونه ای 
صورت گيرد كه منجر به افزايش قيمت نسبی در داخل 
و نزديك تر شدن به قيمت های جهانی شود؛ بنابراين 
با  شرايط  و  غير تورمی  محيط  در  اصالحات  اعمال 

ثبات بازار ارز از اهميت تعيين كننده اي برخوردار است. 
به ويژه بر اين نكته مهم می توان تاكيد كرد كه اصالح 
قيمت ها، خود منشا بی ثباتی اقتصاد كالن نشود. اصالح 
قيمت انرژی بايد همراه با سياست های مكمل اقتصاد 
بر  موثر  غير اقتصادی  رويكردهای  ساير  نيز  و  كالن 
اقتصاد به اجرا درآيد تا بتواند تورم و بی ثباتی های بالقوه 

بازار ارز را مهار كند. 
اقتصاد  محيطی  به شرايط  توجه  پنجم:  درس
تعيين سرعت  در  مهم  از ضرورت های  كالن، يكی 
اصالحات اقتصادی است. درجه تحرك اقتصادی و نيز 
وضعيت تورم بايد با دقت مورد ارزيابی و پايش قرار 
گيرد. اقتصاد ايران در دو سال اخير، يكی از باالترين 
نرخ های تورم تاريخ خود و نيز جغرافيای جهان را 
درجه  به لحاظ  ديگر،  طرف  از  است.  كرده  تجربه 
تحرك اقتصادی، ركود سال 1391، يكی از عميق ترين 
ركود های ثبت شده در تاريخ عملكرد اقتصاد ايران بوده 
است. مجموعه شرايط محيطی اقتصاد كالن از نظر 
ركود و تورم، الزام افزايش ماليم قيمت ها را مورد تاكيد 

قرار می دهد. 
از  منتزع  نمی توان  اقتصاد  برای  ششم: درس
به ويژه  داد.  ارائه  بر آن راه حل  ساير حوزه های موثر 
در كشور ما، سياست و اقتصاد به شدت با يكديگر 
داخلی،  سياست  خارجی،  سياست  درهم تنيده اند. 
اقتصاد و فرهنگ نمی توانند هركدام مسير جداگانه خود 
را طی كنند. پرداختن به اين موضوع، مجال جداگانه 
درخور را می طلبد، اما يارانه يكی از مصاديق چگونگی 
پرداختن به مباحث چند بعدی است. پيش از اجرای 
صورت  انرژی  يارانه  يارانه ها،  هدفمندی  اول  فاز 
ضمنی داشت. تغييرات در فاز اول، در مسيری حركت 
كرد كه از شكل ضمنی خارج شده و صورت نقدی 
مستقيم به خود بگيرد. در حال حاضر، يارانه را هم 
در شكل ضمنی داريم و هم نقدی! وارد شدن يارانه 
نقدی دركنار يارانه ضمنی در زندگی جاری مردم و 
از  خانوارها  درآمد-هزينه  نظام  در  دو  اين  استقرار 
يكطرف و مشكالت عديده برآمده از آن مانند كسری 
بودجه بزرگ يارانه نقدی از طرف ديگر، موضوع را 
به مساله ای بسيار فراتر از يك مساله تك بعدی صرفا 
اقتصادی هرچند پيچيده تبديل كرده است. حل مساله 
يارانه، به عنوان اجتماعی ترين مساله اقتصادی، تنها از 
طريق محوريت قائل شدن برای آن و هماهنگ كردن 
ساير موضوعات ديگر تصميم گيری با آن امكان پذير 
است كه الزمه اين كار خارج كردن اين مساله از عرصه 
منازعات و رقابت های سياسی است. حل يك معضل 
بزرگ اقتصادی اجتماعی، در فضای منازعه آميز داخلی 
و خارجی و در فضای متفرق حوزه انديشه، بسيار 
دشوار است. سياستمداران و صاحب نظران دو گروهی 
هستند كه اگر عرصه فعاليتشان را تنها بر نقد متمركز 
كنند و به جای حوزه های ايجابی تنها به جنبه های سلبی 

بپردازند، پيشرفتی رخ نخواهد داد. 
درسهفتم: حل يك مساله بدون توجه به عوامل 
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ارائه تصویر از 
چشم انداز تحوالت 
آتی اقتصاد 
به ویژه در عرصه 
سیاست گذاری، 
یکی از وظایف 
مسلم دولت ها 
است. عدم ترسیم 
چشم انداز مناسب 
از برخی عالئم مهم 
اقتصادی، می تواند 
صاحبان سرمایه را 
به جای حركت در 
مسیر تولید كاال و 
خدمات، به سمت 
بازار دارایی هایی 
مانند ارز و طال 
یا خرید كاالهای 
بادوام سوق دهد

ايجاد كننده آن، غيرممكن است. منشا اصلی مشكل 
ديرينه بازار انرژی در اقتصاد ايران، استفاده از قيمت 
انرژی به عنوان ابزاری برای اعمال حمايت های اجتماعی 
و اعالم پايبندی به لوازم تحقق عدالت اجتماعی بوده 
است. دو اصل مهم در تئوری سياست گذاری مدت ها 
است كه در جهان به عنوان راهنمای عمل مورد استفاده 
برگن  تين  اصل  به عنوان  اول  اصل  می گيرد.  قرار 
شناخته می شود كه ناظر به رابطه ميان »تعداد اهداف« و 
»تعداد ابزار« در سياست گذاری است. اصل تين برگن 
می گويد: تعداد اهداف نمی تواند بيش از تعداد ابزار ها 
باشد؛ اما اصل دوم كه اصل ماندل ناميده می شود و 
نكته مورد تاكيد در اينجا است، بيان می كند كه حتی 
وقتی تعداد اهداف با تعداد ابزارها مساوی است، اينكه 
چه ابزاری، برای تحقق چه هدفی تخصيص پيدا كند، 
»تعيين كننده« است. ممكن است در اصطالح، ابزاری 
مشكالت  بزرگ ترين  از  يكی  »نخورد.«  هدفی  به 
سياست گذاری در اقتصاد ايران، نقض مكرر دو اصل 
يادشده است. به اين معنی كه معموال تعداد اهداف 
بسيار فراتر از تعداد ابزارها است و عالوه بر آن، در غالب 
موارد، تخصيص ابزار به اهداف به صورت نادرست 
انجام می شود. راز عدم دستيابی به اهداف وااليی كه 
معموال بسيار بر آنها تاكيد می شود و برای تحقق آنها 
هزينه های سنگينی پرداخت شده است نيز غالبا در عدم 
توجه به اين دو اصل مهم نهفته است. قيمت بنزين و 
نفت گاز و... ابزارهای تحقق عدالت اجتماعی نيستند؛ 
بنابراين تاكيد بر به كارگيری آنها برای تحقق اهدافی 
كه به آنها »نمی خورند«، تنها به فاصله گرفتن بيشتر از 
اهداف می انجامد. حامل های انرژی، محصوالتی مانند 
ساير محصوالت مورد استفاده خانوارها و بنگاه های 
اقتصادی هستند كه بايد بر اساس منطق حاكم بر بازار 
انرژی و مقتضيات آن مبادله شوند. نقش قيمت انرژی 
در اين بازار، برقراری تعادل در بازار آن است. اعمال 
حمايت از گروه های تعريف شده اجتماعی كه حتما هم 
ضروری است و حمايت از توليد كاالهای مشخص، 
بايد با به كارگيری ابزارهای خاص خود صورت گيرد. 
گره زدن بازار انرژی و اقتضائات آن با موضوع مهم 
حمايت از گروه های كم درآمد، به ضربه وارد آوردن 
به هردو هدف عدالت اجتماعی و كارآيی بازار انرژی 

منجر خواهد شد. 
درسهشتم: ارائه تصوير از چشم انداز تحوالت 
آتی اقتصاد به ويژه در عرصه سياست گذاری، يكی از 
وظايف مسلم دولت ها است. عدم ترسيم چشم انداز 
مناسب از برخی عالئم مهم اقتصادی، می تواند صاحبان 
سرمايه را به جای حركت در مسير توليد كاال و خدمات، 
به سمت بازار دارايی هايی مانند ارز و طال يا خريد 
افزايش  سياست  وقتی  دهد.  سوق  بادوام  كاالهای 
تدريجی قيمت ها انتخاب می شود، الزم است عالمت 
قيمت  تدريجی  افزايش  استمرار  مورد  در  »معتبری« 
انرژی داده شود تا خانوارها و صنعت، انگيزه كافی برای 
صرفه جويی پيدا كنند كه به دنبال آن، سرمايه گذاری 

در تجهيزات و تكنولوژی هايی كه منجر به افزايش 
پيدا  افزايش  می شود  انرژی  از  استفاده  در  بهره وری 
كند. ارائه تصوير جهت تغييرات قيمتی برای بازه های 
فراتر از يك سال، می تواند آثار ركودی حتی محدود 
افزايش قيمت انرژی را خنثی كند؛ بنابراين ضروری 
است تصويری »معتبر« از آينده بازار انرژی ارائه شود. 

درسنهم: حمايت از خانوار در مواجهه با افزايش 
قيمت ها امری ضروری است. شكل حمايت می تواند 
می تواند  نقدی  پرداخت  غير نقدی.  يا  باشد  نقدی 
فراگير باشد يا محدود به گروه هدف، مشروط باشد 
يا غير مشروط )مثال مشروط به عدم اعتياد سرپرست 
زمان دار  فرزندان(،  تحصيل  ترك  عدم  يا  خانوار 
باشد يا مستمر و باالخره آنكه فزاينده در طول زمان 
باشد يا كاهنده. البته يك قيد شايد بديهی ديگر هم 
هست آنكه، دارای بودجه متوازن باشد يا غير متوازن. 
تجربه كشورهايی كه پرداخت نقدی را اجرا كرده اند 
نشان می دهد كه پرداخت ها، محدود به گروه هدف، 
مشروط، زمان دار، كاهنده در طول زمان و مقيد قطعی 
به بودجه متوازن بوده است. تجربه اخير پرداخت نقدی 
در ايران را از اين نظر كه فراگير)و البته شايد بتوان گفت 
فوق فراگير از اين نظر كه جمعيت يارانه بگير در حال 
حاضر كمی بيش از جمعيت ثبت شده كشور است!(، 
غير مشروط، فزاينده در طول زمان )با افزايش جمعيت 
و عدم ثبت گروهی از فوت شدگان(، غير مقيد به زمان 
و باالخره با كسری بودجه قابل توجه است، می توان 
در نوع خود، منحصربه فرد دانست. تغيير رويكرد در 
ارائه خدمات  به  نقدی  از شكل  از خانوار،  حمايت 
عمومی و نيز اصالح روش پرداخت نقدی موجود به 
پرداخت غير فراگير، مشروط، زمان دار و كاهنده در طول 
زمان، خود به كاری دشوار و پيچيده، هم عرض افزايش 

قيمت حامل های انرژی، تبديل شده است.     
نشان می دهد  تجربه ساير كشورها  درسدهم: 
كه اصالحات قيمتی به دو شكل يكباره و تدريجی 
انجام شده كه هر يك دربردارنده نقاط قوت و ضعف 
به  قيمت ها، خود  يكباره  است. اصالح  قابل توجهی 
دو شكل متمايز قابل انجام است. اول، جهش بزرگ 
به گونه ای كه تطبيق قيمت ها به طور كامل اتفاق بيفتد 
و دوم، جهش قيمت در دو يا سه پله. تفكيك اخير 
برای شرايطی مانند اقتصاد ايران به لحاظ وجود شكاف 
بزرگ قيمتی با قيمت های هدف، بسيار ضروری و مهم 
است. مهم ترين نقطه قوت افزايش جهشی قيمت ها 
قيمت ها  عالمت دهی  »كامل«  تصحيح  می توان  را 
جديد،  قيمت های  اساس  بر  سرمايه گذاران  دانست. 
اصالح تكنولوژی را در دستور كار قرار می دهند و از 
همه مهم تر اينكه تغيير قيمت ها از حالت يك مساله 
برای  را  فرصت  و  شده  خارج  زمان بر  و  فرسايشی 
يكباره  افزايش  می كند.  باز  ديگر  تصميم گيری های 
قيمت به منظور تطبيق كامل قيمت ها در كشور ما با 
توجه به ابعاد شكاف قيمتی و نيز با توجه به وجود 
شرايط تحريم و محدوديت بنگاه ها در دسترسی به 

در  بنابراين  است؛  منتفی  جايگزين  تكنولوژی های 
مورد استراتژی اصالح قيمت ها، می توان دو حالت: 
)1(: افزايش جهشی در دو يا سه پله و )2(: افزايش با 
شيب ماليم؛ اما مستمر را با هم مقايسه كرد. از آنجا كه 
افزايش در مقياس بزرگ قيمت ها در كوتاه مدت امكان 
بسيار محدودی برای كاهش مصرف فراهم می كند، 
در  است.  همراه  رفاه  زياد  كاهش  با  معمول  به طور 
مقابل، عدم امكان كاهش مصرف در كوتاه مدت، باعث 
می شود كه درآمدهای دولت تقريبا متناسب با افزايش 
قيمت ها افزايش پيدا كند. در چنين شرايطی امكان 
پرداخت جبران نقدی به منظور كاهش يا حتی حذف 
اثرات نامطلوب رفاهی خانوارها فراهم می شود. افزايش 
جهشی قيمت ها به ويژه در شرايطی كه ساختار توليد در 
نتيجه استمرار عرضه ارزان انرژی به شدت انرژی بر 
است، فشار هزينه ای سنگينی را به بنگاه های اقتصادی 
وارد می كند. پرداخت نقدی به خانوارها می تواند از 
كاالهای  توليدكننده  بنگاه های  درآمد  افزايش  طريق 
اما  بنگاه ها شود؛  اين  از ورشكستگی  مانع  مصرفی، 
بنگاه های توليدكننده كاالهای واسطه ای و سرمايه ای كه 
منابع مالی خود را عمدتا از طريق فروش محصوالت 
خود به بنگاه های توليدكننده كاالهای مصرفی تامين 
می كنند، تحت فشار های سنگين مالی قرار خواهند 
طبيعی  تاخير  نتوانند  مالی  نهاد های  اگر  كه  گرفت 
موجود در اين فرآيند را پوشش دهند، با مشكالت 
جدی در ادامه فعاليت مواجه می شوند كه حاصل آن 
بنابراين  با تورم سنگين باشد؛  می تواند ركود همراه 
كاركرد مناسب نهادهای مالی يك شرط تعيين كننده در 
انتخاب استراتژی شوك قيمتی است. شرط مهم دوم، 
وجود زير ساخت های مناسب سياسی برای احتراز از 
به كارگيری يارانه های نقدی به منظور تحقق اهدافی غير از 
جبران قدرت خريد ناشی از افزايش قيمت ها است. به 
عبارت ديگر، از يارانه های نقدی به عنوان ابزاری برای 

تامين رضايت مقطعی خانوارها استفاده نشود و... 
از وضعيت  پيش شرط سوم، وجود حداقلی 
زمينه ای اقتصاد كالن از نظر ركود و تورم 
است. شواهد تاريخی و واقعيت های عينی 
نشان می دهند كه اين پيش شرط ها در اقتصاد 
ايران فراهم نيستند. اقتصاد بانك محور ايران، 
غالب  در  گذشته  متمادی  سال های  طی 

زمان ها دچار مشكل سركوب مالی بوده 
و نتوانسته به نحو مناسبی تامين كننده 

منابع موردنياز فعاليت های توليدی 
باشد؛ بنابراين پيش نياز های ايفای 
در  بانكی  نظام  جبرانی  نقش 
تامين مالی متناسب با شوك های 
از  نيست.  فراهم  قيمتی  بزرگ 

يارانه  پرداخت  طرف ديگر، تجربه 
بودجه  كسری  و  خانوارها  به  نقدی 

قابل توجه آن نيز نشان می دهد كه به كارگيری 
يارانه نقدی به عنوان ابزاری در جهت تامين اهداف 
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 قیمت انرژی مانند 
دیگر قیمت ها، 

ابزاری نامناسب 
برای تحقق عدالت 

اجتماعی است. 
قیمت انرژی با 
منطق اقتصادی 

و به عنوان عامل 
برقرار كننده تعادل 

در بازار انرژی 
موضوعیت 

پیدا می كند. 
به كارگیری این 

قیمت ها به عنوان 
ابزاری برای مقابله 

با فقر و بهبود 
توزیع درآمد نه 

تنها به ناكارآیی 
هرچه بیشتر 

بازار انرژی دامن 
می زند

سياستمداران، محتمل است و امكان اعمال پيشگيری از 
بروز چنين پديده هايی در ساختار نهادی كشور وجود 
كه اصالح  نتيجه گرفت  در مجموع می توان  ندارد. 
قيمت انرژی در قالب اعمال چند جهش بزرگ، به ويژه 
در شرايطی كه وضعيت زمينه ای اقتصاد از نظر رفاه 
پيشينی خانوارها و شرايط اقتصاد كالن، مساعد نيست، 
به طور منطقی نمی تواند توصيه شود. با توجه به آنچه 
باقيمانده در شرايط موجود،  تنها گزينه  مطرح شد، 
افزايش قيمت ها با شيب ماليم، اما به صورت مستمر 
است، از اين رو، ضروری است سياست اصالح قيمت 
حامل های انرژی به صورت تدريجی و با شيب ماليم، 
منتهی به صورت مداوم و برای دوره زمانی در حدود 
پنج سال انجام پذيرد تا به اين ترتيب و در اين شرايط 
نامناسب اقتصادی، هم اصالحات قيمتی صورت گرفته 
و هم شوك جديدی بر اقتصاد وارد نشود. همچنين 
ضروری است برنامه تغييرات در نظر گرفته شده برای 
سال های آينده نيز به صورت شفاف در اختيار مردم و 
فعاالن اقتصادی قرار گيرد تا فرصت برنامه ريزی برای 
اصالح رويه مصرف انرژی برای سال های آينده را پيدا 
كنند. به اين ترتيب هم هدف اصالح قيمتی و هم هدف 
اصالح مصرف حامل های انرژی حاصل خواهد شد. 
ضمن آنكه در اين شرايط نامناسب اقتصادی، زمينه 

بروز شوك های جديد نيز ايجاد نشده است. 
را  زير  نتايج  می توان  شد  ذكر  آنچه  مجموع  از 

به دست آورد: 
1. به داليل متعدد، از قبيل باال بودن شدت انرژی، 

گسترده  قاچاق  محيط زيست،  قابل توجه  آلودگی 
سوخت و ضعف مفرط مالی شركت های توليدكننده 
با چالش  را  انرژی موردنياز كشور  تامين  انرژی كه 
قيمت حامل های  افزايش  است،  كرده  مواجه  جدی 

انرژی اجتناب ناپذير است. 
بر  مستقيم  اثر  كالن،  اقتصاد  محيطی  شرايط   .2
چگونگی انتخاب شتاب افزايش قيمت انرژی دارد. 
باالی  مثال، در شرايط ركود عميق و تورم  به عنوان 
موجود اقتصاد، به ناچار شتاب افزايش بايد ماليم باشد 
كه به طور طبيعی الزام بعدی آن، استمرار اين تغييرات 
ماليم در آينده خواهد بود. سوی ديگر ارتباط اين است 
كه اثربخش بودن افزايش قيمت انرژی در گرو آن است 
كه اين تغيير قيمت همراه با سياست های مكمل اقتصاد 
كالن از قبيل ارتقای توان اعطای تسهيالت بانك ها، 
با هدف تشويق  مالی  و  تجاری  اتخاذ سياست های 
بهره وری  به  منجر  كه  تكنولوژی هايی  به كارگيری 
بيشتر انرژی می شود، اتخاذ سياست های مالی و پولی 
كنترل كننده تورم و ثبات بخش بازار ارز و در پيش گرفتن 
جهت گيری های مناسب توليد و سرمايه گذاری است. 
تحقق اين شرايط نيازمند سياست گذاری های پولی، 
مالی، ارزی و تجاری از يك طرف و در نظر گرفتن 
ساير مولفه های سياسی اثر گذار بر اقتصاد مانند سياست 

خارجی و سياست داخلی، از طرف ديگر است. 
3. قيمت انرژی مانند ديگر قيمت ها، ابزاری نامناسب 
برای تحقق عدالت اجتماعی است. قيمت انرژی با 
منطق اقتصادی و به عنوان عامل برقرار كننده تعادل در 
بازار انرژی موضوعيت پيدا می كند. به كارگيری اين 
قيمت ها به عنوان ابزاری برای مقابله با فقر و بهبود توزيع 
درآمد نه تنها به ناكارآيی هرچه بيشتر بازار انرژی دامن 
می زند؛ بلكه به جای بهبود فقر و توزيع درآمد، به 

هرچه رانتی تر شدن اقتصاد و دورترشدن 
اجتماعی  عدالت  اهداف  از 

اين چنين بوده  نيز  تابه حال  می انجامد. همان طور كه 
است. 

سياست هايی  با  بايد  را  انرژی  قيمت  افزايش   .4
به منظور جبران آثار كاهش قدرت خريد خانوارها و 
هزينه بنگاه های توليدكننده همراه كرد. اين جبران اگر 
درست طراحی نشود، می تواند خود منشأ اختالالتی 
جديد و مشكالتی حتی در ابعاد بزرگ تر از مساله اصلی 
شود. در فاز اول، پرداخت يارانه نقدی در ابعادی بسيار 
فراتر از درآمد ايجاد شده، منشا مشكالتی بزرگ شد كه 
آشفتگی مالی صنعت انرژی و فشار بر بودجه عمومی 
و درنتيجه كاهش منابع قابل تخصيص به فعاليت های 
اصلی دولت را در پی داشت. اين آشفتگی و فشار، 
پرداخت  مجدد  تنظيم  فراوان  دشواری های  به دليل 
اثرات  يافت و  ادامه خواهد  تا مدت ها  به خانوارها، 
نامطلوب آن بر نظام مالی دولت، شركت های انرژی و 

نيز اهداف بازار انرژی همچنان تداوم خواهد داشت. 
5. بازار انرژی در اقتصاد ايران بازاری آسيب ديده 
انديشانه  مصلحت  و  متضاد  متعدد  سياست های  از 
غير علمی و سياسی است. به رغم آنكه كاالها و خدمات 
بودجه  در  بيشتری  بسيار  سهم  مسكن،  مانند  ديگر 
خانوار دارند و با نوسانات و تغييرات بزرگ با آثار 
رفاهی به مراتب بزرگ تر از بخش انرژی مواجه بوده اند، 
اما حساسيتی كه از سوی سياست گذاران نسبت به 
بازار انرژی نشان داده شده در مقايسه با ساير كاالها 
و خدمات، بی نظير است و اين بخش را در دورترين 
علمی  و  كارشناسی  رويكردهای  به  نسبت  فاصله 
انرژی در كشور ما شايد تنها  قرارداده است. بخش 
بخشی است كه مسئوالن مستقيم آن، كمترين نقش را 
در هدايت مالی و اقتصادی آن ايفا می كنند. هنوز مجال 
و فرصت مناسب برای انجام اصالحات عميق مطلوب 
در اين بخش فراهم نشده و اعمال اصالحات اساسی 

جاری هرچند اجتناب ناپذير، اما ناكافی اند. 

اله
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زمانی كه دانش 
آكادمیک نیروی 
انسانی مرتبط با 
حقوق آب از جمله 
نیروهای بخشی 
شامل كارشناسان 
و مدیران حقوقی و 
نیروهای فرابخشی 
شامل قضات، 
دادستان ها، 

وكال، استادان، 
كارشناسان رسمی 
دادگستری و... 
صرفا محدود 
و منحصر به 
دوره چهارساله 
كارشناسی حقوق 
باشد، نباید 
انتظار معجزه در 
عرصه های اداری، 
قضایی، اجرایی، 
آموزشی، تقنینی 
و... حقوق آب 
و دستیابی به 
اهداف كالن ملی و 
منطقه ای بخش آب 
را داشته باشیم

با توجه به اهميت راهبردی و جايگاه موثر حقوق 
و  برنامه ها  پيشبرد  بخشی،  اهداف  به  نيل  در  آب 
مديريت بحران ها، به نظر می رسد تاكنون در سطح 
در  حقوقی  متخصص  نيروی  تربيت  مقوله  كشور، 
مقاطع كارشناسی ارشد و دكترای حقوق آب، مورد 
توجه كافی قرار نداشته است. از همين رو و با درك 
اهميت اين موضوع، با صدور حكمی از سوی معاون 
تحقيقات و منابع انسانی وزير نيرو، مدير كل دفتر 
حفظ  با  ايران  آب  منابع  مديريت  شركت  حقوقی 
سمت به عنوان »مجری راه اندازی رشته حقوق آب 
در دانشگاه های كشور« منصوب شد.در حكم مهندس 
»علی اكبر مهاجری« خطاب به دكتر  غالمرضا مدنيان 
آمده است: »بر اساس نامه شماره 92/100/13696 به 
تاريخ 1392/8/12 شركت مديريت منابع آب ايران 
و دستور وزير محترم نيرو مبنی بر ضرورت ايجاد و 
راه اندازی مقاطع كارشناسی ارشد و دكترای حقوق 
آب در سطح دانشگاه های كشور و نظر به اهميت 
مسائل حقوقی آب و رشد سريع تحوالت حقوقی 
مرتبط در اين زمينه در عرصه داخلی و خارجی و 
اتخاذ هماهنگی الزم با بخش آموزش عالی كشور، 
مجری  عنوان  به  را  جنابعالی  ابالغ  اين  موجب  به 
دانشگاه های  سطح  در  آب  حقوق  رشته  راه اندازی 

كشور منصوب می نمايم.«
در ادامه اين حكم انتصاب آمده است: »مقتضی 
است با همكاری معاونت های ذيربط وزارت نيرو، 
آموزشی  موسسات  و  تخصصی  مادر  شركت های 
و  تحقيقات  آموزش،  دفتر  نظارت  تحت  و  وابسته 
فناوری وزارت نيرو، نسبت به انجام »پيگيری تدوين 
و  ارشد  كارشناسی  رشته  درسی  برنامه  تصويب  و 
آن  درج  و  ذيصالح  مراجع  در  آب  دكترای حقوق 
در دفترچه های كنكور سراسری دانشگاه ها« و »تهيه 
برای  آب  حقوق  مدت  كوتاه  آموزشی  پودمان های 
ارتقای دانش و مهارت كارشناسان و مديران حقوقی 
شركت های آب و آب و فاضالب«، ظرف مدت 6 
مدير كل  مدنيان،  اهتمام ورزيد.«دكتر غالمرضا  ماه 
در  ايران،  آب  منابع  مديريت  شركت  حقوقی  دفتر 
گفتگويی با خبرنگار شبكه خبری آب ايران در اين 
باره گفت: يكی از مشخصه های اصلی و تاثيرگذار بر 

توسعه و پيشرفت هر بخش، ارائه آموزش های الزم، 
كاربردی و مستمر به نيروی انسانی مرتبط با آن بخش 
است و هر چه سطح كمی و كيفی اين آموزش ها 
باالتر باشد، خروجی مطلوب تر و پربارتری برای آن 
بخش به دنبال خواهد داشت.وی در ادامه گفت: از 
اين رو، وزير نيرو با صدور دستور وي ژه ای خطاب به 
معاون تحقيقات و منابع انسانی، خواستار راه اندازی و 
تصويب رشته حقوق آب در نظام دانشگاهی كشور 
شده اند. مدنيان سپس گفت: در مذاكرات صورت 
گرفته با معاون حقوقی رئيس جمهور، خانم دكتر امين 
زاده، ايشان نيز با تاكيد بر لزوم توجه به مقوله حقوقی 
آب، قول همكاری و مساعدت در اين زمينه را داده 
با وجود احساس شديد كشور به اين  بنابراين  اند. 
رشته، وزارت نيرو مصمم است كه با تعامل شايسته با 

مبادی ذيربط، اين رشته را راه اندازی كند.
مجری راه اندازی رشته حقوق آب در دانشگاه های 
كشور در ادامه گفت: زمانی كه دانش آكادميك نيروی 
انسانی مرتبط با حقوق آب از جمله نيروهای بخشی 
نيروهای  و  حقوقی  مديران  و  كارشناسان  شامل 
استادان،  دادستان ها، وكال،  فرابخشی شامل قضات، 
و  محدود  و... صرفا  دادگستری  رسمی  كارشناسان 
منحصر به دوره چهارساله كارشناسی حقوق باشد، 
قضايی،  اداری،  عرصه های  در  معجزه  انتظار  نبايد 
اجرايی، آموزشی، تقنينی و... حقوق آب و دستيابی 
به اهداف كالن ملی و منطقه ای بخش آب را داشته 
باشيم. مدنيان درباره ضرورت راه اندازی رشته حقوق 
آب گفت: در صورتی كه نظام آموزش عالی كشور 
نسبت به تأسيس و راه اندازی مقاطع كارشناسی ارشد 
و دكترای حقوق آب و آموزش نيروها و كارشناسان 
حقوقی شاغل در صنعت آب و ساير حقوقدانانی كه 
حسب شغل و وظيفه خود بر مسند مشاغل مرتبط 
و  مستقيم  آنان  تصميمات  و  نشسته  آب  با حقوق 
غيرمستقيم بر فعاليت بخش آب كشور تاثير می گذارد، 
اين نيروها، توانايی حل و فصل  اقدام كند، مطمئناً 
چالش ها و مشكالت متعدد فعلی موجود در صنعت 
را چه در عرصه داخلی و چه در سطوح منطقه ای 
به ويژه در حوضه های آبی مرزی و  بين المللی و  و 

مشترك، خواهند داشت. 

آب  حقوق  مباحث  وقتی  طرفی،  از  افزود:  وی 
شود،  مطرح  كشور  عالی  آموزش  باالی  مقاطع  در 
و  معضالت  مباحث،  اين  مكرر  طرح  رهگذر  از 
چالش های موجود حقوقی در اين بخش، نقد شده 
و با بررسی دائم قوانين، مقررات و تئوری های حقوق 
آب در اين مقاطع تحصيلی، به مرور شاهد توليد افكار 
و انديشه های نو و تأليف كتاب ها و مقاالت بوده و در 
نتيجه خأل ها و نواقص، رفع شده و تدوين و تصويب 
قوانين پويا وكارآمد  يا اصالح قوانين مناسب را در 
شركت  حقوقی  دفتر  كل  مدير  داشت.  خواهد  پی 
مديريت منابع آب ايران سپس اظهار كرد: با چنين 
رويكردی، شاهد ارتقای جايگاه دانش حقوق آب در 
ميان جامعه حقوقی كشور و ظهور و بروز متفكران 
و انديشمندان نوظهور در عرصه حقوق آب كشور 
خواهيم بود.مدنيان سپس به راه اندازی رشته حقوق 
مرتبط با فعاليت های سازمان های تخصصی در كشور 
اشاره كرد و گفت: هم اكنون ساير بخش های اجرايی 
كشور خيلی زودتر از بخش آب، اين قبيل نيازهای 
علمی خود را احساس و مبادرت به رفع آن كرده 
اند؛ از آن جمله می توان به برقراری مقطع كارشناسی 
ارشد در رشته های حقوق نفت و گاز، محيط زيست، 
حمل ونقل، ارتباطات، مالكيت فكری، ادبی و هنری، 
امور اقتصادی، امور سردفتری، ثبت اسناد و امالك 
دارد  ضرورت  بنابراين  افزود:  كرد.وی  اشاره  و... 
جدی  اقدامات  خصوص  اين  در  نيز  آب  بخش 
دستور  در  الزم  نتيجه  حصول  تا  را  پيگيرانه ای  و 
مهم  گفت:  ادامه  در  مدنيان  باشد.  داشته  خود  كار 
با توجه صدور ابالغ برای  ترين برنامه عملياتی ما 
راه اندازی اين رشته در سطوح تحصيالت تكميلی، 
عالوه بر تدوين سرفصل های مرتبط، ايجاد همگرايی 
با مجموعه دانشگاهی است تا به ياری خداوند در 
اسرع وقت، اين رشته به تصويب مراجع صالحيت دار 
رسيده و موجبات فراخوان اولين دوره اين رشته در 
نظام آموزش عالی كشور فراهم شود.وی در پايان از 
جامعه حقوقی و عالقه مندان به مباحث حقوقی آب 
درخواست كرد: ايده ها و نظرات خود را برای غنای 
اين رشته نوپای حقوقی، به دبيرخانه شركت مديريت 

منابع آب ايران بفرستند.

با انتخاب مجري از سوي معاون تحقيقات و منابع انسانی وزير نيرو صورت مي گيرد

ن ن
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وعده هاي وزير نفت در نوزدهمين
نمايشگاه بين المللی نفت ، گاز، پااليش و پتروشيمی

نفس ها در سينه حبس شده بود تا بيژن نامدار زنگنه 
انرژي  و  گاز  نفت و  از صنعت  از سال ها دوري  بعد 
ايران، در افتتاحيه نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمی و نخستين دوره اين نمايشگاه 
در دولت يازدهم، لب به سخن گشايد.همان نخستين 
جمله هاي زنگنه كافي بود تا جمعيت ساكت،به ناگاه 
محوطه  تمامي  كف،  و  سوت  صداي  و  شود  منفجر 
اين دوره  بگيرد. در  فرا  را  تهران  بين المللي  نمايشگاه 
قبل  مدت ها  از  پيشين،  فضاسازي هاي  كه  نمايشگاه 
انتظارهاي زيادي را در خصوص تفاوت در كميت و 
كيفيت آن در بين فعالين صنعت نفت و گاز برانگيخته 
بر  تاكيد  با  نمايشگاه  اين  افتتاحيه  در  نفت  بود، وزير 
اين كه صنعت نفت ايران ثابت كرده است در سخت ترين 
شرايط و جاده های سنگالخی به راه خود ادامه می دهد، 
مسير  در  انسان  می كند  حكم  سليم  عقل  كرد:  تاكيد 
ساخت و بدون مانع به راه خود ادامه دهد و به همين 
منظور شر تحريم را از سر مردم كم خواهيم كرد.  او 
با تاكيد بر برنامه های توسعه ای صنعت نفت گفت: تمام 
برنامه های در نظر گرفته شده از سوی دولت يازدهم با 
احتساب اين است كه شرايط تحريم ادامه داشته باشد 
و اين گونه نيست كه برخی معتقدند ما برنامه هايمان را 
برای پس از تحريم آماده كرده ايم اما عقل حكم می كند به 
دنبال برطرف كردن تحريم ها باشيم تا در مسيری هموار 
برنامه های خود را پياده كنيم. وی با تاكيد بر عزم جدی 
اين وزارتخانه برای شفاف شدن معامالت و مناقصات 
نفتی گفت: به عنوان وزير نفت تضمين می كنيم هر كس 
شرافتمندانه وارد عرصه شود از او حمايت می كنم و 
با شفاف كردن عرصه رقابت به دنبال برچيدن بساط 
رانت خواری در صنعت نفت هستيم. وزير نفت در ادامه 
وعده هايی برای صنعت نفت داد وبا اشاره به وضعيت 
فاز  اظهار كرد: 17  پارس جنوبی  ساخت مجتمع های 
از مجموع مجتمع های در دست احداث پارس  ديگر 
جنوبی تا سه سال و نيم ديگر تمام می شود و هفت فاز 
از اين طرح تا دو سال بعد تمام خواهد شد. وی با بيان 
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وزیر نفت در افتتاحیه 
این نمایشگاه با 
تاكید بر این كه 

صنعت نفت ایران 
ثابت كرده است 

در سخت ترین 
شرایط و جاده های 

سنگالخی به راه خود 
ادامه می دهد، تاكید 

كرد: عقل سلیم حکم 
می كند انسان در 

مسیر ساخت و بدون 
مانع به راه خود 

ادامه دهد و به همین 
منظور شر تحریم 
را از سر مردم كم 

خواهیم كرد

حضور مشترك فراب و نارديس در نمايشگاه نوزدهم

ت
نت س ي
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در تمام مدت چهار 
روزه برگزاري 
نوزدهمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و 
پتروشیمی، جلسات 
متعددي با مسئولین 
و مدیران و 
كارفرمایان فراب و 
ناردیس و همچنین 
مدیران و نمایندگان 
شركت هاي داخلي 
و خارجي، در غرفه 
فراب و ناردیس 
برگزار گردید

اين كه فعاليت هايی در بخش حفاری و درون چاهی، 
اتصاالت و خدمات جنبی در حال انجام است، گفت: 
ما ايرانی ها می توانيم بزرگ ترين كارها را انجام دهيم، 
ميليون  به يك  نزديك  آينده  تا چهار سال  چرا كه 
بشكه نفت در ميادين مشترك توليد خواهيم كرد. 
وزير نفت با بيان اين كه چه بخش خصوصی و چه 
بخش پيمانكاری نيازمند سرمايه گذاری است، گفت: 
اين واحد ها به قسمت های كوچك تقسيم شده تا 
همه بخش های خصوصی بتوانند با دريافت وام از 
صندوق توسعه در اين زمينه فعاليت كنند. زنگنه با 
بيان اين كه امسال طرح بهينه سازی مصرف سوخت 
به مجلس ارائه شد، افزود: انتظار داريم بند »ق« كه 
قانون بوده امسال تا سقف 100 ميليارد  در تبصره 
دالر برای بهينه سازی مصرف سوخت صرف شود 
شده  گرفته  تبصره  اين  مجوز  حاضر  حال  در  كه 
است، اما نيازمند سرمايه گذاری و تامين هزينه ها از 
سوی بخش درآمد هاست. وی افزود: ميزان مصرف 
گاز در طول سال بين هزار تا 1200 مترمكعب است 
كه در برخی موارد در زمستان نيز مصرف افزايش 
می يابد، اما اگر دولت بتواند با مردم همكاری كرده 
و بخاری های با مصرف بهينه عرضه كند می توان تا 
حداقل 600 مترمكعب گاز در هر سال صرفه جويی 
به  بخاری ها  اين  ارائه   كرد:  تصريح  زنگنه  كرد. 
مردم به گونه ای خواهد بود كه بخاری های حداقل 
300 هزار تومانی با مبلغ 40 تا 50 هزار تومان به 
مردم ارائه شود. وزير نفت نتيجه  اين امر را كاهش 
مصرف گاز طبيعی و كم شدن هزينه ميزان گاز برای 
پرداخت هزينه سوخت عنوان كرد. وی افزود: تمام 
ناوگان حمل ونقل كشور می توانند در چارچوب اين 
بهينه سازی عمل كنند و حمل ونقل عمومی و شهری 
بايد برای مصرف سوخت اصالح شود. زنگنه تاكيد 
كرد: در حال حاضر 10 ميليون مترمكعب نفت مايع 

صرف گرمايش شهرهای كشور می شود و منتظريم 
پيشنهاداتی از سوی مسئوالن به وزارت نفت برسد. 
زنگنه تاكيد كرد: همه با هم می توانيم پيشران اين 
پيشرفت  راه های  همچنين  و  باشيم  بزرگ  صنعت 
در  چه  و  بورس  در  چه  انرژی  و  نفت  صنعت 
راه های ديگر توسعه يابد. در ادامه وزير نفت تاكيد 
نفت  توليد داخلی و فروش  به  از كسانی كه  كرد: 
اما از كسانی كه به  كمك می كنند حمايت می كنم 

رانت خواری دامن می زنند هيچ حمايتی نمی كنم. 

مديران و كارفرمايان صنعت نفت
 در غرفه فراب و نارديس

نوزدهمين  برگزاري  روزه  چهار  مدت  تمام  در 
نمايشگاه بين المللی نفت، گاز، پااليش و پتروشيمی، 
جلسات متعددي با مسئولين و مديران و كارفرمايان 
نمايندگان  و  مديران  همچنين  و  نارديس  و  فراب 
شركت هاي داخلي و خارجي، در غرفه فراب و نارديس 

برگزار گرديد. گفتگوي آقاي مهندس بيژن زنگنه با 
مديران ارشد شركت نارديس و همچنين حضور آقاي 
مهندس جوادي رييس شركت ملي نفت ايران، آقاي 
دكتر حسيني معاون مهندسي وزارت نفت، دكتر اميري 
خامكاني عضو كميسيون انرژي مجلس، مهندس كريمي 
مديرعامل  شيري  مهندس  مركزي،  نفت  مديرعامل 
هلدينگ سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي سازمان 
تامين اجتماعي و بسياري از مديران ارشد كارفرماهاي 
نيز  نارديس و  پروژه هاي جاري و در دست مذاكره 
مديران شركت هاي بزرگ داخلي و خارجي، از نكات 

قابل توجه اين نمايشگاه بود.

نمايشگاه نفت تهران فرصتی 
برای جذب شركت های بزرگ نفتی 

گزارشی  انتشار  با  پرس  فرانس  خبری  آژانس 
اشاره  و  تهران  در  نفت  نوزدهم  نمايشگاه  درباره 
جذب  از  آن  در  خارجی  شركت   600 حضور  به 
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با توجه به گزارش 
مقامات رسمی، از 
میان 600 شركت 
خارجی حاضر در 

نمایشگاه بین المللی 
نفت وگاز ایران، 

شركت توتال 
فرانسه و زیمنس 
آلمان هم حضور 

داشتند. با توجه به 
اظهارات سخنگوی 

وزارت نفت، اكبر 
نعمت الهی این تعداد 

از شركت كنندگان 
خارجی، سه برابر 
تعداد آن در سال 

گذشته است و 1200 
شركت ایراني نیز در 
این نمایشگاه حضور 

دارند

شركت های بزرگ نفتی از سوی ايران خبر داد. در 
ذخاير  دارا بودن  با  ايران  است:  آمده  گزارش  اين 
گسترده  نفت و گاز كه اساس اقتصاد ايران را تشكيل 
می دهد، همچنان با تحريم های اروپا و آمريكا كه از 
بانكداری  سيستم  و  انرژی  صنعت  بر   2012 سال 
تحميل شده، دست و پنجه نرم می كند. شركت های 
بزرگ انرژی دنيا از سال 2012 با توجه به تحريم های 
محدود كردن  دنبال  به  آمده  وجود  به  اقتصادی 
فعاليت های هسته ای ايران، از هرگونه فعاليت تجاری 
با ايران بازداشته شدند. اما از زمان اجرايی شدن توافق 
اوليه  ايران و گروه 1+5 متشكل از انگليس، چين، 
فرانسه، روسيه، آمريكا و آلمان در ماه ژانويه به ايران 
اجازه داده شده تا صادرات نفت خود را در سطح 

1.2 ميليون بشكه در روز حفظ كند. 
پيش از اعمال تحريم ها و در اواخر 2011 ايران 
می كرد.  نفت خام صادر  بشكه  ميليون  روزانه 2.5 
عالوه بر اين رييس جمهور و وزير نفت در ماه های 

همكاری  در صورت  ايران  كه  كرده اند  اعالم  اخير 
با شركت های خارجی قادر به استفاده از سرمايه و 

تكنولوژی آنها خواهد بود.
با توجه به گزارش مقامات رسمی، از ميان 600 
شركت خارجی حاضر در نمايشگاه بين المللی نفت 
وگاز ايران، شركت توتال فرانسه و زيمنس آلمان هم 
حضور داشتند. با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت 
نفت، اكبر نعمت الهی اين تعداد از شركت كنندگان 
است  در سال گذشته  آن  تعداد  برابر  خارجی، سه 
و 1200 شركت ايراني نيز در اين نمايشگاه حضور 
از  پرس  فرانس  خبری  آژانس  گزارش  به  دارند. 
اميدواری های  ايران،  در  نفت  بين المللی  نمايشگاه 
زيادی برای بازگشت شركت های خارجی به ايران 
در حجم گسترده وجود دارد و با توجه به حضور 
پررنگ شركت های حاضر در اين دوره، می توان به 
قرار داد های  انعقاد  برای  بهتری  فضای  فراهم شدن 

مشترك در آينده اميدوار بود. 

افزايش 3 برابري تعداد شركتهای 
خارجی در نمايشگاه نفت و گاز امسال 

در  انرژی  حوزه  ابرقدرت های  از  يكی  ايران 
جهان با ذخاير عظيم نفت و گاز است كه پتانسيل 
سرمايه گذاری 50 ميليارد دالری بازار انرژی در اين 
كشور برای كوتاه مدت وجود دارد.  به گزارش پرس 
تغيير وضعيت سياسی،  به  با توجه  اكنون  تی وی، 
خارجی  نفتی  شركت های  بازگشت  شاهد  ايران 
است.  ايران بزرگترين ذخاير نفت و گاز جهان را 
در اختيار دارد و اما صنعت نفت ايران از سال 2012 
با تحريم های سخت كشورهای غربی مواجه شده 
است. با توافق هسته ای ماه اوت گمانه زنی ها برای 
لغو تحريم های ايران باال گرفته و نمايشگاه نفت و 
گاز تهران يكی از نشانه های رونق صنعت نفت ايران 
است. نمايشگاه نفت تهران كه بزرگترين رخداد نفتی 
افزايش حضور  شاهد  می آيد،  به حساب  ايران  در 
شركتهای خارجی است و تعداد شركتهای خارجی 
حاضر در اين نمايشگاه نسبت به سال قبل سه برابر 
شده است.  مسئوالن برگزاری نمايشگاه گفتند: 600 
شركت خارجی در نمايشگاه امسال حضور دارند در 
حاليكه در نمايشگاه سال گذشته تنها 195 شركت 
خارجی حضور داشتند.  دو گروه اصلی از شركتهای 
خارجی در نمايشگاه امسال حضور يافته اند كه يك 
دسته شركتهايی هستند كه برای اولين بار به ايران 
آمده اند و گروه دوم آنهايی هستند كه پيشتر در ايران 
كار كرده اند يا آنهايی كه هرگز ايران را ترك نكرده اند 
و به دنبال افزايش سهم خود در بازار ايران هستند. اما 
وقفه در حضور شركتهای خارجی در ايران به توسعه 
استراليا،  انگليس،  صنعت داخلی منجر شده است. 
اتريش، آلمان، بلژيك، آلبانی، الجزاير، كانادا، آمريكا، 
چين، فرانسه، هند، هنگ كنگ، عراق، ايتاليا، ژاپن، 
رومانی،  لهستان،  مالزی،  شمالی،  كره  كره جنوبی، 
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وقتی وزیر نفت از 
اقدامات صورت 
گرفته و نفت 
ملی صحبت كرد 
حاضرین در سالن 
افتتاحیه نوزدهمین 
نمایشگاه بین المللی 
نفت ، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی كف زدند 
و رضایت خود را 
بارها اینگونه اعالم 
كردند. هنگامی 
كه زنگنه درباره 
اقدامات صورت 
گرفته در مراسم 
افتتاحیه صحبت 
می كرد به فعالیت و 
ابتکار ایرانیان اشاره 
كرد و گفت:  »از شر 
تحریم ها نجات 
پیدا می كنیم چرا 
كه ما از سنگالخ ها 
و صخره ها عبور 
كردیم و توانستیم 
خود را به جهانیان 
نشان دهیم« كه در 
این میان حاضران 
در سالن وزیر نفت 
را با تشویق های 
خود همراهی كردند

تايلند،  تايوان،  سوئيس،  اسپانيا،  سنگاپور،  روسيه، 
تركيه، امارات متحده عربی، اوكراين و افغانستان از 
جمله كشورهايی هستند كه توانمندی های خود را 
در اين دوره از نمايشگاه در معرض ديد كارشناسان 

صنعت نفت قرار دادند.

تقويت توان داخلي در نمايشگاه نوزدهم 
نعمت الهي مدير نوزدهمين نمايشگاه بين المللي 
نمايشگاه  از  پتروشيمي  و  پااليش  گاز،  نفت، 
براي  ارزشمند  فرصتي  عنوان  به  نفت  بين المللي 
در  تر  فعال  حضور  شايسته  كه  ايراني  صنعتگران 
عرصه هاي جهاني هستند، ياد كرد و گفت: كمك به 
تقويت توان ساخت داخل از طريق تبادل اطالعات 
و  پااليش  گاز،  نفت،  صنعتگران  آشنايي  و  فني 
علمي  صنعتي،  نوين  دستاوردهاي  با  پتروشيمي 
است.  نمايشگاه  اين  اهداف  جمله  از  پژوهشي،  و 
معتبر خارجي  كرد: حضور شركت هاي  تاكيد  وي 
از كشورهاي مختلف و توليد كنندگان و صنعتگران 
متقابل،  همكاري  براي  را  مغتنم  فرصتي  داخلي، 
در فضاي  را  قرارداد  و عقد  امكان سرمايه گذاري 
جمهوري  مي كند.  ايجاد  مشترك  همكاري هاي 
اسالمي ايران به عنوان دومين توليد كننده نفت در 
از  بودن 11 درصد  دارا  با  اوپك،  كشورهاي عضو 
ذخاير نفت و 18 درصد از ذخاير گاز، طبيعي جهان، 
هر ساله مديريت اجرايي نمايشگاه بين المللي نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمي را بر عهده دارد كه از نظر 
گستردگي و تكثر شركت كنندگان در زمره پراهميت 
ترين نمايشگاه هاي تخصصي در حوزه نفت و گاز 

در سطح جهان به شمار مي رود.

نمايشگاه نوزدهم، نشانه اي بر پايان 
ماه عسل چيني ها با ايران

خبرگزاری فرانسه در گزارشی به بهبود فضای 
تبديل  و  ايران  در  غربی  نفتی  شركتهای  فعاليت 
شدن آنها به رقيبی برای شركتهای چينی پرداخت. 
به گزارش خبرگزاری فرانسه، طی سال های گذشته 

ايران  در  را  خوبی  تجارت  چينی  نفتی  شركتهای 
فرصت  بزرگترين  ايران  نفت  صنعت  و  داشته اند 
برای آنها بوده است، اما ممكن است اوضاع برای 

آنها از اين به بعد سخت شود. 
ايران  عليه  تحريم ها  شدن  اجرايی  از  پس 
فعاليت های  به  نسبت  بين المللی  بی اعتمادی  و 
هسته ای ايران، شركت های غربی شروع به خروج از 
ايران كردند و در آن زمان سامر لی يكی از كاركنان 
چينی شركت های نفتی بود كه در پروژه های ايران 
جای خالی غربی ها را پر می كرد. لی در نمايشگاه 
نفت و گاز تهران كه هفته گذشته با حضور بيش 
قصد  گفت:  شد  برگزار  خارجی  شركت   600 از 
دارد به فعاليت در ايران ادامه دهد. وی افزود: ما 
اما  ايران هستيم.  با  تجارت خود  توسعه  دنبال  به 
ايران  بن بست هسته ای  پايان  احتمال  به  توجه  با 
كه باعث بر هم خوردن روابط ايران با غرب طی 
وی  همكاران  و  لی  است،  شده  گذشته  دهه  يك 
مواجه  جديدی  رقبای  با  زودی  به  است  ممكن 
شوند. مشكل برخی شركت های ايرانی اين است 
كه محصوالت چينی كيفيت چندانی ندارند. يكی 
واردات  مجوز  كه  فالكون  شركت  مسئوالن  از 

تجهيزات از آلمان، ژاپن و كره جنوبی را در اختيار 
و  ژاپنی ها  كيفيت  مساله  به  توجه  با  گفت:  دارد 
به  تحريم ها  لغو  صورت  در  می توانند  اروپايی ها 
فعاالن  تهران  نفت  نمايشگاه  در  بازگردند.  ايران 
تجاری و مقامات دولتی و مجموعه گسترده ای از 
توليدكنندگان  و  گاز  و  نفت  حفاری  شركت های 
خارجی سه برابر سال های قبل حضور پيدا كردند. 
به رغم ابهام درباره اقتصاد ايران كه همچنان به دليل 
تحريم های آمريكا و اتحاديه اروپا روی بانك ها و 
بخش انرژی ايران از سيستم مالی بين المللی جدا 

افتاده است، يك چشم انداز مثبت ديده می شود. 

حاشيه های نوزدهمين نمايشگاه نفت 
و  گرفته  صورت  اقدامات  از  نفت  وزير  وقتی 
نفت ملی صحبت كرد حاضرين در سالن افتتاحيه 
نوزدهمين نمايشگاه بين المللی نفت ، گاز، پااليش 
بارها  را  خود  رضايت  و  زدند  كف  پتروشيمی  و 
درباره  زنگنه  كه  هنگامی  كردند.  اعالم  اينگونه 
اقدامات صورت گرفته در مراسم افتتاحيه صحبت 
و  كرد  اشاره  ايرانيان  ابتكار  و  فعاليت  به  می كرد 
گفت:  »از شر تحريم ها نجات پيدا می كنيم چرا كه 
ما از سنگالخ ها و صخره ها عبور كرديم و توانستيم 
ميان  اين  در  كه  دهيم«  نشان  جهانيان  به  را  خود 
حاضران در سالن وزير نفت را با تشويق های خود 
بار ديگر حاضران  از آن دو  همراهی كردند. پس 
در سالن با تشويق خود به وزير نفت نشان دادند 
كشور  آينده  به  و  راضی  وی  صحبت های  از  كه 
اميدوار بودند. پس از سخنرانی وزير نفت در سالن 
ميالد و حركت هيات همراه وی به سمت افتتاحيه 
نفت  وزير  زيادی  جمعيت  نمايشگاه،  سالن های 
هميشه  اين جمعيت همچون  اما  كرد  همراهی  را 
نبود چرا كه عالوه بر تيم حراست، ماموران نيروی 
انتظامی در نمايشگاه نيز وزير را همراهی می كردند 
و اين امر باعث شد تا خبرنگاران به سختی بتوانند 

با وزير نفت صحبت كنند. 
پتروشيمي  و  گاز  نفت،  نمايشگاه  نوزدهمين 
 33 از  خارجي  شركت   600 از  بيش  حضور  با 
دائمي  محل  در  داخلي  شركت   1200 و  كشور 
نمايشگاه هاي بين المللي تهران از تاريخ 16 الي 19 
ارديبهشت برگزار شد. غرفه مشترك شركت فراب 
و نارديس در سالن 9-8 قرار داشت. شركت ملي 
شركتهاي  ايران،   گاز  ملي  شركت  و  ايران  نفت 
مپنا،  گروه   ،)IOEC( ايران  دريايي  تاسيسات 
خاتم االنبيا،  قرارگاه  پاسارگاد،  انرژي  گسترش 
مطرح  از شركت هاي  بسياري  و  دانا  انرژي  گروه 
و صاحب نام در صنعت نفت و گاز در سالن 8-9 

گرد آوري شده بودند. 
بين المللی  نمايشگاه  نوزدهمين  است  گفتني 
نفت، گاز و پتروشيمی پس از عرضه توانمندی های 
)جمعه(  عصر  جهان  كشور   33 از  شركت   1800

نوزدهم ارديبهشت به كار خود پايان داد.
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ضرورت هاي حضور منظم در جلسات به روايت اهالي فراب

ن
بهطورکلي،درجلساتمانآدمهاي
کلیديجلسههمیشهدیرترميآیندو
اغلبکسانیکهبهنظرسرشانشلوغتر
استودرکارهايسازمانبیشتردرگیر
جلسات ميتوانند راحتي به هستند،
راباتاخیربیایندویااصالنیایند؛در
رو پیش صفحات در که اي پرونده
خواهیدخوانداهمیتنظمدرحضور
درجلساتوضرورتهايآنمورد

بحثوارزیابيقرارگرفتهاست.



 جلسه ساعت 9 آغاز 
مي شد و من همچنان 
داشتم روي گزارشي 
كه مي بایست براي 
مدیرعامل تهیه مي شد، 
كار مي كردم، مطمئن 
بودم كه اگه بخواهم 
روي گزارش كار كنم به 
موقع به جلسه نمي رسم 
و ورود من به جلسه با 
تاخیر همراه است. از 
طرفي رفتن به جلسه 
باعث مي شد نتوانم 
گزارش مدیرعامل را به 
موقع آماده كنم، خالصه 
در دو راهي رفتن و 
ماندن بودم، در نهایت 
تصمیم گرفتم گزارش 
را تهیه و ارسال كنم و 
قید حضور به موقع در 
جلسه را بزنم
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مطلبارائهشدهدراینبخش،تجربیاتياستکهممکناستبراي
هرمدیریاکارشناسيپیشآید؛اسامي،شخصیتهاوموقعیتهاواقعي
نبودهوهدفتشریحملموسشرایطموردنظربهمنظوردركبهترتوسط

خوانندهاست...
... جلسه ساعت 9 آغاز مي شد و من همچنان داشتم روي گزارشي كه 
مي بايست براي مديرعامل تهيه مي شد، كار مي كردم، مطمئن بودم كه اگه 
بخواهم روي گزارش كار كنم به موقع به جلسه نمي رسم و ورود من به جلسه 
با تاخير همراه است. از طرفي رفتن به جلسه باعث مي شد نتوانم گزارش 
مديرعامل را به موقع آماده كنم، خالصه در دو راهي رفتن و ماندن بودم، در 
نهايت تصميم گرفتم گزارش را تهيه و ارسال كنم و قيد حضور به موقع در 

جلسه را بزنم. 
با توجه به نوع كاري كه دارم، اين موضوع چندين بار براي من پيش آمده 
و باعث شده در حضور در جلسات، آدم خوش سابقه اي نباشم، با اين حال 
خودم ترجيح مي دهم در جلسات آدم نامنظمي باشم تا در انجام دادن كارهاي 

فورس ماژور.
البته يك سري مسائل ديگر هم وجود دارد كه تا حدودي وجدان من را بابت 
تاخيرم در حضور در جلسات راحت تر مي كند. مثال به طور كلي، در جلساتمان 
آدم هاي كليدي جلسه هميشه ديرتر مي آيند و اغلب كسانی كه به نظر سرشان 
شلوغ تر است و در كارهاي سازمان بيشتر درگير هستند، به راحتي مي توانند 

جلسات را با تاخير بيايند و يا اصال نيايند.
اين موضوع بي ربط با تجربه خودم هم نيست، يعني آدم هاي كليدي تر 
حتما درگيري هاي بيشتر و مهم تري از جلسات دارند و در نتيجه برايشان كامال 
توجيه پذير است كه ديرتر به جلسه بيايند. حتي بعضي وقت ها اين موضوع 
در شركت ما تبديل به يك قانون نانوشته مي شود كه مثال آقاي كالري طبيعي 
است كه دير بيايد، بنده خدا كلي كار دارد، كلي مورد هست كه بايد پيگيري 
كند. نكته جالب اينجاست كه وقتي آقاي كالري با 30 دقيقه تاخير وارد جلسه 
مي شود از ساير حاضرين در جلسه انتظار دارد كه نه تنها نسبت به تاخيرشان 
در جلسه معترض نباشند، بلكه بابت زحماتي كه در زمان برگزاري جلسه در 

محل ديگري از سازمان متحمل شدند، از ايشان قدرداني هم بشود.
در نهايت آدم نمي تواند به يك جمع بندي كلي برسد. از نظر نظام سازماني 
و اخالقي، حضور به موقع در جلسه به نوعي بيان گر ميزان تعهدات همكاران 
نسبت به همديگر است و از طرف ديگر زمان هايي پيش مي آيد كه انجام دادن 
فعاليت هاي اجرايي سازمان، تاخير در حضور در جلسه يا عدم حضور را 

توجيه پذير مي كند.
شما اگر جاي من بوديد چه كاري مي كرديد؟ گزارش نيمه تمامتان را تمام 
مي كرديد يا سر وقت در جلسه حاضر مي شديد؟ آيا براي اين موارد، حد 

وسطي هم وجود دارد؟ 
اگهشماجايمنبودیدکدامرویکردراانتخابميکردید؟

فروردين،  ارديبهشت 1393



وقت شناسي نشانه 
وظیفه شناسي و 
تسلط بر كار ها و 

مدیریت صحیح زمان 
است. مدیریت زمان 

به معناي متوقف 
كردن زمان و تحت 
كنترل در آوردن آن 

نیست، بلکه بدان 
معنی است كه 

بیاموزیم از زمانی كه 
در اختیار داریم به 

بهترین نحو ممکن 
در جهت دستیابي به 
اهداف از پیش تعیین 

شده استفاده كنیم. 
الزمه مدیریت صحیح 

زمان، در مرحله 
اول، آشنایي كافي با 

تعهدات، وظایف و 
مسئولیت هاي تعریف 

شده، برآورد حجم 
فعالیت ها و زمان 

اجرا و اولویت بندي 
آنها و در مرحله دوم 

انجام فعالیت ها 
باجدیت و در راستاي 

برنامه ریزي صورت 
گرفته است
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وقت شناسي؛ نشانه اي
 بر تسلط بر كار ها

حمیدههفتلنگ
رئیسبخشسیستمهاوروشها

علم  نظريه پردازان  برجسته ترين  از  دراكر،  پيتر 
مديريت در جهان، معتقد است: تا زمان را مديريت 
نكنيم، نمی توانيم چيز ديگری را مديريت كنيم. از 
نگاه كشورهاي غربي، وقت شناسي الزمه ارتباطات 

اجتماعي است.
وقت شناسي، ادب و وقت نشناسي، قبيح و توهين 
اين كشورها، در  در  تلقي مي شود.  منتظر  افراد  به 
معيارهاي  از  يكي  تجاري،  مذاكرات  از  بسياري 
تصميم گيري، پايبندي به اصل وقت شناسي و حضور 

به موقع در جلسات است. 
وقتي شما در زمان مقرر در مكان از پيش تعيين شده 
حاضر مي شويد، اين پيام را به مخاطب منتقل مي كنيد 
كه »وقت شما براي من مهم است. من سروقت حاضر 
مي شوم، چون به وقت شما احترام مي گذارم«. فرد 
وقت شناس به واسطه اين خصوصيت خود، اين حق 
را دارد كه از ديگران انتظار داشته باشد، به وقت وي 

احترام بگذارند. 
وقت شناسي نشانه وظيفه شناسي و تسلط بر كار ها 
و مديريت صحيح زمان است. مديريت زمان به معناي 
متوقف كردن زمان و تحت كنترل در آوردن آن نيست، 
بلكه بدان معنی است كه بياموزيم از زمانی كه در 
اختيار داريم به بهترين نحو ممكن در جهت دستيابي 
به اهداف از پيش تعيين شده استفاده كنيم. الزمه 
مديريت صحيح زمان، در مرحله اول، آشنايي كافي 
با تعهدات، وظايف و مسئوليت هاي تعريف شده، 
برآورد حجم فعاليت ها و زمان اجرا و اولويت بندي 
آنها و در مرحله دوم انجام فعاليت ها باجديت و در 
فراهم  است.  گرفته  صورت  برنامه ريزي  راستاي 
آوردن زيرساخت هاي اطالعاتي مناسب به منظور 
دسترسي سريع به داده ها و اطالعات مورد نياز و به 
روز در زمان نياز نيز يكي ديگر از پيش نيازهاي انجام 
صحيح و به موقع كارها و تعهدات متقبل شده است.

حضور در جلسات به عنوان يكي از فعاليت هاي 
كاري هر همكار، محسوب مي شود. در صورتي كه 
برگزار  و  سازمان دهي  مناسبي  شكل  به  جلسات، 
شوند، مي توانند به محلي براي تصميم گيري هاي مهم 
و كالن سازماني و يا ايجاد شرايط مناسب براي كمك 
به تصميم گيري مديران ارشد تبديل شوند. متاسفانه 
قابل  نيز  مشاهده مي شود )و همانطور كه در متن 
مالحظه است(، برخي از افراد به اين فعاليت در قياس 
با ساير فعاليت هاي كاري، اولويت كمتري مي دهند. 
حضور با تاخير در جلسات از پيش هماهنگ شده، 
انجام فعاليت هايي غير از موضوع جلسه در زمان 
جلسه، عدم انجام اقدامات تعريف شده در جلسات 
جلسه  انگاشتن  بي اهميت  از  نشانه هايي  و...  قبلي 
است. اگر اين نشانه ها، در فردي به صورت تكراري 
و مزمن رخ دهد، قابل تامل است و لزوما به معناي 

عدم آشنايي با مديريت زمان نمي باشد.
شناس به واسطه اين خصوصيت خود، اين حق 
را دارد كه از ديگران انتظار داشته باشد، به وقت وي 

شروز در زمان نياز نيز يكي ديگر از پيشروز در زمان نياز نيز يكي ديگر از پيشنيازهاي انجام 
صحيح و به موقع كارها و تعهدات متقبل شده است.

و مزمن رخ دهد، قابل تامل است و لزوما به معناي 
عدم آشنايي با مديريت زمان نم

فروردين،  ارديبهشت 1393



 سوال دیگر اینکه 
اگر یک شركت 
بخواهد در سطح 
بین المللی با 
قدرتمندترین رقبای 
خود رقابت كند باید 
یک نظم شگرف 
در سازمان ایجاد 
نماید به طوری كه 
برای دقایق هم 
برنامه ریزی وجود 
داشته باشد؟
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بي نظمي
يك مسئله فرهنگي

آرشسلیمي،سرپرستمدیریت
مهندسيفرآیندوپایپینگ

در تحليل موضوع، پيرامون دو محور اصلی ميتوان 
بحث كرد. يكی نظم و جلوه آن در كليه شئون و ديگری 
تعهدات اخالقی  مقابل  تفكيك وظايف شغلی در 
مورد انتظار. معتقدم كه نظم يك ويژگی شخصيتی 
و درونی است كه فارغ از مباحث روانشناختی، علل 
ايجاد و تقويت آن در فرد، ابعاد مختلفی دارد و در 
منظور  به  دارد.  بروز و ظهور  زندگی،  كليه وجوه 
بررسی بيشتر می توان اين سوال را طرح كرد كه اگر 

شخصی به نظم شهرت دارد، آيا ممكن 
است در برخی از امور مثال ايجاد نظم 
در بايگانی مدارك و مستندات موفق 
باشد ولی در برخی امور مانند تنظيم 
به فعاليت های روزانه  اوقات مربوط 

فاقد انضباط باشد؟
يك  استثنای  به  اينجانب،  نظر  به 
موضوع )كه بحث خواهم كرد(، پاسخ 
منفی است. به اين معنی كه اگر فردی 
باشد،  دهنده  نظم  ذهن  يك  دارای 
و  خانوادگی  شغلی،  امور  تمام  در 
اجتماعی دارای انضباط خواهد بود. 
در  )منظم(  شخص  همين  اگر  ولی 
امری مثال حضور به موقع در جلسات 
نامنظم باشد، می توان چنين تحليل كرد 
كه شايد اين موضوع اساسا برای فرد 
كم اهميت است و نيازی به برقراری 
ممكن  شخص  اين  نمی بيند.  نظم 
دارای  خويش  كار  اتاق  در  است 
ولی  باشد  تحسين برانگيزی  انضباط 
معتقد است كه فعاليت های او نسبت 
به سايرين از اهميت و اولويت بيشتری 
برخوردار است و نيازی به پايبندی به 

حضور به موقع نمی باشد و اين ديگران هستند كه بايد 
وقت خود را با او تنظيم كنند. اگر نگاه شخص به 
موضوع حضور در جلسات، مصداق فوق باشد قطعا 
مورد تاييد نيست. زيرا اين فرد نتوانسته بين وظايف 
شغلی و تعهدات اخالقی به همكاران تفكيك قائل 
شود. اگر فردی به دليل انطباق ناخواسته زمانی دو 
فعاليت مثال حضور در جلسه و تنظيم گزارش برای 
مديرعامل، مجبور به انتخاب گزينه مهم تر باشد، شايد 
بتوان مساله تاخير را توجيه كرد ولی اگر اين تاخير 
مكرر اتفاق بيفتد قطعا خال نظم مشهود است. سوال 

اينكه آيا نمی توان با تنظيم وقت و برنامه ريزی مانع 
از تداخل كارها و وظايف شد. شايد ايجاد دوراهی ها 
در امور روزمره شغلی و حتی گستره زندگی، ناشی از 

ناتوانی ما در آينده نگری و برنامه ريزی باشد.
اجازه دهيد يك خاطره و تجربه شخصی مرتبط 
با بحث نقل كنم. در يكی از ماموريت های خارج 
از كشور به همراه دوستانی از فراب و يك شركت 
 Voith شركت  در  بازرسی  امور  جهت  همكار 

)فويت( حاضر بوديم. در پايان يك روز كاری، يكی 
از مهندسين شركت فويت، گروه را تا هتل محل 
تا فردا راس  اقامت همراهی كرد و قرار گذاشتيم 
ساعت 9، در البی هتل جمع شويم تا به همراه ايشان 
به محل كارخانه عزيمت كنيم. صبح روز بعد، جمع 
شدن همكاران، تا ساعت 9:10 دقيقه به طول انجاميد. 
در اين فاصله 10 دقيقه تاخير، من شاهد ناراحتی 
مهندس شركت فويت بودم و اين ناراحتی ايشان به 
حدی شدت گرفت كه نتوانست خود را كنترل كند 
و با پرخاش و عصبانيت در حالی كه به ساعت مچی 

خود اشاره می كرد، عنوان كرد كه مگر ما ساعت 9 
باهم قرار نداشتيم.

به نظر من واكنش مهندس شركت فويت قابل 
متبادر  به ذهن  تامل و تحليل است و سواالتی را 
می كند. آيا اين مهندس نمی توانست با درنظر گرفتن 
تعامالت و ارتباطات با يك مشتری، چنين حساسيتی 
نشان ندهد و  با كمی صبر، احترام كارفرمای خود 
را نگه می داشت و يا موضوع نظم و حضور به موقع 
در محل كار، آنقدر حائز اهميت است 
كه تمام مالحظات را تحت الشعاع قرار 
كه  است  اين  ديگر  سوال  می دهد؟ 
چنين اهميتی، ناشی از اعمال نظم و 
برنامه ريزی، از جانب شركت فويت بر 
پرسنل خود می باشد يا اساسا موضوع 
اينكه  ديگر  سوال  است؟  فرهنگی 
سطح  در  بخواهد  شركت  يك  اگر 
رقبای  قدرتمندترين  با  بين المللی 
خود رقابت كند بايد يك نظم شگرف 
در سازمان ايجاد نمايد به طوری كه 
وجود  برنامه ريزی  هم  دقايق  برای 
اينكه  ديگر  سوال  يك  باشد؟  داشته 
آيا پايبندی به زمانبندی ها كه در اين 
مهندس شركت فويت ديده شد، فقط 
مربوط به سطح كارشناسان می باشد و 
به  پايبندی  از  بی نياز  را  مديران خود 
زمانبندی ها می دانند؟ و يا نظم حاكم بر 
برنامه های مديران آنقدر منسجم اعمال 
می شود كه كارشناسان نيز الگوبرداری 
می كنند؟ البته پاسخ به سواالت فوق، 
نياز به رويكرد كارشناسی دارد ولی از 
منظر اينجانب، عدم پايبندی به تعهداتی 
از نوع زمانبندی در مديران يك سازمان )مثال عدم 
حضور به موقع در جلسه(، نه تنها بصورت مقطعی 
باعث كم اثر شدن جلسه و هدر رفتن وقت ساير 
شده اند،  حاضر  جلسه  در  موقع  به  كه  همكارانی 
می گردد بلكه مهم ترين تهديد آن القای اين الگوی 
رفتاری به سلسه مراتب پايين تر سازمان می شود. به 
عنوان ارائه يك نظر در خصوص موضوع نظم، معتقدم 
كه يك مجموعه، زمانی به اهداف و آرمان های خود 
دست می يابد كه به دنبال ايجاد نظم در همه اشكال 

آن از موضوعات خرد تا مسائل كالن باشد.   فروردين،  ارديبهشت 1393
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تفويِض اختياِر تصميم گيري
 از مديران به كارشناسان

مهديسعادتفرد
مدیرقراردادهاوتامینمالي

تغييرات سريع و غيرقابل پيش بيني از مقتضيات دنياي 
كنوني است. شركت فراب نيز كه با طيفي از پروژه هاي 
متنوع و كارفرماهاي گوناگون سروكار دارد از اين پديده  
مستثني نبوده و براي برآوردن خواسته ها و نيازمندي هاي 
منحصربه فرد ذي نفعان خود نيازمند به كارگيري شيوه هاي 
جديد سازماندهي و بهره گيري از تخصص هاي گوناگون 
است. دستيابي به اثربخشي سازماني ميسر نخواهد بود 
مگر با به كارگيري خرد جمعي، اِعمال مديريت اشتراكي 

و ايجاد تيم هاي كاري كارا.
در اين راستا، يكي از روش هاي شناخته شده و متداول 
در شركت ها، برگزاري جلسات مفيد و اثربخش به 
منظور بررسي موضوعات پيش رو، هم فكري، تبادل نظر، 
تصميم سازي و تصميم گيري نهايي و همچنين ايجاد 
هماهنگي ميان بخش هاي شركت براي اقدامات آتي 
مي باشد. البته بديهي است كه   مفيد و اثربخش بودن 
جلسات، مستلزم حضور به موقع، مداوم و فعال و نيز 

تالش و همكاري همه ي اعضاء جلسه مي باشد.
بيشتر  به  مبتال  مشكالت  از  يكي  ديگر  از سوي 
سازمان هاي كنوني، مشغله بيش از اندازه  مديران ارشد 
آنهاست كه در برخي موارد امكان حضور باكيفيت در 
نتيجه اي جز  كه  ايشان سلب مي كند  از  را  جلسات 
تصميم گيري هاي عجوالنه و كارشناسي نشده )و حتي در 
برخي موارد عدم امكان تصميم گيري به موقع و مناسب 

طي جلسات( را در بر نخواهد داشت. 
يكي از راهكارهاي عملي مقابله با مشكل »مشغله زياد 
كاري مديران«، تفويض اختيار براي تصميم گيري به افراد 
شايسته و كارآزموده است. اين خود مستلزم وجود فرهنگ 
يادگيري مستمر در سازمان و جّو اعتماد ميان همكاران )و 
به خصوص ميان كارمند و مدير( است تا از اين رهگذر 
مدير اطمينان حاصل كند كه پس از تفويض اختيار كار وي 
با كيفيت مورد انتظار به انجام خواهد رسيد و كارمند نيز با 
استفاده از ذخيره  عميق تعهد سازماني خود، نهايت تالش 
را در جهت دستيابي به اهداف سازمان به كار مي بندد. لذا 
پيشنهاد بنده به مديراني كه به دليل مشغله زياد كاري قادر به 
حضور و مشاركت با كيفيت در جلسات نيستند، اين است 
كه سعي كنند با پرورش استعدادهاي همكاران خود و 
واگذاري برخي از وظايف به ايشان فراغت بيشتري بيابند 
تا از اين طريق بتوانند نيروي بهتر و موثرتري براي سازمان 
خود باشند. ولي موضوع مطرح شده جوانب ديگري هم 
دارد. فرضياتي در صورت مسئله وجود دارد كه ظاهراً 
همكارمان را به اين جمع بندي رسانده است كه بهتر است 
تا ابتدا گزارش مدير عامل را تكميل نموده و الجرم پس 

از آن و با تاخير به جلسه بيايد. ولي اگر فرضيات را به 
نحو ديگري تغيير دهيم، شايد همكار ما به نحو ديگري 
نتيجه گيري و اقدام كند. مثالً فرض كنيد كه درخواست 
كننده جلسه خود همكار باشد، و يا مدير عامل شخصًا 
در اين جلسه حضور داشته باشد، و يا موضوعي كه در 
اين جلسه به آن پرداخته مي شود با آينده كاري همكار در 
ارتباط باشد. در اين شرايط احتماالً همكار ما بدون تاخير 
در جلسه حضور خواهد يافت. در اينجاست كه رد پاي 
رفتار سياسي همكار ما در اين مسئله به چشم مي خورد. 

منظور از رفتار سياسي مجموعه فعاليت هايي است كه 
جزو فعاليت هاي سازماني نيستند، ولي براي توزيع مزايا 
در سازمان انجام مي شوند )فارل و پيترسن 1982: 405(. 
عمده فعاليت هاي سياسي در جايي از سازمان رخ مي دهند 
كه بخش هاي سازماني هماهنگ نباشند، تفويض اختيار 
مبهم باشد و نقل و انتقاالت و ترفيعات بر اساس ضوابط 
صورت نگيرند. به طور كلي عدم وضوح خط ومشي هاي 
سازماني زمينه ساز بروز فعاليت هاي سياسي در سازمان 
مي شوند. بررسي دقيق تر مسئله نشان دهنده اين موضوع 
خواهد بود كه تكرار اين پديده كه صاحب منصبان سازمان، 
غالباً به بهانه  مشغله كاري زياد، )عمداً يا سهواً( ديرتر در 
جلسات حاضر شده اند نه تنها باعث شده تا ديگران نتيجه 
بگيرندكه تاخير افراد ذي نفوذ در جلسات امري طبيعي 
است! بلكه پديده ي ناپسند و مذمون بدقولي و تاخير در 
جلسات را به اعتباري براي صاحب منصبان تبديل نموده 
است. كما اينكه در صورت مسئله نيز سوالي با اين مضمون 
مطرح شده است كه آيا شما هم به اين نتيجه رسيده ايد 
كه تصور عامه اين است كه آنهايي كه كم اثرتر هستند، 

اساساً سر وقت در جلسات حاضر مي شوند و آنهايي 
كه نقش هاي مهم تري دارند، طبيعي است كه نبايد سر 
وقت در جلسات حاضر شوند؟ اينها در واقع، ساخت 
اجتماعي از وقايعي است كه در سازمان ها رخ مي دهند. 
حال اگر مديران سازمان، علي الخصوص مديران ارشد، 
تصميم بگيرند كه سر وقت و بدون تاخير در جلسات 
حاضر شوند و پذيراي چنين بهانه هايي براي تاخير خود و 
ديگران نباشند، آيا ديگر چنين باورهايي در بدنه  سازمان به 
وجود خواهد آمد و چنين رفتارهاي سياسي از همكاران 

سر خواهد زد؟ مسلماً نه. 
اگر دليل تاخير در جلسات، به واقع وجود مشغله كاري 
نباشد و اين رفتار عامدانه انجام گيرد، مسلماً اين، يك 
رفتار سياسي، غيراخالقي و ناهنجار است كه سازمان ها 
بايد مكانيزم هايي براي كنترل و جلوگيري از آنها در 
اختيار داشته باشند. به ياد آوريم كه ما با انسان ها سر و كار 
داريم و احترام به شخصيت انساني آنها، فارغ از جايگاه و 
پست سازماني، متضمن تعهد باال و بازده مورد انتظار از 
تالش هاي جمعي است. رفتارهاي نامطلوب در ارتباط با 

برگزاري جلسات مانند:
• اعالم عدم امكان حضور در جلسه به دليل بروز 

مسئله اي مهم، البته مقارن با زمان شروع جلسات؛
منظور  به  جلسه  مكان  از  خارج  به  رفت وآمد   •
پاسخگويي به تماس هاي شخصي يا كاري از طريق تلفن 

همراه؛
• ترك جلسات زودتر از جمع بندي موضوع مورد 

بحث و پايان زمان تعيين شده؛  
• عدم مشاركت فعال در جلسه؛ و

• لغو جلسات توسط مديران ارشد، مصادف با زمان 
برگزاري آنها.

همگي موانعي در برابر تعهد باالي همكاران ايجاد 
مي كند و عالوه بر كاستن از بازده جلسات و به هدر رفتن 
زمان و انرژي صرف شده در آنها، به مرور سازمان را 
به محلي براي خودنمايي افراد در تمامي سطوح و بروز 

رفتارهاي سياسي مبدل مي سازد.
اگر مديران به دنبال اعتالي سازمان هستند بايد در 
جلساتي كه با ايشان هماهنگ شده  است حضوري به 
موقع و با كيفيت داشته باشند و از چنين رفتارهاي نامطلوبي 
)حتي با داليل موجه( بپرهيزند تا مانع از رفع قبح و شيوع 
چنين رفتارهاي مخربي در سازمان گردند. از بزرگي نقل 
است كه هر كه خود را در محل هاي تهمت قرار دهد، 
نبايد كسي را كه نسبت به وي بدگمان شده است سرزنش 

فروردين،  ارديبهشت 1393نمايد.
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جلسات  بي حاصل  بزرگ ترين 
عامل  اتالف سرمايه 

مهديرعوفي،مسئولبرنامهریزي
وکنترلپروژه-حرارتي

سازمان ها،  شدن   بزرگ   چون   عواملي   امروزه  
افزايش   آنها،  فعاليت هاي   و  ساختار  پيچيدگي  
ناگزير  تاثيرگذار و... مديران  را  متغيرهاي  محيطي  
كرده  است تا براي  انجام  بهتر وظايف  و اداره  موثر 
سازمان، از ساير اعضا كمك  بگيرند. بدين منظور، 
با  و  مي دهند  تشكيل   را  جلساتي   معموالً   مديران  
همفكري  و تعامل  درمورد موضوع هاي  مطرح  شده  به  
تبادل  اطالعات  مي پردازند يا تصميماتي  را به  صورت  
گروهي  اتخاذ مي كنند. تشكيل  جلسات  نه  تنها منجر 
به  تبادل  اطالعات  و اتخاذ تصميمات  مطلوب  مي شود 
درك   و  ارتباطات   بهبود  به   زيادي   اندازه   تا  بلكه  
البته   متقابل  واحدها از همديگر نيز كمك  مي كند. 
موارد مذكور در صورتي  صادق  است  كه  جلسات  نيز 
همانند ساير فعاليت هاي  سازماني  از مديريت  مناسب  
به   تنها  نه   باشد وگرنه  تشكيل  جلسات   برخوردار 
بهبود كارآيي  و كارآمدي  سازمان  كمك  نخواهدكرد 
بلكه  به عنوان  يك  غده  سرطاني  موجب  اتالف  منابع  
و ايجاد تضادهاي  درون  سازماني  خواهد شد. اگرچه  
تعاريف  به  ظاهر متفاوت  از جلسه  ارائه  شده  است  با 
اين  حال، اين  تعاريف  از اركان  مشتركي  برخوردارند. 
جلسه  را مي توان  گردهمايي  دو نفر يا بيشتر از كساني  
تعريف  كرد كه  داراي  هدف هاي  مشترك  هستند و 
ارتباطات  )شفاهي  و يا كتبي( را وسيله  اصلي  نيل  
به  اين  اهداف  قرار مي دهند به  عبارت  ديگر، جلسه  
گروهي  از افراد واحدهاي  مختلف  سازمان  است  كه  
براي  انجام  وظايف  سازماني  مشخص  به طور موقت  

يا دائم  دور هم  جمع  مي شوند. 
برگزار مي شود.  متفاوتي  در سازمان ها  جلسات  
گاهي  هدف  از جلسه  تبادل  اطالعات  و گزارش دهي  
است، گاهي  توجيه  و قانع  كردن  ديگران  براي  انجام  
كار و گاهي  تصميم گيري  درمورد يك  مساله  است. در 
رويكرد سنتي  اداره  جلسه، اركان  جلسه  را به  سه  دسته  
رئيس، دبير و عضو جلسه  طبقه بندي  مي كنند ولي  در 
رويكرد تعاملي  كه  يك  روش  جديد در اداره  جلسات  
محسوب  مي شود، به  منظور اجتناب  از اثر نامطلوب  
رئيس  در جلسه، ركن  چهارم  به  عنوان  مجري  جلسه  
اضافه  شده  است. بنابراين، اركان  جلسه  عبارتند از 
دبير، رئيس  و عضو جلسه  كه  همگي  در  مجري، 
يك  سيستم  خود تصحيحي  در جلسه  ايجاد تعادل  

مي كنند. 
جلسات  يكي  از پيچيده ترين  فعاليت هايي  است  

كه  انجام  مي پذيرد لذا موفقيت  و شكست  آنها درگرو 
تجزيه  و تحليل  آنچه  انجام  شده  و انجام  نشده  است. 
جلسات  بي حاصل  احتماالً  بزرگ ترين  عامل  اتالف  
وقت  در موسسات  دولتي  و بازرگاني  است. نتايج  
يك  بررسي  نشان  مي دهد كه  در نقاط  مختلف  جهان، 
مديران  عالي  و مياني  سازمان ها به طور متوسط  در 
هفته  حداقل  17 ساعت  از وقت  خود را در جلسات  
اظهار  آنها  كه   است   در حالي   اين   مي كنند.  سپري  
مي كنند تنها 56 درصد از جلساتي  كه  در آن  حضور 
جلسات   25درصد  از  بيش   و  بوده   مفيد  داشتند 
غيرضروري  بوده  و مي توانست  از طريق  مكالمه  تلفني  
يا ارسال  يك  يادداشت  اين  كار انجام  گيرد. در نتيجه  با 
برگزاري  جلسات  اثربخش  مي توان  زمان  صرف  شده  
توسط  مديران  در جلسات  را از 17 ساعت  در هفته  
به  10 ساعت  كاهش  داد. جلسات  بخش  ناگزيري  از 
محيط هاي  كاري  مدرن  است  ولي  برگزاري  آنها بايد 
ضروري  تشخيص  داده  شود و مفيد باشد در غير 
اين  صورت  به  هيچ وجه  نبايد جلسه  تشكيل  شود. با 
گسترش  و پيچيده تر شدن  ساختارها و فعاليت هاي  
سازمان ها، شيوه  تشكيل  جلسات  و اداره  موثر آنها نيز 
پيچيده تر شده  و خود به عنوان  فن  و مهارت  خاصي  
درآمده  است  كه  سطوح  مختلف  مديران  ناگزير از 
اكتساب  اين  فن  و مهارت  هستند. آشنايي  با فنون  
آن   از  موثر  استفاده   و  تشكيل  جلسه   و روش هاي  
به عنوان  يكي  از عوامل  موفقيت  و نفوذ مديران  در 
سازمان  درآمده  است. عدم  موفقيت  جلسات  معلول  
عوامل  متعددي  است  كه  در مجموع  در چگونگي  
اعمال  مديريت  خالصه  مي شود. برنامه ريزي  قبلي، 
انتخاب  اعضاي  مناسب   به  موقع  دستور كار،  تهيه  
و كارآمد، تخصيص مكان  و تسهيالت  الزم، زمان  
مناسب، استفاده  موثر از وقت، تعيين  اهداف  جلسه، 
تبيين  مسائل  و مشكالت  در جلسه، تعيين  ضوابط  و 
مقررات  براي  مديريت  جلسه  و ارزشيابي  جلسه  از 
عوامل  موثر در بهبود كيفيت  و اثربخشي  جلسات  
محسوب  مي شود. نيل  به  مقصد مذكور مستلزم  تجهيز 

مديران  به  روش هاي  مناسب  اداره  جلسات  است. 
يكی از توصيه های مهم براي  اثربخشي  جلسات 
موقع  به  حضور  عدم  معموال  است.  وقت شناسی 
جلسات  ناكارآمدي  داليل  از  يكي  جلسه  اعضاي 
است. برخي از اعضاي جلسه دير به جلسه مي آيند 
و تعدادي هم به داليل موجه و غيرموجه حضور پيدا 

نمي كنند اين كار باعث  مي شود افرادي  كه  سر وقت  در 
جلسه  حضور يافته اند منتظر آنهايي  باشند كه  بدقول  
و بي مالحظه  هستند. در حقيقت اين امر به نوعی 
بی احترامی به اعضای جلسه بوده و حتی ممكن است 
به عنوان حس بی تفاوتی نسبت به موضوع جلسه 
تلقی گردد كه طبيعتاً باعث بروز بازتاب های منفی 
و گاه عدم نتيجه گيری منطقی از برگزاری جلسه 
خواهد شد. اگر براي جلسات آيين نامه اي تدوين 
شده باشد و در آن تعداد حداقل الزم براي به رسميت 
رسيدن جلسه مشخص شده باشد دبير جلسه موظف 
است با حضور اين تعداد از اعضاي جلسه به آن 
رسميت داده و جلسه را شروع كند. قطعا مصوبات 
اين گونه جلسات براي تمام اعضاي جلسه از جمله 
كساني كه حضور هم نداشته اند تكليف خواهد بود.

 راهكارهای جلوگيری از تاخير در حضور افراد 
در جلسات را می توان به چند آيتم زير خالصه كرد :

1- تاريخ برگزاري جلسه با فاصله زماني مناسب 
)مثال يك هفته قبل (  به اطالع مدعوين برسد. بهتر 
است به فاصله دو يا يك روز مانده به تاريخ برگزاري 
جلسه، با ارسال پيام كوتاه يا ارسال پيام به آدرس 
گردد.  يادآوري  جلسه  برگزاري  زمان  الكترونيكي 
بدين ترتيب استفاده از فناوري نوين اطالعات هم 

براي حاضرين در جلسه گوشزد مي گردد.
2-   ساعت شروع و خاتمه جلسه از قبل مشخص 

و اطالع رسانی گردد.
يا  موقع  به  متعدد  جلسات  در  كه  افرادي   -3
زودتر حضور پيدا مي كنند  شناسايي و مورد تشويق 

قرارگيرند.
در جلسه حاضر  تاخير  با  كه  افرادی  برای   -4

می گردند جريمه در نظر گرفته شود.

نتايج حضور به موقع در جلسات
به موقع و حتی زودتردر جلسات،  1- حضور 
باعث عالقه مندی، اطمينان بيشتر و افزايش توانايی 

در اداره موثر جلسه خواهد شد.
2- با حضور به موقع در جلسات فرد می تواند 
مباحثی را كه می بايست در جلسه مطرح گردد آماده 
و دسته بندی نموده و مرور كوتاهی نيز بر آنها نمايد 

تا ميزان اثر بخشی مطالب را افزايش دهد. 
3- ايجاد انرژی مثبت و انگيزه درطرف مقابل و در 

نتيجه اثر بخشی بهتر در رسيدن به توافق
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 نداشتن 

برنامه ریزي در 
امور منجر به بي 
نظمي و تاخیر در 

جلسات است و 
نتیجه آن اتالف 

وقت دیگران و در 
واقع بي احترامي 

به ایشان است 
و مهم نیست كه 

دلیل این بي نظمي 
و تاخیر در حضور 
جلسه چیست؟ و 

وقتي این بي نظمي 
به یک عادت تبدیل 
مي شود همیشه در 
انجام امور با تاخیر 
روبه رو خواهیم بود
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محمدحسینکشمیري
کارشناسفنيبرقوابزاردقیق

در رد فرضيه »اگر ديرتر بروم
 پس آدم مهم تري هستم«

داریوشطهماسبي
معاونمالي

در خصوص موضوع مطرح شده در ابتدا ذكر اين 
نكته الزم است كه اصوالً هميشه وفاي به عهد در دين 
اسالم بدان تاكيد شده و نسبت به آن سفارش شده 
است بنابراين هم از نظر عقلي و هم از نظر شرعي 
مي بايست كه در هر حال به قول خود وفا كنيم و در 
قرارها قبل از وقت مقرر حتي حاضر باشيم چرا كه 
خلف وعده زنده دلي را از بين مي برد و اعصاب و 
روحيه و جسم را خراب مي كند. شخصيت ما در 
صورت خلف وعده نزد همكاران از بين مي رود و 
ديگر نمي توانيم در آنها تاثير سازنده داشته باشيم. پس 
براي اينكه بتوانيم به موقع در جلسات حضور داشته 
باشيم در ابتدا بايد آدم منظمي باشيم و در تعريف 
نظم و انضباط مي گويند: »عبارت است از آموزش 
عادات و توانايي هايي جهت انجام يك وظيفه خاص« 
نكته اصلي در اينجا عادات درست به جاي عادات 
نادرست است و اين كار را هم مي بايست از طريق 
آموزش شيوه هاي درست انجام كار به افراد و تمرين 
دادن آنان در اين زمينه آغاز نمود. حال اگر برگرديم 
به موضوع مطرح شده در تحليل آن به نكات زير 

مي توان اشاره نمود:
به دقيقه نود  اينكه ما كارهايمان  1- بي نظمي: 
مي رسد دليلي بر نداشتن برنامه ريزي در انجام امور 
است و وقتي نمي توانيم كارهايمان را به موقع انجام 

دهيم در ذهن خود دنبال توجيهات مختلفي مي گرديم. 
لذا اينكه مي گوييم: »اگر ديرتر بروم پس آدم مهم تري 
هستم«، »افرادي كه زودتر و به موقع حاضر در جلسه 
هستند افراد كم اثرتري مي باشند« و... توجيهاتي است 
كه به وسيله آنها مي خواهيم وجدان خود را آرام كنيم 
و تالش نماييم تا بدين وسيله اقدامات »مورد سوال« 
را »پذيرفته شده« جلوه دهيم. چرا كه همه افرادي كه 
در جلسات دعوت مي شوند قطعاً تشخيص سازمان بر 
اين بوده كه نظر آنها در تصميمات آن جلسه مي تواند 
اثرگذار باشد و حضور آنها مي تواند كمك كند تا 
هيچ نكته اي مغفول نماند بنابراين از نظر من پذيرفته 
نيست كه افراد حاضر در جلسات به دو دسته كم اثر و 
موثر تقسيم بندي شوند چرا كه ميزان اثرگذاري نمي 
تواند صفر و يك باشد و همه كساني كه در جلسات 
حاضرند به نحوي در جمع بندي تصميمات جلسه 
موثرند و هر نكته اي مي تواند بر حفظ منافع سازمان 

اثرگذار باشد.
2- بي احترامي به وقت ديگران: نداشتن برنامه ريزي 
در امور منجر به بي نظمي و تاخير در جلسات است 
و نتيجه آن اتالف وقت ديگران و در واقع بي احترامي 
به ايشان است و مهم نيست كه دليل اين بي نظمي و 
تاخير در حضور جلسه چيست؟ و وقتي اين بي نظمي 
به يك عادت تبديل مي شود هميشه در انجام امور با 

تاخير روبه رو خواهيم بود.
به  امروزمان  كارهاي  از  بخشي  هميشه  لذا   
كارهاي  بين  اين  در  و  شد  خواهد  موكول  فردا 
فورس ماژوري پيش مي آيد كه كاري كه قرار بود فردا 
انجام شود به روزهاي بعد منتقل شود و اين تسلسل 
ادامه دارد. البته طبيعي است كه گاهي اوقات پيش 
بيايد كه به داليل شخصي و اتفاقات پيش بيني نشده كه 
خارج از كنترل ماست با تاخير مواجه شويم اما اينكه 
ذهنيت ما مثل فرد مورد نظر به سمت و سويي باشد 
كه با دير رفتن براي خود اعتبار بيشتري كسب كنيم 
و اهميت كارها و شلوغي سرمان را نشان دهيم كاري 

اشتباه است و از اساس غلط است.
بنابراين در چنين مواقعي بهتر است يا با حضور 
به موقع در جلسه و عذرخواهي از حاضرين جلسه 
مورد  گزارش  خاطر  آسودگي  با  و  كرده  ترك  را 
نظر را تهيه كنيم، چرا كه تهيه گزارش با عجله و 
آشفتگي ذهني ممكن است مانع تهيه گزارشي كامل 
و جامع شود و در آن صورت تصميم گيري بر مبناي 
آن گزارش هم تصميم نادرستي باشد. اگر در تهيه 
گزارش عجله خاصي وجود ندارد يا تهيه آن را به 
بعد از جلسه موكل نماييم با اين كار عماًل احترام و 
شخصيت حاضرين و خود را حفظ و نگاه آنها را نيز 

نسبت به خود مثبت می كنيم.

در رد 
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آلمان موفق به 
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الکترواستاتیکی 
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درصدی از ذرات دود 
كه در طول حریق 
تولید می شوند، 
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سنجش ساندویچ 
شده بین دو توری 
موازی مرجع است، 
را تشخیص می دهند
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آشكارسازهای دود
دود اولين نشانه حريق است كه در مرحله رشد و توسعه آتش سوزی توليد 
می شود. تشخيص سريع دود در سطح بسيار پايين می تواند احتمال موفقيت در امر 
سركوب حريق و همچنين زمان موجود برای فرار را افزايش  دهد. وجود دود را 
می توان به واسطه فعل و انفعاالت ذرات با پرتو نوری يا تشعشعات الكترومغناطيسی 
تشخيص داد. غلظت جرمی، درصد حجمی و توزيع اندازه دود به عنوان عوامل 
كليدی برای تشخيص دود به حساب می آيند. آشكارساز دود بايد قادر باشد تا دود 
ناشی از حريق بدون شعله و حريق شعله دار را تشخيص دهد زيرا دود حاصل از اين 
دو حريق از لحاظ ساختار و تركيبات تفاوت قابل توجهی دارند. دود ناشی از حريق 
بدون شعله ذرات بزرگ تری نسبت به دود ناشی از حريق شعله دار توليد می كند. اين 
امكان وجود دارد كه آشكار ساز در مكان سنجش قرار داشته باشد و يا می تواند در 
مكانی دور از محل سنجش قرار داشته باشد و دود توسط پمپی به آن فرستاده شود.
آشكار سازهای  ICSD به اين صورت عمل می كنند كه وقتی ذرات نور وارد 
محفظه يونيزه شده می شوند با جريان يونی مداخله می كنند و موجب تغيير در جريان 
می شوند. جريان يونی به دمای محيط، فشار محيط، تركيبات گاز و رطوبت حساس 
است. يك نوع از ICSDها برای دست يابی به حساسيت آشكارسازی از دو محفظه 
استفاده می كنند. يكی از اين محفظه ها به طور كامل مهر و موم شده است و از محيط 
اطراف تأثير نمی پذيرد. در حالی كه محفظه بعدی در معرض هوای محيط اطراف 
قرار دارد. ICSD معموالً برای منازل استفاده می شود، به اين دليل كه علی رغم 
قيمت پايين حفاظت خوبی را ارائه می دهد. هرچند ذرات گرد و خاك، قطرات آب 

و يا مواد مشابه می تواند مقداری از يون ها را جذب كنند و باعث كاهش جريان 
 ICSD هشدار اشتباه دهد.  آشكار سازهای ICSD الكتريكی شوند و در نتيجه آن
ذرات دود در محدوده 0/01 ميكرومتر الی 1 ميكرو متر را تشخيص می دهند. نگرانی 
ديگری كه در استفاده از ICSD ها وجود دارد اين است كه اين آشكارسازها متشكل 

از مواد راديواكتيوی هستند كه باعث مشكالت محيطی  هنگام دفع می شوند.
به دليل معايب فوق محققان تالش های زيادی جهت يافتن جايگزين خوبی 
برای ICSD كردند. يكی از اين تالش بر روی بررسی امكان سنجی بهره گيری از 
اصل يونيزه سازی بدون استفاده از منبع راديواكتيوی متمركز بود. محققان دانشگاه 
دويسبرگ آلمان موفق به ارائه آشكار ساز الكترواستاتيكی بر اين اصل كه درصدی 
از ذرات دود كه در طول حريق توليد می شوند، حامل بار الكتريكی هستند، شدند. 
اين آشكارساز ذرات دود باردار وارد شده به  آشكارساز الكترواستاتيكی كه متشكل 
از الكترود سنجش ساندويچ شده بين دو توری موازی مرجع است، را تشخيص 
می دهند. نتايج آزمايش ها نشان می دهد كه اين آشكار ساز می تواند دود ناشی از 
حريق شعله دار را تشخيص دهد، ولی نسبت به حريق بدون شعله حساس نيست. 
زيرا دود ناشی از حريق بدون شعله سريعاً سرد می شود و مقدار ذرات دود باردار به 

طور قابل مالحظه ای كاهش می يابند.
جايگزينی بعدی ICSD ها آشكار سازهاي دود نوری بودند. اين آشكار ساز دود 
را زمانی كه ذرات آن بر روی پرتو نور عبوری در داخل آشكارساز اثر می گذارد، 
تشخيص می دهد. پراكندگی و تيرگی  دو پديده فيزيكی مهم در اين آشكار سازها 
هستند. سيستم تيرگی به تضعيف پرتو نوری منتشر شده در يك فضا حساس 

آشكارسازهاي نوري تشخيص حريق: 

كاركرد، مزايا و معايب

مازیار شعاعي*  
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سنسور حرارتی 

مبتنی بر فیبر نوري، 
یکی از جدیدترین 

فناوری هایی 
تشخیص حرارت 

است كه جهت 
پیش بینی حریق 
استفاده می شود. 

فیبر نوری به طور 
گسترده ای جهت 

انتقال اطالعات 
استفاده می شود. 

عالوه بر این از 
فیبر می توان برای 
سنجش تغییرات 

دمایی، فشار و 
كشش وارده بر فیبر 

استفاده كرد

مي
عل

ه 
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است. اين تضعيف به دليل پراكندگی و جذب نور توسط ذرات دود اتفاق می افتد. 
سيستم پراكندگی، نور پراكنده شده توسط ذرات معلق دود را اندازه گيری می كند. 
در مقايسه با ICSD ها آشكار سازهای نوری نسبت به حريق بدون شعله بسيار 
حساس تر هستند و ثبات بيشتری نسبت به تغيير محيط اطراف دارند. حساسيت 
اين آشكارسازها تحت تأثير دمای محيط نيست. از طرفی آشكارسازهای نوری 
ذرات دود در محدوده 1 ميكرو متر الی 10 ميكرو متر را تشخيص می دهند، لذا 
در تشخيص حريق شعله دار با ذرات كوچك دچار مشكل هستند. به عالوه ذرات 
توليد نشده توسط حريق نظير گرد و غبار و ذرات معلق در هوا باعث ايجاد هشدار 

اشتباه می شود.
مطالعات نشان می دهد كه ميزان نور پراكنده شده توسط يك ذره وابسته به اندازه، 
شكل و ضريب شكست ذره، طول موج و شدت نور تابيده شده و زاويه پراكندگی 
است. بنابراين با به كارگيری روش های زير آشكارسازهای پراكندگی نوری قادرند 
كه محدوده وسيعی از اندازه ذرات در ضرايب شكست مختلف را تشخيص دهند و 

قادر است تا ذرات دود را از ذرات معلق در هوا تشخيص دهد:
1- افزايش تعداد زاويه هايی كه نور پراكنده شده دريافت می شود. 

2- اندازه گيری نسبت قطبش.
3-  افزايش طيف طول موج نور منبع

محققين انگليسی اخيراً موفق به ساخت آشكارساز نوری شدند كه در آن از يك 
ليزر و يك لنز انتگرالی برای متمركز كردن پرتو نور در نزديكی سنسور دريافتی بهره 
گرفته اند. وقتی نور وارد محفظه می شود، آينه های مخصوصی نور پراكنده شده را 

به سوی سنسور دريافتی متمركز می كند. اگر اين آشكار ساز نوری با يك الگوريتم 
هوشمند تركيب شود، حساسيت آن 50 برابر بيشتر از آشكار ساز فتوالكتريكی 
می شود، در حالی كه احتمال سيگنال خطای ناشی از گرد و خاك و ذرات معلق در 
هوا كاهش پيدا می كند.  آشكارسازهای چند منظوره كه سنجش دود را با ديگر انواع 
سنجش ها تركيب می كنند، يك روش مؤثر می باشد كه توانايی تشخيص وسيعی 
دارند و در عين حال، خطا را كاهش می دهد. برای مثال، آشكارساز چند منظوره 
كه در آن سنجش نوری دود با سنجش حرارتی تركيب شده است، قادر می باشد 
حريق بدون شعله و حريق شعله دار را تشخيص دهد. آشكار ساز پراكندگی دود 
جهت تشخيص حريق بدون شعله و آشكار ساز دما جهت تشخيص افزايش سريع 
دما به كار گرفته می شود. همچنين آشكار سازهای چند منظوره كه شامل تركيبی از 
آشكار ساز فتوالكتريك به همراه سنجش گاز، آشكار ساز يون به همراه سنجش گاز 

و آشكار ساز فتوالكتريك به همراه يون و سنجش دما هستند، وجود دارد.

آشكارسازهای حرارت
سنسور حرارتی مبتنی بر فيبر نوري، يكی از جديدترين فناوری هايی تشخيص 
طور  به  نوری  فيبر  می شود.  استفاده  حريق  پيش بينی  جهت  كه  است  حرارت 
گسترده ای جهت انتقال اطالعات استفاده می شود. عالوه بر اين از فيبر می توان 
برای سنجش تغييرات دمايی، فشار و كشش وارده بر فيبر استفاده كرد. تغيير در 
اين پارامترهای فيزيكی موجب تغيير يافتن ضريب شكست و خواص هندسی فيبر 
نوری می شود و در نتيجه آن شدت، فاز و قطبش موج نوری منتشر شده در فيبر 

طراحي سامانه هاي تهويه در مكان هاي مختلف با اهدافي از جمله ايمني و آسايش 
افراد صورت مي گيرد. به طور معمول براي هر سامانه تهويه سناريو هاي عملكردي 
مختلفي تعبيه مي شود. شرايط محيطي از جمله دما و رطوبت تعيين كننده نوع سناريو 
الزم االجرا خواهند بود. هر چند به تاخير افتادن زمان عملكرد سامانه تهويه در شرايط 
كاركرد نرمال تنها مي تواند منجر به نارضايتي افراد شود، اما در شرايط اضطراري به 
خصوص حريق، اين زمان تاثير زيادي در ايمني، نجات جان افراد و كاهش خسارت هاي مالي 
دارد. براي تشخيص زمان شروع سناريوها و انتخاب نوع آن، از سنسورها استفاده مي شود. سنسورها انواع 
مختلفي دارند. نوع سنسور مورد استفاده و مكان جانمايي آن از مسائلي است كه در كارآيي سامانه 
تهويه طراحي شده، تاثير بسزايي دارد. در اين مقاله دو نوع سنسور تشخيص آتش سوزي و نحوه عملكرد 
آن ها بررسي شده است. شناخت بهتر اين سنسورها مي تواند به استفاده بهينه از آن ها و تشخيص به موقع 
و درست آتش سوزي كمک كند. در دهه اخير، با پيشرفت علوم در زمينه سنسور، ميكرو الكترونيک و 
فناوری اطالعات و همچنين درك كامل تر فيزيک حريق، فناوری های تشخيص حريق توسعه يافته اند. 
سنسورهای چند منظوره امروزی قادرند بيش از يک نشانه حريق )نظير دود، گرما، منواكسيد كربن( را 
تشخيص دهند و در همان لحظه با يک الگوريتم هوشمند شرايط تهديد آميز و شرايط گمراه كننده را 
از هم تمايز  دهند. پيشرفت در فناوری تشخيص حريق تلفات مالی و جانی حريق را به طور قابل قبولی 
كاهش داده است. بر طبق آمارهای منتشر شده از سازمان NFPA  تعداد آتش سوزی های منازل از 
723500 در سال 1977 به 395500 در سال 1998 كاهش يافته است كه نشان دهنده كاهش 

45/3 درصدی در 21 سال است. در دهه اخير مواد تركيبی و شيميايی جايگزين مواد 
طبيعی در مصالح ساختمانی و اثاثيه منزل شدند. در نتيجه تهديدات جانی و مالی 

در هنگام حريق افزايش يافته است زيرا اين مواد عالوه بر توليد مواد سمی در 
هنگام آتش سوزی، مقدار CO بيشتری نسبت به مواد طبيعی توليد می كنند كه 
باعث می شود زمان موجود برای فرار كاهش پيدا كند. فناوری تشخيص حريق 
با چالش های مختلفی مواجه است. كاهش هشدار اشتباه، افزايش حساسيت و 

پاسخ پويا از جمله اين موارد هستند.

مقدمه

فروردين،  ارديبهشت 1393



34

یک جایگزین 
برای سیستم های 
پراكندگی رامان 
و رایلی، سیستم 
فیبر نوری مبتنی بر 
پدیده پراكندگی 
بریلوئن  می باشد. 
این سیستم برای 
اندازه گیری نوسانات 
دمایی، شدت نور 
پراكنده شده بریلوئن 
و مقدار شیفت فازی 
آن كه تابعی از دما 
است، را می سنجد

تغيير می كند. امكان اندازه گيری دما در هر نقطه از فيبر نوری وجود دارد. محدوده 
دمايی قابل اندازه گيری توسط فيبر از 180- تا 800 درجه سانتی گراد می باشد كه 
اين محدوديت ناشی از قابليت دوام فيبر و يا به طور كامل تر پوشش اوليه فيبر است. 
در مقايسه با آشكارسازهای دمايی معمول، سنسور مبتنی بر فيبر نوری به دليل جرم 
كمتر، پاسخ دهی بسيار سريع تری به تغييرات دمايی دارد. فيبر نوری به خودی خود 
مقاوم و انعطاف پذير است، لذا می تواند در نزديكی و يا داخل مكان سنجش قرار 
گيرد. اين سنسورها قادرند مكان، اندازه و پيشرفت حريق را با رزولوشن مكانی و 
دمايی باال تشخيص دهند. سنسور دمايی مبتنی بر فيبر نوری كه بر اساس پديده 
پراكندگی رامان  و رايلی  كار می كند كه در اواخر سال 1980 ميالدی معرفی شد. 
از اين سنسور برای تشخيص حريق در محيط های دشوار نظير تونل ها، ريل ها و 

ايستگاه های زير زمينی، كارخانه  فوالد و كارخانه پتروشيمی استفاده می شود.
تغييرات دما باعث خم شدن )در حد ميكرو( فيبر می شود و سنسور نوری مبتنی 
بر پراكندگی رايلی جهت اندازه گيری نوسانات دمايی، مقدار تغييرات در نور بازتابی 
ناشی از اين اتفاق را اندازه گيری می كند. بيشينه محدوده سنجش اين سيستم نزديك 
به دو كيلومتر می باشد. اين سيستم قادر است مكان حريق را با دقت حدود 1 متر 
به شرط آن كه حداقل 0/2 متر از فيبر تحت تأثير گرما قرار گيرد، تشخيص دهد. 
محدوده دمايی قابل اندازه گيری اين سيستم از 20- الي 120 درجه سانتی گراد 
می باشد. از جمله اشكاالت اين سيستم می توان به عدم ارائه اطالعاتی در مورد 
افزايش دما طی زمان و حساسيت پايين آن نام برد. سنسور مبتنی بر پراكندگی رايلی 

عموماً در تونل های جاده ای و مكان های زير زمينی به كار گرفته می شود.
همانطور كه گفته شده، نوع ديگر سنسور دمای مبتنی بر فيبر نوری از پديده 
پراكندگی رامان بهره می گيرد. اين سيستم جهت اندازه گيری تغييرات دمايی، نسبت 
شدت نور پراكنده شده استوكس  و آنتی استوكس  را می سنجد. از آنجا كه سطح 
سيگنال پراكنده شده رامان ضعيف است، لذا محدوده سنجش و رزولوشن مكانی 
آن كم است. بيشينه محدوده سنجش سيستم رامان در حدود 4 كيلومتر و رزولوشن 
مكانی آن بسته به زمان پاسخ دهی الزم و رزولوشن دمايی از 8 تا 1 متر متغير 
است. در نتيجه، برای ايجاد يك سيستم با محدوده سنجش وسيع نياز به به كارگيری 

آشكارسازهای پراكندگی رامان زيادی است.
يك جايگزين برای سيستم های پراكندگی رامان و رايلی، سيستم فيبر نوری مبتنی 

بر پديده پراكندگی بريلوئن  می باشد. اين سيستم برای اندازه گيری نوسانات دمايی، 
شدت نور پراكنده شده بريلوئن و مقدار شيفت فازی آن كه تابعی از دما است، را 
می سنجد. سيگنال پراكنده شده بريلوئن تقريباً 105 الي 106 برابر ضعيف تر از سيگنال 
ورودی )مرجع( است، لذا از يك سيستم  SBS برای تقويت آن استفاده می كنند. 
به واسطه اين پروسه تقويت، محدوده سنجش اين سيستم تا 100 كيلومتر افزايش 
می يابد. همچنين سنسور مبتنی بر پراكندگی بريلوئن در مقايسه با سنسورهای مبتنی 
بر پراكندگی رامان و رايلی دارای رزولوشن دمايی و مكانی باالتر هستند. در اين 
سيستم مكان افزايش دما با رزولوشن دمايی حدوداً 0/15± متر قابل شناسايی است. 
رزولوشن دمايی قابل دستيابی در اين سنسور 0/1± درجه سانتي گراد می باشد. 
زمان جمع آوری داده در سيستم پراكندگی بريلوئن به طور مستقيم با تعداد بازه های 
فركانسی در بازه سنجش متناسب است. بنابراين، برای اندازه گيری محدوده بزرگتر 
دمايی و نوسانات دمايی بيشتر، نياز به زمان جمع آوری داده طوالنی تری است. با 
افزايش طول فيبر و كاهش رزولوشن زمانی، اين زمان پردازش طوالنی تر می شود. 
لذا اين سيستم سنجش دما برای مواردی كه نياز به پاسخ سريع به نوسانات دمايی 

می باشد، مفيد نيست.
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با توجه به آب و 

هواي شهر تهران 
سیستم تهویه 

تبخیري براي تهویه 
ایستگاه و تونل هاي 
مجاور انتخاب شده 

است. در سیستم 
تهویه تبخیری آب 
به صورت اسپری 

به داخل هوا پاشیده 
می شود. تبخیر آب 
موجب خنک شدن 
هوا می گردد. هوای 

خنک از طریق 
كانال های تامین هوا 

به داخل مجموعه 
تونل ها و ایستگاه 

دمیده می شود

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

با ورود شركت فراب به حوزه صنايع ريلی، يكی از موضوعات چالشی، برقراری 
تعامل با شركت های مشاوره ای موجود در زمينه طراحی سيستم های تهويه تونل ها 
و ايستگاه ها بوده است. به دليل مشكالت موجود در اين زمينه، نياز به وجود تيم 
مهندسی متخصص برای طراحی در داخل شركت احساس شد. هم اكنون بعد از 
تالشی يك ساله، شركت فراب از جمله 3 شركت ايرانی است كه توانسته به اين دانش 
و نرم افزارهای مورد نياز دست يابد. اولين تجربه موفق طراحی سيستم تهويه ايستگاه 
فرودگاه امام خمينی 2 بوده است. اين ايستگاه يكی از 5 ايستگاه واقع در طرح توسعه 
جنوبی خط يك متروی تهران است. توسعه خط 1 در مسير جنوبی از ايستگاه شاهد 
شروع شده و تا مسافتی در حدود 50 كيلومتر امتداد پيدا كرده و در نهايت به شهر جديد 
پرند ختم می گردد. تمامی حد فاصل اين ايستگاه با ايستگاه های مجاور در زير زمين 
قرار نداشته و اين ايستگاه از طرفين غربی و شرقی به ترتيب به دو تونل با طول 2098 و 
652 متر منتهی می شود. با توجه به تصميمات اتخاذ شده در حال حاضر در مكان ايستگاه 
فقط سكوها ايجاد شده و احداث ايستگاه به آينده موكول خواهد شد. در اين مقاله هدف 
ارائه يك طرح مناسب برای سيستم تهويه ايستگاه فرودگاه امام خمينی 2 در شرايط كاركرد 
نرمال است، به گونه ای كه سيستم طراحی شده بتواند عالوه بر فاز بهره برداری نزديك )عدم 
وجود ايستگاه( در فاز بهره برداری دور نيز مورد استفاده قرار گيرد. برای اين منظور از 

شبيه سازی يك بعدی با نرم افزار SES  استفاده شده است.

محاسبات بار برودتی سيستم:
با توجه به اينكه سيستم تهويه طراحی شده می بايست قابليت توسعه برای فاز 
بهره برداری دور را نيز داشته باشد، بارهای حرارتی توليد شده در مجموعه ايستگاه 
و تونل های طرفين بر اساس روابط ارائه شده در مراجع، برای هر دو فاز بهره برداری 
سرعت  با  )حركت  دور  بهره برداری  فاز  و  ثابت(  سرعت  با  قطار  )عبور  نزديك 
ثابت، شتاب گيری، ترمزگيری و توقف قطار( با در نظر گرفتن هندسه متداول ساير 
ايستگاه های خط يك مترو تهران برای ايستگاه فرودگاه 2، محاسبه و نتايج در جدول 

)1( آورده شده است.

با توجه به آب و هواي شهر تهران سيستم تهويه تبخيري براي تهويه ايستگاه و 
تونل هاي مجاور انتخاب شده است. در سيستم تهويه تبخيری آب به صورت اسپری به 
داخل هوا پاشيده می شود. تبخير آب موجب خنك شدن هوا می گردد. هوای خنك از 
طريق كانال های تامين هوا به داخل مجموعه تونل ها و ايستگاه دميده می شود. ظرفيت 
سيستم تهويه تبخيری برای دفع بارهای حرارتی ارائه شده در جدول )1( محاسبه شد. 

نتايج محاسبات در جدول )2( ارائه شده است.

بعد از محاسبه ظرفيت مورد نياز، محل هواساز در فاز بهره برداری نزديك در سه 
موقعيت 2،1 و 3 نشان داده شده در شكل شماتيك )1(، در نظر گرفته شد. در نهايت 
برای تعيين نحوه چيدمان هواساز شبيه سازی های يك بعدی به كار رفت. معرفی 

نرم افزار و ورودی های مورد نياز در قسمت بعدی توضيح داده شده است.

SES شبيه سازی يک بعدی با نرم افزار  
با توجه به اينكه در غرب و شرق ايستگاه فرودگاه 2، ايستگاهی وجود ندارد لذا 
سيستم تهويه اين ايستگاه تحت تاثير ايستگاه های مجاور نبوده و بايستی به طور مستقل 
عمل كند. بنابراين برای طراحی سيستم تهويه اين ايستگاه با صرف هزينه محاسباتی 
بسيار كمتر نسبت به CFD می توان از شبيه سازی يك بعدی استفاده كرد. در اين مقاله 
به منظور بررسي صحت عملكرد سيستم تهويه طراحي شده براي فاز بهره برداری 
نزديك ايستگاه فرودگاه امام خمينی 2 از نسخه 4.1 نرم افزار SES استفاده شده است. 
اين نرم افزار معتبرترين نرم افزار موجود براي شبيه سازي يك بعدي سيستم هاي تهويه 
تونل هاي ريلی است كه در سال 1970 توسط بخش حمل و نقل اياالت متحده آمريكا 

طراحي سيستم تهويه نرمال
 ايستگاه مترو  فرودگاه 2 با شبيه سازي يك بعدي

در چند دهه گذشته با زياد شدن ترافيک و آلودگی در سطح شهرها، استفاده از حمل و نقل ريلی و زيرزمينی افزايش يافت. در شهر تهران نيز با توجه به 
معضل آلودگی هوا در سال های اخير توجه خاصی به گسترش خطوط مترو شده است. احداث يک خط مترو نياز به همکاری مهندسين در شاخه های مختلف از 
جمله عمران، مکانيک، برق، ابزار دقيق و غيره دارد. يکی از مهم ترين مسائل پيش رو برای مهندسين مکانيک در اين زمينه، طراحی سيستم تهويه ای مناسب به 
منظور فراهم نمودن شرايط ايمنی و آسايش برای مسافرين در هنگام بهره برداری است. يک سيستم تهويه مناسب بايد توانايی آن را داشته باشد تا عالوه بر 
تامين راحتی مسافرين با تنظيم عواملی از جمله دما و رطوبت در شرايط کارکرد نرمال، ايمنی آنان را در شرايط اضطراری که مهم ترين آن بروز حريق است، 
فراهم کند. اگرچه تعيين درجه آسايش و راحتی مسافرين در شرايط کارکرد نرمال جز اختيارات طراح می باشد، اما هر سيستم تهويه ملزم به رعايت الزاماتی 
از جمله بيشينه و کمينه دما و سرعت در شرايط )به خصوص شرايط بروز حريق( و مقاطع مختلفی است که در استانداردهای معتبر جهانی آورده شده است.

مقدار)MW(شرایط

0.986فاز بهره برداری نزديك

2.214فاز بهره برداری دور

جدول)1(-بارهایحرارتیتولیدشده

جدول)2(-دبیاولیهتخمینیهواساز

شکل)1(-شماتیكسهچیدمانمختلفبرایمکانهواسازدرحالتنرمال

دبیاولیهتخمینی)m3/sec(شرایط

65فاز بهره برداری نزديك

185فاز بهره برداری دور
وحید آقاكاشي*  
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تهيه شده است. اين نرم افزار با وارد كردن منحنی عملكردی فن، ضرايب افت فشار در 
مقاطع مختلف، مشخصات ريل، مشخصات قطار و... قابليت محاسبه افت فشار، دبی 
ناشی از اثر پيستونی قطار، سرعت، دما و رطوبت را در قسمت های مختلف ميدان حل 
مورد نظر دارد. دقت و صحت خروجی های اين نرم افزار به شدت به اطالعات ورودی 
ذكر شده وابسته است. چه بسا تغيير حتی يك ورودی باعث تغيير زيادی در كيفيت 
و كميت نتايج می شود. در شبيه سازی هايی كه برای ايستگاه فرودگاه 2 انجام شد، كليه 
ورودی ها با توجه به نقشه های دريافتی و مشخصات واقعی واگن های مورد استفاده در 

خط يك مترو تهران محاسبه شده است. 
برای هر يك از چيدمان های نشان داده شده در شكل )1( شبيه سازی ها برای سه 

حالت مختلف زير انجام شده است:
1- شرايط عدم وجود قطار
2- ورود هم زمان دو قطار

3- ورود غير هم زمان قطارها
حالت اول به منظور تعيين باالنس اوليه سيستم تهويه و تعيين منحنی عملكرد اوليه 
فن ها در نظر گرفته شده است. حالت های دوم و سوم به عنوان شرايط كاری سيستم 
تهويه در نظر گرفته شده اند. محاسبات افت فشار انجام شده با نرم افزار SES و نتايج 
شبيه سازی ها نشان داد كه اگرچه دبی مورد نياز برای فاز بهره برداری نزديك بر اساس 
محاسبات بار برابر با 65 متر مكعب بر ثانيه است، اما اين مقدار نمی تواند ميزان جريان 
هوای مورد نياز در بخش های مختلف تونل برای دفع حرارت را تامين كند. لذا در 
اين مرحله كدی برای محاسبات افت فشار توسعه داده شد. اين كد به صورت سعی 
و خطا برای مقادير دبی هواسازهای مختلف، ميزان افت فشار و تقسيم جريان هوا بين 
بخش های مختلف تونل را محاسبه كرده و دبی بهينه برای بر آورده شدن نيازهای تعيين 
شده به عنوان ورودی كد، را پيشنهاد می كند. بر اساس نتايج كد و به منظور باالنس 
جريان هوا در تونل و امكان توسعه سيستم تهويه برای برآورده كردن نيازمندی های فاز 
بهره برداری دور ايستگاه فرودگاه امام خمينی 2، دبی هواساز مورد نياز، در نهايت برابر 
75 متر مكعب بر ثانيه توصيه گرديد. بنابراين شبيه سازی ها مجدداً برای دبی 75 متر 
مكعب بر ثانيه انجام شد. به دليل كثرت نتايج، فقط نتايج برای چيدمان 3 كه به عنوان 

چيدمان نهايی انتخاب شد، در زير آورده شده است.

شرايط عدم وجود قطار در تونل
نتايج باالنس سيستم تهويه و گذر حجمی هوا برای شرايط عدم وجود قطار در 

جدول )3( و شكل )2( نشان داده شده است. 

 

 

نتايج به دست آمده از شبيه سازی نشان دهنده توزيع مناسب هوا در بخش های 
مختلف تونل های منتهی به ايستگاه می باشد. با توجه به محاسبات بار انتظار می رود كه 
توزيع حرارت در داخل تونل در محدوده شرايط طرح داخل قرار گيرد. نتايج توزيع 

دمای به دست آمده از شبيه سازی های يك بعدی به تفكيك تونل های شرقی، غربی و 
ايستگاه در شكل )3( نشان داده شده است. دما در كل تونل های منتهی به ايستگاه از 
مقدار 40 درجه كمتر می باشد كه نشان دهنده كاركرد مناسب سيستم تهويه و باالنس 

مناسب هوا در داخل تونل می باشد.
 

ورود هم زمان دو قطار
شرايط كاری عبور هم زمان دو قطار در داخل تونل به صورت شماتيك در شكل 

)4( نشان داده شده است.

 نتايج شبيه سازی های يك بعدی SES برای اين حالت در اشكال )5( تا )7( نشان 
داده شده است. نتايج توزيع دمای به دست آمده در اين حالت نيز نشان دهنده عملكرد 
مناسب سيستم تهويه و باالنس مطلوب هوا در داخل تونل های منتهی به ايستگاه 

می باشد.

 

دمای هوای تونل تا قبل از هواكش ميان تونلی برای تمامی شرايط طرح خارج 
همواره كمتر از 40 درجه باقی می ماند. اما بعد از هواكش ميانی برای باالترين دمای 
هوای خارج )39 درجه سانتی گراد(، دمای هوای تونل بيشتر بوده و در محدوده 0/2 
±40 درجه سانتی گراد قرار دارد. دبی بخش های مختلف تونل های شرقی و غربی در 
شكل )6( بر حسب زمان نشان داده شده است. شرايط حضور قطار در داخل تونل به 
خوبی در اين شكل مشخص است. تاثير حركت پيستونی قطار بر روی باالنس سيستم 
تهويه نيز در اين شكل مشخص است. با عبور قطار از تونل سيستم تهويه سريعاً به 
شرايط عملكردی بدون حضور قطار تغيير وضعيت خواهد داد. ذكر اين نكته حايز 
اهميت است كه سرعت قطار در شبيه سازی ها برابر با 120 كيلومتر بر ساعت در نظر 

گرفته شده است.

)m/s(سرعت)m3/s(دبیحجمی

A 28.32-0.74-مقطع

B 28.32-0.34-مقطع

C 1.2347.06مقطع

D 38.70-1.01-مقطع

جدول)3(-نتایجشبیهسازیسیستمتهویهدرحالتنرمال)شرایطعدموجودقطار(

شکل)2(-شماتیكگذرحجمیتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطعدموجودقطار(

شکل)3(-توزیعدمادرتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطعدموجودقطار(

شکل)4(-شماتیكحرکتقطارهادرتونل)شرایطورودهمزماندوقطار(

شکل)5(-توزیعدمادرتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطورودهمزماندوقطار(
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 و 
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عملکرد سیستم تهویه 
نرمال ایستگاه فرودگاه 

امام خمینی 2 توسط 
شبیه  سازی های 

یک بعدی SES مورد 
بررسی قرار گرفت. 
نتایج نشان داد كه 
در صورت استفاده 

مناسب می توان 

با صرف هزینه 
محاسباتی كمتر، از 

نتایج شبیه سازی یک 
بعدی برای طراحی 

سیستم تهویه استفاده 
كرد. هر چند به منظور 

تعیین دقیق شرایط 
عملکردی سیستم 

تهویه در شرایط 
اضطراری و بررسی 
پدیده برگشت دود، 

می بایست سناریوهای 
بحرانی شبیه سازی 
 )CFD( سه بعدی
گردند. البته برای 
تشخیص سناریو 

بحرانی نیز می توان از 
SES كمک گرفت

 سرعت هوا در داخل تونل نيز بر حسب زمان در شكل )7( نمايش داده شده 
است. محدوده سرعت ها در داخل تونل در محدوده شرايط مجاز سرعت هوا قرار 
گرفته است. زمان های حضور قطار و تاثير حركت پيستونی نيز در اين شكل به خوبی 

مشخص است.

 

ورود غير هم زمان قطارها
شرايط كاری عبور غير هم زمان دو قطار در داخل تونل به صورت شماتيك در 

شكل )8( نشان داده شده است. 

 

نتايج شبيه سازی های يك بعدی SES برای اين حالت در اشكال )9( تا )11( نشان 
داده شده است. نتايج توزيع دمای به دست آمده در اين حالت نيز نشان دهنده عملكرد 
مناسب سيستم تهويه و باالنس مطلوب هوا در داخل تونل های منتهی به ايستگاه 
می باشد.دمای هوای تونل در تمامی مقاطع و در كليه شرايط طرح خارج همواره كمتر 

از 40 درجه باقی می ماند. توزيع دما نشان دهنده كاركرد مناسب سيستم تهويه است.

دبی بخش های مختلف تونل های شرقی و غربی در شكل )10( بر حسب زمان 
نشان داده شده است. شرايط حضور قطار در داخل تونل به خوبی در اين شكل 
مشخص است. تاثير حركت پيستونی قطار بر روی باالنس سيستم تهويه نيز در اين 
شكل مشخص است. اگرچه توزيع دبی تا حدودی با توزيع دبی شرايط كاركرد بدون 
حضور قطار تفاوت دارد، اما توزيع دما در داخل تونل برای شرايط مختلف كاری 

مناسب می باشد.

 

سرعت هوا در داخل تونل نيز بر حسب زمان در شكل )11( نمايش داده شده 
است. محدوده سرعت ها در داخل تونل در محدوده شرايط مجاز سرعت هوا قرار 
گرفته است. زمان های حضور قطار و تاثير حركت پيستونی نيز در اين شكل به خوبی 

مشخص است.

 

نتيجه گيری
عملكرد سيستم تهويه نرمال ايستگاه فرودگاه امام خمينی 2 توسط شبيه  سازی های 
يك بعدی SES مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد كه در صورت استفاده مناسب 
می توان با صرف هزينه محاسباتی كمتر، از نتايج شبيه سازی يك بعدی برای طراحی 
سيستم تهويه استفاده كرد. هر چند به منظور تعيين دقيق شرايط عملكردی سيستم 
تهويه در شرايط اضطراری و بررسی پديده برگشت دود، می بايست سناريوهای بحرانی 
شبيه سازی سه بعدی )CFD( گردند. البته برای تشخيص سناريو بحرانی نيز می توان 

از SES كمك گرفت. 
*دانشجويدکتريمهندسيمکانیكشریف،کارشناسمهندسيفرآیندوپایپینگفراب

مراجع
[1] ASHRAE Handbooks, 2007 HVAC Applications.
[2] Subway Environmental Design Handbook, 2nd edition, Washington D.C., 1993
[3] ASHRAE Handbooks, 2005 HVAC Fundamentals.
[4] SMACNA, HVAC Duct System Design, 1996.
[5] Subway Environmental Design Handbook, Volume II, Subway Environ-
mental Simulation Computer Program, SES Version 4.1, Part User’s Manual
]6[ گزارش محاسبات پايه طراحي سيستم تهويه ايستگاه فرودگاه امام خميني 2، طرح توسعه جنوبی 

خط يك مترو تهران، شركت توبا، 1392. 
]7[ گزارش شبيه سازی يك بعدی )SES( سيستم تهويه ايستگاه فرودگاه امام خميني 2، طرح توسعه 

جنوبی خط يك مترو تهران، شركت توبا، 1392. 

شکل)6(گذرحجمیهوادربخشهایمختلفتونلدرحالتتهویه
نرمال)شرایطورودهمزماندوقطار(

شکل)7(-سرعتهوادربخشهایمختلفتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطورودهمزماندوقطار(

شکل)9(-توزیعدمادرتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطورودغیرهمزماندوقطار(

شکل)8(-شماتیكحرکتقطارهادرتونل)شرایطورودغیرهمزماندوقطار(

شکل)10(-گذرحجمیهوادربخشهایمختلفتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطورودغیرهمزماندوقطار(

شکل)11(-سرعتهوادربخشهایمختلفتونلدرحالتتهویهنرمال)شرایطورودغیرهمزماندوقطار(

سي
ند

مه
 و 

ني
ف

فروردين،  ارديبهشت 1393



38

ت
ري

دي
ه م

قال
م

بايد مقاومت كرد زيرا ازنظر اخالقی، نفرت انگيز و مكروه 
است. دراين ديدگاه، قدرت به عنوان ابزاری برای القای 
حقوق و يا متعلقات اشخاص در نظر گرفته می شود و 
به همين دليل پديده ای مضر و نامطلوب به شمار می آيد.

2-قدرت:پدیدهایمبهموپیچیده 
شرارت  و  شيطانی  وسيله ای  قدرت،  اينكه  علت  به 
تا  دارد  تمايل شديدی وجود  است،  پنداشته شده  آميز 
آن را مبهم جلوه داده و پنهان سازند. تملك و تصاحب 
قدرت اغلب با توسل به واژه پردازی، پنهان می شود. برای 
نمونه در بيشتر مواقع، يك مدير از اينكه بگويد »من اين 
پيشنهاد را تصويب نخواهم كرد«، اجتناب می ورزد. او 
ترجيح می دهد كه بگويد »اين اداره آن پيشنهاد را تصويب 
نخواهد كرد«. بسياری ازاين عملكردهای لفظی و لغوی، 

را  قدرت  كاربرد  شايد  تا  دارند  تمايل  پنهان سازی  به 
مطلوب تر سازند. مبدل نمايی و پنهان سازی قدرت، مويد 
اين عبارت است كه: »مشت آهنين دردستكش مخملين«يا 
»به نرمی راه برو اما يك چماق بزرگ بردوش بكش.« اين 
تعابير آشكارا نشان می دهد كه قدرت همچنان، در مركز 
ثقل و شبكه روابط انسانی، از اهميت ويژه ای برخوردار 

است. 
3-قدرت:پدیدهایطبیعی

درسالهای اخير، اين باور افزايش يافته است كه قدرت 
يك پديده طبيعی و عنصری ضروری درتركيب سازمان ها 
قدرت  كه  می رسد  نظر  به  تازه،  نگرش  دراين  است. 
 نه خوب است و نه بد. اما يك عنصر اصلی به شمار
می رود. ساختارهای قدرت، امری مسلم و اجتناب ناپذير 

قدرت يک از اجزای 
اساسی و عملی هر 

سازمان است. شناخت 
روشن يک سازمان، 
نياز به يک تجزيه و 
تحليل فراگير و همه 
جانبه از قدرت دارد. 

امروزه ماهيت و کاربرد 
قدرت تفاوت پيدا کرده 

است. در هر سطحی 
از سازمان کارکنان و 

مديران به منابع مختلفی 
از قدرت دسترسی دارند. 

متفاوت بودن کارها، 
وظايف و مسئوليت های 

بخش های سازمانی 
موجب می شود که آنها 

از نظر قدرت و اعمال 
نفوذ متفاوت باشند.

قدرت عبارت است 
از امکان تحمیل اراده 
فرد بر رفتار جمعی 
دیگر. این تعریف 
یقینا همان است كه 
عامه مردم از قدرت 
دارند. یعنی افراد 
یا گروهی اراده یا 
خواست خود را بر 
اراده و خواست های 
دیگران به رضا 
یا به زور تحمیل 
می كنند. اگربخواهیم 
قدرت را درحیطه 
تئوری های مدیریت 
و سازمان بررسی 
نماییم، قدرت عبارت 
است از توانایی 
یک نفر یا بخشي 
از سازمان دراعمال 
نفوذ بردیگران برای 
رسیدن به نتیجه های 
مورد نظر

قدرت كلمه ای هيجان آور است. عكس العمل 
را  آن  بعضی  است.  متفاوت  آن  به  نسبت  افراد 
دارای جنبه منفی می دانند. بعضی ديگر شهوت 
قدرت دارند. بعضی نمی خواهند آلوده آن شوند، 
چنانكه گويی در قدرت چيزی مشكوك و مغاير با   
شرافت وجود دارد. برتراند راسل می گويد : ازميان 
هوس های بی پايان انسان، هوس قدرت و شكوه 
از همه نيرومندترند. اين دو هوس يكی نيستند، 
هرچند بستگی نزديك با هم دارند، نخست وزير 
پادشاه  است،  كمتر  و شكوهش  بيشتر  قدرتش 
ماهيت  كمتراست.  قدرتش  و  بيشتر  شكوهش 
قدرت در طول تاريخ بسيار متغير بوده است. اين 
امر در مورد قدرت درسازمان ها نيز صادق است. 
تافته  را  خود  اجرايی  ارشد  مقامات  درگذشته 
جدابافته می دانستند؛ درحاليكه امروزه بسياری از 
مديران با سرعت فزاينده ای قدرت های خود  را به 
زيردستان و سايراعضای سازمان واگذار می كنند 
می رسند.  چشمگيری  نتايج  به  اينكه  وجالب 
ازموثرترين  يكی  قدرت  مسئوالنه  كارگيری  به 

راه های تقويت و تحكيم قدرت است.
اراده  تحميل  امكان  از  است  عبارت  قدرت 
يقينا  تعريف  اين  ديگر.  جمعی  رفتار  بر  فرد 
همان است كه عامه مردم از قدرت دارند. يعنی 
بر  را  خود  خواست  يا  اراده  گروهی  يا  افراد 
به زور  يا  به رضا  اراده و خواست های ديگران 
تحميل می كنند. اگربخواهيم قدرت را درحيطه 
نماييم،  بررسی  سازمان  و  مديريت  تئوری های 
قدرت عبارت است از توانايی يك نفر يا بخشي 
از سازمان دراعمال نفوذ برديگران برای رسيدن به 

نتيجه های مورد نظر.

نگرش های مربوط به قدرت
فساد  به  قدرت  است.  شر منشا قدرت  -1
مطلق  فساد  به  مطلق،  وقدرت  دارد  تمايل 
می انجامد. براساس عبارت مزبور درمقابل قدرت 

مبحثي در رابطه با

 توزيع قدرت  در سازمان ها

معصومه اكبري*  
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است. بنيادهای قدرت درجهت تداوم مشاركت ها و 
به  ضروری  مطلقا  عامل  يك  انسانی،  همكاری های 

شمار می آيد.

انواع قدرت)منابع قدرت(
طبقه بندی های متنوعی از قدرت ارائه شده است. 
قدرت درتحليل دقيق علمی با عدد سه پيوندی نزديك 
می يابد. از سه ابزار )تنبيهی، تشويقی، اقناعی( استفاده 
مالكيت،  نهاد )شخصيت،  يا  می كند و سه خصيصه 
سازمان( حق استفاده و اعمال آن را اعطا می كنند. به 
اين ترتيب قدرت تنبيهی با فشار و تهديد به اجرای 
اعمالی كه نتايج سخت و دردناك به بار خواهد آورد، 
به تحصيل اطاعت و تسليم افراد توفيق می يابد. قدرت 
تشويقی برخالف آن، با پيشنهاد پاداش و رفتار مثبت، با 
اعطای چيزی ارزشمند به آن كه سرفرود آورده است، 
به مقصود خود می رسد. از خصوصيات مشترك هر 
دو نوع قدرت تنبيهی و تشويقی اين است فردی كه به 
تسليم درآمده از اطاعت خود آگاهی دارد كه دريكی 
براثر اجبار و فشار و درديگری با پرداخت پاداش تحقق 
يافته است. قدرت اقناعی برعكس ازطريق تغييرعقيده 
اعمال می گردد. ترغيب و تبليغ، آموزش و پرورش و 
يا ديگر اقدامات مناسب اجتماعی كه طبيعی، پاكيزه و 
به حق جلوه می كنند، موجبات تسليم و رضای افراد را 
به اراده شخص يا اشخاص ديگر فراهم می آورند. اين 
نوع تسليم چنان است كه گويی خود  فرد در انتخاب 
بهتر دخيل بوده و بدين ترتيب عمل تسليم پوشيده 
می ماند و احساس نمی شود. در پس اين سه ابزار كه 
قدرت  منبع  روند سه  كارمی  به  قدرت  اعمال  برای 
وجود دارد. اين سه منبع قدرت عبارتند از شخصيت، 

مالكيت و سازمان. 
شخصيت، كيفيتی است جسمانی، روحی، زبانی يا 
استواری اخالقی و ديگرخصايصي كه موجب می شود 
دراختيار  قدرت  اعمال  ابزارهای  از  تعدادی  يا  يك 
شخص قرارگيرد. درجوامع بدوی، ابزار قدرت تنبيهی 
استفاده از نيروی جسمانی بود. شخصيت به عنوان منبع 
نوپا،  يا جوامع  قدرت هنوز هم دربعضی خانواده ها 
كرده  حفظ  را  خود  موقعيت  مردان،  به وسيله  بيشتر 
است. درعصر ما نيز وابستگی خود را با قدرت اقناعی، 
محفوظ  همچنان  اعتقاد،  وايجاد  تبليغ  قابليت  يعنی 

داشته است. 
 دومين منبع قدرت يعنی مالكيت يا ثروت، اطمينانی 
با  آن  اصلی  رابطه  و  می كند  ايجاد  اهداف  به  درنيل 
قدرت تشويقی است. مالكيت – درآمد، امكاناتی برای 
تحصيل اطاعت و تسليم يعنی در واقع خريد آن فراهم 

می آورد. 
سومين منبع قدرت، سازمان است كه مهمترين منبع 
قدرت درجوامع نوين بوده، با قدرت اقناعی ارتباط 
دارد. بديهی است در هر زمان كه اعمال قدرت الزم 
شود يا بدان نياز افتد وجود سازمان ضرورت می يابد. 
اما سازمان، به قدرت تنبيهی نيز دسترسی دارد، يعنی 

می تواند انواع مجازات ها را اعمال كند. عالوه براين 
سازمان ها به قدرت تشويقي نيز دسترسي دارند.  هرسه 
در  سازمان  و  مالكيت  يعنی شخصيت،  قدرت  منبع 
راه  اين  از  و  می آميزند  يكديگر  با  مختلف  درجات 
تركيبات گوناگونی از ابزارها برای اعمال قدرت پيدا 

می شود. 

انواع قدرت)منابع قدرت( در سازمان ها
چنانچه بخواهيم قدرت را با توجه به مقوله سازمان 
و مديران درنظربگيريم، انواع قدرت های سازمانی شامل 
قدرت فيزيكی، اقتصادی، علمی، اجرايی، شخصيتی، 
موقعيتی و اعتقادی – پنداری )ايدئولوژيكی( می باشد.  
1- قدرت فيزيكی: نخستين نوع ازقدرت اشخاص 
كه درسازمان ها به كارمی رود، قدرت فيزيكی است. 
درنظراول، ممكن است اين فكر به مغز انسان خطور 
ای،  پيچيده  دنيای  درچنين  فيزيكی  قدرت  كه  كند 
ديگرموضوع مهمی تلقی نمی شود. اما تداوم وابستگی 
و اعتماد شديد به نيروی نظامی و سيستم های دفاعی 
در سرتاسرجهان موجب شده است تا اهميت ممتد 

نيروی فيزيكی، مورد تاييد قرارگيرد. 
از  ناشی  اقتصادی  قدرت  اقتصادی:  قدرت   -2
دومين  بايد  را  ديگر  منابع  يا  پول  كنترل  يا  مالكيت 
قدرت به شمار آورد. قدرت اقتصادی با پرداخت يا با 
وعده پرداخت، يا خودداری يا تهديد به خودداری از 
پرداخت پول يا ساير كاالهای اقتصادی اعمال می شود.  
منابع  يا  برثروت  مالكيت  عنوان  به  اقتصادی  قدرت 
ديگر، يكی از انواع بسيار مهم قدرت به شمارمی رود.

3- قدرت علمی يا قدرت مبتنی بر دانش و آگاهی: 
سومين نوع قدرت برپايه دانش و آگاهی شكل می گيرد. 
به زبان ساده، مهارت های ويژه و تخصص كاركنان و 
سايركارشناسان موجب قدرتمندی آنها می شود. ضرب 
است«  توانايی  »دانايی،  می گفت  كه  قديمی  المثل 
دربرگيرنده چنين حقيقتی است. كنترل اطالعات، راه 
ديگری است كه نشان می دهد دانش و آگاهی می تواند 
مولد قدرت باشد. كنترل »رسانه های همگانی«، آشكارا 

نمايانگر چنين موضوعی است. 
4- قدرت اجرايی: اين يك واقعيت است كه اجرای 
موفقيت آميز هركار باعث ايجاد قدرت می شود؛ زيرا 
شخصی كه وظيفه ای را به خوبی انجام می دهد، خواه 
ناخواه به صورت خودكار می تواند بارديگر آن را انجام 
دهد. مديران و افرادی كه درسازمان ها به كارمشغولند، 
درصورتی كه وظايف خود را به خوبی انجام دهند، 
معموال مورد ستايش قرار می گيرند. آنان نه تنها قدرت 
خود را از طريق موفقيت درانجام وظيفه كسب می كنند، 
بلكه ازطريق پيروی كسانی كه بركار آنان اشراف دارند 
عملكردهای  و  ازخدمات  عالقه مندند  كه  افرادی  يا 
آنان برخوردار شوند نيز سود چنين قدرتی را به دست 
می آورند. برای تفسير بهتر اين مفهوم می توان به اين 
نكته اشاره كرد كه اجرای موفقيت آميز، همواره منجر 
به سوی موقعيت هايی  ارتقای فرد و تحرك وی  به 

می شود كه قدرت بيشتری درخود نهفته دارند.
از  قدرت  اين  شخصيت:  از  ناشی  قدرت   -5
ويژگی  دارای  افراد  برخی  می شود.  ناشی  شخصيت 
جاذب و منتفذی هستند كه موجب احترام و تحسين 
می شود. بسياری از رهبران سياسی و مذهبی مشهور، 

ازجاذبه روحانی و جذابيت شخصی برخوردارند. 
سازمانی  جايگاه  يا  ازموقعيت  ناشی  قدرت   -6
فرد )قدرت ناشی ازمقام(: قدرت اغلب از موقعيت 
فرد ناشی می شود. اشخاصی كه درمراتب باال و يا در 
موقعيت های اجتماعی قراردارند، قدرت خود را ازاين 
منبع كسب می كنند. اين نوع قدرت همراه با مقام است. 
سرانجام  )ايدئولوژيكی(:  عقيدتی  قدرت   -7
يا  ايدئولوژيكی  ازقدرت  بايد  قدرت ها  درمجموعۀ 
عقيدتی نام برد. چنانچه فردی دارای يك پندار، يك 
اعتقاد يا نظام فكری باشد كه بدين وسيله، ذهن را 
و  قراردهد  تاثير  تحت  را  ديگران  يا  و  كند  تسخير 
نيازهای آنان را برآورده كند، او قادر خواهد بود كه 
قدرتمند شود. اديان بزرگ جهان، نمونه های آشكاری 
از قدرت ايدئولوژيكی به شمار می آيند. اتحاديه های 
كارگری، احزاب سياسی و ملت ها نيز به واسطه عقايد 
و ايدئولوژی هايی كه ازسوی رهبرانشان مطرح و تاكيد 

می شود، متحد شده و بهم می پيوندند.

قدرت مولد قدرت!
قدرت موضوعی ذهنی و درونی است. هيچ معيار 
يا مالك عينی وجود ندارد كه بتواند قدرت يك نفر 
براين،  افزون  كند.  اندازه گيری  واقعی  گونه ای  به  را 
مجموع قدرت يك فرد می تواند از تركيبی از تمام يا 
چندين نوع ازقدرت هايی كه ذكر شدند، تشكيل شود. 
بسياری از آنها روی هم قرارگرفته و يا فصل مشترك 
پيدا می كنند. قدرت مولد قدرت است. كسی كه دارای 
با استفاده از  موقعيت نسبتا خوبی باشد، قدرتش را 
افزايش  رسانده،  مرحله  اين  به  را  او  كه  امكاناتی 
از  بسياری  بروز  علت  شايد  واقعيت  اين  می دهد. 
تضادها و كشمكش های شديد بين اشخاص، ملت ها، 
خانواده ها و ساير سازمان ها باشد. زيرا صاحبان قدرت 
همواره تمايل دارند تا با استفاده از قدرت و امكاناتی 
كه دراختيارشان هست، هرچه بيشتر بر قدرت خود 
بيفزايند. توزيع قدرت يك فرايند »خود اصالح« نيست. 
از آنجا كه قدرت مولد قدرت است، به جهتی گرايش 
خواهد يافت كه بيش از پيش نامناسب و غيرمنصفانه 
باشد.   زمانی كه مدير جايگاهی را اشغال می كند، در 
واقع نوعی سرمايه سازی قدرت را آغاز كرده است.
می داشته  وجود  پيشتر  سازمانی  جايگاه  اين  )خواه 
وخواه او، خود، ايجاد نموده باشد(. می توان گفت وی 
دارای توانايی ويژه ای درجهت  سرمايه سازی از قدرتی 
بالقوه شده است و مجموع قدرت وی برابر است با 
علمی،  اقتصادی،  فيزيكی،  قدرت های  حاصل جمع 
تجربی، شخصيتی، مقامی، عقيدتی و سايرقدرت ها. 
می تواند  قدرت  انواع  از  برخی  نواقص  و  كمبودها 

سومین منبع قدرت، 
سازمان است كه 

مهمترین منبع قدرت 
درجوامع نوین بوده، 

با قدرت اقناعی 
ارتباط دارد. بدیهی 

است در هر زمان كه 
اعمال قدرت الزم 

شود یا بدان نیاز 
افتد وجود سازمان 

ضرورت می یابد. اما 
سازمان، به قدرت 

تنبیهی نیز دسترسی 
دارد، یعنی می تواند 
انواع مجازات ها را 

اعمال كند

3339

ت
ري

دي
ه م

قال
م

فروردين،  ارديبهشت 1393



درپاره ای  شود.  جبران  قدرت  انواع  ساير  به وسيله 
اوقات، يك نوع قدرت به تنهايی ممكن است كافی 
باشد. اما به طورمعمول قدرت مدير، از تركيب چندين 
از حد  استفاده  با  مدير  می شود.  قدرت حاصل  نوع 
معينی از سرمايه گذاری اوليه قدرت )بافرض اينكه 
است(  كافی  وظايفش  انجام  برای  معين،  مقدار  اين 
اقدام به تصميم گيری می كند. او در هر تصميم اين 
ازقدرت  را می پذيرد كه ممكن است مقداری  خطر 
خود را از دست بدهد. همچنين او انتظار دارد چنانچه 
تصميمش موثر واقع شود، قدرت بيشتری بيابد. به طور 
كلی، هرگاه مدير از قدرت خود، به گونه ای عاقالنه و 
منطقی استفاده كند قدرتش افزايش می يابد و برعكس 
هر زمان خطا كند و قدرت خود را به گونه ای نابجا و 
ناروا به كارگيرد، موجبات كاهش قدرت خود را فراهم 
می آورد. بنابراين سابقه كار و شناخت شغلی، عامل 

مهمی درتعيين قدرت يك مدير به شمارمی آيد. 

توزيع قدرت در سازمان ها
مهمترين  شايد  درسازمان،  قدرت  بررسی  برای 
مفهومی كه بايد بدان پرداخت، اختياراست. چرا كه 
گاهی درك جايگاه اصلی قدرت دشوار است. زيرا آنچه 
در يك سيستم روبه رشد ساده تر ديده می شود، سيستم 
اختيار است. اختيارات رسمی، از نظر مفهومی با واژه 
قدرت رابطه بسيار نزديكی دارد، ولی طيف محدود 
تری را دربرمی گيرد. اختيار هم نوعی قدرت است 
كه می توان بدان وسيله به نتيجه های مورد نظردست 
كه  رسمی  اختيارات  چارچوب  در  تنها  ولی  يافت، 
پست سازمانی به فرد می دهد. در واقع اختيار همان 
قدرت قانونی يا قدرت ناشی از مقام است.درسازمان 
اختيارات )قانونی( سلسله مراتب عمودی را می پيمايند. 
اختيارات سازمانی در زنجيره فرماندهی رسمی وجود 
هستند  سازمان  باالی  پست های  در  كه  وآنان  دارند 
)درمقايسه با كسانی كه درپست های پايين می باشند( 
ازاختيارات بيشتری برخوردارند. درسازمان ها، قدرت 
سازمانی می تواند درمسيرهای روبه باال، روبه پايين و 
نيز افقی اعمال شود. درادامه به تفضيل به بحث درمورد 
قدرت عمودی و قدرت افقی درسازمان و منابع هريك 

از آنها می پردازيم.

توزيع قدرت در سازمان- قدرت عمودی: 
همه اعضا و كاركنان سازمان كه درمسير سلسله 
منابع  به  گيرند،  قرارمی  )عمودی(  اختيارات  مراتب 
قدرت دسترسی دارند. اگرچه هركسی دراين مسير 
دسترسی  قدرت  منبع  به  نوعی  به  تقريبا  قراردارد 
دارد، ولی در هر سطحی از سلسله مراتب اختيارات 
)ازنظرقدرت( با مسائل متفاوتی روبه رو است و به 

منابع متفاوتی از قدرت متكی خواهد بود. 
سازمان:  عالی  ردۀ  مديران  قدرت  منابع  الف-   
قدرت و اختيارات مديريت ارشد سازمان به وسيله 
هرم رسمی اختيارات )درچارچوب ساختارسازمانی( 
تعيين می شود. اختيارات مربوط به اداره كردن سازمان 

رسمی  درساختار  و  می شود  داده  ارشد  مديريت  به 
سازمان منعكس می شود. چهار منبع اصلی كه تامين 
كننده قدرت مديريت ارشد سازمان می باشند، عبارتند 
از: پست يا مقام رسمی، منابع، شيوه كنترل اطالعات 
و تعيين محدوده تصميم گيری، قرارگرفتن دركانون 

شبكه.
الف-1- پست يا مقام رسمی: برخی ازمسئوليت ها 
و حقوق به پست های باالی سازمان واگذار می شود. 
كاركنان و اعضای سازمان اين موضوع را می پذيرند 
كه اين حق مشروع مديران ارشد است كه هدف ها را 
تعيين كنند، تصميمات را بگيرند و فعاليت ها را هدايت 
نمايند. ازاين رو قدرت حاصل ازمقام رسمی را قدرت 
مشروع و قانونی می نامند. اغلب مديران ارشد برای 
تقويت و تداوم قدرت قانونی خود، ازعالئم و زبان 
رمز استفاده می كنند. واگذاری دفاتر در طبقات باالی 
شركت به مديران ارشد اجرايی و قائل شدن تشريفات 
پيام  اين  دادن  برای  است  راه هايی  آنها  برای  خاص 
درسازمان  اختياراتی  چنين  دارای  افرادی  چنين  كه 

می باشند. 
الف-2- منابع: معموال منابع دركنترل مديران ارشد 
است، ازاين رو می توانند درباره توزيع منابع تصميم 
بگيرند. امكان دارد برای پاداش يا تنبيه از منابع استفاده 
شود و بدين گونه اين اقالم به صورت منابع قدرت 
درآيند. شيوه سرشكن كردن يا تخصيص منابع می تواند 
باعث به وجود آمدن نوعی رابطه مبتنی بر وابستگی 
گردد. مديران رده پايين ازنظر منابع مالی و فيزيكی 

جهت انجام دادن كارها به مديران ارشد وابسته اند. 
الف-3- شيوه كنترل اطالعات و تعيين محدودۀ 
تصميم گيری: مقصود ازشيوه كنترل اطالعات و تعيين 
محدوده تصميم گيری اين است كه مديران ارشد با 
ارائه چارچوب مرجع و دستورالعمل ها، تصميماتی را 
كه مديران ردۀ پايين تر بايد بگيرند محدود می كنند. 
بدين گونه اقدامات مديران ارشد سازمان و تصميمات 
وی محدوديت هايی را تعيين می كند كه مديران رده 
پايين بايد درآن محدوده تصميم بگيرند و مديران ارشد 
بدين گونه بر نوع رفتار آنها نفوذ می نمايند. "كنترل 
اطالعات" نيز می تواند به صورت يكی از منابع قدرت 
اطالعات  كه  اند  دريافته  كنونی  سازمان های  درآيد. 
ازطريق  می تواند  اينكه  و  است  اصلی  ازمنابع  يكی 
كنترل اطالعات جمع آوری شده، شيوه تفسير و توزيع 
آنها برفرايند تصميم گيری اعمال نفوذ كرد. يك مدير 
می تواند ازطريق كنترل كردن اين اطالعات صاحب 
يكی ازمنابع مهم قدرت شود. می توان اين اطالعات 
را به گونه ای منتشركرد كه برنتايج حاصل ازتصميمات 

ديگران اثر بگذارد، يا به آنها شكل دهد.
الف-4- قرارگرفتن دركانون شبكه: مديران ارشد 
می توانند خود را دركانون يا مركزسازمان قرار دهند. 
مديران ارشد با منصوب كردن افراد آشنا در پست های 
كليدی بر ميزان قدرت خود می افزايند. آنها می توانند از 
طريق كسب اطالعات درست و به موقع و نيز از طريق 

دسترسی داشتن به افراد درون شبكه و وابسته نمودن 
بيفزايند.  قدرت خود  ميزان  بر  به خود  زيادی  افراد 
سازمان،  دركانون  مستقرشدن  ازطريق  می توانند  آنها 
دوستداران وگروه های وفاداری را به وجود بياورند و 
بدين گونه خود را در موضعی قراردهند كه صاحب 

قدرت بسيار زيادی درسازمان شوند. 
اگر  ميانی سازمان:  منابع قدرت مديران رده  ب- 
توزيع قدرت به صورت يك جانبه صورت گيرد و 
تمام قدرت به مديران رده باال و ارشد سازمان داده 
نخواهند  قدرتی  نوع  هيچ  ميانی  ردۀ  مديران  شود، 
داشت و نتيجه تحقيقاتی كه دراين زمينه صورت گرفته 
است نشان می دهد كه اثربخشی سازمان بسيار كاهش 
می يابد. تخصيص قدرت بين مديران رده ميانی سازمان 
قدرت  زيرا  دارد،  زيادی  اهميت  ستادی  نيروهای  و 
موجب می شود تا بازدهی افراد افزايش يابد. مديران 
بايد به حد كافی قدرت و توان مانور داشته باشند تا 
بتوانند كارها و وظايف خود را به شيوه ای عالی انجام 
دهند. مديران رده ميانی سازمان بدون داشتن قدرت 
كافی نمی توانند چندان مولد باشند. ازطريق طراحی 
ساختار و تعيين پست ها و مقام ها )و روابط متقابل( 
يا پست هايی را كه در سازمان دارای  می توان محل 

قدرت هستند، تعيين كرد.
ج- منابع قدرت مديران ردۀ پايين سازمان: كسانی 
كه در پست های پايين سازمان قرارمی گيرند، نسبت 
به مديران ردۀ باالتر قدرت كمتری دارند. ولی اغلب 
مديران ردۀ پايين )باتوجه به پست يا مقام( به صورت 
نامتناسب دارای قدرت می شوند و می توانند در جهت 
باال اعمال قدرت نمايند. افرادی كه در رده های پايين 
سازمان قرار می گيرند، قدرت خود را از منابع گوناگون 
به دست می آورند. برخی از اين منابع، جنبه فردی دارند 
و  می باشند  كاركنان  مهارت  و  شخصيت  بازتاب  و 
سايرآنها، همان پست های سازمانی هستند. هنگامی كه 
مديران ردۀ پايين تخصص و دانش زيادی درباره كارها 
و فعاليت های مشخصی به دست می آورند؛ در موضع يا 
مقامی قرارمی گيرند كه می توانند برفعاليت های تصميم 
گيری اعمال نفوذ نمايند. محل فيزيكی كار نيز موجب 
كسب قدرت می شود، زيرا برخی از مكان ها به صورت 
مراكز امور درمی آيند. دركانون توجه قرارگرفتن يك 
محل يا مكان باعث می شود تا شخصی كه درآنجا كار 
می كند دائم در معرض ديد مقامات كليدی قراربگيرد 
و درنتيجه به صورت بخشی ازشبكه كاری و روابط 
متقابل )تعامل(. تلقين كردن يا متقاعد ساختن مقامات 
باالی سازمان و دستكاری در اطالعات ازجمله ساير 
منابع قدرت شخصی هستند. مقصود از تلقين يا متقاعد 
ساختن مقامات اين است كه فرد می كوشد تا مستقيما 
بر رئيس مستقيم خود اعمال نفوذ نمايد و اين يكی از 
متداول ترين راه های شناخته شده و موفقيت آميزی 
باال  روبه  مسيرهای  در  سازمان ها  در  افراد  كه  است 
اعمال قدرت می كنند. مقصود از دستكاری دراطالعات 
اين است كه اطالعات به گونه ای تنظيم شوند تا فردی 

همه اعضا و كاركنان 
سازمان كه درمسیر 
سلسله مراتب 
اختیارات )عمودی( 
قرارمی گیرند، 
به منابع قدرت 
دسترسی دارند. 
اگرچه هركسی 
دراین مسیر قراردارد 
تقریبا به نوعی به 
منبع قدرت دسترسی 
دارد، ولی در هر 
سطحی از سلسله 
مراتب اختیارات 
)ازنظرقدرت( با 
مسائل متفاوتی روبه 
رو است و به منابع 
متفاوتی از قدرت 
متکی خواهد بود
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كه آنها را تنظيم می كند به نتيجه مورد نظرخود و آنچه 
برايش مطلوب است برسد. اين روش از آن جهت 
با روش متقاعد كردن مديران ارشد متفاوت است كه 
هدف واقعی آنها از نظر پنهان می ماند. آخرين منبع 
باعث می شود صاحب آن  يا مقامی است كه  پست 
به افراد مهم دسترسی داشته باشد. دسترسی داشتن به 
افراد قدرتمند وايجاد رابطه با آنها باعث می شود كه فرد 

برای اعمال نفوذ دارای پايگاه قوی گردد. 

توزيع قدرت در سازمان
قدرت درسطح افقی 

می شود  مربوط  رابطه ای  به  افقی  درسطح  قدرت 
كه بين دواير سازمانی وجود دارد. قدرتی كه درسطح 
افقی وجود دارد در چارچوب سلسله مراتب اختيارات 
علت  همين  به  نمی شود.  تعيين  نمودارسازمانی   يا 
نمی توان به راحتی آن را سنجيد و اندازه گيری كرد. 
با وجود اين توجيهاتی برای تفاوت قدرت دايره های 
مختلف سازمانی وجود دارد. اصل نظری كه اين قدرت 
نسبی راتوجيه می كند، موقعيت استراتژيك می نامند.  
هستند  اقداماتی  و  رويدادها  استراتژيك  موقعيت 
برای  ازسازمان روی می دهند و  بيرون  كه  درون و 
تامين هدف های سازمانی ضرورت دارند. دايره هايی 
ازسازمان كه درموقعيت استراتژيك قراردارند، ازقدرت 
بيشتری برخوردارند. طبق پژوهشی كه در اين زمينه 
صورت گرفته، پنج منبع قدرتی وجود دارد كه برای 
ارزيابی قدرت در سطح افقی سازمان به كار می روند 

كه درادامه تشريح می شوند.
1- وابستگی: وابستگی دوايرسازمانی به يكديگر 
آنها را تعيين  ازعوامل اصلی است كه قدرت نسبی 
می كند. منشا و سرچشمه قدرت اين است كه يك نفر 
يا يك دايره از سازمان چيزی داشته باشند كه ديگران 
هشت  يا  هفت  اگر  مثال،  برای  باشند.  آن  خواستار 

بخش ازسازمان بايد از بخش خاصي كمك بگيرند، آن 
بخش در موضع قدرت نسبتا قوی تری قرارمی گيرد.

2- منابع مالی: يكی ازمنابع مهم قدرت،كنترلی است 
كه بر منابع می شود. می توان پول را به منابع ديگری 
تبديل كرد كه مورد نياز ساير دوايراست. دوايری كه 
ازقدرت  می كنند  ايجاد  وسود  درآمد  سازمان  برای 
از  دوايری  دست  در  قدرت  برخوردارند.  بيشتری 
سازمان است كه منابع كمياب و ارزشمند در اختيار 

دارند يا آن را به سازمان ارائه می كنند.
3- مركزيت: بخشي كه به صورت مركز، كانون 
كارهايش  و  اقدامات  درآيد  سازمان  محوراصلی  يا 
و  نهايی  اثرات  كارسازمان،  نتيجه  و  برمحصوالت 
سرنوشت ساز خواهد داشت. مثال قدرت دايره مالی 
يك بانك سرمايه گذاری بسيار بيش ازقدرت دايره 

تحقيق برروی سهام است.
4- نداشتن جايگزين: وقتی می گويند فالن بخش 
دايره جايگزين ندارد، بدين معنی است كه هيچ يك 
از منابع ديگر نمی توانند كارهای آن بخش را انجام 
دهند. پديده نداشتن جايگزين موجب افزايش قدرت 

می شود.
با پديدۀ عدم اطمينان: مديران هنگام  5- سازش 
اقدامات  مورد  در  اطمينان،  عدم  پديدۀ  با  رويارويی 
امكان پذير، اطالعات چندان زيادی دردسترس ندارند. 
بنابراين قدرت بخش هايي افزايش می يابد كه بتوانند با 

پديده عدم اطمينان سازش كنند.

تفويض اختيار و رابطه آن با قدرت
درمحيطی كه از ويژگی های عمده آن رقابت شديد 
از مديران  جهانی و تكنولوژی نوين است، بسياری 
رده های باالی سازمانی براين باورند كه دست برداشتن 
ازكنترل های متمركز موجب افزايش سرعت، انعطاف 
پذيری و قاطعيت خواهد شد. تفويض اختيار يعنی 

نمودن  سهيم  و  دادن  مشاركت  يا  اختيار  واگذاری 
سايراعضا در اختيارات، يا دادن اختيارات سازمانی به 
زيردستان. نتيجه يك تحقيق نشان می دهد كه سازمان ها 
به سه دليل به كاركنان اختياراتی می دهند كه عبارتند از:

بهبود  درصدد  استراتژيك  امر  يك  به عنوان   )1
خدمات وكيفيت محصول برمی آيند.

2( زيرا سايرسازمان های فعال در آن صنعت چنين 
می كنند )سازمان ها درمحيط های مشابه ازيكديگر تقليد 

می كنند(.
3( برای ايجاد سازمانی منحصربه فرد كه از نظر 

عملكرد دارای توانايی های برترگردد. 
واگذاری اختيار می تواند برانعطاف پذيری سازمان 
بيفزايد. زيرا نخست اينكه تفويض  يا واگذاری اختيار 
موجود  قدرت  مقدار  مجموع  تا  می شود  موجب 

درسازمان افزايش يابد.
 بسياری ازمديران به اشتباه براين باورند كه قدرت 
همانند مسابقه ای است كه مجموع برد و باخت های 
آن صفر می شود و اين بدان معنی است كه آنان بايد 
قدرت  تا  بدهند  ازدست  را  قدرت خود  از  مقداری 
ديگری افزايش يابد. اما نتيجه تحقيقات و تجربه های 
تفويض  ارشد  مديران  اگر  كه  نشان می دهد  مديران 
اختياركنند مقدار يا ميزان قدرت موجود درسازمان باال 
خواهد رفت و بدين گونه هريك از اعضا و كاركنان 
سازمان دارای قدرت بيشتری خواهند شد. واگذاری 
اختيار موجب تحريك يا ايجاد انگيزه برای كاركنان 

خواهد شد. 
احساس  افراد  كه  می دهد  نشان  تحقيقات  نتيجه 
می كنند بايد موثر واقع شوند و بايد به آنها ميدان داده 
اركان  يابند.  دست  بازدهی هايی  يا  نتايج  به  تا  شود 
دراختيار  كه  است  شامل چهارعامل  اختيار  تفويض 
افراد قرار داده می شود تا بتوانند كار يا وظيفه خود را 
بهتر انجام دهند. اين اركان عبارتند از: اطالعات، دانش 
يا آگاهی، قدرت و پاداش. بيشتر سازمان ها با برداشتن 
گام های كوتاه به تدريج بر ميزان قدرت و اختيارات 

كاركنان می افزايند. 
*کارشناسمنابعانسانيفراب
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خوارزمی ،1361
- گالبرايت، جان كنت، كالبد شناسی قدرت، ترجمه احمد شهسا، 

تهران، احمد شهسا،1366
ترجمه  اوردها،  وره  فرايندها  ساختار،  اچ.سازمان،  ريچارد  - هال، 
علی پارساييان وسيد محمداعرابی،تهران: دفترپژوهش های فرهنگی 

1376،
و  سازمان  تئوری های  سی.  گولت،  ری  و  جی  هيكس،گوئل   -

مديريت، ترجمه ونگارش گوئل كهن، تهران، نشردوران،1376 

درمحیطی كه از 
ویژگی های عمده 
آن رقابت شدید 

جهانی و تکنولوژی 

نوین است، بسیاری 
از مدیران رده های 

باالی سازمانی 
براین باورند كه 
دست برداشتن 

ازكنترل های متمركز 
موجب افزایش 

سرعت، انعطاف 
پذیری و قاطعیت 

خواهد شد. تفویض 
اختیار یعنی واگذاری 

اختیار یا مشاركت 
دادن و سهیم 

نمودن سایراعضا در 
اختیارات، یا دادن 

اختیارات سازمانی به 
زیردستان
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مایکروسافت تالش 
كرده در ویندوز 8.1 
كمتر امکانات بر 
روی صفحه برای 
كاربرها بگذارد اما 
تنها تفاوتی كه شما 
متوجه خواهید شد 
به صورت پیش 
فرض این است كه 
كلید start باز گشته 

است. اگر شما 
بخواهید به صفحه 
دسکتاپ برگردید 
زمانی كه ماوس را 
بر گوشه ی باالي 
صفحه می برید 
شما احتیاج دارید 
تا تنظیمات آن را 
خودتان انجام دهید 
برای انجام این كار، 
 taskbar بر روی
راست كلیک كرده 
و properties را 
انتخاب كنید و از 
 navigation تب
تنظیمات را تغییر 
دهید
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صفحه شروع

در ويندوز 8.1 قادر خواهيد بود تا دو اندازه جديد را برای كاشی ها انتخاب نماييد، 
يكی سايز بزرگ )كه تقريبا برابر مجموع دو كاشی متوسط است( و يكی كوچك 
)كه يك چهارم كاشی عادی به حساب می آيد(. برای تغيير ابعاد هر كاشی، تنها كافی 
است آن را كمی نگه داريد تا گزينه تغيير سايز ظاهر شود. آيكون اپليكيشن ها هنگام 
بزرگ يا كوچك شدن ممكن است رفتار های متفاوتی را از خود نمايش دهند. برای 
مثال اپليكيشن آب و هوا زمانی كه كوچك باشد، تنها وضعيت همان روز را نمايش 
می دهد، اما در ابعاد بزرگ می تواند تا دو روز آينده را نيز پيش بينی نمايد. اكنون 
در ليست كلی اپليكيشن ها، شما ديگر محدود به چينش الفبايی نخواهيد بود و در 
صورت نياز می توانيد اپليكيشن های خود را در قالب های متفاوت همچون بيشترين 

ميزان استفاده، زمان نصب و... مشاهده نماييد.

تنظيمات دسكتاپ به صورت پيش فرض فعال نيست

Windows 8.1
خيلی   7 ويندوز  با   8 ويندوز 

تفاوت دارد كه در مقاله اي به آن 

نسخه  مايكروسافت  اما  پرداختيم 

جديدتري را به بازار عرضه كرده 

تغييراتي  داراي  طبيعتاً  كه  است 

همان  جديد  نسخه  اين  است، 

ويندوز 8.1 مي باشد. در اين مطلب 

 8.1 ويندوز  تغييرات  از  بعضي  با 

آشنا  آنها  به  مربوط  تنظيمات  و 

تازگی  به  اگر  ويژه  به  مي شويد 

ويندوز 7 خود را ارتقاء داده ايد. 

مايكروسافت تالش كرده در ويندوز 8.1 كمتر امكانات بر روی صفحه برای 
كاربرها بگذارد اما تنها تفاوتی كه شما متوجه خواهيد شد به صورت پيش فرض اين 
است كه كليد start باز گشته است. اگر شما بخواهيد به صفحه دسكتاپ برگرديد 
زمانی كه ماوس را بر گوشه ی باالي صفحه می بريد شما احتياج داريد تا تنظيمات 
آن را خودتان انجام دهيد برای انجام اين كار، بر روی taskbar راست كليك كرده 

و properties را انتخاب كنيد و از تب navigation تنظيمات را تغيير دهيد 

Start تنظيمات
با راست كليك بر روی start يا زدن كليد Win+X منو باز می شود اين منو 
 file  و  control Panel، task manager شامل ميانبر با دسترسی سريع مانند
explorer مي باشد. در اين قسمت  شما می توانيد shut down  كنيد كه انجام آن 

از اين مسير نسبت به ويندوز 7 طوالنی تر است. 

صفحه قفل و تنظيمات شخصی سازی

عباس مویدزاده*  
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 در ویندوز 8 شما 
می توانستید دو 

پنجره را در كنار 
یکدیگر قرار دهید 

و كار های خود را در 
آن ها دنبال كنید ولي 
اكنون مایکروسافت 

محدودیت تنها 2 
پنجره را برداشته 

است و شما می توانید 
هر تعداد برنامه كه 
دوست دارید را در 
كنار یکدیگر قرار 

دهید. البته در این راه 
محدودیت هایی نیز 
وجود دارد؛ سیستم 

جدید به نحوی 
طراحی شده كه 

"تعداد" پنجره های 
باز شده در كنار هم، 
بستگی به رزولوشن 

نمایشگر شما دارد
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فنا اگر به جا به جا شدن مدام بين رابط كاربری مترو و دسكتاپ عادت كرديد، اكنون موقع آن است كه با برخی تنظيمات 

شخصی سازی، كاربري خود را راحت تر نماييد. مايكروسافت اين امكان را فراهم كرده تا كاربران بتوانند از تصاوير 
پس  زمينه ای با نام Motion Accents  در صفحه شروع خود استفاده نمايند. اين والپيپر ها در واقع تصاويری زنده هستند 

كه همراه با جا به جا شدن شما بين كاشی ها، حركت می كنند؛ تقريبا چيزی شبيه Live Wallpaper در اندرويد. 
در نسخه 8.1 شما می توانيد كنترل بيشتری را نيز بر روی Lock Screen در اختيار داشته باشيد. اكنون اين صفحه اين 
امكان را دارد تا پذيرای تصاوير متعدد در قالب Slide Show باشد. اين تصاوير می توانند از داخل كامپيوتر و يا از روی 
سرويس ابری مايكروسافت، SkyDrive، بارگذاری شوند. نكته جالب در اين قسمت، خوش سليقگی سيستم در انتخاب 
عكس ها است؛ ويندوز می تواند طبقه بندی تصاوير را بر اساس فصل انجام دهد و با توجه به تاريخ گرفته شدن عكس های 

موجود در كامپيوتر، آن ها را گلچين نمايد. 
در مورد Lock Screen همچنين بايد اشاره كنيم كه اكنون امكان دسترسی به دوربين نيز از اين قسمت، امكان پذير شده 

و شما می توانيد تماس های صوتی و حتی تماس های دريافتی Skype را نيز از Lock Screen پاسخگو باشيد. 

صفحه كليد
 كيبورد مايكروسافت)On-Screen Keyboard( در ويندوز 8، يكی از كيبورد ها با امكانات زياد در بين سيستم 
عامل ها به شمار می رود. اين كيبورد اما در ويندوز 8.1 حتی بهتر نيز شده است. اكنون ويندوز كلمات مورد نظر شما را حدس 
می زند و آن ها در باالی كيبورد نمايش می دهد؛ شما نيز می توانيد جهت جا به جا شدن بين كلمات پيشنهادی، انگشت خود را 
بر روی اسپيس بار از يك سو به سوی ديگر حركت دهيد و لغت مورد نظر خود را انتخاب كنيد، به كمك اين قابليت ديگر 

الزم نيست انگشت خود را زياد از روی كيبورد برداريد، و در محوطه ای محدود می توانيد كارها را پيش ببريد. 

اينترنت اكسپلورر
 در نسخه جديد اينترنت اكسپلورر می توانيد در حالت مترو، تعداد بی نهايت تب را باز كنيد. همچنين محل قرارگيری 

تب ها نيز به پايين صفحه و در باالی نوار آدرس، منتقل شده است. 

پنجره ها و مولتی تسک
 در ويندوز 8 شما می توانستيد دو پنجره را در كنار يكديگر قرار دهيد و كار های خود را در آن ها دنبال كنيد ولي اكنون 
مايكروسافت محدوديت تنها 2 پنجره را برداشته است و شما می توانيد هر تعداد برنامه كه دوست داريد را در كنار يكديگر 
قرار دهيد. البته در اين راه محدوديت هايی نيز وجود دارد؛ سيستم جديد به نحوی طراحی شده كه "تعداد" پنجره های باز 
شده در كنار هم، بستگی به رزولوشن نمايشگر شما دارد. به گفته مايكروسافت، اين قابليت در واقع ارتباط مستقيمی با تعداد 
پيكسل های افقی دستگاه كاربر دارد اما چندان نگران تعداد پنجره ها و كيفيت نمايشگر خود نباشيد، در بدترين حالت اگر همان 
دو پنجره را در كنار هم باز كنيد، باز هم مايكروسافت قابليت های جديدی را در اين قسمت گنجانده است. در ويندوز 8، 
صفحه نمايش به ميزان 20 / 80 بين پنجره ها تقسيم می شد، اما اكنون می توانيد اين نسبت را به 50/50 و يا 60/40 تغيير دهيد.
* کارشناسکامپیوتروارتباطاتشرکتتوبا
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سبا
حیدرخاني *

سیده پري  ناز 
سهرابي **

دهه شصت و 
پنجاهي ها به یاد 
دارند »كدام 
رودخانه ها به 
دریاچه ارومیه 
مي ریزند؟« یکي 
از سوال هاي اصلي 
درس جغرافیا بود. 
تا بیش از یک دهه 
پیش دریاچه شور 
ارومیه از هشت 
رودخانه زرینه 
رود، سیمینه رود، 
تلخه رود، گادر، 
باراندوز، شهرچاي، 
نازلو و زوال تغذیه 
مي كرد كه اكنون 
سال هاست هیچ 
كدام به این دریاچه 
نمي ریزند
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نگين فيروزه ای ايران
استان  دو  حد فاصل  در  ايران  شمال غربي 
آذربايجان شرقی و آذربايجان غربی،  درياچه اروميه را 
در خود جاي داده است. درياچه اي كه تا مدت ها پيش 
عنوان دومين درياچه بزرگ آب شور دنيا و بزرگترين 
درياچه داخلي كشور را نيز بر پيشاني داشت. حوضه 
آبريز درياچه دشت هايي مانند تبريز، اروميه، مراغه، مهاباد، 
مياندوآب، نقده، سلماس، پيرانشهر، آذرشهر و اشنويه را 
شامل می شود. آب درياچه اروميه با ميزان نمك محلول 
بااليش، بسيار شور است به طوري كه هيچ ماهي و نرم تني 
از سخت پوستان،  گونه هايي  نمي كند.  زيست  آن  در 
تك  جلبك هاي  و  فيتوپالنكتون ها  دياتوم ها،  آرتميا، 
سلولي و پرسلولي تنها جانداراني هستند كه در اين آب 
شور يافت مي شوند. به دليل همين شوري است كه آب 

درياچه هيچ گاه يخ نزده است. درياچه اي كه امروز به نام 
»اروميه« مي شناسيم دهه  ها و سده هاي گذشته به اسامي 
ديگري خوانده مي شد. »چيچست« به معناي درخشنده و 
روشن، موخرترين و شايد معروف ترين نامی باشد كه از 
اسامی گذشته آن به ياد داريم. احتماال درخشندگي درياچه 
ناشي از شوري و ذرات نمك فراوانش وجه تسميه اين 
نامگذاري بوده. كبودان، مارگيانه يا مانتيانه، بحيره الشراه، 
شاهي و شاهوتله نام هاي ديگري هستند كه به نقل از 
منابعي همچون شاهنامه و سفرنامه ها در توصيف درياچه 
اروميه آورده شده اند. سن اين درياچه بر اساس مطالعات 
انجام گرفته حدود 13 هزار سال تخمين زده شده و 
حوضه آبريز آن 51.876 كيلومتر مربع است، رقمی كه 
3 درصد از مساحت كل كشورمان را در بر مي گيرد.البته 
روند خشكسالی های چند سال اخير برخي از اين اعداد و 

ارقام را دستخوش تغييرات بسياری كرده است. 

مرگ تدريجی 
دهه شصت و پنجاهي ها به ياد دارند »كدام رودخانه ها 
به درياچه اروميه مي ريزند؟« يكي از سوال هاي اصلي 
درس جغرافيا بود. تا بيش از يك دهه پيش درياچه شور 
اروميه از هشت رودخانه زرينه رود، سيمينه رود، تلخه 
رود، گادر، باراندوز، شهرچاي، نازلو و زوال تغذيه مي كرد 
كه اكنون سال هاست هيچ كدام به اين درياچه نمي ريزند. 
زرينه رود كه بزرگترين و مهم ترين منبع تامين آب درياچه 
به شمار مي رفت از سال ها پيش تا كنون براي تامين آب 
شرب تبريز، اردبيل و بسياري از شهرهاي اطراف مورد 
استفاده قرار گرفته و ديگر به درياچه اروميه سرازير 
نمي شود. رودخانه نازلو از زمان احداث سد نازلو براي 
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ماه هاست هر نفسي که فرو مي رود 
ممد حيات نيست بلکه با حجم غليظ 
نمک و گرد و غباري که به درون سينه 
فرو مي کند، خود قاتل جان است. اينجا 
آسمان و زمين مثل مالفه هاي شسته 
شده يکپارچه سفيدِ سفيد است و دورتا 
دورت را بلورهاي نمکي فرا گرفته؛ ظهر 
يک روز تابستانه است و سونامي نمک 
هيچ جنبده اي را بيرون از خانه ها باقي 
نگذاشته. اخبار،  لحظه به لحظه از شدت 
طوفان هاي نمکي در تمامي شهرها و 
استان هاي همجوار درياچه مي گويد؛ 
اينکه تا ساعاتي بعد مردم به جا مانده 
بايد خانه هاي خود را تخليه کرده و به 
مناطق دورتر بروند. باران های نمکي 
خشکانده اند.  را  گياهان  تمامی  اخير 
تاکنون هزاران نفر به دليل تنفس اين 
هواي مسموم جان باخته اند. ميليون ها 
تن آواره شده اند و ديگر خانه اي براي 
پناه گرفتن از حمله ي ذرات نمکين معلق 
در هوا نمانده. هواي غبارآلود امکان 
پرواز و رساندن آذوقه از مرکز را گرفته 
است. پس از برخورد آخرين هلي کوپتر 
امدادي حامل آذوقه به صخره ها، ديگر 
به  خوراکي  مواد  رسيدن  به  اميدي 
از  پالني  تصوير  اين  نيست.   شهر 
طبيعي هاليوودی  فجاياي  فيلم هاي 
ادامه  با  که  است  واقعيتي  نيست؛ 
وضعيت کنوني خشک شدن درياچه 
اروميه تا چند سال آينده اتفاق خواهد 
افتاد. بحراني جدي و هولناک که 13 
ميليون نفر معادل يک پنجم از جمعيت 

نيستکشورمان را درگير خواهد کرد.
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اكنون عمیق ترین 
قسمت هاي دریاچه 

ارومیه كه شامل 
محدوده  كوچکي 
از بخش شمالي 

مي شود، تنها 2.5 
متر ارتفاع دارد! یعني 

عمقي حتي كمتر از 
برخي استخرهاي 

شهری. بخش هاي 
عمده دیگر دریاچه 

به طور متوسط عمقي 
كمتر از یک متر دارند 

و در واقع تپه هاي 
نمکي در این نقاط 

بیشتر از آب به چشم 
مي خورد
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تامين آب مورد نياز باغات اطراف استفاده شده و ورودي 
آن به درياچه قطع شده است. همينطور ديگر رودخانه هاي 
دائمي كه روزگاري به درياچه مي ريختند و آن را پر آب 
مي كردند به سرنوشت مشابهي دچار شده اند. درياچه 
سال هاست كه با تشنگي چشم به بارش هاي فصلي و 
آب هاي زير زميني دوخته تا به جرعه اي تنها لبي تر 
كند. هرچند كه روند خشك شدن درياچه اروميه قبل از 
سال 80 شروع شده بود، اما تا آن زمان كارشناسان گمان 
می كردند اين كاهش سطح آب مربوط به سيكل رفت و 
برگشتی طبيعی آن است، اما با رد اين موضوع، از سال 81 
خشكی درياچه اروميه جدی تر شد. از سال 85 به تدريج 
از عنوان »بحران« برای كاهش سطح درياچه استفاده شد. 
با توجه به اينكه درياچه اروميه در شمار درياچه های كم 
عمق قرار دارد، طي 13 سال اخير، به طور ميانگين ساالنه 
بيش از 80 سانتي متر تبخير داشته و اين ميزان هر سال با 
كاهش عمق آب، سير صعودي تري به خود گرفته است؛ 
نتيجه اين تبخيرها از بين رفتن 102 جزيره موجود در اين 

درياچه بوده؛ به طوری كه در اثر پايين رفتن سطح آب،  
اكثر اين جزيره ها با اتصال به خشكی هويت خود را از 
دست داده اند. بر اساس شواهد موجود بيشتر حجم بخش 
جنوبی درياچه اروميه خشك شده و تنها مقدار كمی آب 
در اطراف پل ميانگذر شهيد كالنتری باقی مانده است كه 
به گفته محمد سهرابی، فعال محيط زيست،  تا 6 ماه آينده 

اثری از آب در قسمت جنوبی باقی نخواهد ماند. 
اواخر سال گذشته بود كه مديرعامل آب منطقه اي 
آذربايجان غربي در اظهارنظري اعالم كرد با خشك شدن 
بيش از 94 درصد درياچه طي اين سال ها تنها حدود 6 
درصد از آب آن باقي مانده است. اين سرعت خشكسالي 
با نگاهي به پيكر كوچك و الغر شده درياچه بسيار 
ترسناك تر از اعداد و آمار روي كاغذ است. درياچه اي 
كه روزگاري دومين درياچه آب شور دنيا بود امروز تنها 
حدود 2 ميليارد مكعب آب دارد. آماري كه ماه به ماه 
كاهش پيدا می كند به طوری كه براي حرف زدن درباره 
وسعت درياچه بايد دست به دامان اطالعات لحظه به 

لحظه شد. طبق آخرين مطالعات روزهاي پايانی سال 92،  
اكنون عميق ترين قسمت هاي درياچه اروميه كه شامل 
محدوده  كوچكي از بخش شمالي مي شود، تنها 2.5 متر 
ارتفاع دارد! يعني عمقي حتي كمتر از برخي استخرهاي 
شهری. بخش هاي عمده ديگر درياچه به طور متوسط 
عمقي كمتر از يك متر دارند و در واقع تپه هاي نمكي در 
اين نقاط بيشتر از آب به چشم مي خورد. درياچه اروميه 
كه روزگاري كشتي هاي زيبايي بر روي آب هاي آن شناور 
بودند ماه هاست كه به گورستان قايق هاي ماهيگيري و 

كشتي هاي به ِگل نشسته تبديل شده است.

عوامل خشک شدن
علی رغم تمامی اظهار نظرهای صورت گرفته در رابطه 
با عوامل خشكی درياچه، هنوز در مورد اينكه كدام عامل 
نقش مهم تری در اين رخداد دارد، در ميان كارشناسان امر 
اتفاق نظری  نيست. اما قدر مسلم مجموعه ای از عوامل 

فروردين،  ارديبهشت 1393انسانی و طبيعی در اين امر دخيل بوده اند. 
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سنتی بودن و راندمان پايين سيستم آبياری كشاورزی، 
ناهماهنگی الگوی كشت با شرايط بحرانی منطقه، تخليه 
سفره های زير زمينی و به هم خوردن تعادل بين آبهای 
سطحی و زير زمينی در پی حفر بی رويه چاهها و قناتها، 
توسعه غير مسئوالنه سد سازی، انتقال بی رويه آبهای 
سطحی و زيرزمينی برای مصارف صنعتی و آبزی پروری، 
عدم مديريت علمی منابع آبی در شرايط بحرانی و در كل 
عدم رعايت حق آبه درياچه، از جمله عوامل انسانی موثر در 

تشديد بحران خشكی درياچه به شمار می روند. 
تدريج  به  هشتاد،  دهه  در  سدسازی  افزايش  با 
رودخانه های دائمی كه به درياچه سرازير می شدند پشت 
سدها محبوس شده و به مصارف گوناگونی همچون 
بخش كشاورزی با هدر رفت 90 درصدی، رسيدند. با 
ايجاد سدها و بندهای متعدد كه تعداد آن ها به 72 می رسد 
حتی بيشتر روان آب ها و بارش های فصلی نيز پشت آنها 

مهار شده و به درياچه نمی رسند. 
متاسفانه وزارت نيرو آمار دقيقی از تعداد سدهای 
موجود ارائه نداده است، اما بی شك 72 سد و بند در 
حوضه آبريز درياچه اروميه وجود دارد. اين رقم توسط 
كارشناسان از طريق رسانه های مختلف از جمله برنامه 
مناظره تلويزيونی شهريور ماه سال گذشته صراحتا اعالم 
شده است. همچنين تغيير اقليم، تبخير زياد در پی گرم 
شدن هوا و كاهش بارندگی و... عواملی طبيعی هستند كه   

به روند خشك شدن درياچه دامن زده اند. 

تاثير خشكسالي بر روي زيست محيط درياچه
محمد سهرابی، فعال زيست محيطی با بيان اينكه 
غلظت نمك درياچه اكنون در حالت فوق اشباع قرار دارد، 
تصريح كرد: در گذشته ميزان نمك درياچه 150 گرم در 
هر ليتر بود، اما امروز با فوق اشباع شدن آب از نمك، اين 
رقم به بيش از 400 گرم افزايش يافته است. در اين شرايط 
حيات تنها گونه های جانوری درياچه، از جمله آرتميا به 
خطر افتاده است. اين گونه جانوری ارزشمند نمی تواند در 
اين حجم از نمك زاد و ولد كرده و ادامه حيات دهد. اكنون 
متاسفانه ديگر آرتميای زنده ای در درياچه وجود ندارد، 
هرچند سيست )تخم( آرتميا مابين نمك ها نهفته است 
و با عادی شدن شرايط می تواند دوباره به چرخه حيات 

در درياچه برگردد. در پی خشكی درياچه، حيات وحش 
حيوانات موجود در جزاير آن نيز به خطر افتاده به طوری كه 
محيط بانان سازمان حفاظت محيط زيست با تانكرها آب 

مورد نياز آنها را تامين می كنند.

سوغات شوم خشكی درياچه 
اگر متخصصان و مسئوالن، فورا برنامه های اجرايی 
كوتاه مدتي برای نجات درياچه اروميه ارائه ندهند قطعا به 
زودي شاهد اتفاق ناگوار خشك شدن كامل آن خواهيم 
بود. در پی وقوع يك فاجعه زيست محيطی، فاجعه انسانی 
بزرگتری نيز ممكن است رخ دهد؛ هوای معتدل منطقه 
تبديل به هوای گرمسيری با بادهای نمكی و باران هاي 
نمكي شده و زيست محيط منطقه تغيير خواهد يافت. 
افزايش درجه غبارآلودگي هوا موجب بروز سرطان هاي 
مختلف پوستي و خوني مي شود. تخمين زده شده در اين 
شرايط بيش از 13 ميليون نفر مجبور به ترك شهرها و 

استان هاي مجاور درياچه مي شوند.

شايعات
در كنار تمام نگراني هاي افكار عمومي، روند كند 
چاره جويي براي خشك شدن درياچه، موجب شد طي 

چند سال گذشته از گوشه و كنار شايعاتي ميان مردم سربلند 
كند. كم توجهی برخي از مسئوالن وقت به اين فاجعه،  نيز 
خود هيزم به آتش شايعات پيرامون اين حادثه ريخت. 
شايعاتی كه گاه از وجود تعمد در پر و بال دادن به اين 
بحران برای دسترسی به منابع احتمالی اورانيوم زير درياچه 
خبر می داد. از طرفی اظهار نظرهای غير كارشناسانه برخی 
مسئوالن نه تنها از اين شايعات نكاست،  بلكه آتش آنها را 
نيز شعله ورتر كرد. يكی از اين اظهارات،  سخنان معاون 
امور معادن و اكتشافات معدنی سازمان صنعت، معدن و 
تجارت آذربايجان غربی بود كه از وضعيت كنونی خشك 
شدن درياچه اروميه به عنوان »فرصت« ياد كرده و گفته 
بود: اين امر فرصت مناسبی برای سرمايه گذاری جهت 
استحصال امالح معدنی موجود درآن است. اكبر طاهری 
با اشاره به وجود ميلياردها تن ذخاير و امالح معدنی در 
بستر درياچه اروميه افزوده بود: درياچه با داشتن بيش از 
50 ميليارد تن امالح معدنی به عنوان بزرگترين منبع معدنی 
كشور شناخته شده كه حاوی حداقل 20 نوع امالح معدنی 
از قبيل سديم، پتاسيم، منيزيم، بر، كادميوم و اناديوم است.

عالوه بر اين، برخی شايعات نيز چنين عنوان می كردند 
كه خشك شدن چشمه های كف درياچه،  هر 40 سال 
يكبار رخ می دهد. اين دست از شايعات بر اين عقيده بودند 
كه روند خشكي چشمه ها به صورت چرخشی اتفاق افتاده 

و عوامل انسانی در اين امر دخيل نبوده اند. 

اتفاقات مشابه در كشورهای ديگر
پديده خشك شدن درياچه ها، هرچند به عنوان يك 
فاجعه، اما اتفاق بي سابقه اي در جهان نيست. درياچه های 
آرال و سالت ليك از جمله درياچه های مشابه اروميه 

هستند كه پيش از اين با بحران خشكي روبه رو شده اند. 
درياچه آب شور آرال در آسياي ميانه نيز به اين وضعيت 
دچار شد،  اما پس از خشكی با مديريت كارشناسان به 
حالت طبيعی خود بازگشت. به طوري كه آرال اكنون چهار 
برابر سال های پرآب درياچه اروميه آب دارد. درياچه 
سالت ليك امريكا نيز در سال 1960 ميالدی دچار بحران 
خشكی شد اما اكنون با مديريت صحيح به وضعيت طبيعی 

خود بازگشته است.

خبر درمانی
از نخستين روزهای جدی شدن بحران خشكی درياچه 
اروميه تا كنون بيش از هر چيز، اظهار نظرهای كارشناسانه و 
غير كارشناسانه است كه به چشم می خورد. اظهار نظرهای 
گاه ضد و نقيضی كه نتيجه ای جز سردرگمی و نگرانی 
بيشتر افكار عمومی را در پی نداشته. گويي درياچه اروميه 
تبديل به ابزاری شده بود تا هركسی با توسل به آن،  خودی 
نشان دهد. هرچند در اين ميان گاه اظهارنظرهای صحيح 

و شايان توجه هم كم نبود.
حسن روحانی،  فردي است كه يكي از اميدبخش ترين 
سخنان را در رده مديران بلندپايه كشور ارائه كرده؛ سخناني 
كه مدتي بعد با تشكيل كارگروه نجات درياچه اروميه 
رنگ و بوي عملياتي به خود گرفت. رئيس جمهوری در 
نخستين روزهای آغاز مسئوليتش دستور داد به هر قيمتی 
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كارگروهي كه با 
شفافیت به مساله 

خشک شدن دریاچه 
ارومیه پرداخته و 
با دور هم آوردن 

متخصصان و 
گروه هاي مختلف 
فکري و عملیاتي، 
نوید نتایجي قابل 
اجرا براي نجات 
نگین فیروزه اي 

كشور را با خود به 
همراه دارد.

كه شده، درياچه اروميه احيا شود. حميد چيت چيان،  وزير 
نيروي دولت يازدهم نيز با اعالم اينكه وضعيت بحرانی 
كشاورزان،  مديران،  عملكرد  حاصل  اروميه  درياچه 
صنعتگران و ساكنان آن منطقه است گفت: اين تصور كه 
دولت می تواند روشی ارائه كند كه به يكباره درياچه اروميه 
نجات يابد، درست نيست. وی در همايش هم انديشی 
فرد  اروميه گفت:  اجرايی نجات درياچه  راهكارهای 
ديگری بنا نيست درياچه اروميه را نجات دهد و وزارت 
نيرو، وزارت جهادكشاورزی، سازمان حفاظت محيط 
زيست، مديران ملی و مردم بايد در رفتار خود در قبال اين 
درياچه تجديدنظر كنند. از سويي، علی رغم آنكه بيشتر 
مسئوالن و فعاالن محيط زيست به فكر بازگرداندن آب 
به درياچه اروميه و دوباره زنده كردن آن هستند، مدتي 
پيش پدر علم كويرشناسی ايران سخنان مناقشه انگيزي 
را ارائه كرد كه فارغ از جنبه هاي اجرايي و علمي بودن 
يا نبودنش، نارضايتي هايي را در سطح جامعه برانگيخت. 
پرويز كردوانی خشك شدن اين درياچه را در شرايط فعلی 
به نفع مردم و محيط زيست منطقه دانسته و گفته بود: 
در شرايطی كه درياچه اروميه را كشته ايم و چاره ای برای 
دوباره زنده كردن آن نداريم، الاقل می توانيم از آسيب بيشتر 
به محيط زيست و زمين های كشاورزی جلوگيری كنيم. 
وي در سخنانی با بيان اينكه تمامی راه های بازگرداندن آب 
به درياچه اروميه به دليل پايين رفتن سطح آب زيرزمينی 
دشت های اطراف درياچه و شور شدن اين آب ها منتفی 
است، توضيح داده بود:  مسئوالن يا بايد زنده كردن موقتی 
درياچه را انتخاب كنند و يا هزاران هكتار زمين های 

كشاورزی را كه محل درآمد و معاش مردم منطقه است.

سازمان هاي مردم نهاد پيشرو 
در فعاليت هاي نجات بخش

اما در همان سال ها و ماه هايي كه بسياري از تصميم گيران 
و مديران اجرايي علي رغم مشاهده پيشروي خشكسالي 
بودند،  گذاشته  دست  روي  دست  اروميه  درياچه 
جمعيت ها و نهادهاي مردمي در فعاليت هايي بشردوستانه 
و خودجوش در قالب حركاتي نمادين اجازه ندادند بحران 
خشكي درياچه دقيقه اي به فراموشي سپرده شود. تشكيل 
زنجيره هاي انساني هزاران نفر به دور درياچه، برپايي 
نمك نوردي، خالي كردن هزاران بطري آب در درياچه 
تنها بخشي از اين فعاليت ها به شمار مي رود. گويي اين 
مردم هستند كه همواره جورِ بي تفاوتي و گاه كم توجهي 

برخي از مديران را به دوش مي كشند.

كشتي نجات درياچه از كدام راه مي گذرد؟
تا كنون ده ها طرح و راه حل از سوي كارشناسان و 
نهادهاي مختلف براي نجات درياچه اروميه ارائه شده 
است كه تنها برخي از آنها از پشتوانه هاي اجرايي الزم نيز 
برخوردار بودند. در گزارش سازمان ملل در سال 1390 به 
راهكارهای پيشنهاد شده دولت ايران برای نجات درياچه 
اروميه اشاره شده است. در اين گزارش به پروژه انتقال آب 
حوضه به حوضه اشاره و تاكيد شده كه سه گزينه برای 
انتقال آب به اروميه مطرح است: دريای خزر، رودخانه 

ارس و رودخانه زاب. اما گزينه دريای خزر به دليل فاصله 
300 كيلومتری آن با درياچه اروميه به صرفه نيست چرا 
كه اين انتقال معادل 5/5 ميليارد دالر هزينه دارد و از طرف 
ديگر بايد رضايت كشورهای منطقه هم جلب شود كه 
ايران در اين مورد ناكام بوده است. همچنين برای انتقال آب 
ارس كسب اجازه دولت جمهوری آذربايجان الزم است 
و هر گونه انتقال از رودخانه زاب نيز منوط به هماهنگی 
با كشورهای تركيه و عراق است. اين گزينه ها در داخل 
كشور نيز بارها مطرح شده و واكنش هايي را نيز در سطح 
مديران و نمايندگان مجلس در پي داشت. فارغ از غير 
عملياتی بودن برخی از اين راه حل ها به دليل مسائل بين 
المللی، سنگ اندازی و بی توجهی غير مسئوالنه برخی 
از تصميم گيران امر، روند خشكی درياچه را تا به امروز 
كشانده است. خاطره مخالفت 94 نماينده با طرح دو 
فوريت انتقال آب برای نجات درياچه هنوز در اذهان 
عمومی باقی است. ردپای اين كم كاری را در تخصيص 
بودجه برای نجات درياچه نيز می توان ديد. به طوری كه 
اروميه در  نماينده مردم  طبق گفته های جهانگيرزاده، 
مجلس شورای اسالمی، از دو هزار و 700 ميليارد تومان 
مصوبه سفرهای استانی دولت پيشين در سال 87 براي 
احياي درياچه حتی يك ريال نيز هزينه نشد؛ در حالی كه 

به گفته عيسی كالنتری، دبير ستاد ملی احيای درياچه 
اروميه، احيای اين درياچه به 20 ميليارد دالر هزينه و 
15 الی 20 سال زمان نياز دارد.  بارورسازی ابرها از ديگر 
راهكارهای ارائه شده برای نجات درياچه بود اما علی رغم 
صرف هزينه های بسيار برای اين طرح، نتيجه مطلوبی 
از آن به دست نيامد. در كنار اين راه حل ها، طرح های 
ديگری همچون كوچك سازی درياچه برای كنترل بهتر 
و مهار خشكی آن از گوشه و كنار ارائه شده است كه 
با مخالفت های جدی و گسترده مردمی مواجه شد. اما 
برخی راه های طوالنی مدت نيز همچون عدم استفاده از 
زمين های كشاورزی حوضه درياچه اروميه برای مدت 
يكسال و تخصيص حقابه های استان ها و غيره در ميان 
راهكارهای ارائه شده به چشم می خورد اما مشخص 
نيست با  در نظر گرفتن سرعت پيشرفت خشكی، تا 
آن زمان درياچه ای باقی خواهد ماند يا نه؟ در اين ميان 
با روی كار آمدن دولت تدبير و اميد و تشكيل كارگروه  
نجات درياچه اروميه به نظر می رسد قدم هايی هرچند 
آهسته برای ورود به مرحله عمل برداشته شده است.  
كارگروهي كه با شفافيت به مساله خشك شدن درياچه 
اروميه پرداخته و با دور هم آوردن متخصصان و گروه هاي 
مختلف فكري و عملياتي، نويد نتايجي قابل اجرا براي 
نجات نگين فيروزه اي كشور را با خود به همراه دارد. 
عيسی كالنتری در حاشيه نخستين نشست تخصصی اين 
كارگروه آشكارا و بدون هيچ مالحظه كاری مرسومی، 
اعتراف كرد: »آنگاه كه حقابه بخش كشاورزی را از 
هزارو800 ميليون مترمكعب )1/8ميلياردمترمكعب( به 
حدود پنج  ميليارد متر مكعب در طول سه  دهه گذشته 
افزايش داديم، ديگر اجازه نداريم تا از خشكسالی يا 
تغييرات آب  و هوايی به  عنوان مهم ترين عامل بروز 
بحران در درياچه اروميه نام برده و گناه نابخردی های 
مديريتی و سكوت متخصصان هيدرولوژيست و سدساز 
كشور را به پای تغيير اقليم بنويسيم و فرافكنی كنيم.« با 
چنين رويكردهايي به نظر مي رسد به جاي فرار از مساله، 
مديران اين بار به دنبال يافتن راهي مناسب براي بحران 

خشكي درياچه اند.
*روزنامهنگاردرآذربایجانشرقي
**روزنامهنگاردرآذربایجانغربي
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در پروژه هاي صنعتي، اختالفات ميان طرفين قرارداد ابتدا خود را به صورت طرح ادعا يا claim  نشان 
مي دهد. پروژه ها و قراردادهاي اجرايي در حين اجراي عمليات؛ به داليل گوناگون با ادعاهاي طرف ديگر مواجه 
مي شوند. بايد توجه داشت كه امروزه مديريت ادعا يا  claim managementيكي از مهم ترين مباحث و 
چالش هاي بزرگ روابط صنعتي در دنيا محسوب مي شود و به عنوان يك ابزار مهم براي كنترل ادعاها و حل و 
فصل اختالفات ميان طرفين در نظر گرفته مي شود؛ به طوري كه اكنون دپارتمان هاي مديريت ادعا در شركت ها 
و سازمان هاي بزرگ تعبيه شده اند تا در آن متخصصين حوزه هاي مختلف  ادعاهاي احتمالي و يا بالفعل را 

شناسايي و در جهت صحيح مديريت مي كنند. 
نكته مهم اين است كه بروز دعاوي و ادعاهاي مختلف، بخش جدايي ناپذير قراردادهاي مدرن است كه امروزه 
بروز آن در پروژه هاي صنعتي، امري معمول تلقي مي گردد بنابراين مديران شركت هاي پروژه بايستي انعطاف 

الزم براي برخورد با چنين مواردي را دارا باشند. 
هم چنين ريشه  بسياري از اختالفات ميان طرفين قراردادهاي صنعتي را مي توان در موارد زير جست و جو 
كرد: نقصان  و ضعف مستندات قرارداد، خطاي آغازين در محاسبه هزينه واقعي پروژه، تغيير در شرايط انجام 
كار، بروز اختالف ميان ذي نفعان پروژه، بايد توجه داشت كه مهم ترين اصل در مديريت دعاوي؛ اشراف كامل 
بر متن قرارداد في مابين و عبارت و بندهاي آن است به عبارت ديگر؛ تنها با بازخواني دقيق نص قرارداد و مقايسه 
آن با واقعيت هاي موجود؛ مي توان به شناخت دقيقي از ادعاهاي مورد نظر رسيد و شايستگي و ارزش آن را 
براي طرح و پيگيري هاي حقوقي برآورده كرد.  يكي از اصول مهم ديگر مديريت دعاوي، مستند سازي است.  
منظم كردن و ارائه به هنگام و به موقع اسناد صحيح و معتبر به طرف مقابل براي اثبات صحت ادعاي خود، 
بسيار مهم است و آثار حقوقي مخصوص به خود را نيز دارد.  رعايت نكات مهم قراردادي و حقوقي در هنگام 
تدوين قرارداد و پيش بيني اشكاالتي كه در آينده و در زمان اجراي قرارداد ممكن است به وقوع بپيوندد نيز در 
روند مديريت دعاوي بسيار مهم است. اگرچه تدوين يك قرارداد دقيق كه همه جوانب آن به درستي تعريف 
شده باشد؛ اهميت بسياري دارد اما تدوين و انعقاد قراردادهايي كه جاي هيچ گونه ابهامي باقي نگذارد؛ تقريبا 
ممكن نيست و ديده شده است كه حتي قراردادهايي كه در ابتدا گمان مي رفته است كه بسياري جامع هستند ؛ در 
مقام اجرا نتوانسته اند به برخي از اشكاالت پيش آمده پاسخ دهند. بنابراين آمادگي براي مواجه شدن با ادعاهاي 
مختلف براي پيمان كار و كارفرما بسيار ضروري است.  در كنار كامل بودن قرارداد، بايد به مواردي چون شفافيت 
و وضوح زبان قرارداد، اعمال مهلت هاي زماني مناسب براي پاسخ دادن به درخواست هاي طرف و هم چنين 
نحوه پاسخ دهي مناسب و ايجاد شرايط روحيه مشاركت در اين پروژه و نيز ابزارهاي حذف دعاوي و يا تبديل 
آن ها به شرايط تغيير قراداد اشاره كرد. الزم به ذكر است كه هر claim  يا ادعا و اختالفي منجر به طرح دعواي 
حقوقي در دادگاه نمي شود. زيرا در بسياري از موارد، طرفين اختالف  با يكديگر مذاكره مي نمايند و سعي در 
رسيدن به يك توافق دارند. چرا كه هزينه هاي رجوع به داوري و دادگاه براي آن ها زياد است مضافا اين كه اين 

امر به وجهه حرفه اي آن ها نيز آسيب مي زند.    
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آپارتمان نشيني در ايران، پديده نسبتا جديدي است و امروزه تقريبا در همه شهرهاي بزرگ كشور، اكثر 
خانواده ها در مجتمع هاي بزرگ و يا كوچك آپارتماني سكونت دارند. وجود خانواده هايي با جمعيت هاي 
متفاوت و فرهنگ هاي گوناگون در يك مجتمع، به طور طبيعي چالش هاي مثبت و منفي مخصوص به خود 
را نيز به همراه دارد. تعامل و هم فكري  ميان ساكنين آپارتمان ها به منظور حل اختالف هاي موجود همواره 
پاسخگوي مشكالت نيست و گاهي مشاهده مي كنيم كه يك يا چند مالك و يا مستاجر با عدم رعايت حقوق 
ديگر ساكنين مشكالت عديده اي را براي ديگران به وجود مي آورند. بنابراين لزوم آگاهي از حقوق و وظايف 
ساكنين در آپارتمان ها امروزه بسيار بيش از گذشته احساس مي شود. يكي از مشكالت شايع ميان ساكنين 
آپارتمان ها، نپرداختن هزينه هاي خدمات مشترك از قبيل هزينه شارژ، تهويه آب گرم، باغباني، سرايداري، 
نگهباني، حق الزحمه مديران ساختمان و... توسط ساكنين است. درصورتي كه مالك آپارتمان و يا استفاده كننده 
از خدمات مشترك از پرداخت اين هزينه ها خودداري كند، راه حل قانوني موثر براي اجبار وي به پرداخت 
بدهي ها  چيست؟ در كشور ما قانون تملك آپارتمان ها در سال 1343 به منظور وضع مقرراتي براي حل مشكالت 
احتمالي در آپارتمان به تصويب رسيده است. هر چند كه اين قانون كاستي هايي نيز دارد كه در اين گفتار مجال 

پرداختن به آن ها نيست؛ اما در زمينه مشكل مورد بحث؛ راه حل نسبتا مطلوبي را ارائه مي نمايد. 
قدم اول اين است كه مدير يا مديران ساختمان، تعيين شده باشند. طبق قانون تملك آپارتمان ها در صورتي 
كه در يك مجتمع مسكوني، تعداد مالكين بيش از 3 نفر باشند، مكلف هستند كه از بين خود و يا از خارج مدير 
يا مديراني را به منظور مديريت مسائل مختلف ساختمان، انتخاب كنند. بنابراين براي الزام قانوني مالك و يا 
استفاده كننده اي كه سهم خود را  از هزينه هاي مشاع پرداخت نمي كند، حتما بايستي مدير يا مديراني انتخاب 
شده باشند و صورت جلسه معتبري نيز در اين زمينه وجود داشته باشد.  در مرحله بعد، مدير يا هيات مديره 
منتخب، اظهارنامه اي را تهيه مي كنند كه در آن مبلغ بدهي و صورت ريز آن كامال مشخص است و مورد مطالبه 
قرار مي گيرد. اظهارنامه مزبور، توسط مديران و از طريق دفاتر خدمات الكترونيكي قضايي- كه اخيرا متولي 
ارسال اظهارنامه ها شده اند- به آدرس مالك متخلف ارسال مي شود.هرگاه مالك يا استفاده كننده از خدمات 
مشاع، ظرف 10 روز از تاريخ ابالغ اظهارنامه سهم بدهي خود را نپردازد؛ مدير يا هيات مديران مي توانند به 
تشخيص خود و با توجه به امكانات، از دادن خدمات مشترك از قبيل شوفاژ، تهويه  مطبوع، آب گرم و گاز 
و..به وي خودداري نمايند.در فرضي كه عدم ارائه خدمات مشترك از سوي مديران ساختمان ممكن و يا موثر 
واقع نشود؛ مدير يا مديران مجموعه مي توانند در مراجع قضايي شكايت كنند. دادگاه ها نيز موظف هستند كه به 
اين گونه شكايات، خارج از نوبت رسيدگي كنند. استفاده مجدد از خدمات نيز موكول به پرداخت هزينه هاي 
معوق واحد مربوطه بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه خواهد بود. در اين نوشتار رويه قانوني مطالبه 
بدهي هاي مشاع در آپارتمان مورد مطالبه قرار گرفت. در مقاله بعد به بررسي وظايف مديران در مجتمع هاي 

مسكوني خواهيم پرداخت. 
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او  است.  ايراني  كارآفرين  و  موفق  زنان  از  مقيمي،  فاطمه  سيده 
موسس و مديرعامل شركت حمل و نقل بين المللي سديد بار است و 
نخستين بانوي ايراني كه مجوز يك شركت حمل و نقل را اخذ كرده 
و توانسته يك شركت بين المللي حمل و نقل را به نام خود ثبت كند. 
در كارگروه هاي مرتبط با موضوع حمل و نقل همكاري هاي زيادي 
دارد. او عضو اتاق بازرگاني است و داراي سابقه 3 دوره عضويت 
بين المللي  نقل  و  انجمن صنفي شركت هاي حمل  مديره  هيات  در 
به  رسيدگي  و  اختالف  بخش حل  رياست  و  سال عضويت  و 12 
شكايات تجار، شركت ها و رانندگان و... است؛ عضويتي افتخار آميز 
كه حاصل آن مختومه شدن بيش از 95 درصد پرونده ها با مصالحه 
و سازش طرفين است. او به واسطه تخصص و تجربه و مهم تر از 
آن اراده و سختكوشي، به دور از ارتباطات خويشاوندي به مقامات 
روزگاري  شايد  كه  است  يافته  دست  كاري  در حوزه  باالي صنفي 
پيشتر كاري كامال مردانه قلمداد مي شد. او مشغول تحصيل در رشته 
مديريت تحول، در مقطع دكترا است زيرا اعتقاد دارد اگر در كار خود 
به روز نباشي، زماني تفكر سنتي جاي تحصيالت تو را مي گيرد. او  
يكي از عناصر مهم موفقيت را، مسئوليت پذيري مي داند. فعاليت هاي 
پر رنگ او در صحنه هاي اجتماعي و صنفي در كنار حضورش در 
سمينارها، همايش ها و مصاحبه هاي تلويزيوني و مطبوعاتي، چه در 
رسانه هاي داخلي و چه در رسانه هاي خارجي، چهره شايسته اي را  
اذهان عمومي  به  ايراني و مسئوليت پذيري و تخصص هايش  از زن 

معرفي كرده است.

ورود به حيطه حمل و نقل
به گفته خودش در  خانواده اي به دنيا آمده كه وضع متوسطي داشته 
است. متولد شهريور 1337، دومين دختر از چهار دختر خانواده بوده 
و پدر و مادر هر دو عالوه بر شغل آموزشي-  پرورشي، شغل آزاد 
نيز داشته اند. علي رغم عالقه خودش به جراحي، بنا به آرزوي پدرش 
به تحصيل او در رشته مهندسي،  وارد رشته مهندسي عمران دانشكده 
فني مي شود. پس از دو سال درس خواندن در ايران واحدهايش را 
به دانشگاه انگليس انتقال داد، همان جا درسش را تمام كرد و پس از 
انقالب به ايران بازگشت. در آن سال ها كه كار كردن در رشته عمران 
براي يك زن، وضعيت نابساماني داشت، تصميم گرفت با استفاده از 
تخصص ديگرش: زبان انگليسي وارد بازار كار شود. در سال 58 به 
عنوان مترجم وارد شركتي شد كه مي پنداشت يك شركت بازرگاني 
است در حالي كه  يك شركت حمل و نقل بود با وظيفه هماهنگي و 
ترتيب حمل كاال به شيوه زميني، هوايي، دريايي و يا تركيبي از آن ها 
از كشور مبدا تا كشور مقصد. اين ورود سرآغازي شد براي شناخت 
و آشنايي با اصول و قوانين اين رشته و سپس عالقه مند شدن به آن.  
فضاي كارمندي برايش كوچك بود و قابليت تابع شدن و قراردادي 
شدن را نسبت به يك سري دستورالعمل نداشت و ندارد. در اوايل 
به  و حاال  بود  كرده  ازدواج  به شركت  ورود  به محض  و  سال 59 
جز روحيات خودش، همسرش نيز اصرار داشت كه در كار، محدود 

قسمتششم
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همسرم. همیشه 
اعتقاد دارد كه محدود 
بودن آدم ها چه زن و 
چه مرد در چارچوب 

خانواده، غایت و 
مقصود نیست. 

همیشه هم مثالش 
این است كه تو داری 
تمام وظایف خانه ات 

را حتی فراتر از یک 
زن خانه دار انجام 

می دهی. مسئولیت 
مادرانه ات را هم به 
بهترین نحو انجام 
می دهی، اما جامعه 

هم بر گردن تو حقی 
دارد كه باید با تمام 

توانایی هایت، در 
جامعه خدمت كنی. 
به خدا این ها شعار 

نیست. طرز تفکرش 
همین است. طبیعی 
ست كه با این طرز 
تفکر، مسیر آدم به 

سمت اوج هدفی كه 
دارد، هموارتر می شود
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جت
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و محصور نماند و مي گفت: »به جاي كار اجرايي، 
دنبال استراتژي كار برو.« او كه هميشه مي خواست 
سكان هدايت كار، دست خودش باشد و بيزار از 
كار روتين و قراردادي و دوستدار تنوع طلبي در كار 
است، پس از حدود سه و سال نيم تصميم گرفت 
كه خود به طور جدي وارد صنعت حمل و نقل شود.

هزار خان مسير پر پيچ و خم مجوز
در سال 61 كه وارد اين صنعت شد، هنوز هيچ 
براي  وقتي  بود.  نگذاشته  قدم  عرصه  اين  در  زني 
رفت،  راه  وزارت  به  شركتش  ثبت  درخواست 
اين  پيش  رو داشت  كه  بزرگترين سختي  و  اولين 
اين شغل  براي حضور يك زن در  باوري  بود كه 
قانوني اش  منع  مي پرسيد  وقتي  نداشت.  وجود 
ننوشته،  نمي توانم؟ مي گفتند جايي  كجاست؟ چرا 
او  ستودني  پيگيري  و  پايداري  اما  نمي تواني.  ولي 
موجب شد كه در پايان از هر خاني بگذرد و تاييديه 
را از وزارت راه بگيرد. زماني كه به او گفتند بايد 
اگرچه  باشي–  داشته  مرتبط  رشته  در  تحصيالت 
كه ديگران يا راننده بودند يا گاراژدار – در رشته 
مديريت حمل و نقل در دانشگاه آزاد ثبت نام كرد، 
شاگرد سوم شد و پس از آن هم، كارشناسي ارشدش 
را در مديريت استراتژيك گرفت. حتي بعدتر، اين 
نداشت،  هراس  آموزشي  هيچ  از  كه  مقتدر  مدير 
در سال 1368 به عنوان اولين زن پس از پيروزي 
انقالب اسالمي، گواهينامه پايه يكم گرفت تا هيچ 
در  بعدها،  بياورد.  بهانه  او  براي  نتواند  راننده اي 
زماني كه رئيس بخش حل اختالف بود، كارشناسي 
دادگستري را در صنعت حمل و نقل اخذ كرد تا به 
عنوان يك كارشناس، حرفي براي گفتن به مراجع 

قضايي داشته باشد.
امور  در  چرا  كه  توهين ها،  و  سنگ اندازي ها   
مردان دخالت مي كند، نه تنها او را از پاي درنياورد، 
تصور  همه  كرد.  مصرتر  و  جسورتر  را  او  بلكه 
زمينه  در  نمي تواند  هيچ گاه  زن  يك  كه  مي كردند 
حمل و نقل كار مديريتي انجام دهد، اما او در هيچ 
نمي ديد.  زن  براي  محدوديتي  و  مانع  سالمي  كار 
حتما  هست،  عالقه اي  »وقتي  مي گويد:  هم  هنوز 
زمينه  بايد  فقط  هست،  نيز  كار  آن  انجام  توانايي 
پرورشش را فراهم كرد. اين واقعيتي است كه من 
به آن رسيدم.« در پايان پس از تالشهاي مستمر در 
مديرعامل  زن  اولين  به عنوان   1363/08/21 تاريخ 
شركت هاي حمل و نقل بين المللي توانست مجوز 

ثبت را با شرط منحل شدن شركت در زمان اولين 
شكايت يا تخلف آيين نامه اي، از وزارت راه وترابري 
اخذ كند. كه اين پايان كار نبود، بلكه شروعي تازه و 
پرتالش بود. او با سرمايه اي بسيار محدود، از يك 
اتاق در شركت همسرش شروع كرد كه همه كاره اش 
خودش بود. فرزند كوچكش را با خودش مي برد 
نامه ها  مي داد.  انجام  خود  نيز  را  منشي  وظايف  و 
بيشتر  را  را خود مي برد و مي گفت ميخواهم شما 
ادامه  اين روال  برقرار كنم.  بيشترارتباط  بشناسم و 
تعداد  و  رسيد  درآمدزايي  به  كه  زماني  تا  داشت 

پرسنل را زياد كرد.
 به تدريج شركت را گسترش داد، سفرهاي بين 
ورودي  مرزهاي  در  نمايندگي  شد،  آغاز  شهري 
كشورهاي  از  و  كرد  احداث  شركت  خروجي  و 
پا كرد  بر  را  او شركتي  نمايندگي گرفت.  مختلف 
امر  در  نمونه  عنوان شركت  به  سال 1382  در  كه 
حمل و نقل بين المللي از طرف وزارت راه و ترابري 

معرفي شد.

فعاليت هاي اجتماعي و صنفي
از همان روز كه شركت را ثبت كرد عضو صنف 
تشكلي  بحث هاي  در  را  او  اما  شد،  نقل  و  حمل 
دعوت نمي كردند. هرگاه، مطلع مي شد مي رفت، اما 
باز هم او را ناديده مي گرفتند. اما او مي رفت و باز هم 
مي رفت تا آنكه در سال 77 كانديداي هيات رئيسه 
شد و به عنوان آخرين و نهمين نفر، راي آورد. در 
سال 80 با حمايت بيشتر صنف، مجددا در هيات 
مديره انتخاب شد و در سال 84 براي بار سوم، با 
بهترين و باالترين آمار مجمع عمومي به عضويت 
هيات مديره درآمد. در سال 1372 مسئوليت رايزني 
با كشور روسيه را به عنوان مسئول ميز مشترك ايران 
و روسيه بر عهده گرفت و سپس به عنوان مسئول 
ميز مشترك ايران و ايتاليا فعاليت كرد و مي كند. او 
موفق شد كه پروتكل اقتصادي بين دو كشور را كه 
حل و فصل موارد حمل و نقل را از مواضع مورد 
نظر در خود دارد، به امضا برساند. سال 85 در هيات 
نمايندگان اتاق بازرگاني كانديدا شد و به عنوان تنها 
نقل  و  كميسيون حمل  رئيس  گرديد.  انتخاب  زن 
ايران،  اتاق  در  كانديدا شدن  از  تهران و پس  اتاق 
رئيس كميسيون حمل و نقل اتاق ايران گشت. همان 
امور  بازرگاني در  اتاق  جا به سمت مشاور رئيس 
زنان كارآفرين منصوب شد كه همچنان اين سمت 
را بر عهده دارد. او انجمن ملي زنان كارآفرين را در 

وزارت كشور ثبت كرد. 
دفتري به نام شوراي بانوان بازرگان را در اتاق 
وزارت  تاييد  با  آن  از  پس  كرد.   راه اندازي  تهران 
اخذ  كرد:  آغاز  را  بين المللي  تعامالت  بازرگاني، 
كشورهاي  از  مدت  كوتاه  دوره هاي  بورسيه هاي 
مسلمان خارجي جهت اعزام دانشجو. او هم چنين 
دفتر  نام  به  شريف  صنعتي  دانشگاه  در  را  دفتري 
توسعه كارآفريني زنان احداث كرده و عضو گروه 
مطالعاتي و تحقيقاتي كريدور شمال- جنوب است. 
  IDB  در سال 2012 سيده فاطمه مقيمي، از سوي
يا بانك توسعه اسالمي به عنوان كارآفرين برتر جهان 
اسالم انتخاب شد. دليل انتخاب اين زن پيشرو در 
و  ايران  در  كارآفريني هايش  نقل،  و  صنعت حمل 
منطقه و برگزاري كالس ها و كارگاه هاي آموزشي در 
كشورهاي در حال توسعه همچون مالزي، سريالنكا، 
اندونزي و... بوده است. او مي گويد: »امروز كه نگاه 
می كنم به خاطر راهگشا بودنم، بسيار احساس غرور 
می كنم. نه به خاطر موقعيتی كه االن دارم. به خاطر 

اين كه راه را برای ديگران باز كرده ام.«

حمايت خانواده
را  همسرش  خداوند  از  پس  كه  مقيمي،  خانم 
مشوق اصلي خود مي داند،  در يكي مصاحبه هايش 
سخن  چنين  همسرش  تشويق هاي  و  همراهي  از 
محدود  كه  دارد  اعتقاد  »همسرم. هميشه  مي گويد: 
بودن آدم ها چه زن و چه مرد در چارچوب خانواده، 
غايت و مقصود نيست. هميشه هم مثالش اين است 
كه تو داری تمام وظايف خانه ات را حتی فراتر از 
يك زن خانه دار انجام می دهی. مسئوليت مادرانه ات 
را هم به بهترين نحو انجام می دهی، اما جامعه هم 
بر گردن تو حقی دارد كه بايد با تمام توانايی هايت، 
در جامعه خدمت كنی. به خدا اين ها شعار نيست. 
اين  با  كه  طبيعی ست  است.  همين  تفكرش  طرز 
طرز تفكر، مسير آدم به سمت اوج هدفی كه دارد، 
هموارتر می شود. شك ندارم اگر می خواستم تنها و 
يك تنه، از اين راه پر پيچ و خم بگذرم قطعا به اين 
نقطه ای كه االن رسيده ام، نمی رسيدم. موتور محرك 
من هميشه همسرم بوده و هست. شايد حرف هايم، 
به نظر خيلی شعاری بيايد ولی اگر يك روز سرزده 
اين  با من چای بخوری  ام و  يا خانه  بيايی دفترم 

حرف هايی را كه االن می زنم بيشتر درك می كنی.«

*کارمندمنابعانسانيفراب
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این خیابان بوی 
تاریخ می دهد... 
سرگیجه می گیری 
انگار، از سر تا ته 
خیابان كه گام 
برمی داری! گویی 
كه مینیاتوری از 
رویدادها و یادگارهای 
تاریخی در این 
پایتخت شلوغ، 
پیش رویت قرار 
می گیرد. نمی دانم چه 
وسوسه ای دارد این 
خیابان 30 تیر برای 
مردمان ش و كسانی 
كه می شناسندش. به 
تندی از ضلع جنوبی 
وارد خیابان 30 تیر 
می شوم

مژگان جعفري* 

تهران... بهار 1393 خورشيدی... 
روزهای آشنايی 

سرگيجه  می دهد...  تاريخ  بوی  خيابان  اين 
گام  كه  خيابان  ته  تا  سر  از  انگار،  می گيری 
و  رويدادها  از  مينياتوری  كه  گويی  برمی داری! 
پيش  شلوغ،  پايتخت  اين  در  تاريخی  يادگارهای 
رويت قرار می گيرد. نمی دانم چه وسوسه ای دارد 
كه  كسانی  و  مردمان ش  برای  تير   30 خيابان  اين 
می شناسندش. به تندی از ضلع جنوبی وارد خيابان 
30 تير می شوم... نگاهی به ساختمان های دو سوی 
خيابان، گويای كهنگی اينجا است... كهنگی ای كه 
فرسودگی معنا نمی دهد... اين كهنگی برای خيلی ها 
پياده روی  بر  آرام،  گام هايی  با  است.  ارزشمند 
سنگ فرش آن گام می نهم. هر چه می كنم نمی توانم 
روزهای پرآشوب 6 دهه پيش را از جلوی چشمانم 
دور كنم... بوی گلوله و شعار و خيزش مردمانی 
كه خواست شان، ايستادگی در برابر حكومت دربار 
 200 پايتخت  اين  تهران،  را  روزهايی  چه  بود... 

ساله، پشت سر گذاشته است!... 

بازگشت به گذشته؛ سی  امين روز تابستان 
سال 1331... تهران در ولوله و آشوب

بناهای  مهم ترين  از  يكی  و  خيابان  اين  نام 
تاريخی اش يعنی عمارت قوام السلطنه، يادآور يك 
ياد  به  را  پراضطرابی  روزهای  است.  تاريخی  قيام 
و  تا 1332  سال های 1330  در  تهران  كه  می آورد 
كودتای 28 مرداد را می گذراند. در تابستان 1331، 
»محمد مصدق« نخست وزير به تازگی از ديوان الهه 

به ايران بازگشته و به اين می انديشيد كه از آن پس 
چگونه ايران را در موج پرتالطم پس از ملی شدن 
صنعت نفت اداره كند. دربار اما انديشه های ديگری 
در سر داشت... نخست وزير، آگاه از آن انديشه ها، 
برای كاستن از دامنه قدرت و نفوذ شاه بر نيروهای 
مسلح، از او می خواهد كه اختيار اداره وزارت جنگ 
را به دولت بدهد. شاه اما ايستادگی می كند. نتيجه، 
در  را شگفت زده می كند؛ مصدق  پايتخت  مردمان 
شلوغی  و  تنش  زمزمه های  داد!  استعفا  تيرماه   25
را به روشنی می شد در خيابان ها و گذرهای شهر 

شنيد... تهران بوی خون می داد انگار...!
مديريت  و  صداها  خواباندن  برای  مجلس 
نداشت؛  روی  پيش  بيش تر  گزينه  يك  شرايط، 
سخت،  روزهای  مرد  قوام السلطنه،  احمد  انتخاب 
كه  است  پيری  كشتی بان  نخست وزيری.  برای 
زعم  به  مصدق  نيمه تمام  ماموريت  نمی خواست 
برگزيده  كه  هنگامی  اما  بگيرد  برعهده  را  خودش 
كشتی بان  كند  اعالم  تا  داد  كوبنده  اعالميه ای  شد 
پياده  را  دگر«  »سياستی  می خواهد  كه  است  پيری 
سياستی  را  »كشتی بان  مطلع  با  قوام  اعالميه  كند. 
دگر آمد«، بوی درگيری می داد. خيابان ها زودتر از 
آنچه پنداشته می شد، شلوغ شده بود. دربار پهلوی 
هم می خواست كار را يكسره كند. »اگر قوام نرود 
با ملت  پوشيده  اعالم جهاد می كنم و خودم كفن 
در پيكار شركت می نماييم«. اين پيام »سيدابوالقاسم 
روشن  را  همه  تكليف  تير،   29 روز  در  كاشانی« 
كرد. صبح سی امين روز، تهران، اين ديگ جوشان، 
فوران كرد... بازار تعطيل شد و پايتخت نشينان در 

پشتيبانی از بزرگ مرد ملی شدن صنعت نفت ايران 
به خيابان ها می ريزند... صدای گلوله از همه جای 
زمين  بر  دوست داشتنی  مردمانی  و  شد  بلند  شهر 
بزند كه  را  ارتش دستور داشت مخالفان  افتادند... 
زد... خيزش اما سركوب شدنی نبود... دربار عقب 
را  باز حكم نخست وزيری مصدق  نشست و شاه 
در   ،1331 سال  تابستان  روز  سی امين  كرد.  صادر 
اينگونه  تير،   30 روز  و  ماند  پايتخت  مردمان  ياد 
نام خود را بعدها بر اين خيابان گذارد و در تاريخ 
ماندگار شد، آن هم در كنار خانه قوام، تا طنز تلخ 
تاريخ را به همه نشان دهد! خيابانی كه خانه احمد 
قوام السلطنه در آن قرار داشت و در آن 4 روز قيام، 
ياد  به  می گذارند،  را  پرآشوبی  و  شلوغ  روزهای 

شهدای خيزش مردمی، 30 تير نام گرفت.

اينجا يعنی آزادی فكر... يعنی شگفتی!
خيابان 30 تير چكيده ای از تاريخ معاصر تهران 
ماجرا  همه  اما  اين  است.  داده  جای  خود  در  را 
ديگری  چيزهای  امروز  تير،   30 خيابان  نيست... 
در  باستان  ايران  موزه  از  دارد...  خود  در  نيز  را 
جنوبی ترين بخش خيابان گرفته تا ساختمان قديم 
كتابخانه ملی كه امروز موزه علوم و فناوری شده 
خانه باغ  از  آبگينه،  و  سفالينه  موزه  آن  از  باالتر  و 
ايرج ميرزا  بزرگ احمد قوام السلطنه و خانه پدری 
خانه ها  ديگر  و  بهرام  فيروز  زرتشتی  مدرسه  تا 
چيز  همه  هم  باز  اما  اين ها  قديمی.  كوچه های  و 
در  اما  كوچك  خيابان  اين  نيست...  خيابان  اين 
در  را  بزرگ  تاريخی اش، يك شگفتی  كنار وجهه 

ي ي

ي
ي
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خود جای داده است... عبادتگاه همه اديان بزرگ 
اين خيابان قرار دارند؛ پديده ای كه قطعا  الهی در 
در ايران، يگانه است و شايد در دنيا نيز در چنين 
محدوده كوچكی، اين مساله كم تر ديده شده باشد... 
اين خيابان هيچ چيز ديگری هم كه نداشته باشد، 
وجود آتشگاه زرتشتی، كليساهاي حضرت مريم و 
اين  در  ابراهيم )ع(  مسجد  و  حييم  كنيسه  پطروس، 
خيابان، می تواند شگفتی ها را برانگيزد و نگاه ها را 

به سوی خود بكشاند.

اينجا آزادی
عقيده های مذهبی برايت معنا می شود

خيابان  به  جنوب  از  سر  يك  تير،   30 خيابان 
امام خمينی دارد و يك سر هم از شمال به خيابان 
تاريخی  و  جذاب  محوطه  به  نزديكی  جمهوری. 
وزارتخانه های  تاريخی  ساختمان های  ملی،  باغ 
نيروهای  بخش های  ديگر  و  دفاع  و  خارجه  امور 
مسلح ايران از ديگر جاذبه های خيابانی را تشكيل 
بر  را  قوام السلطنه  نام  می دهند كه روزگاری دراز، 
در  ميدان سياست ورزی  پرآوازه  مرد  داشت؛  خود 

برهه ای پرتالطم از تاريخ معاصر ايران!

اين خيابان هرچه دلت بخواهد دارد... اينجا انگار 
پيروان  كه  جايی  می شود...  معنا  عقيده  آزادی  كه 
و  می زيند  يكديگر  كنار  در  الهی  بزرگ  دين های 
به شيوه ويژه دين خود، عبادت می كنند. با ساكنان 
خيابان و اهالی آنجا اگر هم سخن شوی، خاطره های 
و  دارند  ياد  به  اينجا  امروز  و  گذشته  از  فراوانی 
شخصيت های  كه  روزهايی  از  می گويند...  برايت 
زندگی  اينجا  در  قوام السلطنه  همچون  تاريخی 
پيروان  هم زيستی  متمادی  دهه های  تا  می كردند 
اينجا  يكديگر.  كنار  در  آسمانی  بزرگ  دين های 
جاذبه دارد... كمی كه از آن بدانی، انگار كه تو را به 

سوی خود می كشد.
 

آغاز يک سفر خاطره انگيز؛ از موزه ايران 
باستان تا كليسای حضرت مريم

بنگری،  كه  كمی  می شود.  آغاز  سفر  اينجا 
نشانه ها تو را می برند به گذشته. از جنوب، يعنی 
وارد  كه  شهر  پارك  باالی  خمينی  امام  خيابان 
ايران  موزه  با  بايد  را  گردشت  می شوی،  تير   30
باستان آغاز كنی؛ اين ساختمان باشكوه آجری كه 
و  معمار  گدار  آندره  هنرمندانه  دستاورد  می بينی، 
باستان شناس شهير فرانسوی است كه گنجينه ای از 
بهترين آثار باستانی ايران از هفت هزار سال پيش 
تاكنون را در خود جای داده است؛ همان موزه ای كه 
»ذكاءالملك فروغی« رييس الوزرای پهلوی اول در 
نخستين روزهای آبان سال 1312 به »عبدالحسين 
»]رضا[  كه  داد  خبر  دربار  وزير  تيمورتاش«  خان 
سبك  به  تاريخی  موزه ای  ساختن  پيشنهاد  با  شاه 
موزه های مدرن دنيا موافقت كرده و برای اين كار 
محوطه ميدان مشق در نظر گرفته شده است«. به 
جز دوشنبه ها كه روز جهانی تعطيلی موزه ها است، 
تاالرهای  به  می توانی  تا 18   9 از ساعت  روز  هر 
موزه ايران باستان سری بزنی؛ جايی كه تنديس های 
به  پارتی،  نجيب زاده  و  هخامنشی  يكم  داريوش 
همراه مرد نمكی و ديگر آثار برجسته تمدن ايران 
تاريخ،   از  پيش  دسته بندی های  در  اسالم،  از  پيش 
كتيبه ها، پارينه سنگی، سفال و مهر و سكه انتظارت 

را می كشند. 
پياده كه بروی، كمی باالتر، موزه علوم فناوری 
ايران قرار دارد. موزه ای تازه بنياد كه مجموعه ای از 
حوزه  در  مسلمان  ايرانی  دانشمندان  دستاوردهای 
به  گذشته  سده های  از  را  قديمه  گوناگون  علوم 
تا   8 از  چهارشنبه  تا  شنبه  است.  گذاشته  نمايش 
16، پنج شنبه و جمعه از 9 تا 17، زمان هايی است 
كه می توانی گشت و  گذاری خاطره انگيز در دنيای 
گالری  در  باشی.  داشته  امروز  و  گذشته  علوم 
فناوری های بومی اين موزه، گنجينه ای از ابزارهای 
نيز  آفتابی،  ساعت  و  اسطرالب  همچون  نجومی 
از  است.  درآمده  نمايش  به  ترازوها  و  ساعت ها، 
اين موزه، نسخه شبيه سازی شده پيل  جذابيت های 

ان بزرگ ان بزرگ 
ه قطعا 
ن 
ده شده باشد... 
ه نداشته باشد، 

خیابان 30 تیر، یک 
سر از جنوب به 

خیابان امام خمینی 
دارد و یک سر هم 
از شمال به خیابان 
جمهوری. نزدیکی 
به محوطه جذاب 

و تاریخی باغ ملی، 
ساختمان های 

تاریخی 
وزارتخانه های امور 

خارجه و دفاع و دیگر 
بخش های نیروهای 
مسلح ایران از دیگر 

جاذبه های خیابانی 
را تشکیل می دهند 
كه روزگاری دراز، 
نام قوام السلطنه 
را بر خود داشت؛ 

مرد پرآوازه میدان 
سیاست ورزی در 

برهه ای پرتالطم از 
تاریخ معاصر ایران
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در موزه آبگینه ها و 
سفالینه ها درمی یابی 
كه ایرانیان در 
هزاره های گوناگون 
تاریخ، با شیشه و 
سفال چه كرده اند؛ 
به هنر دست مردمان 
كهن این سرزمین 
ایمان خواهی آورد! 
موزه آبگینه و سفالینه 
نیز همچون موزه 
ایران باستان، هر 
روز به جز دوشنبه و 
زمان های سوگواری 
از ساعت 9 تا 
17:30 به میزبانی 
گردشگران می نشیند

اشكانی قرار دارد؛ ابزاری شگفت انگيز كه در سال 
1936 در نزديكی های شهر باستانی تيسفون كشف 
شد. بسياری از باستان شناسان برآنند كه اين وسيله 
عجيب كه گونه ای الكتريسيته توليد می كرده است، 
دوره  در  ويژه  به  ايران  تمدن  پيشرفت  گويای 
اشكانی است. در گالری علم موزه علوم و فناوری 
با  آموزشی،  فشرده  كارگاه  می توانی همچون يك 

علوم گوناگون زمانه آشنا شوی. 
را  تو  عقيده«،  آزادی  »خيابان  در  موزه گردی 
سفالينه های  و  آبگينه ها  موزه  سوی  به  ناخودآگاه 
عمارت  همان  كهن  ساختمانی  با  می برد؛  ايران 

قوام السلطنه.
كه  درمی يابی  سفالينه ها  و  آبگينه ها  موزه  در 
ايرانيان در هزاره های گوناگون تاريخ، با شيشه و 
سفال چه كرده اند؛ به هنر دست مردمان كهن اين 
سرزمين ايمان خواهی آورد! موزه آبگينه و سفالينه 
جز  به  روز  هر  باستان،  ايران  موزه  همچون  نيز 
دوشنبه و زمان های سوگواری از ساعت 9 تا 17:30 
از  شيشه ای  آثار  می نشيند.  گردشگران  ميزبانی  به 
دوره های  سفالينه های  ميالد،  از  پيش  دوم  هزاره 
پيش از تاريخ همچون كهن ترين سفال دست ساز 
به دست آمده از دوره اشكانی، سفال های دوره های 
اسالمی به ويژه منطقه نيشابور، ظرف های زرين فام 
دوران سلجوقی كه همه نقش و نگارهای جالبی 
به  رنگارنگ  موزه  اين  آثار  از  مهم  بخشی  دارند، 
و  آبگينه  موزه  تاالرهای  ديگر  در  می آيند.  شمار 
سفالينه می توانی آثار سفالی و شيشه ای دوره های 
تماشا  به  را  قاجار  و  صفوی  سپس  و  ايلخانی 
بنشينی. پايان اين موزه گردی می تواند تو را به موزه 
مردم شناسي  )موزه  مانوكيان  آرداك  اعظم  اسقف 
ارامنه( در كليسای حضرت مريم برساند؛ جايی كه 
ارمنی تزيين شده است.  آثار تاريخی مسيحيان  با 

تماشای زوايای مردم شناختی ارامنه، هر روز به جز 
دوشنبه ها از ساعت 9 تا 16 امكان پذير است؛ البته 
جمعه ها تا ساعت 14 ميهمان ارامنه خواهی بود. 
مانوكيان،  اعظم  اسقف  شخصی  لوازم  و  مدارك 
ابزارها و وسيله های مربوط به برگزاری مراسم های 
مذهبی، تصويرها و  اطالعات كليساها و ديرهای 
در  ارامنه  زنان  سنتی  پوشش های  ايران،  ارامنه 
اهدايی  آثار  برخی  و  تاريخی  گوناگون  دوره های 
هنرمندان ارمنی به اين موزه و كليسا، ويترين های 
اين موزه دينی و مردم شناختی را تشكيل می دهد. 

كليسای مريم مقدس؛ از شاهكارهای 
معماری مسيو ماركوف مشهور

آتشكده آدريان، كليسای حضرت مريم، كنيسه 
حييم و كليسای حضرت پطرس، مجموعه بناهای 
كنار  در  كه  اسالم اند  جز  به  ديگر  اديان  مذهبی 
مسجد حضرت ابراهيم، زنجيره بناهای تاريخی و 
از  تير را كامل می كنند. برخی  مذهبی خيابان 30 
اين بناها همچون كليسای حضرت مريم در بخش 
شمالی خيابان 30 تير كه امروزه به ميرزا كوچك 
باغ سفارت روسيه  به  و  است  يافته  خان شهرت 

می رسد، قرار گرفته اند. 
آتشكده های  از  يكی  كه  فيروزبهرام  مدرسه 
از  است،  داده  جای  خود  در  را  تهران  زرتشتيان 
مشهورترين مراكز زرتشتی پايتخت است. تماشای 
آتش مقدس كه در فرهنگ چند هزار ساله ايران 
كه  ساختمانی  در  هم  آن  دارد،  ريشه  باستان 
معماری باشكوه دوره هخامنشی را به ياد می آورد، 
بيننده را كمی از حال و هوای امروز جدا می كند 
و از هزارتوی تاريخ، به گذشته می برد. پيشينه اين 
آتشكده به سال های مشروطه بازمی گردد كه ارباب 
زرتشتيان  انجمن  وقت  رييس  شاهرخ  كيخسرو 
اين مكان  بنياد گذارد. آتش مقدس  را  آن  تهران، 

مذهبی در همان زمان از آتشكده يزد آورده شد. 
كم تر  پيشينه ای  اما  مقدس  مريم  كليسای 
كه  روس  شهير  معمار  ماركوف،  نيكالی  دارد. 
پهلوی  عصر  در  فراوانی  باشكوه  ساختمان های 
اين  معماری  و  طراحی  ساخت،  پايتخت  در  اول 
 20 دهه  سال های  نخستين  در  را  زيبا  كليسای 

خورشيدی برعهده داشت.
كنيسه حييم را نخستين كنيسه شهری در تاريخ 
ايران نام نهاده اند. اين بنای مذهبی يهوديان ايران، 
ساخته  تهران  در  مشروطه  دگرگونی های  از  پس 
شد. اين عبادتگاه مذهبی در كوچه سيمی خيابان 
»در  نشانی  با  را  حييم  كنيسه  دارد.  قرار  تير   30
 30 خيابان  هرچند  بيابی.  می توانی  آبی رنگ« 
برای  باشی  مجبور  كه  نيست  آن جاهايی  از  تير، 
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پایان این سفر 
پرهیاهو و دل ربا، 
می تواند به یک 

پاتوق نوستالژیک 
برسد؛ كافه نادری. 
این پاتوق مشهور 

روشنفکری تهران، 
چند صد گامی 

آن سوی 30 تیر در 
خیابان جمهوری 

قرار دارد. كافه 
نادری یادآور خیلی 

چیزها است؛ از 
سهراب سپهری 
و صادق هدایت 

تا بسیاری از 
هنردوستان كه به 

هوای قهوه ها و 
شاتوبریانش به آنجا 

می آیند

ي
رد

ن گ
هرا

ت

را  ساختمان  پالك  و  دقيق  نشانی  حتما  مقصدت 
بدانی و به ياد داشته باشی؛ كاسبان، مغازه داران و 
رستوران داران و البته همه ساكنان اين خيابان، در 
مقام يك راهنمای گردشگری می توانند گردشگران 

و دوستداران تاريخ شهر را راهنمايی كنند!

خانه اسرارآميز سدان؛
 در هزارتوی سياست انگلستان

در  جاذبه هايش،  همه  كنار  در  تير   30 خيابان 
برهه ای از دوران ملی شدن صنعت نفت، وجهه ای 
اسرارآميز به خود گرفت كه آگاهی از آن می تواند 
شدن  ملی  طرح  كه   1330 سال  در  باشد.  جالب 
جنوب  نفت  شركت  شد،  تصويب  نفت  صنعت 
كرد.  آغاز  را  كارشكنی هايی  انگليس،  به  وابسته 

اداره انتشارات و تبليغات شركت نفت انگليس در 
قرار داشت.  تهران  نادري  برليان در خيابان  پاساژ 
در  انتشاراتي،  و  مطبوعاتي  پوشش  با  مركز  اين 
اسناد  گرد آوري  برای  پيچيده  تشكيالتی  به  واقع، 
و پرونده سازي به سود سياست انگلستان در ايران 
به  گزارش هايی  زمان،  همان  در  بود.  شده  بدل 
شب،  هر  آنها  اساس  بر  كه  رسيد  مصدق  دولت 
به  و  خارج  آنجا  از  فراوانی  برگه های  و  اسناد 
 30( قوام السلطنه  محله  ايرج  كوچه  در  عمارتی 
تير كنونی( جابه جا مي شود؛ خانه ای كه بعدها به 
دليل حضور »سدان« ديپلمات انگليسی در آنجا به 
خانه مستر سدان شهرت يافت. مامورانی از سوی 
دولت، بدون پوشش رسمی به خانه حمله كردند 
و موفق شدند اسنادی مهم از كارشكنی انگليسی ها 
در جريان ملی شدن صنعت نفت به دست آورند؛ 
هرچند پيش از آن بخش مهمی از اسناد سوزانده 

شده بود. 
بيمارستان  اكنون  خانه،  آن  كنونی  مكان  در 
اسماعيل  است.  شده  ساخته  ايران  نفت  شركت 
با  بعدها  ايرانی،  پژوهشگر  و  نويسنده  رايين 
نگارش كتابی با نام »اسرار خانه سدان« به تفصيل 

آن ماجرا را شرح داد. 

گورستان قاجاری، مدرسه های
 امريكايی  و روس و آلمانی

و  تاريخی  بناهای  همه  با  تير   30 خيابان 
تاكنون  گذشته  از  خيلی ها  ميعادگاه  مذهبی اش، 
سرزمين  اين  در  رسمی  دين  هر  از  است؛  بوده 
اين  بافت  يهودی.  و  مسيحی  و  مسلمان  كهن؛ 
بسياری  با  كه  است  دليل  همين  به  اصال  خيابان، 
جاهای ديگر تفاوت دارد. همه پديده های شهری 
بناهای  را می توان در اين خيابان كوچك ديد؛ از 
تاريخی و مذهبی كه بگذری، رستوران های متنوع 

و البته پرطرفدار و كافی شاپ های نقلی اما جذاب، 
كه  اينجا  به خود می كشانند.  را  توجه گردشگران 
می آيی، با 30 تير به دل تاريخ و دوران كهن اديان 

گوناگون سفر می كنی.
درختان بلند باغ های به جای مانده از دوران قاجار 
و پهلوی اول در محله 30 تير اما هنوز می توانند 
بلند  از درختان  با ره گذران سخن بگويند... هنوز 
اينجا می توان دريافت كه خيابان 30 تير در گذشته 
چگونه بوده است... شهر در اين خيابان تاريخی، 
عجب كششی داشته برای قديمی ترها. از زمانی كه 
ناصری  عهد  تهران  نقشه  از  بيرون  محدوده،  اين 
پايتخت نشينان،  آن  از  بخشی  در  و  داشت  قرار 
دوره ای  می سپردند؛  خاك  به  را  درگذشتگان شان 
كه مدرسه های امريكايی و روس و آلمان، بر اين 
منطقه حكم می راندند؛ از 100 سال پيش بدين سو، 
يهودی های  و  مسيحيان  و  زرتشتيان  كه  هنگامی 
كنار  در  بخواهند،  آگاهانه  بی آنكه  شايد  پايتخت، 
نزديكی مسجد مسلمانان، عبادت گاه هايشان را بنا 
كردند تا چند ده سال بعد، خيابان منحصربه فردی 
در پايتخت پديد آورند و سرانجام، زمانی كه اين 
خيابان كم عرض با سياست و قيام، زلف در زلف 

گره زد، اينجا، به مسيری خاطره انگيز وارد شد...

پايان اين سفر؛ كافه نادری
پايان اين سفر پرهياهو و دل ربا، می تواند به يك 
پاتوق  اين  نادری.  كافه  برسد؛  نوستالژيك  پاتوق 
مشهور روشنفكری تهران، چند صد گامی آن سوی 
30 تير در خيابان جمهوری قرار دارد. كافه نادری 
و  سپهری  سهراب  از  است؛  چيزها  خيلی  يادآور 
به  كه  هنردوستان  از  بسياری  تا  هدايت  صادق 

هوای قهوه ها و شاتوبريانش به آنجا می آيند. 
*کارشناسمیراثفرهنگي
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»دوشس خاموش« يكي از موفق ترين و برجسته ترين رمان هاي دهه اخير ادبيات 
ايتالياست كه در سال 1990 جايزه »پريميو كامپيلو« را به خود اختصاص داده است. 
چاپ اصلي آن با تيراژي برابر با دو ميليون نسخه براي مدتي از پر فروش ترين 

كتاب هاي ايتاليا بود. »ماريني« در اين كتاب، داستان خانواده ي »اكريا« را با يك 
شجره نامه آغاز مي كند و بعد داستان عزيمت پدر و دختر ناشنوايش سر آغاز رمان 

خواندني و جذاب وي مي شود. اين اثر به 12 زبان زنده  دنيا ترجمه شده است.

كتاب »تاريخ ايران مدرن« به ارزيابي ريشه اي تاريخ معاصر ايران مدرن مي پردازد 
و افزون بر بررسي جامع سده بيستم به موضوع هايي در اين زمينه اشاره مي كند.  
يرواند آبراهاميان، در ارزيابي ريشه اي تاريخ معاصر ايران مدرن، افزون بر بررسي 
اكتشاف نفت، دخالت هاي خارجي، نقش  نظير  بيستم، موضوعاتي  جامع سده 
دودمان پهلوي وهمچنين انقالب 1357و تولد جمهوري اسالمي رامورد واكاوي 
دوباره قرار داده است.  ايران در اين بين تجربيات ديگري را نيز از سر گذارانده است 
كه از جمله مي بايست به جنگ خانمان سوز عراق عليه ايران، دگرگوني هاي جامعه 
در سه دهه اخير و از همه تازه تر، توسعه وگسترش دولت و مبارزه براي قدرت 
درميان نخبگان قديمي، روشنفكران و طبقه متوسط تجاري اشاره كرد. نويسنده كه 
يكي از ممتازترين تاريخ نويسان ايران كنوني به شمار مي رود، در اين اثر همزمان 
با بررسي فراز و نشيب هاي سياست هاي بين المللي و منطقه اي كشور، با چيرگي 
هر چه تمام تر مردم ايران را دركانون توجه اش قرارداده است. مردمي كه طي يك 

سده تحمل جنگ و انقالب همچنان به بقاي خود ادامه داده اند. اين كتاب در واقع 
به اين مردم و نيز انعطاف پذيري آنان همزمان با ظهور اين كشور به مثابه يكي از 
توانمندترين قدرت هاي خاورميانه، تقديم شده است.  آبراهاميان معتقد است كه 
تاريخ نويسي حول مضمون ها را در تقابل با تاريخ كشورها نمي گذارد و تاريخ يك 
كشور را خود به خود شيءسازي و مدح گويي در مورد آن نمي داند. درست است 
كه برخي تاريخ نويسان تاريخ كشوري را جهت مدح گويي اش قلم زده اند ولي 
من كتابم را به بررسي ايران محدود كردم، چرا كه يك كشور را واحد مناسب تري 
براي تحقيق ديدم. تعميم نتيجه گيري هاي تاريخي به چند كشور، با خطر كلي گويي 
همراه است و موضوع مورد مطالعه را حقير جلوه مي دهد.  پرفسور آبراهاميان، استاد 
ممتاز تاريخ در كالج باروك دانشگاه شهر نيويورك است. وي آثار متعددي را در 
كارنامه پژوهش هاي دانشگاهي اش ثبت كرده كه پرآوازه ترين آن ها كتاب ايران بين 

دو انقالب است.

كتاب »گل های معرفت« نوشته اريك امانوئل اشميت از سه داستان تشكيل 
شده است: ميالرپا، ابراهيم آقا و گل های قرآن، اسكار و بانوی گلی پوش. داستان 
اول به بوديسم می پردازد، دومی به اسالم )و البته در حاشيه آن، يهوديت( و 
سومی به مسيحيت. پس از اين قرار با كتابی روبه رو هستيم كه خاستگاه اصلی آن  
دين و تفكر مذهبی است. در واقع اين كتاب را می توان مجموعه ای درباره دين 
در قالب داستان دانست. گرايش نويسنده به باور مذهبی در برگ برگ صفحات 
كتاب مشهود است و تالش او را برای احيای اين نوع نگرش می توان در طول 
اثر به سادگی تشخيص داد. خواننده احساس می كند كه انگيزه نوشتن چنين 
داستان هايی همانا خأل اخالقيات در جهان معاصر و گمگشتگی ابنای بشر در 

هياهوی دنيای تا گردن فرو رفته در علم و فناوری های نوين بوده است.
وقتی اثری، هرچند مجموعه داستان، از يك آبشخور مايه بگيرد، جای شك 

باقی نمی ماند كه با وجود داستان های متفاوت، از الگوها و كاركردهايی مشترك 
پيروی كند. از همين جاست كه نويسنده مجموعه »گل های معرفت« برای طرح 
ريزی ساختار داستانهای خود از بافتار و پس زمينه ای مشابه كمك می گيرد. 
نمونه هايی از موارد ياد شده را می توان چنين برشمرد: استفاده از شخصيت كم 
سن و سال و كودك در هر سه داستان به عنوان شخصيت محوری، فردی در 
قالب راهنما و به اصطالح مراد، ارتباط اين دو با هم و تأثيرگذاری مراد بر مريد، 
سفر و پيمايش ذهنی يا واقعی كودك )مريد( در مسير فرد راهنما )مراد( و در 
نهايت رسيدن به نوعی رستگاری برای مريد؛ حال چه اين رستگاری به فرزانگی 
و تعليم انسان های ديگر منجر شود )در داستان اول(، در قالب مراد فرو رفتن 
و پيشه كردن نوعی زندگی ساده و بی تكلف )در داستان دوم( و يا حتی مرگ 

)در داستان سوم(.

دوشس خاموش

تاريخ ايران مدرن

گل هاي معرفت
 مجموعه  سه داستان

نويسنده: داسيا ماريني
مترجم: محمدجواد فيروزي
چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۹

نويسنده: يرواند آبراهاميان 
ترجمه:  محمد ابراهيم فتاحی
ناشر: نشر نی

نويسنده: اريک امانوئل اشميت
مترجم: سروش حبيبي
چاپ نهم، تهران، ۱۳۹۱
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كتاب گذشته از آنكه مي كوشد به دفاعي سرسختانه و علمي از جامعه شناسي 
به مثابه يك علم ارائه كند و به تحليل جامعه شناختي وضعيت جامعه ايران با تكيه 
بر روش هاي علمي و منابع دانشگاهي بپردازد، جنبه يي روشنفكرانه نيز دارد يعني 
شيوه بيان و نقدي كه جاليي پور در جاي جاي كتاب از آسيب هاي اجتماعي و 

نقايص جامعه ايران ارائه مي دهد، كتاب را از سطح اثري دانشگاهي با زبان خشك 
و سخت علمي دور مي كند و مطالعه آن را براي عالقه منداني كه متخصص جامعه 
شناسي نيستند، ممكن مي سازد. گو اينكه رويكرد سياسي جاليي پور به مثابه يك 

اصالح طلب در آن آشكار است.

 Debbie Ford چرا آدم هاي خوب كارهاي بد مي كنند« عنوان كتابي است از«
آفريننده دوره  هاي  پرآوازه سايه در روانشناسي مدرن است.  كتاب هايي چون راز 
سايه و نيمه تاريك وجود نيز از همين نويسنده هستند كه در تمام آنها به نيمه 
فروتر يا تاريك و شرور انسان  پرداخته مي شود و بر اين موضوع تاكيد مي شود 
كه گسستگي بشر از اين بخش وجود، باعث نابساماني  هاي رواني و ايجاد اختالل 
در روند رشد و زندگي سالم مي شود. به اين منوال دبي فورد در اين كتاب نيز به 
همين موضوع از زاويه اي ديگر  پرداخته است. اساس آن اشاره به اين جمله معروف 

از گوستاو يونگ دارد:
»ترجیحميدهمکاملباشمتاخوب«

اين كتاب، كند و كاو عميقي در رابطه با نيروهاي پنهاني است كه ما را به 

انجام كارهايي باورنكردني براي ويراني و تباهي خود و گاه لطمه زدن به اطرافيان 
وا مي دارد. آنچه وي به »تاثير توپ بادكنكي« از آن ياد مي كند اشاره به نيروي 
قدرتمندي است كه در اثر تالش انسان براي خوب بودن و در نتيجه جدا شدن از 
ذات انساني وي، در اليه هاي عميقي از ناخودآگاه انباشته مي شود و در نقطه يا نقاطي 
انفجاري باعث خود ويرانگري و سرزدن عكس العمل هاي  از زندگي بصورت 
باورنكردني از فرد مي شود.  اين كتاب شما را تشويق مي كند تا دست از دشمني 
با خود برداريد و نيمه شناخته  شده يا روشن خود را كه سال  هاست با آن زندگي 
كرده ايد به كناري گذاشته و شجاعت رويارويي با نيمه تاريك خود را بدست آوريد 
و از اين رهگذر، نيروهاي مخرب حاصل از پنهان سازي آن را به نيروهاي سازنده 
مبدل سازيد و روند زندگي را آن گونه كه آرزو داريد براي خود رقم زنيد. باشد كه 

روزي همه ما از سرور و لذت يگانگي و صلح دروني سرشار شويم.

اين كتاب خاطرات تاريخ صد سال اخير ايران است، كه قرن تنش و بي قراري 
و آشوب در كشور ما بوده است. ناشر بازگويي صريح و شيرين و سالم تاريخ 
معاصر ايران توسط خانم فرمانفرماييان را بي طرف و راستگو مي داند و وي را 
مانند مادربزرگي مي داند كه قصه زندگي خود را مي گويد و اشاره هاي آن به نوعي 
قصه زندگي همه ما شده است.  ستاره فرمانفرماييان كه يكی از دختران شاهزاده 
عبدالحسين ميرزا فرمانفرما، از چهره های سياستمدار تاثيرگذار دوره قاجار و رضا 
شاه پهلوی بود، در زمستان 1299 خورشيدی در شيراز متولد شد. فرمانفرماييان 
بزرگش  برادر  قتل  پدر و  از فوت  بعد  ايران تحصيل كرد و و  نوجوانی در  تا 
نصرت الدوله به دست عوامل امنيتی رضاشاه، راهی آمريكا شد تا در آنجا تحصيل 
كند.  او يكی از اولين زنان ايرانی بود كه برای تحصيل راهی خارج از كشور شدند.  
ستاره فرمانفرماييان در ايالت كاليفرنيای آمريكا در رشته جامعه شناسی و مددكاری 
اجتماعی تحصيل كرد و بعد از اخذ فوق ليسانس مدتی را در دانشگاه شيكاگو به 
مطالعه در زمينه »حقوق زنان و كودكان« گذراند.  ستاره فرمانفرماييان در اواخر دهه 
20 و اوايل دهه 30 در سازمان ملل متحد در بغداد كار می كرد. بعد از چند سال 

كار در سازمان ملل، فرمانفرماييان در سال 1337 به ايران بازگشت و برای اولين 
بار در ايران، مدرسه ای تخصصی با عنوان »مدرسه عالی مددكاری اجتماعی تهران« 
را راه اندازی كرد و به شيوه ای تخصصی و مدرن به آموزش داوطلبان مددكاری 
پرداخت. ستاره فرمانفرماييان كه خواهر ناتنی مريم فيروز، دبير زنان حزب توده نيز 
بود، برای اولين بار در ايران برنامه »تنظيم خانواده« را نيز به  راه انداخت و به دنبال 
ارتقای آموزش زنان و جلوگيری از بارداری های ناخواسته و زادوولدهای بی رويه در 
ايران بود. از ديگر اقدامات ماندگار او تاسيس »مراكز رفاه« در محله های فقيرنشين 
تهران و حاشيه تهران بود كه به كودكان و خانواده ها كمك می كردند. او همچنين 
اولين كسی است كه سيستم آموزشی در مهدكودك ها در ايران را بر اساس اصول 
تربيتی مدرن تغيير و تحول داد.  »مدرسه عالی مددكاری اجتماعی« بعد از چند سال 
فعاليت با مجوز وزارت علوم به دانشگاه ارتقا يافت و از طريق كنكور سراسری در دو 
مقطع ليسانس و فوق ليسانس دانشجو جذب می كرد. اين مدرسه و شاگردان ستاره 
فرمانفرماييان خدمات اجتماعی و حمايتی بسياری را در پرورشگاه ها، محله های 

فقيرنشين، مدارس، زايشگاه ها و درمانگاه ها تعريف و اجرايی كردند.

گذشته از آنكه مي كوشد به دفاعي سرسختانه و علمي از جامعه شناسي 

جامعه شناسي ايران

چرا آدم هاي خوب 
کارهاي بد مي کنند

دختري از ايران 

جامعه شناسي ايران)جامعه كژ مدرن(
نويسنده:حميد رضا جاليي پور
نشر:علم

نويسنده: دبي فورد
مترجم: فرناز فرود
انتشارات: نشر كلک آزادگان

نويسنده: ستاره فرمانفرماييان
مترجم: مريم اعاليي
چاپ دوم، تهران

ن، مدارس، زا

اصالح طلب در آن آشكار است.

ردني براي ويراني و تباهي خود و گاه لطمه زدن به اطرافيان 
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توصيه هاي بهداشتي 
الف-کنترلسطحکلسترول: كلسترول خون يك 
ماده طبيعي مومي شكل است كه در تمامي سلول هاي 
بدن وجود دارد. كلسترول يكي از انواع چربي است 
و در خون جريان دارد. بدن از كلسترول براي تشكيل 
ديواره سلولي و ساخت برخي از هورمون ها استفاده 
مي كند و بنابراين يك جزء ضروري سلول ها و خون 
مي باشد. كبد در شرايط طبيعي به ميزان مورد نياز بدن 
كلسترول توليد مي كند )در حدود 1000 ميلي گرم در 
روز( در غذاهاي حيواني مانند گوشت، تخم مرغ و 
لبنيات، كلسترول وجود دارد. اگر سطح كلسترول خون 
باال باشد در ديواره عروق خوني به عنوان جزئي از 
پالك رسوب مي كند. افزايش ضخامت پالك منجر 
به محدود شدن جريان خون مي شود. اين روند سفت 
ناميده  شرائين  تصلب  سرخرگ ها،  شدن  سخت  و 
مي شود و فرد را در معرض خطر بيشتري براي ابتال به 
بيماري هاي قلبي و عروقي قرار مي دهد. اثر كلسترول 
بر روي ميزان خطر بيماري هاي قلبي و عروقي يا سكته 
مغزي بستگي به عوامل ديگري مانند سابقه خانوادگي، 
ديابت، فشار خون و ساير عادات مانند استعمال سيگار 

يا عدم فعاليت جسماني دارد.
ب - كنترل فشار خون: امروز فشار خون شايع ترين 

بيماريهاي  به  ابتال  خطر  عامل  اصالح ترين  قابل  و 
قلبي– عروقي و سكته مغزي مي باشد. از هر سه فرد 
بالغ يك نفر مبتال به فشار خون باالست و با افزايش 
ميانگين سني و وزني جمعيت اين نسبت بيشتر هم 
مي شود. فشار خون باال مي تواند سبب آسيب به قلب، 
رگ هاي خوني و در طوالني مدت به كليه ها شود. در 
حدود يك سوم افراد مبتال به فشار خون باال از بيماري 
خود اطالعي ندارند. فشار خون باال را قاتل خاموش 

هم نامگذاري كرده اند.
 

 عواملي كه خطر ابتال به فشار خون باال را 
افزايش مي دهند: 

1- جنسيت: تا سن 70 سالگي مردان بيشتر از زنان 
دچار فشار خون باال مي شوند، پس از سن 70 سالگي 

زنان در معرض خطر بيشتري هستند.
2- نژاد: سياه پوستان بيشتر از سفيد پوستان مبتال به 

فشار خون مي شوند.
3- سابقه خانوادگي: اگر والدين، برادر يا خواهر 
شما مبتال به فشار خون باشند، شما با احتمال بيشتري 

به آن مبتال مي شويد.
4- سن: به طور عمومي احتمال ابتال به فشار خون 
باال با افزايش سن بيشتر مي شود. مردان پس از 35 

سالگي و زنان پس از يائسگي بيشتر به فشار خون باال 
مبتال مي شوند.

بيشتر  هم  خون  فشار  وزن  افزايش  با  وزن:   -5
مي شود.

6- عدم فعاليت جسماني: شيوه زندگي غير فعال و 
بدون تحرك سبب افزايش احتمالي اضافه وزن و فشار 

خون باال مي شود.
7- نمك: بسياري از افراد مبتال به فشار خون باال به 
نمك حساس هستند و مصرف زياد نمك فشار خون 

را در اكثر افراد باال مي برد.
و  ميوه  كم  مصرف  ناسالم:  غذايي  رژيم   -8
سبزيجات و مصرف زياد چربي سبب افزايش خطر 

ابتال به فشار خون باال مي شود.
9- الكل: مصرف الكل فشار خون را افزايش مي دهد.

از  برخي  و  احتقان  ضد  داروهاي  داروها:   -10
مكمل هاي غذايي و قرص هاي ضد حاملگي سبب 

افزايش فشار خون مي شود.
ج - كشيدن سيگار: استعمال سيگار از طريق تصلب 
شرائين، لخته شدن خون، كاهش اكسيژن خون، باعث 

افزايش فشار قلبي– عروقي مي شود.
د - ورزش و فعاليت جسماني: روزانه 30 دقيقه 
مي تواند  تا شديد  متوسط  با شدت  هوازي  فعاليت 
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پيشنهادهايي جهت ارتقاي سالمت جسم و روان همكاران فراب با توجه به نتايج آزمايش هاي ادواري

همچنان، پيشگيري بهتر از درمان است

 امروز فشار خون 

شایع ترین و 
قابل اصالح ترین 
عامل خطر ابتال به 
بیماریهاي قلبي– 
عروقي و سکته 
مغزي مي باشد. از هر 
سه فرد بالغ یک نفر 
مبتال به فشار خون 
باالست و با افزایش 
میانگین سني و وزني 
جمعیت این نسبت 
بیشتر هم مي شود. 
فشار خون باال 
مي تواند سبب آسیب 
به قلب، رگ هاي 
خوني و در طوالني 
مدت به كلیه ها شود

منوچهر سرحدي*
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براي بيشتر افراد از نظر قلبي– عروقي مفيد باشد. در 
صورت داشتن اضافه وزن يا چاقي، روزانه بيش از يك 
ساعت ورزش توصيه مي شود. نكته مهم اين است كه 

ورزش جزئي ثابت از زندگي شود.
 ه- تغذيه سالم: ما با پيروي از چند رهنمود ساده 
در مورد تغذيه سالم مي توانيم به شكل قابل توجهي 
سطح سالمت قلبي و عروقي و مغزي خود را افزايش 
داده و خطر ابتال به فشار خون، كلسترول باال و اضافه 
بيماري  ايجاد  در  اصلي  عامل خطر  يعني سه  وزن 

قلبي– عروقي و مغزي راكاهش دهيم. 
فوايد رژيم غذايي سالم به همين جا ختم نمي شود 
بلكه رژيم غذايي مناسب به شما كمك مي كند تا از 
خطر ايجاد سرطان پستان، پروستات، ديابت نوع 2، 
پوكي استخوان و بسياري از بيماريها پيشگيري كنيد. 
ميوه ها و سبزيجات به واسطه داشتن آنتي اكسيدان از 
تجمع پالكت ها در سرخرگ ها پيشگيري مي كنند و 
خطر بيماري قلبي و سكته مغزي را كاهش مي دهند. 
مهم ترين منبع آنتي اكسيدان ها عبارتند ازفلفل سبز و 
فرنگي، سيب  اسفناج، گوجه  بروكلي و  كلم  قرمز، 
زميني، مركبات و برخي تحقيقات نشان داده اندكه 
مصرف سبزيجات برگ دار شامل اسفناج، كرفس، 
كلم پيچ نيز تاثير زيادي در كاهش ابتال به بيماريهاي 

قلبي– عروقي دارند.
و - اضافه وزن و چاقي: در سال هاي اخير مردم 
ايران به شكل فزاينده اي دچار افزايش وزن و چاقي 

مصرف  چاقي،  عمده  علت  درحال حاضر  اند.  شده 
عوامل  است.  جسماني  فعاليت  وعدم  كالري  زياد 
ژنتيكي و ارثي نيز در بروز چاقي نقش دارند. عالوه 
نيز  اندازه دور كمر   )BMI( بر شاخص توده بدني
مي تواند مالكي براي ارزيابي چاقي باشد. دور كمر 
بيش از 88 سانتي متر در زنان و 102 سانتي متر درمردان 
نشان دهنده چاقي مركزي بوده و براي سالمت قلب و 

عروق خطرناك است.
داليل  به  خون(:  قند  )بيماري  ديابت  كنترل  ز - 
ميان  در  حتي  و  ايراني ها  بين  در  ديابت  گوناگون، 
گسترش  حال  در  دهنده اي  هشدار  حد  در  جوانان 
است. اكثر صاحب نظران علت را اضافه وزن و چاقي 
همراه با شيوه زندگي غيرفعال مي دانند، شما هرچه 
زودتر شروع به كنترل ديابت نمائيد خطر بيماري هاي 
قلبي– عروقي، مشكالت بينايي، مشكالت اعصاب 

محيطي و بيماريهاي كليوي را كاهش مي دهيد.
قدرت  كاهش  با  مي تواند  استرس  استرس:  ح - 
بي خوابي،  عفوني،  بيماري هاي  خطر  بدن  ايمني 
افسردگي، بيماري هاي قلبي و عروقي را افزايش دهد.

 توصيه هاي ذيل را در جهت كاهش 
استرس به كار بگيريد: 

1- با خانواده و دوستان خود در مورد مشكالتي كه 
شمارا ناراحت مي كند صحبت كنيد، عشق و حمايت 

آنها استرس شمارا كاهش مي دهد.

2 - اگر در زندگي حس عجله به دليل ضرورت 
داريد  را  همزمان  به صورت  مختلف  كارهاي  انجام 
و  اولويت بندي  جهت  زمان  مديريت  روش هاي  از 

تنظيمات واقع گرايانه استفاده كنيد. 
3- از تكنيك هاي آرام بخش مانند يوگا، مديتيشن 

و بيوفيدبك استفاده كنيد.
4- اگر مشكل خاصي شما را دچار استرس نموده 
در مورد چگونگي برخورد يا رفع آن مشكل به مراكز 

مشاوره مراجعه نماييد.
حسب  و  درماني  روان  تخصصي،  مشاوره   -  5
لزوم، استفاده از داروهاي ضد اضطراب، ضد افسردگي 
توسط متخصصين روانپزشكي توصيه مي گردد. آگاه 
باشيد مصرف داروهاي اعصاب به مراتب عوارض 
كمتري نسبت به اصل استرس و افسردگي حاصل 
به روانپزشك و مصرف  از مراجعه  لذا  از آن دارند 
داروهاي تجويز شده توسط آنان هراسي نداشته باشيد.
ط- معاينات باليني و آزمايش هاي ادواري: توصيه 
متخصصين آن است كه تا سن 50 سالگي حداقل سالي 
يكبار توسط پزشك ويزيت گرديد حتي اگر مشكلي 
نداشته باشيد. آزمايش ها ادواري و كنترل فشار خون 
خود را پيگيري نماييد و پس از سن 50 سالگي هر6 
ماه يكبار اين مراجعه ضرورت دارد. ضمنا در مورد 
كسانيكه بيماربوده و تحت نظر هستند، ضروري است 

مراجعات منظم خود را با پزشك معالج تنظيم نمايند.
*پزشكمعتمدشرکت

در سال هاي اخیر 
مردم ایران به 

شکل فزاینده اي 
دچار افزایش وزن 

و چاقي شده اند. 
درحال حاضر علت 

عمده چاقي، مصرف 

زیاد كالري وعدم 
فعالیت جسماني 

است. عوامل ژنتیکي 
و ارثي نیز در بروز 
چاقي نقش دارند. 
عالوه بر شاخص 

 )BMI( توده بدني
اندازه دور كمر نیز 

مي تواند مالكي براي 
ارزیابي چاقي باشد. 
دور كمر بیش از 88 

سانتي متر در زنان 
و 102 سانتي متر 

درمردان نشان دهنده 
چاقي مركزي بوده و 
براي سالمت قلب و 
عروق خطرناك است
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چلوكباب با همه 
حس نوستالژیکی 
كه دارد، یک 
غذای كامال سیاسی 
است! می گویند 
در دوره 
مشروطه وقتی یکی 
از مشروطه گرایان 
در تبریز مشغول 
سخنرانی بوده است 
یکی از افرادی كه 
چلوكبابی داشته 
است می پرسد 
مشروطه یعنی چه؟ 
سخنران می گوید 
مشروطه یعنی 
چلوكباب ارزان و 
سپس با دستش 
طول كباب را نشان 
می دهد و می گوید 
كبابی به این طول 
خواهد بود و سپس 
بازویش را نشان 
می دهد و قطر كباب 
هم به اندازه قطر 
بازوی من خواهد 
بود!

راه  ظهر  سر  كه  اش  جارچی  و  بود  مغازه  يك 
می افتاد در كوچه و بازار و مردان محله را به ناهار 
دعوت می كرد. مردها جمع می شدند توی دكان و روی 
سكوهايی كه دور تا دورش ساخته بودند، می نشستند 
تا سينی معروف چلوكبابی جلويشان گذاشته شود. يك 
سينی بزرگ با بشقاب و نان سنگگ و پياز و سماق 
و دوغ و گاهی شربت آبليمو. بعد »چلوبيار« از راه 
می رسيد، برنج را روی ظرف بزرگی كه سر دست 
گرفته بود می آورد و توی بشقاب هر كس می ريخت. 
بعد از آن ظرفی پر از قطعات كره به دست »متصدی 
كره« كه بيشتر آن كره های حيوانی بود آورده می شد و 
يك قطعه را در ظرف برنج می گذاشت و پشت سر او 
هنوز مشتری برنج و كره خود را مخلوط نكرده »كباب 
بده« سيخ كباب را روی برنج می كشيد. در بعضی از 
چلوكبابی ها اين سيخ كشيدن ها آنقدر ادامه داشت تا 
مشتری اعالم كند كه سير شده و ديگر چشمش به 
تهران  نيست. چلوكبابی های قديم  بده  دست كباب 
برای هر تعداد كباب اضافه ای كه می خواستيد، پول 
همان پرس اوليه را حساب می كردند نه سيخ اضافه. در 
آن زمان چلوكباب برای مشتريان خارج از چلوكبابي 
هم به وسيله يك ظرف مسی در دار برای اينكه كه از 
دهن نيفتد و سرد نشود برده می شد. اين كار را معموالً 
شخصی كه به آن »بيرون بر« مي گفتند، انجام مي داد؛ 
يعني غذاهاي بيرون را در يك سيني قرار مي داد و در 
بعضي مواقع كه دو نشاني هم مسير بود، دو سيني را 
به صورت دو طبقه روي سر مي گذاشت و با پاي پياده 
به در خانه يا مغازه مشتری مورد نظر مي برد. بعدها 
در دوران پهلوي دوم كه دوچرخه بيشتر در دسترس 
مردم قرار گرفت، بيرون برها اين كار را با دوچرخه 

انجام مي دادند.

هفت كچلون در باغ فردوس
شهاب حاجی عباسی، يكی از بازمانده های نسل 
همان چلوكبابی های قديم است كه حاال شنيده ها و 
كه  می گويد  می كند.  روايت  برايمان  را  ديده هايش 
پدربزرگش 70 سال قبل چلوكبابی »برادران حاجی 
عباسی« را در محله باغ فردوس مولوی باز كرده و 
بعدها اهالی محل نام »برادران هفت كچلون« را روی آن 
گذاشتند: »پدر بزرگ من آسيابی در منطقه امجديه تهران 
داشت و خودش در اين محله به شغل نانوايی مشغول 

بود. بعد از آنكه فرزندانش بزرگ شدند به 
حرفه قهوه خانه داری روی آورده و بعد از مدتی 

اين چلوكبابی را راه انداخت.« برادران حاج عباسی در 
واقع  8 نفر بودند كه همه از لوطی های قديم و هم دوره 
طيب حاج رضايی و رمضان يخی به حساب می آمدند. 
شهاب حاجی عباسی از زمانی برايمان تعريف می كند 
كه يكی از عموهايش به نام حاج محمود برای اولين 
بار "لقمه مخصوص" را در چلوكبابی طراحی می كند. 
او با تغيير دادن برش كباب ها آن را به صورت لقمه ای 
در می آورد و از آن زمان كباب لقمه باب می شود.می 
گويد: »در قديم رسم بود چلوكباب را با دست بخورند. 
حتی تا همين اواخر كه هنوز رستوران ها به شكل غربی 
در نيامده بودند و قاشق چنگال در كار نبود، مردم با 
دست غذا می خوردند.«او از دورانی حرف می زند كه 
هنوز ميز صندلی برای غذاخوردن استفاده نمی شد و 
زن ها حق ورود به چلوكبابی ها را نداشتند. دوره ای كه 
جعفر شهری در كتاب تاريخ اجتماعی تهران در قرن 
سيزدهم درباره اش می نويسد: »از آنجا كه حكم حاكم 
شرع حضور زنان را در مجامع مردان منع كرده بود در 
آن تاكيد كه حتی جای سوا برايشان نمی شد در نظر 
گرفته شود.... هر چند زن بيچاره در بازار از گرسنگی از 
پا در می آمد، تنها زمانی می توانست از چلوكباب بهره 
ببرد كه مردش آن را در ظرفی خريده و به خانه ببرد و 
يا خبر كرده چلوكبابی برايشان به خانه بفرستد كه البته 
هرگز به پای غذای داغ داخل دكان نمی رسيد.« فضای 
مردانه آن روزهای چلوكبابی ها، اجازه نمی داد زنان پا به 
اين دكان ها بگذارند اما همين حاال هم می توانيد ردپای 
اين فضای مردانه سنتی را در چلوكبابی های قديمی 
تهران ببينيد. نمونه اش كبابی »ممد چلويی« كه هنوز 
ايستگاه سعادت  در همان چهار راه مولوی نزديك 
قرار دارد و روی در و ديوار مغازه اش هنوز پر از 
عكس هايی است كه مالك آن، حاج محمد بهرامی با 
طيب و لوطی های قديم گرفته است. لوطی هايی كه به 
قول خودش روزگاری پاتوقشان كبابی »ممد چلويی« 
بوده و حاال از هيچ كدام جز عكس های روی در و 

ديوار دكان، ياد و نامی نمانده است.

يک غذای كامال سياسی
چلوكباب با همه حس نوستالژيكی كه دارد، يك 

غذای كامال سياسی است! می گويند در دوره 

مشروطه وقتی يكی از مشروطه گرايان در تبريز 
كه  افرادی  از  يكی  است  بوده  سخنرانی  مشغول 
چلوكبابی داشته است می پرسد مشروطه يعنی چه؟ 
سخنران می گويد مشروطه يعنی چلوكباب ارزان و 
سپس با دستش طول كباب را نشان می دهد و می گويد 
كبابی به اين طول خواهد بود و سپس بازويش را 
نشان می دهد و قطر كباب هم به اندازه قطر بازوی من 
خواهد بود! همچنين روايت می شود كه در سال 1324 
وقتی قيمت قند وارداتی به خاطر جنگ بين روسيه و 
ژاپن باال رفت عالءالدوله، هاشم قندی و اسماعيل خان 
را كه جزء تجار قند بودند و قيمت آن را باال برده بودند 
احضار كرد و مشغول مذاكره با آنها شد.بعد از كمی 
صحبت عالءالدوله كه مسئول وقت تهران بود دستور 
داد تا آنها را شالق بزنند و هنگامی كه می خواستند 
آنها را شالق بزنند پسر هاشم قندی پيش عالءالدوله 
آمد و خواست تا او را به جای پدرش شالق بزنند 
را 500 ضربه شالق  او  تا  داد  و عالءالدوله دستور 
بزنند.وقتی كه موقع نهار خوردن فرا رسيد عالءالدوله 
بالفاصله دستور توقف شالق زدن را داد و به سه متهم 
گفت هنگام شالق زدن بايد شالق بخوريد و هنگام 
نهار بايد نهار بخوريد و االن چون چلوكباب حاضر 
است پس بايد چلوكباب بخوريم و بعد از غذا بقيه 

شالقها را بايد بخوريد!

كباب شاهكار چه كسی بود؟
اين طور كه ميرزا محمدرضا معتمدالكتاب نويسنده 
كتاب تاريخ قاجار نوشته، پای كباب را ناصرالدين 
دستور شخصی  به  می گويند  كرد.  باز  ايران  به  شاه 
ناصرالدين شاه كه اصليتی قفقازی داشته، نوعی غذای 
قفقازی به ايران وارد شده است كه بعدها آشپزهای 
درباری شيوه پخت آن را كمی تغيير داده اند و كباب 
امروزی به عنوان يك غذای كامال ايرانی ماندگار شده 
است. بعدتر، كباب از يك غذای درباری كم كم به 
يك غذای بازاری تبديل شد و 3 تا 4 مغازه چلوكبابی 
در بازار باز شدند. مثل كبابی شمشيری كه در اوائل 
حكومت محمد رضا شاه در سبزه ميدان افتتاح شد و 

بعدها پاتوق متجددين و اداری های آن زمان شد.

ه فرزندانش بزرگ شدند به 
حرفه قهوه خانه داری روی آورده و بعد از مدتی حرفه قهوه خانه داری روی آورده و بعد از مدتی 

بابی را راه انداخت.« برادران حاج عباسی در 
ی از مشروطه گرا

ه فرزندانش بزرگ شدند به 
حرفه قهوه خانه داری روی آورده و بعد از مدتی 

جارچی  و  بود  مغازه  يك 

ي
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زندگي جاي ديگري است
کارگردان:منوچهرهادي

خالصهداستان:داود،بهیارمجرببیمارستاني
استکهبیمارانمبتالبهمرگرااحیاءميکند.اینك
مرگبهسراغاوآمدهوازطرفيشوهرهمسرسابق

اونیزبهمرگمحکومشدهاست.

چ
کارگردان:ابراهیمحاتميکیا

نماینده چمران، مصطفی دکتر داستان: خالصه
دولتموقتدرمردادسال1358جهترسیدگیبه
اغتشاشاتپاوهکهدرمحاصرهنیروهایضدانقالب
استبههمراهتیمسارفالحیفرماندهوقتنیروی
زمینیوارداینشهرمیشوند.چروایتگر48ساعت

پایانیاینبحراناست.

اكباتان
کارگردان:مهرشادکارخانی

اجتماعی ملودرامی داستان:»اکباتان« خالصه
وجادهایاستکهبخشاعظمآندرخیابانهاو

لوکیشنهایخارجیمیگذرد.

پنج ستاره
کارگردان:مهشیدافشارزاده

خالصهداستان:پنجستارهازمضمونياجتماعي
برخورداراستوداستاندختريراروایتميکندکه
درجامعهامروزمابامشکالتيدستوپنجهنرمميکند
وميخواهدبهتنهایيبارزندگياشرابهدوشبکشد.
پنجستارهبهتشریكمساعيبینشغلهايمختلفو

مناسباتآنهابایکدیگرميپردازد.

روبات
خواننده:عليلهراسبي

ژانر:پاپ
انتشارات:تصویردنیايهنر،آواي

باران/پخش:دنیايهنر

من و استاد
خواننده:حسینخواجهامیري

)ایرج(وامیراحسانفدایي
ژانر:پاپ

انتشارات:موجآرام/پخش:سینماشهر

بعد يازدهم
حافظناظري
ژانر:سنتي

انتشارات:آوايهنر

نه فرشته ام نه شيطان
خواننده:همایونشجریان

ژانر:اصیلایراني

دن كاميلو
نویسندهوکارگردان:کورشنریماني

محل:تئاترشهر-سالناصلي
15 - 1393 اردیبهشت 07 اجرا: دوره

خرداد1393
ساعت:20.00

بهايبلیت:20.000و15.000تومان
بازیگران:سیامكصفري،مهراناحمدي،

الیکاعبدالرزاقيوفریدهسپاهمنصور

نمايش اپراي عروسكي حافظ
نویسندهوکارگردان:بهروزغریبپور

محل:تاالرفردوسي
12 - 1393 اردیبهشت 28 اجرا: دوره

خرداد1393
ساعت:19:30

بهايبلیت:20.000تومان
نشاني:خیابانحافظ،خیاباناستادشهریار،

روبهرويتاالروحدت،تاالرفردوسي

نمايش تانگوي تخم مرغ داغ
کارگردان:هاديمرزبان

محل:تاالروحدت
ساعت:19:00

مدت:105دقیقه
و15.000 بلیت:20.000،25.000 بهاي

تومان
زندگاني، امین نصیریان، علي بازیگران:

فرزانهکابلي

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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مانور آمادگي در برابر زلزله، تخليه و امداد و نجات به همراه آموزش تئوري و عملي 
اطفاء حريق و كار با سيلندرهاي پودر و گاز و CO2، همچنين نحوه استفاده از شيلنگ 
آتش نشاني، روز يكشنبه مورخ 1392/12/18 در محل ساختمان مركزي برگزار شد.در 
احتمالي  زلزله  براي  مقدمات الزم  با  مركزي  در ساختمان  مستقر  مانور،همكاران  اين 

پايتخت آماده شدند و شرايط الزم را آموختند.

گزارش تصويري  مانور آمادگي 
در برابر زلزله در ساختمان مرکزي
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س
ناپلئون دسته ای  اشغال روسيه توسط  به هنگام 
از  از سربازان وی، درگير جنگ شديدی در يكی 
شهر های كوچك آن سرزمين زمستان های بی پايان 
بودند كه ناپلئون به طور تصادفی، از سربازان خود 
را  ناپلئون  روس،  قزاق های  از  گروهی  افتاد.  جدا 
شناسايی كرده و تا انتهای يك خيابان پيچ در پيچ او را 
تعقيب كردند. ناپلئون برای نجات جان خود به مغازه 
پوست فروشی، در انتهای كوچه بن بستی پناه برد. 
او وارد مغازه شد و نفس نفس زنان و التماس كنان 
فرياد زد:  خواهش می كنم جان من در خطر است، 
نجاتم دهيد. كجا می توانم پنهان شوم؟ پوست فروش 
پاسخ داد  عجله كنيد. اون گوشه زير اون پوست ها 
قايم شويد. و ناپلئون را زير انبوهی از پوست ها پنهان 
كرد. پس از اين كار بال فاصله قزاق های روسی از 
راه رسيدند و فرياد زدند:  او كجاست؟ ما ديديم 
كه وارد اين مغازه شد. علی رغم اعتراض پوست 
فروش قزاق ها تمام مغازه را گشتند ولی او را پيدا 
نكردند و با نا اميدی از آنجا رفتند. مدتی بعد ناپلئون 
از زير پوست ها بيرون خزيد و درست در همان لحظه 

سربازان او از راه رسيدند.
پوست فروش به طرف ناپلئون برگشت و پرسيد: 
بايد ببخشيد كه از مرد بزرگی چون شما چنين سوالی 
می كنم اما واقعا می خواستم بدونم كه زير آن پوست ها 
با اطالع از اين كه شايد آخرين لحظات زندگی تان 
امكان  تا حد  ناپلئون  داشتيد؟  احساسی  باشد چه 
قامتش را راست كرد و خشمگينانه فرياد كشيد: با 
چه جراتی از من يعنی اپراطور فرانسه چنين سوالی 

می پرسی؟ 
ببريد،  بيرون  را  گستاخ  مرد  اين  محافظين 
چشم هايش را بسته و اعدامش كنيد. خود من شخصا 
فرمان آتش را صادر می كنم. سربازان پوست فروش 
بخت برگشته را به زور بيرون برده و در كنار ديوار 
چيزی  بيچاره  مرد  دادند.  قرار  بسته  چشم های  با 
نميديد ولی صدای صف آرايی سربازان و تفنگ های 
آنان كه برای شليك آماده می شدند را می شنيد و به 
وضوح لرزش زانوان خود را حس می كرد. سپس 
صدای ناپلئون را شنيد كه گلويش را صاف كرد و 
با خونسردی گفت: آماده،هدف. با اطمينان از اين كه 
لحظاتی ديگر اين احساسات را هم نخواهد داشت، 
احساس عجيبی سراسر وجودش را فرا گرفت و به 
صورت قطرات اشكی از گونه هايش سرازير شد. 
به  كه  قدم هايی  صدای  سپس  و  طوالنی  سكوتی 
سويش روانه ميشد … ناگهان چشم بند او باز شد. او 
كه از تابش يكباره آفتاب قدرت ديد كاملی نداشت، 
در مقابل خود چشمان نافذ ناپلئون را ديد كه ژرف و 

پر نفوذ به چشمان او می نگريست.
سپس ناپلئون به آرامی گفت: 

حاال فهميدی كه چه احساسی داشتم ؟

ي
يك مشاور مي ميرد و در آن دنيا در صفي كه 
هزاران نفر جلوي او بودند براي محاسبه اعمالش 
مي ايستد. اندكي نگذشته بود كه فرشته محاسب 
ميز خود را ترك مي كند و صف طوالني را طي 
كرده و به سمت مشاور مي آيد و به گرمي به او 
سالم كرده و احترام مي گذارد. فرشته، مشاور را 
به اول صف برده و او را بر روي مبل راحتي كنار 
ميزش مي نشاند.مشاور مي گويد: »من از اين توجه 
شما سپاسگزارم، اما چه چيزي باعث شده كه اين 
گونه با من رفتار كنيد؟« فرشته محاسب مي گويد: 
»ما براي افراد مسن احترام ويژه اي قائل مي شويم. 
ما يك پردازش اوليه بر روي تمامي كارنامه هاي 
اعمال انجام داده ايم و من ساعاتي را كه شما به 
عنوان ساعات مشاوره براي مشتريان خود اعالم 
شما  من،  محاسبه  اساس  بر  زدم.  كرده ايد جمع 

حداقل 193 سال سن داريد!«

1- اين بستگي دارد به... يعني: جواب سئوال 
شما را نمي دانم!

و  تحقيق  روزها  از  پس  موضوع  اين   -2
بررسي فهميده شد. يعني: اين موضوع را به طور 

تصادفي فهميدم!
است.  جالب  بسيار  دستگاه  عمل  نحوه   -3
ما  براي  اين  و  مي كند  كار  دستگاه  يعني: 

تعجب برانگيز است!
4- ما تصحيحاتي روي سيستم انجام داديم 
تا آن را ارتقاء دهيم. يعني: تمام طراحي ما 

اشتباه بوده و ما از اول شروع كرده ايم!
 90 يعني:  مي كنيم...  پيشگويي  ما   -5

درصد احتمال خطا مي رود!
6- كل كوشش ما براي اين است كه مشتري 
راضي شود. يعني: آنقدر از زمانبندي عقبيم كه 

هر چه به مشتري بدهيم راضي مي شود!
اين  عملي  و  تئوري  اهميت  علت  به   -7
اين  به  من  عالقه  علت  به  يعني:  موضوع... 

موضوع.
8- بقيه نتايج در گزارش بعدي ارائه مي شود. 
يعني: بقيه نتايج را تا فشار نياوريد نخواهيم داد!

مي كنم  فكر  من  يعني:  كه...  شده  ثابت   -9
كه...!

صحيح  اندازه اي  تا  شما  صحبت  اين   -10
است. يعني: از نظر من صحبت شما مطلقاً غلط 

است!
11- در اين مورد طبق استاندارد عمل خواهيم 

كرد. يعني: از جزئيات كار اصاًل اطالع نداريد!

كوتاه
داستان 

ي
يت

ير
مد

ف  
اي

ط
ل

 لئون:وقتیانتقامبگیریمیفهمی
بهتره کن. باور نیست. خوب اصاًل
نفرو یه اینکه از بعد کنی. فراموش
نمیمونه. قبل مثل چی هیچ بکشی
زندگیتبرایهمیشهعوضمیشه.باید
که بخوابی درحالی رو زندگیت بقیه

یكچشمتبازه...

لئون فيلمی فرانسوی و با زبان انگليسی به 
كارگردانی لوك بسون محصول سال 1994 
است.  پيكچرز  كلمبيا  آمريكايی  شركت 
اين فيلم از بهترين فيلم های تاريخی سينما 
محسوب ميشود. اين فيلم در آمريكا با نام 
به روی   )The Professional( حرفه ای 
پرده رفت. داستان بهترين فيلم لوك بسون 
فيلم هايی  سازنده  و  فرانسوی  كارگردان 
نيكيتا  بنام  زيرزمينی و دختری  قطار  چون 
قصه  ظاهراً  می گذرد.  نيويورك  منهتن  در 
رنگ و رو رفته ای است اما تسلط بسون بر 
لوكيشن  بازيگری،  كارگردانی،  اش،  حرفه 
هم  دست  به  دست  عالی  فيلمبرداری  و 
بدل  ديدنی  فيلمی  به  را  لئون  و  می دهند 
می كنند و تلفيقی هنرمندانه از سينمای اروپا 

و آمريكا در سبكی يگانه به وجود مي آورد.
با رها كردن  لوك بسون كه از 17 سالگی 
به  اكنون  پرداخت  فيلم سازی  به  درس 
كننده  تهيه  و  نويسنده  كارگردان،  عنوان 
مطرح سينما از او ياد می شود. در كارنامه او 
فيلم های بزرگی چون لئون و ژاندارك ديده 

است. می شود. جالب  بسيار  دستگاه  عمل  نحوه   -3
كار  دستگاه  يعني: 

تعجب
4- ما تصحيحاتي روي سيستم انجام داد

درصد احتمال خطا م
6- كل كوشش ما براي اين است كه مشتري 
راضي شود. يعني: آنقدر از زمانبندي عقبيم كه 

هر چه به مشتري بدهيم راضي 
اين  عملي  و  تئوري  اهميت  علت  به   -7
اين  به  من  عالقه  علت  به  يعني:  موضوع... 

موضوع.

میشود.






