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از  جمعي   93/2/31 تاريخ  در 
و  ارشد  كارشناسي  مقطع  دانشجويان 
دكتراي رشته مهندسي مكانيك دانشگاه 
علم و صنعت از نيروگاه لوارك بازديد به 

عمل آوردند.
اين  عمومي،  روابط  گزارش  به   
ارتباط  تقويت  منظور  به  كه  بازديدها 
بين  صنعت و دانشگاه و نيز آشناسازي 
دانشجويان با محيط و تجهيزات نيروگاه 
آبي و انتقال تجربيات اجرايي  فراب به 

ايشان  برنامه ريزي و اجرا مي شود، تاكنون 
دانشگاه هاي  دانشجويان  استقبال  مورد 
است  گفتني  است.  گرفته  قرار  مختلف 

ميزان رضايت دانشجويان از كيفيت بازديد 
نيروگاه   در  از حضور  يادگيري  ميزان  و 

لوارك معادل 93درصد بود. 

سرانجام و پس از نزديك به يك سال 
مطالعه، بررسي و ارزيابي، با سرمايه گذاري 
فراب،  گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت 
شركت پمپ بركه به گروه فراب پيوست. 
به گزارش خبرنگار ما، در راستاي توسعه 
سرمايه  سبد  در  تنوع  ايجاد  و  فعاليتها 
و سرمايه گروه  تجارت  گذاري شركت 
فراب، 51 درصد از سهام شركت پمپ 
بركه خريداري شد. بدين ترتيب پيش بيني 
مي شود با توان مديريتي، اعتباري و مالي 
موجود در گروه از يك سو، و از سوي 
ديگر پتانسيل هاي ايجاد شده طي 20 سال 
فعاليت بركه، طرح توسعه و تحول شركت 
بركه به ثمر بنشيند و يكي از طرح هاي 
بزرگ شركت تجارت و سرمايه عملياتي 

گردد.
گفتني است شركت پمپ بركه سابقه 20 
سال فعاليت در طراحي، ساخت، آزمايش، 
نصب و ارائه خدمات پس از فروش در 
صنعت پمپ و توربين  هاي كوچك كشور 
را در كارنامه خود دارد و با گروه بزرگی 
سفارشی  پمپ های  مصرف كنندگان  از 
پتروشيمی،  صنايع  پااليشگاه ها،  قبيل  از 
شركت هاي نفتي، تامين كنندگان تجهيزات 
همچنين  مي كند.  همكاري  نيروگاهي 
بركه، طراحي و ساخت الكتروپمپ هاي 
مختلفي را در خانواده پمپ هاي نفت، گاز 
و پتروشيمي، آب، فاضالب، آتش نشاني 
و  دارد  دارد  خود  كار  دستور  در   ... و 
سری  پمپ هاي  جمله  از  محصوالتي 
API لجن كش، كف كش، گريز از مركز، 

فشار قوی چندطبقه، مستغرق، خودمكش 
و هواده های عمقی را تاكنون به صنعت 

كشور عرضه كرده است.
 

انتصاب مديرعامل و اعضاي هيات 
مديره شركت بركه

با انتخاب اعضاي هيات مديره شركت 
پمپ بركه، دوره جديد فعاليت اين شركت 

تحت مديريت گروه فراب آغاز شد.
تجارت و سرمايه  پيشنهاد شركت  با 
آقاي دكتر شهرام درخشان  فراب،  گروه 
بركه  پمپ  شركت  مديرعامل  عنوان  به 
درخشان،  دكتر  آقاي  گرديد.  منصوب 
عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت 
ايران هستند و همكاري خود با شركت 
فراب را از سال 82 آغاز كرده اند. از عمده 
پمپ  صنعت  در  ايشان  اجرايي  سوابق 
طراحي  آموزش،  به  مي توان  توربين  و 
پمپ هاي  آزمايش  تخصصي،  پمپ هاي 
توليدي و ... در شركت هاي توبا و بركه 

اشاره كرد. 
آقاي  فراب،  گروه  سوي  از  همچنين 
مهندس  آقاي  نژاد،  پارسايي  مهندس 
از  و  هاشمي،  مهندس  آقاي  و  هوشيار 
آقاي  بركه،  شركت  سهامداران  سوي 
مهندس بوذري و آقاي مهندس ناصرآبادي 
جديد  مديره  هيات  اعضاي  عنوان  به 

شركت منصوب گرديدند.

ثبت اولين ركورد 
در سال 1393 توسط پمپ بركه

 3 در  توانست  بركه  پمپ  شركت 

سال  برابر  سال 93، چهار  ابتداي  ماهه 
به  نمايد.  دريافت  توليد،  سفارش   92
پمپ  شركت  ما،  خبرنگار  گزارش 
تعمير  با مشاركت شركت نصب،  بركه 
آبي  برق  نيروگاه هاي  نگهداري  و 
خوزستان در مناقصه 9 دستگاه پمپ در 
پروژه ايستگاه پمپاژ شبكه آبياري ويس، 

حائز رتبه اول شد.
كارفرماي اين پروژه شركت سهامي 
است  خوزستان  برق  و  آب  سازمان 
پروژه،  اين  نياز  مورد  محصول  و 
درون  )مستغرق(  شناور  الكتروپمپ 
و  يدكي  قطعات  همراه  به  لوله اي 
زمان  كه  است  آن  جانبي  تجهيزات 
شده  گرفته  نظر  در  ماه   9 آن  تحويل 
است. 6 دستگاه از اين الكتروپمپ ها با 
حجم آب دهي 2.2 متر مكعب در ثانيه 
الكتروموتور 560  با  و هد 16.5 متر و 
كيلووات تعريف شده است و 3 دستگاه 
الكتروپمپ ديگر نيز با حجم آب-دهي 
1.5 متر مكعب در ثانيه و هد 16.5 متر 
توليد  كيلووات   400 الكتروموتور  با  و 
خواهد شد. همچنين در مناقصه ديگري، 
براي توليد 6 دستگاه الكتروپمپ مورد 
نياز تصفيه خانه شماره 2 آب و فاضالب 
اول  رتبه  بركه  پمپ  شركت  اهواز، 
پمپ  دستگاه   6 اين  نمود.  كسب  را 
دومكشه افقي مدل Bush500-700 با 
موتور 900 كيلووات و با حجم آب دهي 
ارتفاع  3.200 متر مكعب در ساعت و 

آب دهي 65 متر تعريف شده است.

 

اخبارداخلی

روي خط خبر

اخبار گروه فراب

از  برق  توليد  پروژه  اولين  سرنوشت 
طريق گاز ميدان فروز B در حالی به نتيجه 
جلسه مدير اين پروژه با مديرعامل شركت 
ملی نفت گره خورده كه ظاهرا وزير نفت 
اين پروژه را دارای اولويت نمی داند. پروژه 
توليد برق از گاز كه برای نخستين بار در 
افزايش  برای  و  بسيار  تبليغات  با  كشور 
وزن ژئوپليتيك كشور در منطقه، بيش از 
بود  قرار  سه سال گذشته كليد خورده و 
كه با تبديل گاز خام به برق، ارزش افزوده 
از  ظاهرا  كند،  كشور  نصيب  را  بسياری 
اولويت های وزارت نفت در دولت يازدهم 
نيست و بيژن زنگنه، وزير نفت اجرای آن 
در اولويت نمی داند و حتی گفته می شود 
كه وی موافق توليد برق از گاز نيست. بر 
اين اساس در حالی شنيده می شود كه اين 
پروژه تقريبا لغو شده است، كه طی هفته 
های گذشته جلسه ای با حضور مدير اين 
پروژه برگزار شده و تصميم گيری نهايی 
درباره وضعيت آن به جلسه مديران پروژه 
با مدير عامل شركت ملی نفت و مدير عامل 
مپنا به عنوان شركت پيمانكار موكول شده 
است. به گزارش ايسنا، از سوی ديگر معلق 
ماندن اين پروژه در حالی صورت گرفته 
كه بنا بود با اجرای آن به جای صادرات 
گاز خام، از گاز توليدی در سطح خليج 
فارس با نيروگاهی كه توسط مپنا ايجاد می 
شود، برق توليد شود تا برق توليد شده نيز 
برای مصارف داخلی و همچنين صادرات 
به كار گرفته شود و آن طور كه محمود 
شركت  وقت  مديرعامل  زاده،  زيركچيان 
نفت فالت قاره اعالم كرده بود مشتريان 
نيز از بين كشورهای حاشيه خليج فارس، 
پاكستان و تركيه انتخاب می شدند. بنا به 
از  برق  صادرات  تفاهم نامه  گزارش  اين 
گاز در آخرين روز فروردين ماه سال 90 
با حضور مديرعامل شركت ملی نفت ايران 
بين شركت نفت فالت قاره و شركت مپنا 

امضا شد. 

زنگنه؛ مخالف جدي 
تبدیل گاز به برق

بازدید دانشجویان دانشگاه علم و صنعت از نيروگاه لوارك

بركه به گروه فراب پيوست



اخبار گروه فراب

مديريت  بين المللي  كنفرانس  نهمين 
پروژه با حضور بيش از هزار نفر از اساتيد، 
مديران و صاحب نظران جامعه مديريت 
پروژه كشور، اواخر سال گذشته با حمايت 
شركت نارديس برگزار گرديد. اين رويداد 
بزرگ علمي كشور مورد استقبال خوب 
مديران ارشد و مياني سازمان هاي پروژه 
محور در بخش هاي دولتي و خصوصي 
قرار گرفت. يكي از مهمترين ويژگي هاي 
قبل،  سال هاي  به  نسبت  كنفرانس  اين 
تمركز بيشتر بر روي موضوعات اجرايي 
پروژه هاي حوزه نفت و گاز و پتروشيمي 
انداز سال 93 كشور و مسائل  و چشم 
راهبردي و اجرايي پروژه ها با توجه به 
با  نهم  كنفنرانس  در  بود.  شرايط كشور 
توجه به استقبال شركت كنندگان از بخش 
ارائه تجارب برتر مديريت پروژه، عالوه 
بر ارائه برنامه هاي متناسب با نياز جامعه 
كارگاه هاي  قالب  در  پروژه  مديريت 
آموزشي به همراه سخنراني هاي كليدي 
و ميزگردهاي تخصصي و مقاالت برتر 
پژوهشي، تعداد 30 عنوان مطالعه موردي 
)شامل  كنفرانس  در  ارائه  جهت  نيز 
عدد  و 11  پوستري  به صورت  عدد   9
تاييد  مورد  ارائه شفاهي(  آنها جهت  از 
دبيرخانة علمي كنفرانس قرار گرفت. در 
بخش حاميان كنفرانس، در كنار شركت 
پارس،  نير  شركت  مپنا،  گروه  نارديس، 
اطلس،  ايرانيان  شركت  سپانير،  شركت 
گروه مهندسي سپا سد و سازمان گسترش 

و نوسازي صنايع ايران نيز بعنوان حاميان 
كلي  نگاه  يك  در  داشتند.  مالي حضور 
متنوعي  برنامه هاي  شامل  نهم  كنفرانس 
نظير كارگاههاي آموزشي، سخنراني هاي 
و  تخصصي  ميزگردهاي  و  كليدي 
المللي  بين  برجسته  اساتيد  سخنراني 
برتر  تجارب  ارائه  كشوري،  مقامات  و 
پژوهشي  مقاالت  ارائه  پروژه،  مديريت 
برتر در كنار برپايي نمايشگاهاي جانبي 
بود كه اين برنامه ها مورد استقبال شركت 

كنندگان قرار گرفت.
فراخوان هاي  در  است  ذكر  به  الزم 
انجام شده، تعداد 132 خالصه تجربه از 
موسسه  سپاسد،  مپنا، شركت هاي  گروه 
مديريت پروژه آريانا، نارديس، نيرو پايدار 
براي   ... و  يزد  منطقه اي  برق  ايرانيان، 
دبيرخانة كنفرانس ارسال شده بود كه بعد 
از برگزاري 4 جلسه آموزشي 4 ساعته 
كه نحوه تدوين تجارب در آنها آموزش 
داوري  كميته  توسط  تجارب  شد،  داده 
نهايت   در  كه  گرديد  بررسي  كنفرانس 

تعداد 20 تجربه انتخاب گرديد. 
تجارب شركت نارديس به شرح زير 

بودند:
1- پيچيدگي هاي تهيه برنامه زمانبندي 
در پروژه هاي نيمه كاره – مربوط به پروژة 
)آقايان  خليج فارس  ستاره  پااليشگاه 
مهندس كرمي و رازپوش بقايي( جهت 

ارائه شفاهي در كنفرانس
2-روابط في مابين اعضاي مشاركت و 

كارفرما در طرح ها – مربوط به پروژة برق 
و بخار پتروشيمي ايالم )آقايان مهندس 
ظهيري فرد، ويلياني و زماني( جهت ارائه 

شفاهي در كنفرانس
3-به كارگيري ابزارهاي پايش و كنترل 
در مديريت سبد پروژه ها )آقايان مهندس 
رضايتمند،جعفري و سركار خانم مهندس 

سعادتمند( جهت ارائه پوستري
نظرات  جمع آوري  به  باتوجه   
تجربه  داوري،  هيات  و  شركت كنندگان 
ارائه شده آقايان مهندس كرمي و رازپوش 
جزو سه تجربه برتر كنفرانس انتخاب شد 
و در مراسم پاياني با اهدا لوح تقديري از 

ايشان قدرداني گرديد.
توجه  با  مقاالت  بخش  در  همچنين 
به استقبال شركت كنندگان، 418 مقاله از 
كل ايران براي دبيرخانه كنفرانس ارسال 
گرديد كه در نهايت پس از داوري هاي 
انجام شده در چند مرحله، 30 مقاله جهت 
ارائه شفاهي و پوستري پذيرفته شدند. از 
شركت نارديس نيز مقاله »داليل عدم پياده 
شركت هاي  در  ريسك  مديريت  سازي 
نفت و گاز« توسط آقاي مهندس سنادي 
زاده  و »رتبه بندي ويژ گي هاي سازمانهاي 
محور  پروژه  سازمان هاي  در  يادگيرنده 
صنعت نفت و گاز « توسط آقاي مهندس 
ميثم جعفري جهت ارائه پوستري پذيرفته 
شدند. در پايان كنفرانس طي مراسمي از 
شركت نارديس به عنوان حامي مالي و تيم 

تجربه برتر با اهداي لوح تقدير گرديد.

روي خط خبر

درخشش ناردیس
 در نهمين كنفرانس بين المللي مدیریت پروژه

خاتمه  پروژه 
هيدرومكانيك سيمره

حمل2 نگله ترانس قدرت150تني 
توسط شركت تجارت وسرمایه

امضاء قرارداد و برگزاري جلسه 
Kick-Off پتروشيمي بوشهر

تجهيزات   از  بخش  آخرين  ارسال  با 
نيروگاه  و  سد  طرح  هيدرومكانيك 
تحويل  و  ساخت  عمليات  سيمره، 
تجهيزات موضوع اين پروژه با موفقيت 

به اتمام رسيد.
استاپ الگ آبگير پايين نيروگاه تلمبه 
ذخيره اي سيمره و دريچه هاي تعميراتي 
بازرسي  مراحل  طي  از  پس  ورودي، 
توسط  شدن  تاييد  و  تجهيزات  ساخت 
نماينده بازرسي كارفرماي اصلي )شركت 
و  ايران(  نيروي  و  آب  منابع  توسعه 
نماينده دستگاه نظارت )شركت مهندسي 
سيمره  كارگاه  به  قدس(  مهاب  مشاور 
حمل گرديد. بدين ترتيب ارسال تمامي 
خاتمه  موفقيت  با  پروژه  اين  تجهيزات 

يافت.

گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت 
توسعه  فعاليت هاي  راستاي  در  فراب 
فوق  نقل  و  حمل  زمينه  در  خود  بازار 
سنگين، ظــرف سال جاري تـوانـست  
در مناقصه حمل 2نگله ترانس150 تني 
ايران ترانسفو به عنوان نفر اول  شركت 
انتخاب، و در مدت 45 روز 2  مناقصه 
دستگاه ترانس قدرت150 تني را ازمبداء 
فاز 14  مقصد  به  ترانسفو  ايران  شركت 

عسلويه حمل نمايد. 

پتروشيمي  پروژه  ابالغ  به  توجه  با 
پروژه  تيم  نارديس،  شركت  به  بوشهر 
شكل گرفته و در تاريخ 93/3/4 جلسه 
محترم  نمايندگان  حضور  با   KOM
آفاق  انديش  كارفرما و شركت خبرگان 
همچنين  گرديد.  برگزار  پروژه(   MC(
قرارداد مربوطه به امضاء طرفين رسيده و 
مبادله شد. درحال حاضر با توجه به تهيه 
فهرست اوليه مدارك و برنامه زمانبندي 
فعاليت هاي طراحي  پروژه،  تدوين شده 

پايه درحال انجام مي باشد.



شكن  سنگ  تني  شافت 30  توليد  با 
ترين  بسته  مطابق  گهر  گل  ژيراتوري 
امكان  دنيا،  روز  استانداردهاي  گريدهاي 
باز  فورج  سنگين  قطعات  توليد  پذيري 
با  قطور(  شافت هاي  )علي الخصوص 
كيفيتي مشابه شركت هاي معتبر اروپائي و 
آمريكائي به اثبات رسيد و گام موثر ديگري 
در مسير خودكفائي صنعتي كشور  پيموده 
شد. به گزارش روابط عمومي توبا، شركت 
توبا با بهره گيري از دانش فني متخصصان 

خود توانست با استفاده از امكانات سخت 
افزاري موجود در كشور ) بطور خاص 
شركت مجتمع صنعتي اسفراين ( پروژة 
ظاهرا دست نيافتني ديگري را در داخل 
كشور بصورت اقتصادي توليد نمايد، اين 
قطعه شافت اصلي سنگ شكن ژيراتوري 
بر  تن  ظرفيت 5000  با  گهر  گل  معدن 
ساعت است كه پيش از اين از خارج كشور 
مخروطي-  شافت  اين  ميگرديد.  تامين 
استوانه اي شكل داراي قطري بيش از يك 

متر، طولي حدود 6 متر و وزني حدود 30 
تن ميباشد كه ميبايست نيازمنديهاي بسته 
دنيا  روز  استانداردهاي  گريدهاي  ترين 
را درخود جاي دهد. گفتني است با اين 
تجربه موفق مي توان تامين قطعات سنگين 
فورج علي الخصوص شافتهاي  توربين و 
ژنراتور در نيروگاههاي بزرگ آبي تا وزن 
نهائي 50 تن كه تاكنون از خارج كشور 
نگراني در  تامين ميگرديد را بدون هيچ 

داخل كشور توليد كرد.

 

اخبارداخلی

روي خط خبر

اخبار گروه فراب

پروژه هيدرومكانيك و لوله انتقال 
آب شرب سد مخزني هراز

توليد قطعات سنگين فورج باز 
با كيفيتي مطابق با استانداردهاي روز دنيا

پروژه سد مخزني هراز از ابتداي سال 
نصب  و  ساخت  جبهه  دو  در  جاري 
دريچه و قطعات مدفون مجراي انحراف 
و همچنين ساخت و نصب لوله  انتقال 
آب شرب پيشرفت مناسبي داشته است. 
مدفون  تجهيزات  كل  كنون  تا  بطوريكه 
شده  ارسال  هراز  سايت  به  دريچه ها  و 
مدفون  قطعات  اصلي  بخش  نصب  و 
در مجراي انحراف خاتمه يافته است و 
تست خشك دريچه شامل تست نور و 
حركت دريچه ها در ميان قطعات مدفون 
و  گرديده  انجام  موفقيت  با  شده  نصب 
بازرسي  نماينده  پذيرش  و  تاييد  مورد 
كارفرما )آب منطقه اي استان مازندران( و 
نماينده دستگاه نظارت )شركت مهندسي 

مشاور مهاب قدس( قرار گرفته است. 
در بخش ديگر پروژه سد مخزني هراز 
از ساخت  انتقال آب شرب( پس  )لوله 
لوله هاي 1024*12 ميليمتري اين پروژه 
در كارخانه نورد و لوله صفا و اخذ تاييد 
استان  منطقه اي  )آب  كارفرما  بازرسي 
نظارت  دستگاه  نماينده  و  مازندران( 
مهاب قدس(،  مشاور  مهندسي  )شركت 
لوله ها به سالن آماده سازي و اعمال رنگ 
لوله ها  تمامي  و  گرديده  ارسال  داخلي 
و  آميزي  رنگ  جاري  سال  تيرماه  اوائل 
تاييد گرديد. هم اكنون لوله ها آماده ارسال 
به سايت هراز مي باشد و بالفاصله پس از 
آنها، عمليات نصب آغاز خواهد  ارسال 

شد.



روي خط خبر اخبار گروه فراب

- استقرار شناور ها در منطقه جهت ادامه 
فعاليت هاي اجرايي پروژه

- شروع پيش راه اندازي سكوي زيست 
جديد FY در خشكي

- شروع برچيدن سكوي زيست قديمي 
FY

- ادامه فعاليت هاي پايپينگ در كارگاه و 
سايت

- شروع عمليات نصب فلر
- شروع نصب ريفورمر

گزارش تصویري 
پيشرفت پروژه فروزان

گزارش تصویري پيشرفت 
پروژه پردیس

مختلف  بخش هاي  در  آزاد  پروژه 
توربين، هيدرومكانيك و شير پروانه اي در 

حال پيشرفت مي باشد.
در بخش توربين كليه تجهيزات توربين 
واحد اول به غير از شفت به سايت ارسال 

و پيش مونتاژ صورت پذيرفته است
با  دوم  واحد  رانر  باالنس  عمليات 
موفقيت انجام و در حال پيش مونتاژ با 

ديستريبيوتر  همچنين  مي باشد،  شفت 
كارفرما   C رده  بازرسي  در  سوم  واحد 
به  نصب  و جهت  واقع شد  تائيد  مورد 
واحد  رانر  است.  گرديده  ارسال  سايت 
سوم نيز درمرحله مونتاژ و ساخت بوده 
و واحد اول سيستم خنك كننده بيرينگ 
شفت به سايت ارسال و آماده بهره برداري 
تامين  هيدرومكانيك،  بخش  در  است. 

كليه قطعات آبراهه پنستاك و دريچه هاي 
استاپ الگ خاتمه يافته و با موفقيت در 
موقعيت خود نصب و آماده بهره برداري 
مي باشد. در بخش شير پروانه اي، سيستم 
به  توجه  با  گارد  شير  تابلو  و  پاورپك 
تغييرات خواسته شده كارفرما مورد تست 
كارگاهي قرار گرفت و جهت نصب به 

سايت ارسال شده است.

و  قطعات  داخل  ساخت  بخش 
سال  ابتداي  از  داريان  نيروگاه  تجهيزات 
تا كنون، مانند سال قبل در حال  جاري 
پيگيري بوده و پيشرفت مناسبي نيز داشته 
است. در بخش توربين و ژنراتور، قطعات 
داريان  توربين  سوم  واحد  تجهيزات  و 
  Head Cover، Bottom Ring شامل

و Operating Ring در شركت هپكو 
حال ماشينكاري و ورق هاي هسته ژنراتور 
)Rotor Rim Sheets( نيز در شركت 
برشكاري  حال  در  خمين  ليزر  پارس 
مي باشد و تا كنون بالغ بر 1000 ورق از 
قطعات واحد دوم برشكاري و بسته بندي 

شده و آماده ارسال مي باشد. 

سه  هر  هيدرومكانيك،  بخش  در 
خروجي  استاپالگ  دريچه هاي   واحد 
Draft Tube  در شركت هپكو در حال 
ساخت بوده و بخش عمده اي از مراحل 
جوشكاري و ماشينكاري آن خاتمه يافته 
است و تا پايان مرداد ماه سال جاري  آماده 

حمل به سايت خواهد بود.

پيشرفت ساخت و نصب توربين
 و تجهيزات هيدرومكانيك  پروژه آزاد

پيشرفت ساخت داخل قطعات و تجهيزات پروژه داریان



ابالغ قرارداد راه اندازي واحد سيكل تركيبي
 به شركت Toshiba )ژاپن( 

نيروگاه  تركيبي  سيكل  واحد  راه اندازي  و  نصب  تامين،  قرارداد 
حرارتي Ishikariwan Shinco از سوي شركت HEPCO به 
انتظار مي رود بعد از اجراي اين  شركت Toshiba ابالغ گرديد. 
پروژه، كارآيي اين نيروگاه به عدد 62 درصد افزايش يابد. مراحل 
اجراي اين طرح در ماه اكتبر سال 2015 آغاز خواهد شد و در نهايت 
ظرفيت نيروگاه به 569.4 مگاوات خواهد رسيد. الزم به ذكر است 
در اجراي واحد سيكل تركيبي، توربين گاز توسط شركت GE )از 
نوع 9HA( و توربين بخار توسط شركت توشيبا تامين خواهد شد. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

كمك بانك جهاني و بانك توسعه آفريقا براي احداث 
نيروگاه آبي Inga 3 )كونگو( 

بانك جهاني مبلغ 73.1 ميليون دالر و بانك توسعه آفريقا نيز مبلغ 
 Inga 3 33.4 ميليون دالر براي كمك به ساخت مجتمع نيروگاهي
تخصيص دادند. اين نيروگاه كه مجموع ظرفيت آن 4.8 گيگاوات خواهد 
بود، به عنوان سومين نيروگاه بزرگ برق آبي دنيا مطرح است. الزم به 
ذكر است بزرگ ترين نيروگاه برق آبي دنيا در كشور چين قرار دارد. 
برنامه ريزي شده است 1300 مگاوات از ظرفيت اين نيروگاه توسط 
صنايع معدني كنگو، 1000 مگاوات براي مصارف عمومي و 2500 
مگاوات باقيمانده براي صادرات به كشور آفريقاي جنوبي مورد استفاده 

قرار گيرد. 

ابالغ قرارداد ساخت نيروگاه آبي Rajamandala )اندونزي( 
قرارداد ساخت نيروگاه 47 مگاواتي Rajamandala به شركت 
اين  گرديد.  واگذار   )Hyundai Engineering( HEC كره اي 
قرارداد از نوع EPC بوده و ارزش آن 91.3 ميليون دالر است. اين 
شركت مسئوليت اجراي تمامي مراحل ساخت اين نيروگاه مانند تونل 
را نيز بر عهده دارد. طبق برنامه  زمانبندي، ساخت اين نيروگاه در سال 
2017 به پايان خواهد رسيد. الزم به ذكر است ساخت اين نيروگاه 
Rajamanda Electric Power( به شركت BOOT به صورت

REP(  واگذار شده بود كه اين شركت نيز مراحل ساخت نيروگاه را در 
قالب قرارداد EPC به شركت كره اي HEC واگذار كرد. 

كمك مالي ژاپن
 براي توسعه نيروگاه آبي Tedzani )ماالوي( 

دولت ژاپن اعالم كرد كه براي اجراي پروژه توسعه نيروگاه آبي 
ماالوي در  به دولت  مالي  ميليون دالر كمك  مبلغ 300   Tedzani
به   Tedzani I.II.III نيروگاه  سه  درحال حاضر  است.  گرفته  نظر 
ظرفيت هاي 20 مگاوات، 20 مگاوات و 52.7 مگاوات بر روي رودخانه 
Shire قرار دارد و برنامه ريزي شده است كه پس از اجراي پروژه 
توسعه، 21.8 مگاوات ظرفيت جديد به مجموعه فعلي اضافه شود. 
توربين هاي سه نيروگاه ذكر شده از نوع Francis عمودي هستند كه 

توسط شركت Andritz Hydro ساخته و نصب شده اند.

شروع به ساخت نيروگاه آبي Dordi Kha )نپال( 
شركت PHC اعالم كرد كه تاييديه دولت نپال براي ساخت نيروگاه 
Dordi Kha به ظرفيت 49.6 مگاوات را اخذ كرده است. همچنين 
مجوز فروش برق توليدي اين نيروگاه براي مدت 35 سال به اين شركت 
واگذار شده است. اين نيروگاه توسط سه واحد عمودي پلتون تجهيز 
خواهد شد و طبق برآورد صورت گرفته مراحل ساخت اين نيروگاه در 

سال 2018 به پايان خواهد رسيد. 

كمك مالي بانك جهاني براي ساخت نيروگاه آبي در 
كشور بوروندي )بوروندي( 

بانك جهاني اعالم كرد مبلغ 84.2 ميليون دالر كمك مالي براي 
ساخت دو نيروگاه آبي به مجموع ظرفيت 16.5 مگاوات در نظر گرفته 
است. اين كمك مالي در راستاي افزايش توليد انرژي هاي پاك و كم 
هزينه در منطقه آفريقاي مركزي است. هزينه احداث اين نيروگاه ها 252 
ميليون دالر برآورد شده است كه احتماالً مابقي مبلغ مورد نياز براي 
اجراي اين پروژه توسط بانك توسعه آفريقا و بانك اروپايي EIB تامين 
شود. كشور بوروندي داراي 1700 مگاوات ظرفيت برق آبي است كه از 

اين مقدار، 300 مگاوات داراي توجيه اقتصادي است. 

خــرداد،  تيــر 1393
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ابالغ قرارداد تامين توربين  بادي به شركت 
Acciona )برزيل( 

 Santa Vitoria do قرارداد تامين توربين هاي بادي نيروگاه
Palmar به شركت Acciona ابالغ شد. بر اساس اين قرارداد، 
شركت Acciona مسئوليت تامين توربين هاي بادي به مجموع 
خدمات  همچنين  و  راه اندازي  نصب  مگاوات،  ظرفيت 153 
تعميرات و نگهداري به مدت 15 سال را بر عهده خواهد داشت. 
سفارش   شش  درحال حاضر  شركت  اين  است  ذكر  به  الزم 
تامين توربين بادي ديگر به مجموع ظرفيت 666 مگاوات را در 
دست اجرا دارد كه نشان از كسب سهم بازار مناسب در حوزه 

انرژي هاي تجديدپذير در كشور برزيل دارد. 

ابالغ قرارداد تامين واحد هاي نيروگاه آبي به شركت 
آلستوم )اتريش( 

ذخيره اي  تلمبه  نيروگاه  واحد هاي  تامين  قرارداد 
به   Vorarlberger شركت  توسط   Obervermuntwerk II
شركت آلستوم ابالغ شد. بر طبق اين قرارداد، شركت آلستوم وظيفه 
تامين، نصب و راه اندازي دو واحد 180 مگاواتي را بر عهده خواهد 
داشت. برنامه ريزي شده است مراحل ساخت اين نيروگاه در سال 

2018 به پايان برسد. 

 EPBiH اعطاي امتياز ساخت نيروگاه آبي به شركت
)بوسني هرزگوين( 

مجوز ساخت نيروگاه Janjici به ظرفيت 13.3 مگاوات توسط 
دولت بوسني هرزگوين به شركت EPBiH واگذار شد. اين نيروگاه  
روي رودخانه Bosna در ايالت Zenica ساخته خواهد شد. هزينه 
است.  شده  برآورد  يورو  ميليون   35 نيروگاه  اين  ساخت  تقريبي 
مراحل ساخت اين نيروگاه در سال جاري آغاز خواهد شد و بر طبق 
برنامه زمان بندي در سال 2017 به پايان خواهد رسيد. اين نيروگاه 

توانايي توليد ساالنه 68 گيگاوات ساعت برق را خواهد داشت. 

ابالغ قراراداد تامين تجهيزات نيروگاه آبي Vyasi به 
شركت BHEL )هند( 

مگاواتي  نيروگاه 120  الكترومكانيكال  تجهيزات  تامين  قرارداد 
Vyasi به شركت هندي BHEL واگذار شد. ارزش اين قرارداد 
اين شركت وظيفه طراحي،  است.  برآورد شده  ميليون دالر   20.8
تامين، نصب و راه اندازي دو واحد 60 مگاواتي و تجهيزات مربوطه 
را بر عهده خواهد داشت. الزم به ذكر است واحد ها از نوع فرانسيس 
گيگاوات   375 ساالنه  توليد  توانايي  نيروگاه  اين  هستند.  عمودي 

ساعت برق را خواهد داشت. 

 راه اندازي نيروگاه خورشيدي به ظرفيت
 50 مگاوات توسط شركت Tata )هند( 

راه اندازي  مراحل   Tata Power Solar هندي  شركت 
نيروگاه خورشيدي 50 مگاواتي را با موفقيت به پايان رساند. اين 
نيروگاه، بزرگ ترين نيروگاه خورشيدي در كشور هند است كه 
از انتشار 73 هزار تن دي اكسيد كربن در سال جلوگيري خواهد 
هزار   90 ساالنه  استفاده  براي  نيروگاه  اين  توليدي  برق  نمود. 
خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. الزم به ذكر است شركت 
Tata تاكنون موفق به راه اندازي بيش از 160 مگاوات نيروگاه 

خورشيدي در هند شده است. 
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اخبار صنعت نفت، گاز  و انرژي

گاز  صادرات  پروژه  برای  توافق  مقدمات 
نهايی رسيده است.  به فاز  طبيعی روسيه به چين 
سفر  درآستانه  چين  شينهوا  دولتی  خبرگزاری 

جمهوری  رئيس  پوتين،  والديمير  دوروزه 
روسيه به اين كشور، به نقل از وی گزارش 
به  گاز روسيه  برای صادرات  توافق  كه  داد 

چين وارد فاز نهايی شده است.
 برای روسيه، اجرای اين توافق به معنای 
به مقاصد صادرات گاز است،  تنوع بخشی 
درحالی كه برای شريكان چينی  می تواند به 
انرژی و كمكی  برای كمبود  عنوان جبرانی 
به شمار رود. پس  امنيت زيست محيطی  به 
قرارداد صادرات  مذاكره،  از حدود دو دهه 

بزرگ ترين  برای  می تواند  چين  به  روسيه  گاز 
مصرف كننده انرژی جهان به عنوان يك منبع كليدی 
تقاضای  كه  می رود  شمار  به  پاك  سوخت  تامين 

از  می كند.  تجربه  كشور  اين  در  را  به رشدی  رو 
 38 صادرات  قرارداد  روسيه  برای  ديگر،  سوی 
مي تواند  چين  به  سال  در  گاز  مترمكعب  ميليارد 

بحران  با  همزمان  كه  شمار  رود  به  بزرگی  كمك 
سياسی اوكراين از وابستگی خود به بازار گاز اروپا 
و  بكاهد  خود  گازی  مشتری  بزرگترين  عنوان  به 

راهبردی  اقدامی  در  را  خود  گاز  صادرات  مسير 
به سمت آسيا تغيير دهد. شركت دولتی گازپروم 
روسيه به تازگی در بيانيه ای اعالم كرده كه همچنان 
 30 صادرات  قرارداد  شدن  نهايی  تا  اندكی 
ساله گاز به چين فاصله دارد و انتظار می رود 
پوتين  مذاكرات  اصلی  محور  موضوع،  اين 
در سفر پيش رو به چين باشد. شركت ملی 
نفت چين )سی ان پی سی( اعالم كرده بود كه 
رسيده  توافق  به  روسيه  گازپروم  شركت  با 
چين  از  پوتين  بازديد  جريان  در  كه  است 
همچنان  دوطرف  اما  كنند،  امضا  را  قرارداد 
قيمت  درباره  را  خود  اختالف های  بايد 
به چين  برطرف كنند. صادرات گاز روسيه 
نظر  در  سال  در  مترمكعب  ميليارد   38 معادل  كه 
گرفته شده است حدود يك چهارم مصرف كنونی 

اين كشور است.

در صورتی كه طبق وعده ها، فاز اول ميدان نفتی يادآوران در آذرماه سال 
پروژه  اين  اجرای  در  ماهه  تاخيری 17  چينی ها  هم  باز  تكميل  شود،  جاری 
داشته اند كه با يك حساب سر انگشتی از تير ماه سال گذشته ضرری حدود 
2.7 ميليارد دالر را به كشور تحميل كرده اند. به گزارش نفت نيوز، بهره برداری 
از ميدان های مشترك نفتی و به ثمر رسيدن طرح توسعه آنها در حالی از سوی 
وزير نفت دولت يازدهم در اولويت پروژه های در دست اجرا قرار گرفته كه رد 
پای چينی ها در برخی از اين ميادين موجب تاخير در بهره برداری از آنها شده 

است و درواقع بيش از سود، موجب ضرر كشور شده است.
از  كه  است  عراق  با  ايران  نفتی  مشترك  ميادين  از  يكی  يادآوران  ميدان 
تركيب دو ميدان حسينيه و كوشك ايجاد شده است و پس از ساعت ها مطالعه 
 1386 سال  آذرماه  نفتی  ميدان  اين  اول  فاز  توسعه  قرارداد  كارشناسی،  وكار 
ايران )متن( به عنوان كارفرما و شركت  بين شركت مهندسی و توسعه نفت 
ساينوپك چين با ارزش حدود 2 ميليارد دالر برای توليد روزانه  85 هزار بشكه 
در فاز اول و همچنين توليد 100 هزار بشكه در فاز د وم به صورت بيع متقابل 
منعقد شد، اما چينی ها در اين پروژه باز هم به وعده خود عمل نكرده و آنطور 
كه بايد پروژه را پيش نبردند. چينی ها كار در اين پروژه را در مرداد ماه 87 
آغاز كردند و در حالی كه بنا بود فاز اول 17 تير ماه سال 92 )59 ماهه( به طور 
كامل به بهره برداری برسد اين امر محقق نشد و تاكنون چينی ها تاخيری 12 
ماهه در بهره برداری از اين فاز داشته اند. اخيرا نيز سيد عماد حسينی، معاون 
امور مهندسی وزير نفت با بيان اينكه ميدان آزادگان جنوبی تا سه سال آينده به 

ظرفيت كامل توليد می رسد، اعالم كرده كه خلع يد شركت چينی CNPCI از 
توسعه ميدان آزادگان جنوبی و سپردن آن به كنسرسيومی متشكل از شركت های 
ايرانی با توجه به اين كه شركت چينی تاخير زيادی داشت، بهترين تصميم بوده 
است.  وی همچنين اولويت را با توسعه ميدانهای مشترك آزادگان و يادآوران 
به  آينده  تا سه سال  آزادگان جنوبی  اميدواری كرده كه ميدان  ابراز  دانسته و 
ظرفيت كامل توليد برسد. به گفته او اگر تا سه سال آينده فازهای پارس جنوبی 
با ظرفيت كامل به توليد نرسند از نظر مهندسی توسعه آن صرفه اقتصادی ندارد 
اما اين اظهار نظر در شرايطی صورت گرفته كه 17 سال از كشف اين ميدان 
عظيم نفتی می گذرد و همچنان توسعه آن با مشكل انتخاب پيمانكار دست و 

پنجه نرم می كند.

بمب خبری گازی دنيا منفجر می شود؟!

تحميل ضرر 2.7 ميليارد دالری به ایران در ميدان یادآوران!

1

2
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امنيت، جدی ترین چالش در مسير خط لوله »تاپی«

آشفتگی بازار قير ایران

3

4

به اعتقاد كارشناسان مسائل منطقه ای، بحث عدم 
چالش  و  مانع  اصلی ترين  گاز  انتقال  مسير  امنيت 
تركمنستان-افغانستان- لوله  خط  پروژه  تحقق  در 

خط  پروژه  است.  تاپی  به  موسوم  -هند  پاكستان 
همواره  ميالدی   90 دهه  ابتدای  از  تاپی  گاز  لوله 
توجه  باالی  ميزان  برخالف  اما  بوده  پيگيری  مورد 
سازمان های  و  آمريكا  شامل  خارجی  طرف های 
بين المللی نتوانسته وارد مرحله اجرايی شود. به باور 
كارشناسان، مهم ترين مشكل اين پروژه بحث امنيت 
بوده زيرا تاپی به طول 1640 كيلومتر از ميدان گازی 
دولت آباد تركمنستان آغاز شده و به طور موازی با 
از  و  پاكستان  قلمرو  وارد  هرات-قندهار،  بزرگراه 
طريق كويت به مولتان هند خواهد رسيد. اما به دليل 
امنيت در مسير ساخت، اين پروژه در  عدم وجود 
2 دهه گذشته عمال پيشرفتی نداشته است. اين در 
حالی است كه طی اين مدت، تركمنستان موفق به 
احداث چندين خط لوله گاز به خارج شامل ايران 

و چين شده است. 
در كنار افزايش ميزان صدور گاز به كشورهای 
خطوط  ايجاد  فكر  به  عشق آباد  همچنين  يادشده 
با  »شرق - غرب«  پروژه  كه  است  خارج  به  جديد 
هزينه 2 ميليارد دالری از طريق آذربايجان و تركيه 

به اروپا يكی از آن هاست.
روس  سياسی  كارشناس  كنيازف«  »الكساندر   
در گفت وگويي، تحقق پروژه تاپی را بعيد دانست 
انتخابات  افغانستان را كه در پی  و وضعيت جديد 
رياست جمهوری ايجاد شده از موانع جدی در مسير 
به احتمال زياد  ارزيابی كرد. وی گفت:  اين پروژه 
رياست  انتخابات  نتايج  اعالم  به  مربوط  اختالفات 
بحران  وارد  را  كشور  اين  افغانستان  جمهوری 
جديد سياسی و امنيتی كرده و تحقق هر نوع طرح 

اقتصادی بين المللی در افغانستان را عمال غيرممكن 
خواهد كرد زيرا در اين كشور شكل گيری اختالفات 
قومی و منطقه ای بعيد نبوده و به خاطر حفظ منافع 
خارجی  تأثيرگذار  محورهای  به  خود  موقعيت  و 
متوسل خواهند شد كه اين موضوع بر پيچيدگی های 
شرايط خواهد افزود. كنيازف با اشاره به قرار داشتن 
پايگاه های اصلی آمريكا در افغانستان در مسير خط 
اين  برای ساخت  اين موضوع  تأثير  تاپی،  لوله گاز 

پروژه را مسئله ای دور از ذهن ندانست.

آشفتگی بازار قير ايران به جايی رسيده است كه 
پرونده های كالن فساد در آن تشكيل شده و صادرات 
ممنوعيت  باعث  ايرانی  قير  عنوان  تحت  تقلبی  قير 
بعضی كشورهای جهان شده  در  ايرانی  قير  واردات 
است. صادرات محصوالت نفتی از جمله قير در يك 
كشور نفت خيز مانند ايران يك روال و رويه طبيعی 
است. حتی اگر پااليشگاه های ايران به گونه ای طراحی 
شده باشند كه سهم توليدات كم ارزش آنها مانند نفت 
كوره، قير و VB كه از بخش های انتهايی برج تقطير 
به دست می آيند نسبت به فرآورده های با ارزشی مانند 
غير  شكل  به   LPG و  سفيد  نفت  گازوئيل،  بنزين، 
طبيعی باال و دور از استانداردهای فعلی و سابق جهان 
باشد،اما آنچه عجيب و غير طبيعی است،  ممنوعيت 
و  جهان  كشورهای  بعضی  در  ايرانی  قير  از  استفاده 
همچنين كيفيت بسيار بد آسفالت  جاده های ايران ناشی 

از كيفيت بسيار پايين قير است. در واقع كيفيت قير 
ايران به حدی افت كرده است كه حتی در كشورهايی 
كه به كيفيت اهميت كمتری می دهند مانند سريالنكا و 
بعضی ايالت های چين استفاده از قير ايرانی را به كلی 
ممنوع اعالم كرده اند. شهرداری كالنشهر استانبول نيز 
شرايط به شدت سختگيرانه ای درباره واردات قير وضع 
كرده است تا عمال قير ايرانی در خيابان های اين شهر 

استفاده نشود.
كيفيت آسفالت خيابان های ايران نيز نياز به يادآوری 
ندارد. بسياری از كارشناسان دليل كيفيت پايين آسفالت 
را كيفيت پايين قير و همچنين تكنيك استفاده از آن 
می دانند. آن هم در شرايطی كه دو محقق ايرانی در 
دانشگاه های آمريكا نرم افزاری را طراحی كرده اند كه با 
گرفتن اطالعات و داده های مربوط به شرايط آْب و 
هوايی در 20 سال گذشته می تواند نوع قير مورد نياز 

برای آسفالت را با دقت 50 متر مشخص كند،اما چرا 
وضعيت قير ايران و اعتبار آن در بازارهای جهانی تا 
اين حد افت كرده است؟ واقعيت آن است كه بازار 
توليد و فروش قير ايران كامال به حال خود رها شده 
است. نه آيين نامه مشخصی برای توليد قير و آسفالت 
مورد استناد است و نه نهادهايی كه اختيارات حاكميتی 
دارند مانند شركت ملی پااليش و پخش فراورده های 
نفتی از اختيارات خود برای ساماندهی بازار قير كشور 
استفاده می كنند. بازار قير ايران به حدی به حال خود 
رها شده است كه يك سال و نيم پيش مديرعامل يكی 
از بزرگترين توليد كنندگان قير كشور به اتهام فساد 300 
تا 400 ميليارد تومانی بازداشت شد و پرونده وی روی 
ميز رئيس دستگاه قضا قرار گرفت. نكته جالب درباره 
اين پرونده نقش يكی از بدهكاران بزرگ بانكی در 
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از دولت چين وام  اكوادور قصد دارد كه برای ساخت يك پااليشگاه نفتی 
بگيرد. اين كشور پيش بينی می كند كه برای كمك به تامين اعتبار طرح ساخت 
يك پااليشگاه به تاخير افتاده 200 هزار بشكه در روز در سواحل اقيانوس آرام اين 
كشور، قرارداد دريافت وام دو ميليارد دالری با دولت چين امضا كند. رافائل پوودا 
با خبرنگاران خارجی  اكوادور  رافائل كوريا، رئيس جمهوری  ميان  در نشستی 
گفت: كل هزينه ای كه اكوادور برای تكميل اين طرح 6 ساله نياز دارد 9 ميليارد 
دالر خواهد بود كه 7 ميليارد دالر ديگر نيز تا اواخر ماه سپتامبر آينده از طريق 
برآورد  می شود.  تامين  چين  تجاری  و  صنعت  بانك  طرف  از  جداگانه ای  وام 
می شود اين پااليشگاه كه شامل يك مجتمع پتروشمی است روزانه 300 هزار 
بشكه ظرفيت داشته است. ورود شركت ملی نفت چين به اين طرح به عنوان يك 
سهام دار همانطور كه پارسال اعالم شد بر اعطای اين وام ها كمك خواهد كرد. 
شركت ملی نفت چين پيش از اين اعالم كرده بود كه برای در اختيار گرفتن 30 
درصد سهام اين پااليشگاه در اين طرح سرمايه گذاری می كند. برای تأمين اعتبار 
اين پروژه كه برنامه ساخت آن در سال 2007 ميالدی اعالم شد، دولت اكوادور از 
سال 2011 ميالدی با شركت ملی نفت چين و همچنين بانك صنعت و بازرگانی 
چين مذاكره می كرده است. اكوادور اكنون روزانه حدود 550 هزار بشكه نفت 
توليد می كند؛ پيش بينی می شود پااليشگاه رفينريا دل پسيفيكو الوی آلفارو، تا سال 

2017 ميالدی به بهره برداری برسد و روزانه 200هزار بشكه نفت پااليش كند.

سازمان كشورهای عربی صادركننده نفت در گزارش ماهانه خود از اكتشافات 
جديد نفت و گاز طبيعی اين منطقه در سال 2013 ميالدی خبر داد. سازمان كشورهای 
عربی صادركننده نفت در گزارش ماهانه خود اعالم كرد كه كشورهای عضو اين 
سازمان 34 اكتشاف جديد نفتی و 10 اكتشاف جديد گاز طبيعی در سال 2013 
داشته اند. مهمترين اكتشاف نفتی در منطقه حسی مسعود در شرق الجزاير با حدود 

1.3 ميليارد بشكه صورت گرفته است. 
در حالی كه اكتشاف 71 ميليارد متر مكعبی گاز طبيعی در ميدان الشمال قطر 
بزرگترين اكتشاف گازی به شمار می رود. بنابراين گزارش، اعضای سازمان كشورهای 
عربی صادركننده نفت اجرای چندين پروژه مهم را در سال 2013 آغاز كردند كه از 
آن جمله می توان به طرح فراساحلی ميدان كاران عربستان سعودی، با هدف توليد 
روزانه 4.2 ميليون مترمكعب گاز، و همچنين پروژه نفت خام سنگين پااليشگاه مانيفا 
در عربستان سعودی، به منظور توليد 500 هزار بشكه در روز، اشاره كرد. هدف از 
پروژه مانيفا افزايش ظرفيت توليد روزانه 900 هزار بشكه نفت، حدود 65 هزار بشكه 
ميعانات و 2.55 ميليون مترمكعب گاز است. سخنگوی اين سازمان تصريح كرد: با 
وجود اكتشافات قابل توجه نفت و گاز در كشورهای عربی، بسياری از متخصصان 
در حوزه ذخاير نفت و گاز در آژانس های بين المللی، از جمله سازمان زمين شناسی 
امريكا، بر اين باورند كه هنوز هم پتانسيل زيادی برای اكتشافات بيشتر در اين منطقه 

وجود دارد.

34 اکتشاف نفتی و 10 اکتشاف گازی جدید درخواست اکوادور از چين براي دریافت وام  67

در  عميق  حفاری  دنبال  به  روسيه  اويل  لوك  شركت 
صحرای عربستان برای كشف ذخاير نامتعارف گاز است. 
متعارف  ذخاير  اكتشاف  برای  تالش  دهه  يك  از  پس 
گازی كه ديگر بيهوده به نظر می رسد، لوك اويل از اوايل 
سال آينده ميالدی عمليات اكتشاف ذخاير نامتعارف گاز 
عنوان  به  عربستان  می كند.  آغاز  را  عربستان  در صحرای 
سال   10 از  بيش  جهان  نفت  صادركننده  بزرگ ترين 
لوك  جمله  از  بين المللی  نفتی  شركت های  از  گذشته 
بود  كرده  سينوپك دعوت  و  انگليسی-هلندی شل  اويل، 
كه در صحرای جنوب شرقی اين كشور مشهور به منطقه 

»ربع الخالی« به اكتشاف و استخراج گاز بپردازند. 
برای  گازطبيعی  از  استفاده  دنبال  به  سعودی  عربستان 
كمك به تقاضای داخلی برق است كه با يارانه به مشتريان 
عرضه می شود تا بتواند نفت را برای مصارف بهتر صادراتی 

حفظ كند. شركت های بين المللی نفت كه در اين زمينه با شركت نفت دولتی 
از  استخراجش  كه  ذخايری  يافتن  در  می كردند  مشاركت  )آرامكو(  عربستان 
ماندند و درحالی كه ساير شركت ها  ناكام  باشد  اقتصادی توجيه پذير  لحاظ 
دست از فرآيند اكتشاف كشيده اند، لوك اويل هنوز پا پس نكشيده است. اين 
شركت قصد دارد كه در همكاری با آرامكو، دو چاه ارزيابی بسيار عميق حفر 

كند كه در منطقه ربع الخالی عربستان تا عمق 19 هزار فوت وارد خاك صحرای 
عربستان خواهد شد. يك مقام بخش بين الملل لوك اويل در اين زمينه گفت 
ماه نخست  را در سه  اويل نخستين چاه  لوك  آرامكو و  كه شركت مشترك 
سال 2015 حفر خواهد كرد و چاه دوم نيز در شش ماه پايانی سال حفاری 

خواهد شد. 
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خريد پااليشگاه های ورشكسته اروپايی و احداث 
و  آسيايی  كشورهای  در  پااليشی  جديد  واحدهای 
آفريقايی يكی از اقداماتی است كه در سال های اخير به 
منظور جلوگيری از خام فروشی در دستور كار مسئوالن 
صنعت نفت ايران قرار گرفته است. به قول كارشناسان 
انرژی يكی از راهكارهای دور زدن تحريم های نفتی 
به  نياز در جهان  صادرات فرآورده های اصلی مورد 
جای صادرات نفت خام است. اين كارشناسان معتقد 
موجبات  آمريكا  و  اروپايی  كشورهای  اگر  هستند 
تحريم نفت خام ايران را فراهم كردند تا از اين طريق 
به اقتصاد ايران ضربه بزنند می توان با توليد فراورده های 
نفتی و صدور آن به جای نفت خام كشورهای جهان 

را به خود وابسته كرد. يكی از اقداماتی كه چندين 
سال است صنعت نفت ايران در پيش گرفته و پس از 
تحريم نفت خام ايران نيز به طور جد در حال پيگيری 
پااليشی در ديگر  است خريد و احداث واحدهای 
كشورهای جهان است. در اين گزارش به عنوان نمونه 
به برخی از اين واحدهای پااليشی كه در چندسال 
اخير قرار بود توسط صنعت نفت ايران خريداری و 
يا احداث شود اشاره می كنيم. در سال 2012 ميالدی 
همزمان با تشديد تحريم های نفتی ايران شركت ايرانی 
»تدبير انرژی« پيشنهادی را برای خريد پااليشگاه نفت 
»بتی كورون« در فرانسه ارائه كرد. اين پااليشگاه در 
مالكيت شركت ورشكسته »پتروپلس« سوئيس است.

اما با كارشكنی های مقامات فرانسوی شركت تدبير 
انرژی كه در فهرست تحريم های ايران نبود نتوانست 
مالكيت اين پااليشگاه را كسب كند. در همان سال های 
يك مقام مسئول نفتی خبر داد: ايران در حال خريد 
دومين پااليشگاه ورشكسته اروپايی است. در عين حال 
شركت ايرانی تدبير انرژی كه تقاضای خريد پااليشگاه 
»بتی كورون« از شركت فرانسوی پتروپالس را داشت، 
با وجود آنكه در فهرست تحريم اتحاديه اروپا قرار 
نداشت اما با كارشكنی های آمريكا و دولت فرانسه در 
خريد اين پااليشگاه با مشكالت عديده ای مواجه شد 
البته اين شركت ايرانی كماكان به عنوان يك خريدار 

مطرح است. 

ورساليس،  ايتاليايی  شركت  بازار  اطالعات  مدير 
گفت كه حضور در ايران برای ما ضروری است زيرا 
ايران پتانسيل های زيادی در حوزه پتروشيمی دارد. وي 
افزود: ما در حال ارزيابی بازار ايران و شرايط حاكم بر 
آن هستيم و در ديدار با مقام های ايرانی تصميم نهايی 
را در مورد ورود به بازار ايران می گيريم، ما برای ورود 
به بازار ايران عالقه داريم. شركت ورساليس يكی از 

توليدكنندگان بزرگ پلی اتيلين است و برای نخستين 
بار قصد ورود به بازارهای ايران را دارد. اين شركت 
»انی«  ايتاليا  بزرگ  نفتی  غول  همكاران  از  يكی  كه 
پتروشيمی  محصوالت  تن  ميليون   6 ساالنه  است، 
توليد می كند. دسوزا اظهار كرد كه شركت ورساليس 
يك ميليون و 200 هزار تن در سال پلی اتيلن توليد 
می كند. حضور در بازارهای ايران ارزش زيادی دارد و 

موجب جلب توجه غرب و به ويژه اروپا می شود. مدير 
اطالعات بازار شركت ورساليس، گفت كه پتروشيمی 
ايران می تواند فاكتور تعيين كننده ای برای مقدار تقاضای 
بازارهای پتروشيمی باشد. وی ادامه داد كه به همين 
خاطر اهميت فراوانی دارد كه از برنامه های شركت های 
ايرانی در زمينه های ساخت واحدهای جديد، فروش 

محصوالت، توليد و ... اطالع پيدا كنيم. 
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دولت قبلی ايران از مالزی برای فروش مجدد نفت و دور زدن تحريم ها استفاده 
كرده است. فايننشال تايمز افزود: مالزی جزو كشور هايی است كه ايران از آنها برای 
فروش مجدد نفت خود در قالب برنامه ای برای دور زدن تحريم های غرب استفاده 
كرده است. فايننشال تايمز اين طرح را بخشی از مسائل اقتصادی گسترده  در دوران 
رياست جمهوری محمود احمدی نژاد خواند و افزود: دولت قبلی ايران نفت را با 
تخفيف بسيار زياد در اختيار هم دستان خود برای فروش قرار داده و اين افراد از 
حق كميسيون های بسيار سخاوتمندانه برخوردار شده و توانسته اند كاالهای اساسی 
يا پول نقد به ايران بازگردانند. اين روزنامه نوشت: از آنجاكه اين افراد سياستمداران 
يا تجار ناشناس هستند، توانسته اند اطالعاتی را از كانا ل های پشت پرده برای فروش 
نفت به مشتريان سابق يا مشتريان جديد نفت ايران از مسيرهای تازه به دست آورند. 
نفت خام ايران ابتدا به كشور های آسيايی نظير مالزی فرستاده شده و در آنجا انبار يا 
به نفتكش های ديگر بارگيری و با عنوان نفت كشور ديگری فروخته شده است. اين 
نفت مستقيما به كشور های همسايه نظير عمان يا عراق منتقل و به عنوان نفت اين 
كشور ها فروخته شده و خريداران پول اين نفت ها را به صورت نقد پرداخت كرده اند. 

مالزي؛ واسطه  دولت قبل براي فروش نفت 1011
پتروبراس با استفاده از فناوری های نوين به ركورد تازه ای در توليد روزانه 
برزيل  نفت  ملی  يافت. شركت  دست  سالت  پری  نفتی  پروژه های  از  نفت 
و  سانتوس  فراساحلی  حوزه های  سالت  پری  اليه های  در  توليد  توانست 
اين  در روز رساند.  بشكه  هزار  تازه 470  نصاب  به حد  را  برزيل  كمپوس 
با توليد از 24 چاه شامل چاه LL-22D-RJS-7 آغاز و هم اكنون  موفقيت 
روزانه 31 هزار بشكه توليد می كند. پتروبراس بخشی از موفقيتش در پری 
سالت سانتوس و كمپوس مرتبط به استفاده از باالبر رانشی )بی اس آر( كه 
چاه LL-22D-RJS-7 كه به شناور كيداده دی پاراتی در ميدان لوال متصل 
است  آويخته  شناور  يك  به  توليد  باالبرنده  لوله  خط  اين  می داند.  می كند، 
به  از چاه جديد و دو چاه ديگر متصل  ميانگين  از  باالتر  توليد  به  منجر  و 
شناور كيداده دی سائو پائولو از طريق بی اس آر در ميدان ساپينهوآ می شود. 
پتروبراس تا سه ماه سوم سال جاری ميالدی، برنامه اتصال دو حلقه چاه جديد 
را به وسيله بی اس آر ها به شناورهای توليد، ذخيره سازی و تخليه دارد تا به 

سقف ظرفيت توليد 120 هزار بشكه در روز دست يابد.

حد نصاب تازه در توليد پتروبراس در برزیل
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وزير نيرو گفت: نيروگاه های برق آبی امسال با 
توليد سه برابر برنامه خود توانستند نقش مهمی در 
تامين برق كشور ايفا كنند و به موقع به كمك شبكه 
برق كشور بيايند. حميد چيت چيان در بازديد از 
شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران، با بيان 
اينكه ميزان پيك مصرف برق در اواخر خردادماه 
و اوايل تيرماه امسال افزايش قابل توجهی داشته 
است، اظهار داشت: اواخر خردادماه و اوايل تيرماه 
كه هوا به شدت گرم شد و مصرف برق باال رفت، 
پيك روزانه به 46 هزار و 900 مگاوات رسيد كه 
وی  است.  بوده  گذشته  سال  پيك  از  فراتر  اين 
سوخت  ذخاير  موضوع،  اين  كنار  در  داد:  ادامه 
مايع مناسبی در نيروگاه ها نداشتيم اما نيروگاه های 
برق آبی به داد كشور رسيدند و يكباره با توليد برق 
تا سه برابر برنامه ريزی توانستند بخش عمده نياز 
كشور را تامين كنند و اگر نيروگاه های برق آبی 
نبودند، به طور قطع كشور دچار مشكل می شد. 
وزير نيرو افزود: فعاليت هايی كه در شركت توسعه 
منابع آب و نيروی ايران انجام شده، از افتخارهای 
آثار  و  است  اسالمی  جمهوری  نظام  و  كشور 
اشاره  با  دارد. وی  در كشور  بلندمدتی  و  بسيار 
به رهاسازی آب مخازن كارون 3 و 4، گفت: در 
كارون 3 و 4 ميزان قابل توجهی آب رها شد تا برق 
توليد شود كه خوشبختانه اين آب در سد گتوند 
عليا ذخيره شده است و امكان استفاده دوباره از 
آن وجود دارد. چيت چيان با بيان اينكه سال آينده 
با كمبود توان برق مواجه خواهيم شد، خواستار 
به بهره برداری رسيدن طرح های نيمه تمام شركت 
آب و نيرو شد و افزود: برای سال آينده با كمبود 
توان توليد برق مواجه هستيم و بايد تالش شود تا 
450 مگاوات ظرفيت نيروگاهی كه در سد رودبار 
برسد  بهره برداری  به  اجراست،  در حال  لرستان 
ضمن آنكه در سال آينده سد و نيروگاه سيمره نيز 
بايد با وجود موانع موجود به بهره برداری برسد 
و 480 مگاوات ظرفيت نيروگاهی آن وارد شبكه 

برق رسانی شود.

اقتصادی  امور  و  برنامه  ريزی  معاون 
وزارت نيرو گفت: وزارت نيرو 20 درصد 
سهم نيروگاه هايی را كه می خواهد واگذار 
كند، در اختيار خود نگه می دارد تا بتواند 
به خوبی مديريت كند. عليرضا دايمی در 
مورد تسويه بدهی وزارت نيرو به پيمانكاران 
اقساط  بدهی  با  تومان  ميليارد   500 تا 
واگذاری آنها گفت: وزارت نيرو يك سری 
نيروگاه به بخش خصوصی و يا غيردولتی 
در سال 91 واگذار كرده است و بعد اين 
و  گرفته  خصوصی  سازمان  را  نيروگاه ها 
به بخش خصوصی يا غيردولتی مثل بنياد 
مستضعفان، سازمان تأمين اجتماعی و بانك 
ملی واگذار كرد. وی ادامه داد: اينها هركدام 
يك هزار يا دو هزار ميليارد تومان قيمت 
دولت  خزانه  به  واگذاری  درآمد  و  دارند 
بر اساس مجوزی  می آيد و خزانه دولت 
كه وزارت نيرو اخذ می كند، بخش نقدی 
ادامه  به ما پرداخت می كند. دايمی  آن را 
داد: اين مبلغ 500 ميليارد تومان برای سال 
91 است كه 5 تا 6 نيروگاه واگذار كرديم 
و اين در اختيار وزارت نيرو قرار می گيرد 
پرداخت  را  برق  بدهی  مبلغ  اين  با  ما  و 
كرد:  دولت مصوب  قبل  می كنيم. چندی 
وابسته  تابعه و  قانونی شركت های  بدهی 
وزارت نيرو به اشخاص حقيقی و حقوقی 
و تعاونی تا سقف پنج هزار ميليارد ريال 
با اعالم وزير نيرو با بدهی همان اشخاص 
بابت اقساط واگذاری به صورت جمعی ـ 
خرجی تسويه می شود. معاون برنامه ريزی 
اين  گفت:  نيرو  وزارت  اقتصادی  امور  و 
مصوبه مربوط به نيروگاه هايی است كه در 
سال 91 واگذار شده است. دايمی در پاسخ 
از  برخی  نيرو  وزارت  كه  سئوال  اين  به 
نيروگاه ها را بابت رد ديون دولت به بخش 
خصوصی واگذار كرده بود، آيا قرار نيست 
از شركت هايی مثل  اين نيروگاه ها مجدداً 
مپنا پس گرفته شود، گفت: فعاًل سياست 
دولت  از  ما  اما  نيست،  اين  نيرو  وزارت 
تعيين  كه  نيروگاه هايی  كه  كرديم  تقاضا 
تكليف نشده است و بدهی دارند را تبديل 
به  اين  و  كنيم  واگذار  و  كنيم  به شركت 

تصويب دولت هم رسيده است.

مدير عامل شركت آب منطقه ای تهران با بيان 
استان  پنج گانه  سدهای  اول  اولويت های  اينكه 
تهران تامين آب شرب تهران است و توليد برق 
در اولويت بعدی قرار دارد، گفت: از ابتدای سال 
تاكنون توليد برق توسط سدهای تهران 40 درصد 
كاهش داشته است. خسرو ارتقايی در پاسخ به 
سوالي مبنی بر اينكه با توجه به اينكه وضعيت آب 
بحرانی است و توليد برق نيز با مصرف سر به سر 
را  برق  توليد  تهران همچنان  آيا سدهای  است، 
سدهای  توسط  برق  گفت: توليد  می دهند  انجام 
تامين كننده آب تهران اولويت دوم است، بنابراين 
توسط  برق  توليد  تاكنون  جاری  سال  ابتدای  از 
سدهای پنج گانه تهران 30 تا 40 درصد كاهش 
داشته است. وی با تاكيد بر اينكه با وجود  اينكه 
شركت آب منطقه ای بر روی درآمدهای فروش 
برق توليدی توسط سدهای پنج گانه استان تهران 
حساب ويژه ای باز كرده است ، گفت: درآمد برق 
آنچه  اما  است  مهم  منطقه ای  آب  شركت  برای 
كه بيشتر اهميت دارد اين است كه بتوانيم آب با 
كيفيت و مناسب را برای شهروندان تهرانی تامين 
كنيم. ارتقايی اضافه كرد: توان توليد برق توسط 
سدهای پنج گانه حدود 350 مگاوات است اما در 
حال حاضر به دليل كمبود آب قطعا اولويت ما در 
وهله اول تامين آب شرب است. به گفته وی، هر 
كيلووات ساعت برق توليد شده توسط سدهای 
مدير عامل  می رسد.  فروش  به  تومان   60 تهران 
به سوالي  پاسخ  در  تهران  منطقه ای  شركت آب 
مبنی بر اينكه اگر وضعيت سدها و منابع آبی نسبت 
به سال 80 بدتر شده است چرا نوبت بندی آب 
همانند سال 80 اجرا نشد آيا دستور ويژه رئيس 
جمهور بود كه باعث شد نوبت بندی آب در تهران 
و يا ساير شهرها منتفی شود، گفت: سناريوهای 
آبفا  شركت  ميز  روی  همچنان  آب  نوبت بندی 
است. بنابراين اميدوار هستيم كه با همكاری مردم 
و مديريت مصرف به سمت نوبت بندی آب نرويم. 
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امسال نيروگاه هاي برق آبي
فعال قرار نيست نيروگاهي  به داد كشور رسيدند

را از مپنا پس بگيریم

كاهش 40 درصدي
توليد برق سدهای تهران

خــرداد،  تيــر 1393



متحد،  ملل  سازمان  دبيركل  دستيار 
با  آينده  ايران در سال  های  گفت: كشور 
بهره گيری  و  می شود  مواجه  آب  كمبود 
مهمی  كمك  می تواند  قنات  سيستم  از 
باشد.  ايران  برای  آب  كمبود  جبران  در 
سازمل  كل  دبير  دستيار  شور  هاوليانگ 
نظام  جهانی  ثبت  مراسم  در  متحد  ملل 
كشاورزی مبتنی بر قنات گفت: كشاورز 
اصلی  كاربری  يك  ماهيت  لحاظ  به  ی 
وی  می رود.  شمار  به  طبيعی  منابع  در 
افزود: به علت خساراتی كه بر اثر عوامل 
از  بيشتر  شده  وارد  طبيعت  به  مختلف 
60 درصد منابع موجود در جهان دچار 
حفظ  به  بايد  بنابراين  و  شده  فرسايش 
و نگهداری آنها اهميت داد. دستيار دبير 
كل سازمان ملل متحد تصريح كرد: توليد 
آبزيان و ساير فرآورده های كشاورزی به 
خاطر تغيير آب و هوايی و نبود دانش و 
استفاده از دانش های سنتی كشاورزی در 
خطر نابودی است. شور گفت: كمك به 
حفظ تغذيه مردم جهان مستلزم استفاده 
از شيوه های جديد در كشاورزی است و 
تأمين مواد غذايی مردم دنيا كه حدود يك 
ميليارد نفر آنها با كمبود غذايی دست و 
پنجه نرم می كنند، مستلزم تالش و حفظ 
وی  است.  جهان  در  كشاورزی  ميراث 
افزود: برای تأمين مواد غذايی در سطح 
اكولوژيك  سامانه های  از  استفاده  جهان 
به لحاظ زيست محيطی كه اكوسيستم ها 
را حفظ كند، در اولويت است و در اين 
ارتباط استفاده از روش های سنتی می  تواند 
كمك شايانی به تنوع غذا و مبارزه با فقر 
و گرسنگی كند. دستيار دبير كل سازمان 
راستا  اين  در  داشت:  اظهار  متحد  ملل 
كمك  می تواند  قنات  سيستم  از  استفاده 
تصريح  شور  باشد.  داشته  توجهی  قابل 
كرد: كشور ايران در طول سال های آينده 
با كمبود آب مواجه می شود و اين سيستم 
می تواند كمك مهمی به جبران كمبود آب  

در ايران كند.

معاون برق و انرژی وزير نيرو گفت: در آينده 
نزديك ظرفيت نيروگاهی و توليد برق كشور به 
72 هزار مگاوات می رسد، متاسفانه 95 درصد 
برق مصرفی كشور و انرژی مورد نياز نيروگاهی 
كشور از سوخت فسيلی گاز، مازوت و گازوئيل 
به  اشاره  با  تامين می شود. هوشنگ فالحتيان 
اينكه سوخت های فسيلی هزينه سنگين مالی 
و آثار تخريبی زيست محيطی زيادی را برای 
دولت به بار می آورد، اظهار داشت: طی 10 سال 
گذشته فقط 10 درصد از برق كشور از منابع 
خورشيدی  و  بادی  نيروگاه های  آبی  سدهای 
كشور تامين شده است. وی با بيان اينكه هزينه 
پرداختی تلفن همراه مردم كشور 14 هزار ميليارد 
تومان بوده است، گفت: اين در حالی است كه 
كل هزينه های پرداختی برای برق مصرفی 5 هزار 
ميليارد تومان بوده است، ما برای تغيير اصالح 
الگوي مصرف نياز به تجديدنظرهای مديريتی 
منابع داريم. معاون وزير نيرو با اشاره به راه اندازی 
نيروگاه اتمی بوشهر گفت: از سال گذشته تاكنون 
نزديك به 1.3 درصد برق كشور از طريق نيروگاه 
اتمی بوشهر تامين شده و ما بايد سهم توليد برق 
از طريق روش موجود را تغيير دهيم و به سمت 
توليد انرژی بادی و خورشيدی حركت كنيم. 
وی همچنين تصريح كرد: در يك دهه گذشته 
مصرف انرژی الكتريكی كشور از 150 ميليارد 
كيلووات ساعت به 269 ميليارد كيلووات ساعت 
رسيده و امسال با توجه به اقدامات دولت اين 
ساعت  كيلووات  ميليارد   280 مرز  از  ميزان 
خواهد گذشت. فالحتيان افزود: فقط در 100 
روز ابتدای سال جاری رشد برق مصرفی نسبت 
از 8 درصد  بيش  زمان مشابه در سال 92  به 
با 75  ما  اينكه  بيان  با  است. وی  داشته  رشد 
ميليون نفر جمعيت 72 هزار مگاوات ظرفيت 
تجهيزات نيروگاهی داريم، افزود: پيش بينی ما 
اين است برای 5 سال آينده 31 هزار مگاوات 
تاسيسات نيروگاهی جديد در كشور بايد ايجاد 
شود. معاون وزير نيرو افزود: تعداد مشتركين 
برق كشور در يك دهه گذشته از 18 ميليون 
مشترك به بيش از 31 ميليون مشترك رسيده 
است، برهمين اساس در طول هر دهه مصرف 
انرژی در كشور ما به دو برابر خواهد رسيد. وی 
با بيان اينكه امروز ما در كشور با مصرف بی رويه 
برق روبه رو هستيم، گفت: وزارت نيرو تصميم 
دارد نسبت به تغيير روش توليد برق به جای 
روش استفاده از سوخت های فسيلی به سمت 
توليد برق از طريق منابع خورشيدی، آبی و بادی 

حركت كند.

عمليات اجرايی ساخت نيروگاه شماره دو 
كيش با حضور مشاور رئيس جمهوری و دبير 
شورايعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ويژه 
اقتصادی در جزيره كيش آغاز شد. مشاور عالی 
آزاد  مناطق  شورای  دبير  و  جمهوری  رئيس 
تجاری - صنعتی و ويژه اقتصادی در آيين آغاز 
توليد  دوم  دو)نيروگاه  نيروگاه شماره  احداث 
برق و آب شيرين كن كيش( در منطقه جنوبی 
توسعه جزيره در بخش جنوبی  كيش گفت: 
و غربی بتازگی آغاز و در بخش غربی تحول 
خوبی از لحاظ محيط و شرايط پيرامونی فراهم 
در  عمده  گذاری های  سرمايه  هنوز  اما  شده 
بخش غربی لحاظ نشده است. اكبر تركان با بيان 
اينكه ، اجرايی شدن اين طرح با هدف حمايت 
از سرمايه گذاری در منطقه جنوبی است اظهار 
داشت: بخش مهمی از 47 ميليارد ريال سرمايه 
منطقه جنوبی جزيره  در  گذاری جذب شده 
غربی  و  جنوبی  بخش  داد:  ادامه  وی  است. 
از  مستقل  زيربنايی  تاسيسات  نيازمند  جزيره 
بخش شمالی است اگر چه هر دو قسمت از 
لحاظ شبكه برق و آب با هم پيوند می خورند اما 
اين منطقه قطب مصرف عمده در جزيره است. 
پشتوانه  گفت:  رئيس جمهوری  عالی  مشاور 
توسعه جنوب جزيره ، ساخت اين تاسيسات 
برنامه های  منتظر  كنونی  شرايط  در  و  است 
توسعه غرب جزيره ازسوی مديرعامل منطقه 
آزاد هستيم و همچنين درمورد زيرساخت های 
مورد نياز فارور و هندورابی اقداماتی صورت 
گرفته كه بايد به موازات ساير تصميم گيری ها 
بيشتر مورد توجه قرار  برنامه های زيرساختی 

گيرد.

بهره گيری از قنات برای 
جبران كمبود آب در ایران

تامين 95 درصد برق توليدی كشور 
از طریق سوخت های فسيلی

آغازعمليات ساخت نيروگاه دوم 
توليد برق در جنوب جزیره كيش
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نیروگاه سیاه بیشه، 
یکي از پروژه هاي 
متفاوت شركت 
فراب، آنگونه كه 
مدیر عامل شركت 
توسعه منابع آب 
و نیروي ایران 
مي گوید، به یکي 
از افتخارات ایران 
در عرصه صنعت 
برق آبي تبدیل 
شده است و زمینه 
حضور فعال تر 
دست اندركاران 
صنعت برق كشور 
به ویژه مشاورین 
و پیمانکاران را در 
طرح های خارجی و 
داخلی بیش از پیش 
فراهم كرده است
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متفاوت  پروژه هاي  از  يكي  سياه بيشه،  نيروگاه 
شركت  عامل  مدير  كه  آنگونه  فراب،  شركت 
توسعه منابع آب و نيروي ايران مي گويد، به يكي 
آبي  برق  صنعت  عرصه  در  ايران  افتخارات  از 
دست  فعال تر  حضور  زمينه  و  است  شده  تبديل 
اندركاران صنعت برق كشور به ويژه مشاورين و 
پيمانكاران را در طرح های خارجی و داخلی بيش 
از پيش فراهم كرده است. مديرعامل شركت توسعه 
منابع آب و نيروی ايران با  اعالم اين خبر كه تا 
نيز  سياه بيشه  نيروگاه  چهارم  واحد  آينده  ماه  يك 
وارد مدار می شود گفت: سه واحد نيروگاه تلمبه 
ذخيره ای سياه بيشه در حال حاضر در مدار هستند 
و تاكنون حدود 119 هزار مگاوات برق توليد شده 
تاخير  علت  مورد  در  رضازاده  محمدرضا  است. 
بهره برداری از چهار واحد نيروگاهی سياه بيشه كه 
به صورت كامل وارد شود  بود سال گذشته  قرار 
با اشاره به اين كه شرايط تحريم ايران باعث كمی 

شده  سياه بيشه  نيروگاه  از  بهره برداری  در  تاخير 
منابع  محدوديت  بحث  سياه بيشه  در  گفت:  است 
افزود: در شرايط كنونی  نيز مطرح بود. وی  مالی 
دو  و  هستند  آماده  سياه بيشه  نيروگاه   واحدهای 
واحد آن به شبكه برق سراسری سرويس می دهد. 
بخشی از تست های يكی از واحدها باقی مانده كه 
با شركت های طرف قرارداد تست ها  با هماهنگی 
انجام می شوند؛ مشكلی در طراحی و اجرا وجود 
شد.  قطعات  از  يكی  سوختن  باعث  كه  داشت 
مدير عامل شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران 
با اشاره به اين كه قطعه سوخته شده توسط شركت 
طرف قرارداد تعويض می شود و پس از تعويض آن 
به دوره ضمانت قرارداد نيروگاه اضافه خواهد شد، 
گفت: اين واحد تا يك ماه آينده وارد مدار می شود. 
رضازاده با اشاره به اين كه نيروگاه سياه بيشه، تلمبه 
توليد  هم  و  مصرف  برق  هم  و  است  ذخيره ای 
می كند، اظهار كرد: در ساعاتی كه شبكه برای پيك 

نياز به برق دارد، سياه بيشه برق توليد و در  زايی 
ساعات ديگر برای پمپاژ آب برق مصرف می كند. 
شبكه  زياد  نياز  دليل  به  گاهی  كرد:  تصريح  وی 
برق، شبكه قادر نبوده كه برق مورد نياز برای پمپاژ 
آب را در اختيار سياه بيشه بگذارد كه ما به ازای آن 
برق توليد كنيم اما با اين حال واحدها در ساعات 
نياز بايد كار خود را انجام دهند و تاكنون سياه بيشه 
توليد كرده است.  برق  حدود 119 هزار مگاوات 
نيروی  و  آب  منابع  توسعه  شركت  مدير عامل 
گفت:  نيروگاه  برق  مصرف  ميزان  مورد  در  ايران 
هزار   157 تاكنون  سياه بيشه  فعال شدن  ابتدای  از 
مصرف  آب  پمپاژ  برای  نيز  برق  ساعت  مگاوات 
شده است. مدير عامل شركت توسعه منابع آب و 
نيرو ايران پيش از اين با اشاره به سختی های كار 
تجهيزات  كردن  وارد  مالی،  منابع  تامين  جمله  از 
و  سد  محل  به  تجهيزات  نقل  و  حمل  اصلی، 
نيروگاه گفته بود كه خاصيت اصلی نيروگاه تلمبه 

مديرعامل شركت توسعه منابع آب و نيروی ايران خبر داد

ارتقاي جایگاه بين المللی 
صنعت برق آبی  با نيروگاه سياه بيشه
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هرچه ورود و خروج 
نیروگاه ها در مدار 

بیشتر باشد استهالک 
سرمایه گذاری 

بیشتر می شود اما 
نیروگاه های تلمبه 
ذخیره ای هزینه ها 
را كاهش می دهد، 
آب زیادی مصرف 

نمی كند و مستقل از 
جریان رودخانه عمل 

می كند
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از ساعت  را  توليدی  برق  كه  است  اين  ذخيره ای 
رضازاده  می كند.  منتقل  پيك  ساعت  به  پيك  غير 
افزود: نيروگاه های حرارتی و اتمی قادر نيستند كه 
در زمانی كوتاه وارد مدار و در زمانی كوتاه از مدار 
خارج شوند. اما نيروگاه تلمبه ذخيره ای اين مزيت 
پنج دقيقه وارد مدار شود  از  را دارد كه در كمتر 
با  وی  مي شود.  خارج  مدار  از  زمان  همان  در  و 
تاكيد بر اين كه برخی نيروگاه ها برای توليد انرژی 
در زمان حداقل بار شبكه طراحی شده اند، گفت: 
بيشتر  مدار  در  نيروگاه ها  خروج  و  ورود  هرچه 
اما  می شود  بيشتر  سرمايه گذاری  استهالك  باشد 

ذخيره ای  تلمبه  نيروگاه های 
می دهد،  كاهش  را  هزينه ها 
نمی كند  مصرف  زيادی  آب 
و مستقل از جريان رودخانه 
مدير عامل  می كند.  عمل 
و  آب  منابع  توسعه  شركت 
اين كه  بر  تاكيد  با  ايران  نيرو 
روزهای سال سدهای  تمام  از  هر 24 ساعت  در 
می شوند،  خالی  و  پر  ذخيره ای  تلمبه  نيروگاه 
صورت  پروژه ها  اين  در  فنی  دقت   بايد  گفت: 
حاصل  برق  صادرات  امكان  مورد  در  وی  گيرد. 
وجود  گفت:  نيز  ذخيره ای  تلمبه  نيروگاه های  از 
كه  می شود  موجب  مرزها  نزديك  در  نيروگاه ها 
بتوانيم  داخلی  شبكه  برای  مشكل  ايجاد  بدون 
اين كه  بر  تاكيد  با  زاده  رضا  كنيم.  صادر  را  برق 
پوشش  با  سنگ ريزه ای  سدهای  اولين  سياه بيشه 
بتنی را در كشور دارد و جزو بزرگترين تاسيسات 

برق آبی منطقه محسوب می شود، گفت: با اجرای 
نيروگاه تلمبه ذخيره ای سياه بيشه جايگاه بين المللی 
رشد  و  برق آبی  صنعت  ارتقاي  واسطه  به  كشور 
ظرفيت توليد انرژی برق ارتقا يافته و زمينه حضور 
فعال تر دست اندركاران صنعت برق كشور به ويژه 
و  خارجی  طرح های  در  پيمانكاران،  و  مشاورين 
داخلی بيش از پيش فراهم شده است. وی با تاكيد 
طور  به  الكتريسيته  انرژی  كردن  ذخيره  اين كه  بر 
مستقيم عملی نيست گفت: نيروگاه تلمبه ذخيره ای 
طريق  از  را  هيدروليكی  ظرفيت  افزايش  توانايی 
باال  مخزن  يك  به  پايين  مخزن  يك  از  آب  پمپاژ 
در مواقعی كه تقاضای مصرف برق كم است مانند 
شب ها می دهد. مدير عامل شركت توسعه منابع آب 
و نيرو ايران تاكيد كرد كه نيروگاه تلمبه ذخيره ای 
بر  مازاد  برق  از  استفاده  با  كه  است  نيروگاهی 
مصرف شبكه و باز توليد آن در مواقعی كه مصرف 

زياد است، كار می كند.
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در حالي كه 
مشکالت وزارت 
نفت با نیرو براي 
تامین سوخت 
نیروگاه ها همچنان 
باقي است، 
گزارش ها از سودآور 
بودن صادرات 
برق براي كشور و 
تغییر جهت فلِش 
برنامه ریزي ها براي 
صادرات آن حکایت 
دارد؛ راهبردي كه در 
گرو حل مشکالت 
بین دو وزارتخانه 
و تامین نیاز كشور 
به عنوان اولویت 
نخست است

نيرو  با  نفت  وزارت  مشكالت  كه  حالي  در 
براي تامين سوخت نيروگاه ها همچنان باقي است، 
براي  برق  صادرات  بودن  سودآور  از  گزارش ها 
براي  برنامه ريزي ها  فلِش  جهت  تغيير  و  كشور 
صادرات آن حكايت دارد؛ راهبردي كه در گرو حل 
مشكالت بين دو وزارتخانه و تامين نياز كشور به 
عنوان اولويت نخست است. در همين حال معاون 
وزير نيرو در امور برق و انرژی با بيان اينكه برای 
پاسخ به تقاضای داخلی در فصل تابستان صادرات 
غيراقتصادی  يافته،  كاهش  درصد  برق حداقل 30 
بودن صادرات برق را رد كرد و گفت: تصميمات 
گرفته  نيروگاه ها  سوخت  مشكل  حل  برای  جدی 
اين  به  پاسخ  در  فالحتيان  هوشنگ  شده است. 
سوال كه آيا واقعيت دارد ميزان سوخت رسانی به 
تامين  برای  گفت:  است،  يافته  كاهش  نيروگاه ها 
سوخت نيروگاه ها اخيرا در جلسه ای كه با حضور 
وزير نفت و نيرو و معاون اول رئيس جمهور برگزار 
شد، تصميمات جدی هم گرفته  شد كه اميدواريم 
هرچه سريعتر سوخت مايع بارگيری و در مخازن 
از لحاظ  با چالش جدی  تا  نيروگاه ها ذخيره شود 
نشويم.  نيروگاه ها روبه رو  در  مايع  كمبود سوخت 
می رسد  به نظر  حال  عين  در  افزود:  ادامه  در  وی 
با توجه به هم گرايی و همكاری های تنگاتنگی كه 
همواره بين وزارت نفت و نيرو از گذشته بوده و در 

حال حاضر هم هست، با حمايت وزير نفت مشكل 
نيروگاه ها حل شود. فالحتيان خاطرنشان  سوخت 
تالش  نفت  وزارت  گذشته  سال  زمستان  در  كرد: 
مجدانه ای انجام داد و باعث شد تا سوخت زمستانی 
نيروگاه ها تامين شود و اميد است امسال هم همينطور 
باشد. وی گفت: در سه ماه اخير ميزان گاز تحويلی 
به نيروگاه ها نسبت به سال گذشته بيشتر شده است، 
منتهی به دليل محدوديت مصرف سوخت مازوت 
در برخی از كالن شهرها طبيعتا بايستی به جای آن 
يا گاز بيشتری و يا اينكه گازوئيل بيشتری مصرف 
شود. فالحتيان ادامه داد: اين خودبه خود مشكالتی 
با  تدريج  به  اميدواريم  كه  است  كرده  ايجاد  را 
حمايت وزارت نفت برطرف شود. وی تاكيد كرد: 
آنچه مسلم است در سه ماهه اول سال با افزايش 
دمای هوا مصرف برق نسبت به سال گذشته افزايش 
شده  برنامه ريزی  خاموشی  با  اما  است،  كرده  پيدا 
تعامل  و  هماهنگی  با  است  اميد  و  نشديم  مواجه 
وزارت نفت و نيرو  بتوانيم برق مورد نياز مردم را 

هم در تابستان و زمستان تامين كنيم.

وزارت نيرو بدهي زيادي
 به وزارت نفت ندارد

 فالحتيان در پاسخ به اين سوال كه گفته می شود 
نفت  وزارت  به  توجهی  قابل  بدهی  نيرو  وزارت 

به  نيرو  وزارت  می شود  گفته  اينكه  گفت:  دارد، 
وزارت نفت بدهی قابل توجهی دارد درست نيست، 
چرا كه وزارت نيرو بدهی آن چنانی به وزارت نفت 
در سالهای اخير ندارد. وی اضافه كرد: در سال های 
يارانه ها آن چيزی كه  از اجرای هدفمند كردن  بعد 
برق  پول  از  خزانه  طريق  از  است  سوخت  بهای 
برداشته می شود و به نحو مقتضی يا به سمت يارانه 
نقدی می رود يا اينكه آنجا كه بودجه منظور كرده 

هزينه می شود.
 

رويكرد وزارت نيرو مبتنی بر صادرات برق 
از نيروگاه های تجديد پذير، آبی و اتمی

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی در پاسخ 
به اين سوال كه هر مترمكعب گاز 45 سنت صادر 
می شود در حالی كه هر مترمكعب گاز به 5/8 كيلو 
وات ساعت برق تبديل می شود و به جای درآمد 45 
سنت، اين گاز به قيمت 20 سنت به بخش برق داده 
می شود گفت: اين اعداد و ارقام در رسانه ها مطرح 
می شود و دقيق نيست. وی افزود: توسعه صادرات 
برق جزو استراتژی ها و راهبردهای نظام جمهوری 
نيرو  وزارت  جهت  همين  در  و  است  اسالمی 
شبكه های برق ايران را به كليه كشورهايی كه مرز 
زمينی داريم متصل كرده  است. وی ادامه داد: مسلما 
تبادالت برق بين ايران و كشورهای همسايه عالوه 

درآمد فروش برق ايران در مرز يك ميليارد دالر قرار گرفت 

رویکرد وزارت نیرو، صادرات برق
 از نیروگاه های تجدید پذیر، آبی و اتمی
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هر رونقی باید 
به واسطه 

سرمایه گذاری ایجاد 
شود اما از آنجا 

كه بودجه وزارت 
نیرو محدود است 
و نمی تواند برای 

پروژه های موردنیاز و 
ضروری خود هزینه 
كند در حال حاضر 
پروژه ها به صورت 

بسیار محدود در حال 
اجرا هستند و صنعت 

برق رونق خاصی 
پیدا نکرده است

كشور  برای  می تواند  كه  اقتصادی  مزيت های  بر 
داشته باشد به صورت طبيعی امنيت پايدار و بهبود 
روابط سياسی را هم به دنبال خود خواهد داشت. 
وی اضافه كرد: برق صادراتی ايران اگر از منشاء گاز 
باشد جنبه اقتصادی دارد ولی اگر از منشاء استفاده 
بايد  و  دارد  تامل  باشد جای  مايع  از سوخت های 
نيرو  كمتر صادر كنيم. وی گفت: رويكرد وزارت 
مبتنی بر صادرات برق از نيروگاه های تجديد پذير، 
است  گاز  سوخت  از  استفاده  با  و  اتمی  و  آبی 
قرارداد هايی  و  پروتكل ها  هر حال  به  ايران  منتهی 
به تعهدات  بايد  پيرامونی دارد كه  با كشورهای  را 
پايبند باشد و می طلبد كه  خود در قبال آن كشور 
به  با قرارداد های منعقد شده نسبت  متناسب  ايران 
صادرات برق پايبند باشد. فالحتيان افزود: ايران در 
ميزان  است  باال  آن  برق  مصرف  پيك  كه  تابستان 
صادرات برق را كاهش می دهد تا برق مورد نياز را 
در داخل تامين كند. وی در پاسخ به اين سوال كه 
در حال حاضر چه ميزان صادرات برق كاهش يافته 
تابستان  فصل  آغاز  با  در حال حاضر  است،گفت: 
ميزان صادرات برق ايران حداقل 30 درصد كاهش 
يافته است تا بتوانيم پاسخگوی تقاضای داخل نيز 
فصل  در  نيز  برق  واردات  گفت:  فالحتيان  باشيم. 
تابستان از كشورهای ارمنستان و تركمنستان افزايش 
يافته است. وی در پاسخ به اين سوال كه وزير نفت 
گفته كه در سال های اخير 3/5 ميليارد دالر گاز و 
فرآورده های نفتی در نيروگاه ها مصرف و تبديل به 
ميليون دالر  تنها 800  كه  برق شده است در حالی 
اين اظهارات كامال  صادرات برق داشته ايم، گفت: 
رسانه ها  سوی  از  اشتباه  شايد  و  می شود  تكذيب 
باشد كه به گونه ای ديگر منعكس شده است چرا 
كه به هر حال وزير نفت از آمار و ارقام به خوبی 
آگاه هستند. وی افزود: درآمد صادرات برق ايران 
حتی ساالنه بيش از 800 ميليون دالر است و حتی 
ساالنه درآمد فروش برق ايران در مرز يك ميليارد 

دالر است.

افزايش يا كاهش؟
وزارت نيرو در حالی اعالم می كند صادرات برق 
نخست  سه  ماهه  در  همسايه  كشورهای  به  ايران 
سال  جاری، 12.43 درصد در مقايسه با زمان مشابه 
پارسال افزايش يافته كه چندی پيش معاون وزير از 
كاهش 30 درصدی صادرات برق از اول تير خبر 
مورد  دوره  در  ايران  اسالمی  جمهوری  بود.  داده 
بررسی 3214/9 گيگاوات ساعت برق به كشورهای 
 12.43 ميزان  اين  كه  است  كرده  صادر  همسايه 
افزايش  پارسال  مشابه  زمان  با  مقايسه  در  درصد 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  ايران  می دهد.  نشان 
2859/4 گيگاوات ساعت برق به كشورهای همسايه 
صادر كرده بود. جمهوری اسالمی ايران با كشورهای 
جمهوری  تركيه،  تركمنستان،  پاكستان،  ارمنستان، 
آذربايجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژی مبادله 

الكتريكی  انرژی  ذخيره  امكان  كه  آنجا  از  می كند. 
وجود ندارد، وزارت نيرو به منظور استفاده حداكثری 
از انرژی توليدی نيروگاه ها و ممانعت از هدررفتن 
در  و  برق  به صادرات  كم باری  در ساعت های  آن 
افزايش ضريب  به منظور  پيك مصرف  ساعت های 
واردات  كه  می كند  اقدام  برق  واردات  به  پايداری 
برق درمقايسه با صادرات اين حامل انرژی، حجم 

كمتری را به خود اختصاص می دهد. 

محدوديت در اجرای پروژه های برق 
همه اينها در حالي است كه رئيس هيات مديره 
دليل  به  اينكه  بيان  با  ايران  برق  سنديكای صنعت 
محدود بودن بودجه وزارت نيرو پروژه های برق به 
صورت بسيار محدود در حال اجرا هستند، گفت: 
اگر وزارت نيرو بودجه ای را از طريقی تأمين كند، 
می توانيم شاهد رونق كسب و كار در صنعت برق 
باشيم. محمد فارسی در پاسخ به اين سئوال كه آيا 
با گذشت چند ماه از دولت يازدهم فضای كسب و 
كار صنعت برق بهبود پيدا كرده است يا خير، گفت: 
هر رونقی بايد به واسطه سرمايه گذاری ايجاد شود 
اما از آنجا كه بودجه وزارت نيرو محدود است و 
نمی تواند برای پروژه های موردنياز و ضروری خود 
هزينه كند در حال حاضر پروژه ها به صورت بسيار 
محدود در حال اجرا هستند و صنعت برق رونق 
خاصی پيدا نكرده است. وی ادامه داد: مگر اينكه 
تا  كند،  تأمين  از طريقی  را  بودجه ای  نيرو  وزارت 
باشيم.  برق  صنعت  در  كار  و  كسب  رونق  شاهد 
فارسی در پاسخ به اين سئوال كه آيا ركود حاكم 
بر صنعت برق باعث خروج كارگاه های كوچك و 
بزرگ از دايره توليد شده اند تاكيد كرد:به دليل ركود 
نشده  پرداخت   و طلب های  برق  بر صنعت  حاكم 
كارگاه هايی داريم كه غيرفعال شده اند و هنوز هم 

فعاليت خود را از سر نگرفته اند.

بايد به فكر صادرات باشيم 
راهكارهايی  بايد  دليل  همين  به  داد:  ادامه  وی 
برای صادرات بينديشيم چراكه اين توليد توربين ها 
داشته  صادرات  برای  خوبی  بسيار  جنبه  می تواند 
باشد و برای كشور ارزآوری داشته باشد. فارسی در 
ادامه گفت:زمينه های اين موضوع چه از لحاظ بعد 
سياسی و چه از لحاظ بعد لوازم مورد نياز وارداتی 
برای اين نوع توليدات بايد مهيا شود كه اميدواريم 

به زودی اين اتفاق رخ دهد.

چالش وزارتخانه های نفت و نيرو
نيرو  و  نفت  وزارت  بين  آمده  پيش  مشكالت 
بر سر سوخت رسانی به نيروگاه های برق ناشی از 
جزيره ای بودن بخش انرژی كشور است كه برای 
حداقل  يا  و  انرژی  وزارت  بايد  مشكل  اين  حل 
سازمان مستقل رگوالتوری انرژی در كشور تشكيل 
تهران  منطقه ای  برق  شركت  مديرعامل  صبا  شود. 

شرايط  به  اشاره  با  فارس  با  وگو  گفت  در  اخيرا 
فعلی سوخت رسانی به نيروگاه ها اعالم كرده است 
را  كشور  نيروگاه های  نياز  مورد  گاز  نفت  وزارت 
نمی تواند تامين كند كه علت اين مورد را توسعه و 
تعميرات عنوان می كند. وی ادامه داده است: معموال 
روز   45 اندازه  به  كشور  نيروگاه های  تمامی  برای 
در مخازن نيروگاه ها، سوخت مايع ذخيره می كنيم 
و چون در زمستان مصرف گاز افزايش می يابد از 
ذخيره اين مخازن استفاده می شود و به دليل آنكه در 
حال حاضر ميزان گاز تحويلی به نيروگاه ها كاهش 
يافته مجبور هستيم از ذخيره مخازن سوخت مايع 
ذخيره  از  اگر  اينكه  بيان  با  حسينی  كنيم.  استفاده 
سوخت زمستانی استفاده نمی كرديم االن بايد شاهد 
خاموشی های گسترده ای می شديم، اظهار كرده اين 
وضعيت در 15 سال اخير بی سابقه بوده است. پس 
از اظهارات مديرعامل برق منطقه ای تهران يعقوب 
در  تهران  استان  گاز  مدير شركت  نيا  علی حسين 
به  گازرسانی  كرد  اعالم  اظهارات  اين  به  واكنش 
نيروگاه ها و صنايع از جمله اولويت های اين شركت 
در  نيروگاه   6 حاضر  حال  در  كه  طوری  به  است 
استان تهران از نعمت گاز بهره مند هستند. در سال 
نيروگاه ها  اين  به  گاز  مترمكعب  ميليارد   7 گذشته 
تحويل شده و امسال نيز اين روند ادامه دارد. وی 
با بيان اينكه روزانه 205 ميليون مترمكعب گاز به 
نيروگاه ها تحويل شده تصريح می كند تمام تمهيدات 
الزم برای كاهش مصرف سوخت مايع در نيروگاه ها 
باشد گاز  تا جايی كه مقدور  انديشيده شده است 
نفت  نيروگاه های  اولويت  با  نيروگاه ها  به  رسانی 
واقع  كالنشهر ها  در  كه  نيروگاه هايی  سپس  و  گاز 
در  مسئول  مقام  دو  اظهارات  شود.  شده اند،انجام 
وزارتخانه های نفت و نيرو نشان دهنده اين واقعيت 
است كه در سال جاری سوخت رسانی به نيروگاه ها 
با مشكل جدی مواجه شده است زيرا در سال های 
گذشته اصال موضوع كمبود سوخت در نيروگاه ها 
مطرح نبود و بيشتر بحث نيروگاه ها و شركت ملی 
گاز ايران حول محور بدهی نيروگاه ها می چرخيد. 
با  گزارشی  نگارش  با  خبرگزاري ها  پيش  چندی 
عنوان »مشكل تامين سوخت نيروگاه ها جدی شد« 

وضعيت امروز نيروگاه ها را پيش بينی كرده بود.
تفصيل وضعيت  به  اين گزارش  از  بخشی  در   
سوخت رسانی به نيروگاه ها در سال جاری بررسی 
تحويل  كاهش  بر  مبنی  نفت  وزير  دستور  از  و  
سوخت مايع با هدف افزايش صادرات نفت كوره 
و گازوئيل خبر می داد.اگرچه نبايد از تالش شركت 
ملی گاز برای گاز رسانی و از طرفی راندمان پايين 
نيروگاه ها گذشت، اما به نظر می رسد اين مشكالت 
پيش آمده بين وزارت نفت و نيرو به دليل جزيره ای 
اين  برای حل  كه  است  انرژی كشور  بخش  بودن 
سازمان  حداقل  يا  و  انرژی  وزارت  بايد  مشكل 

مستقل رگوالتوری انرژی در كشور تشكيل شود.
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ارتباط با مراكز علمي 
و دانشگاهي،تا چه 

حد مي تواند در 
ارائه راه حل براي 

مسائل و مشکالت 
پروژه ها نقش آفرین 

باشد؟ نهاد آكادمي 
و دانشگاه، تا چه 

میزان مي تواند در 
خدمت صنعت باشد 

و صنعت تا چه میزان 
مي تواند در جهت 

برآورده كرده كردن 
نیازها و خواست هاي 

نهاد دانشگاه گام 
بردارد؟وضعیت 

پیمانکاران عمومي 
به طور اعم و شركت 

فراب به طور اخص 
در این خصوص 

چگونه است؟

حد  چه  دانشگاهي،تا  و  علمي  مراكز  با  ارتباط 
ارائه راه حل براي مسائل و مشكالت  مي تواند در 
پروژه ها نقش آفرين باشد؟ نهاد آكادمي و دانشگاه، 
و  باشد  صنعت  خدمت  در  مي تواند  ميزان  چه  تا 
برآورده  جهت  در  مي تواند  ميزان  چه  تا  صنعت 
كرده كردن نيازها و خواست هاي نهاد دانشگاه گام 
و  اعم  طور  به  عمومي  پيمانكاران  بردارد؟وضعيت 
شركت فراب به طور اخص در اين خصوص چگونه 
است؟دانش و تكنولوژي در مجموعه فراب تا چه 
ميزان از اهميت برخوردار است؟پژوهش و ارتباط با 
مراكز دانشگاهي تاكنون چه دستاوردها و كاركردهايي 

براي شركت فراب داشته است؟
مي دانيم كه ارتباط صنعت و دانشگاه با توجه به 
ميزان تاثيرگذاري آن در فرايند توسعه دانش محور 
و پايدار، در طول تاريخ مورد توجه عموم صاحب 
نظران خصوصا سياست گذاران قرار گرفته و بدين 
ارتباط  اين  ابعاد  پيرامون  جهت بحث هاي متعددي 

مطرح شده است.
با مروري دقيق بر راهبرد كشورهاي مختلف در اين 
خصوص، مي توان ديدگاه غالب را نگرشي آميخته به 
اثربخشي فوري به ارتباط اين دو نهاد از منظر نحوه 
راهكارهاي  ارائه  به  منجر  كه  دانست  آنها  فعاليت 
مقطعي يا شتابزده اي شده كه از آن به »راهكارهاي 
اين  مي گردد.  تعبير  رهيافت هاي عملگرا«  بر  مبتني 
امر خصوصا در دوران انقالب صنعتي در كشورهاي 
توسعه يافته، گستردگي داشته و متاسفانه امروزه بدون 
توجه به الزامات زماني و مكاني و نيز عليرغم بازنگري 
كلي كشورهاي توسعه يافته در رهيافت هاي مذكور، 
توسط برخي از كشورهاي كمتر توسعه يافته دنبال 
مي شود. با عبور از دوران صنعتي شدن و رسيدن به 
دوران فراصنعتي، بازنگري در روش هاي قديمي و 
استخراج روش هاي نوين، نگرشي جديد را به ارتباط 
صنعت و دانشگاه ايجاد نمود كه بر تحليل نوع فعاليت 
اين دو نهاد همراه با در نظر گرفتن تاثير ساير نهادهاي 

مرتبط استوار است .
دنيای  در  كه  را هم مي دانيم  اين  ديگر  از سوي 
و  تكنولوژی  توسعه  بين  مستقيم  ای  رابطه  امروز، 
و  اقتصادی  اجتماعی،  مختلف  ابعاد  در  پيشرفت 
سياسی هر كشور برقرار است. به طوری كه می توان 
ثروت،  ايجاد  برای  اساسی  عامل  تكنولوژی  گفت 

دانايی و توانايی كشورها بوده و ابزاري  قدرتمند در 
توسعه ملی به شمار می آيد. تكنولوژی طبق تعريف 
ماشين ،  انسان ،  دارد:   اساسی  ركن  چهار  اسكاپ، 
سازمان  و اطالعات  كه تعامل اينها با يكديگر موجب 

رشد و توسعه اقتصادی می شوند. 
از ميان چهار ركن تكنولوژی، انسان  نقش محوری 
و بنيادي دارد. استفاده از بهترين و مدرن ترين ماشين 
آالت بدون نيروی انسانی متخصص و ماهر ممكن 
نيست. اينجاست كه اهميت دانشگاه بيش از پيش 

روشن مي شود. چرا؟
چون دانشگاه محل تربيت نيروی انسانی متخصص 
و ماهر است و اگر اين نيروی انسانی متخصص بتواند 
دانش و مهارت خود را در عرصه توليد و صنعت به 

كار ببرد، موجب پيشرفت خواهد شد.
بنابراين ارتباط صنعت و دانشگاه در هر كشوري 
می تواند تأثيری تعيين كننده در رشد اقتصادي آنجا 
داشته باشد. معموال در راستاي اين تعامل وظيفه عمده 

دانشگاهها عبارت است از:
آماده  دانشجويان و  ارتقاي دانش  آموزش و   -1

كردن آنان براي حضور در بازار كار
2- شناخت و برطرف كردن نيازهاي تحقيقاتي 

بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن
از سوي ديگر بخش صنعت هم وظايفي دارد :

حوزه  از  تحقيقات  كمك  به  كه  را  نتايجي   -1
محصول  توليد  عمليات  در  آمده  دست  به  فناوري 

خود دخالت دهد.
مفيد  اشتغال زايي  و  كار  بازار  آوردن  2-فراهم 
براي جوانان و افرادي كه آموزش هاي مرتبط را در 

دانشگاهها گذرانده اند.
امروزه متاسفانه فاصله قابل توجهي بين پتانسيلهاي 
دارد  نيازهاي بخش صنعت وجود  با  علمي كشور 
و  صنايع  بيشتر  تعامل  با  موجود  شكاف  بايد  كه 
مراكز علمي و دانشگاهي پر شود. در حال حاضر، 
دانشگاههای ما به طور عمده بر انتقال دانش تأكيد 
دارند يعني يك سری دانش را از كشورهای ديگر 
می گيرند و به دانشجو انتقال می دهند. جالب اينكه 
بومي  بدون  نيز  شده  اخذ  دانش هاي  از  بسياري 
شدن در اختيار دانشجويان قرار مي گيرند. آيا چنين 
مورد  تواند  می  التحصيلي  فارغ  از  پس  دانشجويی 
قرار  استفاده بخش های صنعت و خدمات جامعه 

بگيرد و باعث پويايي و پيشرفت آنان گردد؟
در  كه  التحصيالني  فارغ  از  اگر  حاضر  حال  در 
رشته هاي مرتبط با صنعت تحصيل كرده اند پرسيده 
به  تحصيل خود  دوران  در طول  بار  چند  كه  شود 
بازديد از كارخانجات  صنعتي برده شده اند، در خوش 
بينانه ترين حالت از تعداد انگشتان يك دست بيشتر 
بايد  با صنعت  بهتر دانشگاه  ارتباط  براي  نمي شود. 
ابتدا نيازهاي بخش صنعت و معدن شناسايي شده و 
سپس، اين موضوعات به صورت پروپوزال هايي در 
آيد كه اگر دانشجويي به دنبال عنوان پايان نامه يا كار 
تحقيقاتي بود با توجه به نيازهاي صنعت و موضوع 

مورد عالقه خود، شروع به تحقيقات نمايد.
همچنين بايد توجه داشت دانشگاه سازماني است 
كه با توليد فكر، دانش و راهكارها به بهينه سازي 
صنعت مبادرت مي ورزد، اما كمتر نگاه دروني داشته 
و به بهينه سازي فرايندهاي درون سازماني خود از 
جمله مديريت ارتباط با صنعت پرداخته است.هدف 
از ارتباط با بخش صنعت، نوين گرايي در تعامالت 
دانشگاه با محيط، ضرورت دستيابي به استقالل مالي 
در دانشگاهها و ارائه خدمات بهتر آموزشي، پژوهشي 

و مشاوره اي به صنعت است.
لذا امروزه صنايع بويژه در وضعيت برون سازمانی 
فرصتهای  و  تهديدات  لحاظ  از  صنعتی  واحدهای 
پيش رو با انبوهی موارد تهديد آميز مشهود و نامشهود 
وفرصتهای شناخته و ناشناخته روبه رو هستند و به 
لحاظ گرفتاری صاحبان صنايع در رتق و فتق مسائل 
جاری، اغلب صنايع دچار روزمرگی شده و آنچنان 
كه بايد وضعيت روشن و شفافی برای آينده خود 
متصور نميباشند و در نتيجه برنامه ريزی در اين قبيل 
شك  بدون  است.  مانده  مغفول  صنعتی  واحدهای 
برخورداری از يك برنامه مدون، نقشه راه مطمئن در 
پيش پای صنعتگران قرار می دهد و هرگونه اقدامات 
اصالحی و تالش دربهبود سيستم های مديريت در 
واحدهائی كه با راهبردی مشخص و آينده نگر پيش 
می روند موثر و كارساز خواهد بود.در پرونده اي كه 
در صفحات مقابل خواهيد خواند، به موضوع »دانش 
و تكنولوژي مهندسي« پرداخته ايم و تالش كرده ايم 
تا كاركردهاي ويژه تعامل نهاد دانشگاه با نهاد صنعت 
را از ابعاد مختلف واكاوي كنيم و جايگاه فراب را هم 

در اين معادله، مورد ارزيابي قرار دهيم...
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:جنابدکتردورعليبرايورودبهبحث
لطفابفرماییدکهبهباورشما،نیازصنعتبهدانشگاه
ودانشگاهبهصنعتچیست؟راهکارهايرسیدن
بهایدهآلهاياینحوزهکدامندومدلمطلوب
شمابرايشکلگیريتعاملمشتركبینایندو

نهادچیست؟
من به دليل پيشينه صنعتي ام كه از كودكي شروع 
شده اين اعتقاد را دارم كه دانشگاه ها به خوبي مي توانند 
در حل مشكالت حال و ارائه راه حل و آينده نگري 
براي جامعه و صنعت موثر و مفيد باشند. صنعت به 
دانشگاه انگيزه، هدفمندي و طراوت مي دهد و دانشگاه 
صنعت را به روز نگه مي دارد و گره هاي علمي و فني 
را با استفاده از توانايي علمي اش باز مي كند. كشور هاي 
پيشرفته سال هاي سال است كه از اين ارتباط سود 
مي برند و همواره گسترش دانشگاه هايشان با توجه به 
نياز صنعت و جامعه اشان بوده است و صنعتشان پيگير 
به كارگيري نتايج تحقيقات هدفمند دانشگاههايشان 

است.
شرکتهاي عنوان به که :شرکتهایي
پیمانکارشناختهميشوند،بانوعکاروساختار
کاريکهدارند،فکرميکنیدچهنیازمستقیميبه

ارتباطبامراکزعلميدارند؟

در گفت وگو با دكتر محمد دورعلي
 استاد مكانيك دانشگاه شريف مطرح شد

كار دانشگاه، به منت كشي 
و التماس از صنعت رسيده

آشناي  نام  چهره  علي،  دور  محمد 
دانشگاه  استاد  هم  است.  فراب  اهالي 
است و هم از نزديك و مستقيم، همكار 
فراب در اجراي پروژه هاي نيروگاه هاي 
برق آبي.دقيق ترش مي شود مشاور و 
طراح ربات شفت سياه بيشه. به همين 
از  كاملي  شناخت  كه  هست  هم  سبب 
طرف  يك  از  دانشگاه ها  داخلي  فضاي 
و شركت هاي صنعتي و پيمانكاري از 
طرف ديگر دارد و يكي از بهترين هاست 
درباره  سواالتي  به  پاسخگويي  براي 
تعامل صنعت و دانشگاه. با او درباره 
نمايش اهميت بخش دانش و تكنولوژي 
در مجموعه فراب و سازو كارهاي تعامل 
صنعت دانشگاه گفت وگو كرده ايم.او در 
اين گفت وگو بر اين باور است كه »تجربه 
من در چندين پروژه نشان داده كه بهترين 
وضعيت براي بهره گيري از دانشگاه براي 
حل مشكالت صنعت استفاده از دانشگاه 
در مراحل طراحي مفهومي، طراحي جزئي 
نمونه  اجراست.  ومديريت  نظارت  و 
سازي در حد محدود در دانشگاه مي تواند 
بخش هاي  اجراي  اگر  ولي  شود  انجام 
بزرگي از كار به دانشگاه بيايد با توجه به 
ساختار و بوركراسي دانشگاه وقت گير 
و غير اقتصادي مي شود.«...متن كامل اين 

گفت وگو را در ادامه بخوانيد...

خــرداد،  تيــر 1393
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اگر دانشگاه ها به 
قول شما فرازمیني 

فکر مي كنند به دلیل 
آن شاید باشد كه 

ارباب صنعت فرصت 
فرود به زمین را به 
آنها نمي دهند. آیا 
شاهد آن نیستیم 

كه شركت هاي 
قدر و صاحب نام 

در پروژه هاي ما به 
كرات اشتباه مي كنند 

و باعث تعویق 
پروژه مي شوند. آیا 

فرزندان این مملکت 
حق سعي كردن 

و شاید هم اشتباه 
كردن را ندارند

ده
رون

پ
شركت هاي پيمانكار اگر قرار باشد همواره كارهاي 
تجربه شده و بارها پيموده را تكرار كنند مسلما نيازي به 
ارتباط با مراكز علمي ندارند ولي بارها اتفاق مي افتد كه 
در كار مسائلي پيش مي آيد كه با تجربيات قبلي شباهتي 
ندارد. مثال همين آبراهه هاي مايل نيروگاه سياه بيشه. 
اين شيب زياد و اين زمين سست و اين شرايط جوي 
تجربه هاي جديدي بودند كه نياز به تفكر، دورانديشي 
و ابتكار داشتند. مسلما نبايد انتظار داشت كه عوامل 
اجرايي با مشغله روزمره به اين كار بپردازند. اين كار 
برخي موارد مي تواند از شركت هاي دانش بنيان خواسته 
شود ولي آنها نيز با توجه به ماموريت هاي مشخصي كه 
معموال دنبال مي كنند ممكن است چابكي كافي براي 
جوابگويي به خواست هاي گروه هاي اجرايي را نداشته 
باشند. بنظر من در اينجا دانشگاه ها مي توانند اگر شرايط 
مهيا باشد بخوبي در اين موارد موثر باشند. شرايطي كه 
از آن صحبت مي كنم درحال حاضر به صورت جزيره اي 
در دانشگاه ها وجود دارد و نياز به وقت دارد تا به طور 
كامل ايجاد شود. يعني برخي اساتيد و تعداد معدودي 
از دانشجويان اين روحيه را براي ورود به حل اين گونه 
مسائل دارند. اگر بخواهيم اين جو همه گير شود و 
دانشگاه با توان بيشتري در اين وادي قدم بردارد نياز به 
آموزش نيروها از همان ورود دانشجويان به دانشگاه و 
حتي كمي قبل از آن داريم تا اساتيد آينده اي كه متهورانه 

بتوانند در حل مسائل وارد شنوند ساخته شوند.
که مسائلي و فکرميکنیدمشکالت آیا :
عمومادرپروژههاوجوددارد،راهحليدردانشگاه
دارد؟پرسشایناستکهآیابرمسائلومشکالت
بادانشگاهميتوانغلبه پروژه،ازرهگذرارتباط

کرد؟اگراینچنیناستچگونه؟
در سوال قبل اشاره كردم كه شرايط امروز اجازه 
انتظار را به طور عام داشته  اين  اين را نمي دهد كه 
باشيم. حتي در شرايط ايده آل نيز اين اعتقاد را ندارم كه 
دانشگاه مي تواند به شكل يك شركت صنعتي علمي در 
تمام مسائل صنعت وارد شده و ايفاي نقش كند. شايد 
گروه دانشگاهي ما جزء معدود گروه هايي باشد كه از 
طراحي تا اجراء را دست مي گيرد و تا انتها با كارفرما 
پيش مي رود. تجربه من در چندين پروژه نشان داده 
كه بهترين وضعيت براي بهره گيري از دانشگاه براي 
حل مشكالت صنعت استفاده از دانشگاه در مراحل 
طراحي مفهومي، طراحي جزيي و نظارت ومديريت 
دانشگاه  در  محدود  حد  در  سازي  نمونه  اجراست. 
مي تواند انجام شود ولي اگر اجراي بخش هاي بزرگي 
از كار به دانشگاه بيايد با توجه به ساختار و بوروكراسي 
دانشگاه وقت گير و غير اقتصادي مي شود. يا بايد خود 
پيمانكار )صنعت( به عنوان بازوي بخش اجرايي باشد، 
يا همراه دانشگاه مديريت و نظارت بر كار را پيگيري 
كند. سپردن »الف« تا »ي« كار به دانشگاه انرژي زيادي 
از دانشگاه مي گيرد و با ساير وظايف دانشگاه تداخل 
مي كند. البته ناگفته نگذارم كه در اينجا اتفاقي كه مي افتد 
كادرسازي و تربيت نيروهاي فعال و مبتكر و كاردان 

خواهد بود لكن هزينه زيادي به دليل اشتباهات و تازه 
كار بودن نيرو ها به پروژه وارد مي شود و اغلب با كمي 
افت تحصيلي دانشجويان به دليل عدم حضور مرتب و 
درگيري سنگين اجرايي همراه است كه خيلي با روحيه 
دانشجويان سازگار نيست. اشكال ديگري نيز كه وجود 
دارد عدم سنخيت روحي دانشجويان برجسته با انجام 
كارهاي اجرايي براي بلندمدت است. در اينجا بايستي 
طيفي از دانشجويان و حتي اگر ممكن باشد به صورت 
با زمينه هاي اجرايي قوي تر  با دانشگاههاي  مشترك 
كار انجام شود. پس پاسخم به اين سوال اين است 
كه بله تا حدود زيادي مي توان مشكالت پروژه ها را 
در دانشگاهها حل كرد بشرطي كه به روش فوق عمل 

شود.
:بسیاريبراینباورندکهنهادآکادميدر
ایران،درفضایيتئوریکوفرازمینيسیرميکندو
ازهمینروهمنميتواندکمکحاليبرايصنعت
باشد؛اینانبراینباورندکه»تجربه«بسیاربیشاز
»دانشگاه«ميتوانددرحلمسائلپروژههابهیاري
شانبیایدزیرایکبارتئوريهاخواندهشدهاست
واکنونوقتعملاست.شمادراینخصوص

چگونهمياندیشید؟
ظاهرا نظريه فوق در وهله اول درست مي نمايد 
ولي اين واقعيت را هم از نظر دور نداشته باشيد، ما 
در مورد كارهايي كه تجربه موجود صنعت در حل آنها 
موثر است فكر نمي كنم بحثي داشته باشيم. كاري را 
كه صنعت مي تواند بكند كه وظيفه اوست انجام بدهد 
و مسلما نبايدجاي ديگر دنبال حل آن باشد. بحث 
بر سر كارهايي است كه تجربه هم در آن مي ماند و 
تئوري هاي به قول شما خوانده شده توسط نيروهاي 
صنعت كارساز نيستند. خوب شايد عده اي جهانشمول 
فكر مي كنند و خريد خدمات از خارج را هم جزء 
تجربه مي خواهند بياورند. بله اگر بخواهيم اين گونه 
فكر كنيم، آن گونه تجربه ممكن است زودتر از رجوع 
است  اين  من  سوال  ولي  بدهد.  جواب  دانشگاه  به 
كه آيا پول و امكان هميشه براي رجوع به تجربه آن 
طرف مرز ها وجود دارد. اجازه بدهيد يك قدم فراتر 
بردارم. به فرض كه پول و امكان هم باشد، آيا صنعت 
نبايد به اين موضوع هم فكركند كه اصوال تاسيس 
دانشگاه ها و تربيت نيروهاي متخصص و گسترش 

آموزش تخصصي و عالي در كشور چه هدفي را دنبال 
مي كند؟ به فرض پول موجود و فروش نفت هم بدون 
محدوديت و راه هم باز، كساني كه در آن طرف مرزها 
مسائل ما را قرار است حل كنند چه كساني هستند. 
آيا جز اينكه آنها مهندسين و متخصصين فارغ التحصيل 
دانشگاه ها هستند؟ دانشگاه هايي كه برخي اساتيد ما 
از آنها آمده اند. دانشگاه هايي كه وقتي فارغ التحصيالن 
ما به آنجا مي روند جزء نفرات برجسته آنجا مي شوند 
و در همانجا جذب مي شوند؟ پس چه زماني نوبت 
فارغ التحصيالن اين مملكت مي شود و چه زماني قرار 
است به فرزندان خودمان فرصت بدهيم كه با مسائل 
درگير شوند و شكست بخورند و ياد بگيرند. گسترش 
دانشگاه ها و تربيت نيروهاي متخصص براي چيست؟ 
اگر دانشگاه ها به قول شما فرازميني فكر مي كنند به دليل 
آن شايد باشد كه ارباب صنعت فرصت فرود به زمين 
را به آنها نمي دهند. آيا شاهد آن نيستيم كه شركت هاي 
قدر و صاحب نام در پروژه هاي ما به كرات اشتباه 
مي كنند و باعث تعويق پروژه مي شوند. آيا فرزندان اين 
مملكت حق سعي كردن و شايد هم اشتباه كردن را 

ندارند. 
با سالهاست که فردي عنوان به شما :
مجموعهفرابارتباطدارید،فکرميکنیدرابطهاي
کهفراببانهاددانشگاهداشتهاست،چگونهبوده
ازنوعرابطههايسمبولیک اینرابطه آیا است؟
وفرمالیتهمعمولبودهاستیافراببهواقعنهاد
دانشگاهرادرتصمیمگیريهايخودلحاظکرده

است؟
من حداقل در مورد ارتباط فراب با دانشگاه در آنجا 
كه خودم درگير بوده ام به هيچ وجه رابطه را فرماليته 
نديدم. هروقت فراب با يك صورت مساله به سمت ما 
آمده واقعا يك نياز مطرح بوده و فراب به طور جدي 
به دنبال راه حل بوده است. حتي در برخي موارد اعتماد 
فراب به ما باعث بروز ترس از شكست در ما شده لكن 
همين اعتماد به ما قوت قلب و اعتمادبه نفس داده و به 
ياري خدا ما را موفق كرده است. اين ارتباط بايستي الگو 
شود. البته باز تاكيد مي كنم زمان الزم است تا اين اعتماد 
به دانشگاه و اعتمادبه نفس دانشگاهيان ايجاد شود. هر 
دو طرف بايد صبر و حوصله و از خودگذشتگي نشان 
بدهند. صنعت با شجاعت و ريسك پذيري جلو بيايد و 

دانشگاه با كاهش توقعات و قبول مسئوليت.
:دانشوتکنولوژيدرمجموعهفرابتاچه
میزاناهمیتدارد؟شاخصهايایناهمیتبهباور

شماچیست؟
من اعتقاد دارم فراب از اين نظر يكي از نمونه ها در 
كشور است. پروژه هاي فراب ممكن است به صورت 
شكلي شباهت هاي ظاهري با هم داشته باشند ولي 
در عمل هر پروژه چالشي جديد است. اينكه بگويم 
ارتباط فراب براي گذر از اين چالش ها هميشه رجوع 
به دانشگاه بوده كمي اغراق است. اين موضوع هنوز 
خــرداد،  تيــر 1393در بدنه فراب همه گير نيست. برخي مخالفت هاي 



22

 آشتي صنعت و 
دانشگاه در این برهه 
مطرح نیست چون 
هنوز این دو همدیگر 
را نشناخته اند كه 
قهر كرده باشند و  
ما بخواهیم آنها را 
آشتي دهیم. هنوز به 
همان باور هستم. 

در مورد خودم و 
پروژه هاي جاري 
كه در این موقعیت 
سخت كشور به 
بار نشسته اند دارم 
این بي مهري را 
مي بینم. كار ما از 
آشتي گذشته و 
به منت كشي از 
صنعت و التماس 
رسیده. صنعت 
فقط به تجربیات 
ناموفق در ارتباط با 
دانشگاه فکر مي كند 
و تجربیات موفق 
را هرگز به زبان 
نمي آورد

براي ورود به بحث، بايد نخست به اين سوال جواب داد كه آيا ارتباط 
صنعت و دانشگاه به عنوان يك ساختار تعريف شده وجود دارد يا خير؟ 
افراد و اعتقاد آنها در  مالحظه فرماييد اين ارتباط بيشتر بسته به سليقه 
دانشگاه ها و سازمان های خارج از دانشگاه داشته است. لذا شاهد آن هستيم 
كه در بعضی موارد اين ارتباط بسيار قوی و ثمربخش بوده و در بعضی 

موارد ديگر كاًل يا ايجاد نشده و يا مثمر ثمر نبوده است.
به نظر اينجانب در قدم اول بايد بين وزارتخانه های ذيربط با وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوری در عالی ترين سطح، جلساتی به منظور رسيدگی 
به اين موضوع گذارده شود و راهكارهای عملی آن، آيين نامه ها و ساختار 
ارتباط صنعت با دانشگاه و روش های اجرايی آن مدون و به صورت يك 
دستورالعمل كلی به دانشگاه ها و صنايع ابالغ و مسئوليت اجرايی آن نيز 
مشخص شود. به عنوان مثال ممكن است برای آشنايی اساتيد با صنايع 
ذيربط پيشنهاد شود اعضای هيات علمي در طول خدمت خود و برای ارتقا 
به درجه باالتر يكسال يا مدتی را در صنعت مربوط به رشته خود بگذارنند 
يا صاحبان صنايع آموز ش های كوتاه مدت حين خدمت را در رشته خود 
بگذرانند. به طور خالصه به نظر اينجانب اكنون ساختار مدون و روشی كه 
بتواند ارتباط دانشگاه و صنعت را تعريف كند و تداوم بخشد وجود ندارد.

همه چيز اكنون به عالئق شخصی اساتيد و كارشناسان صنعت معطوف 
می شود و همان طوری كه گفته شد در قدم اول مسئولين رده باال كشور 
بايد راهكارهای ايجاد و تداوم اين همكاری را در قالب قوانين تعريف شده 
به وجود آورند.  برای مثال كشور چين در باالترين »سطح تصميم  گيری« 
برای توسعه نيروگاه های آبی كوچك و استفاده از انرژی آب در سال های 
حدود 1980 ميالدی برنامه ريزی نمود. اين موضوع به طور هماهنگ در 
به ساخت  نسبت  كارخانجات  پياده شد.  و  اجرا  ذيربط  ارگان های  كليه 
تجهيزات اقدام نمودند و دانشگاه ها نيز موظف شدند  دوره های مربوط به 
آموزش افراد را در باالترين سطح در زمينه نيروگاه های آبی اجرا نمايند. 
همين طور در موضوع توسعه شبكه های ريلی و راه آهن و غيره، بنابراين 
معين  جهت  يك  در  را  دانشگاه ها  و  صنايع  بايد  كالن  برنامه ريزی  در 
هدايت نمود و هر ارگان وظيفه تعريف شده خود را از قبل انجام دهد. 
امروزه دانشجويان دكتری و كارشناسی ارشد به دنبال پيدا كردن موضوع 
رساله خود هستند در صورتی كه اگر برنامه ريزی كالنی وجود داشت اين 
موضوعات همه همسو و در جهت حل معضالت كشور هدايت می شدند. 
در پايان اميدوارم  همه افرادی كه در صنايع و دانشگاه ها هستند بتوانند در 

راستای رفع نيازهای واقعی كشور همسو و همگام عمل نمايند.
*استاددانشگاهتهران

كارشناسانه وجود دارد كه به تدريج انشااهلل به باور و همكاري تبديل خواهدشد. 
حداقل اين را مي توانم بگويم كه در پروژه هايي كه من با آنها درگير بوده ام، بدنه 
كارشناسي فراب بسيار منعطف، دلسوزانه و با نيت همكاري و پيشبرد كار با ما 
برخورد كرده و اين براي من و همكارانم افتخار بزرگي بوده كه در كنار اين نيروهاي 

شايسته كار كنيم.
چه به دانشگاه، و آکادمي نهاد با ارتباط در فراب ميکنید فکر :
دستاوردهایيرسیدهاست؟آیااگراینارتباطدوجانبهنبود،فراببهاین
دستاوردهانميرسید؟نمونههایيازتعاملسازندهفراببامجموعهدانشگاهرا

کهخودجنابعاليهمدرآنحضورداشتهایدرابرایمانبازگونمایید؟
بله من فكر مي كنم كه فراب در اين زمينه توفيقات زيادي داشته است. ولي به 
اعتقاد من هنوز جاي گسترش زيادي وجود دارد. من پروژه هاي زيادي را با فراب 
داشته ام كه به حدود15 سال همكاري بر مي گردد. در مصاحبه هاي قبلي به آنها اشاره 
كرده ام. ولي بزرگ ترين و مهم ترين آنها ربات حمل و نصب و سكوي جوشكاري 
الينر هاي آبراهه هاي مورب نيروگاه سياه بيشه و گاورنر هاي واحد هاي سه گانه نيروگاه 

برق آبي آزاد را مي توانم نام ببرم.
:فکرميکنیدبرايحلریشهايموضوعودغدغهايبهنام»تعاملوارتباط
دانشگاهباصنعتوپروژه«،چهاقداماتيرابایددردستورکارقرارداد؟کدامیک

ازدوطرفوظیفهسنگینتريبردوشدارندوکدامیکبایدپیشقدمشوند؟
من چندسال قبل سخنراني داشتم كه در يك گردهمايي صنعت و دانشگاه ايراد 
شد. در آنجا من گفتم آشتي صنعت و دانشگاه در اين برهه مطرح نيست چون هنوز 
اين دو همديگر را نشناخته اند كه قهر كرده باشند و  ما بخواهيم آنها را آشتي دهيم. 
هنوز به همان باور هستم. در مورد خودم و پروژه هاي جاري كه در اين موقعيت 
سخت كشور به بار نشسته اند دارم اين بي مهري را مي بينم. كار ما از آشتي گذشته و 
به منت كشي از صنعت و التماس رسيده. صنعت فقط به تجربيات ناموفق در ارتباط 
با دانشگاه فكر مي كند و تجربيات موفق را هرگز به زبان نمي آورد. كه به اعتقاد 
من آن تجربيات ناموفق اغلب به دليل عدم انجام كار كارشناسي قبل از ارجاع كار، 
عدم سنخيت خواستهاي پروژه با توانايي هاي دانشگاه، و ارجاع بدون مطالعه كار به 
گروه هاي فاقد توانايي كافي بوده است. دقت كنيد همه در مقابل انجام كار توسط 
نيروهاي داخلي اقبال و شجاعت فراب و مديران دلسوز آن را ندارند. در اين تنگناي 
ارز و درآمد و محدوديت و تحريم هنوز عده اي عاشقانه به آنسوي مرزها چشم 
دارند. اول بايد اين را درست كرد. باز تكرار مي كنم نميگويم از فردا بايد گفت همه 
دانشگاهها و همه اساتيد بياييد و دست و آستين باال بزنيد و مشكالت صنعت را حل 
كنيد اين كار نياز به كادر سازي آن گونه كه قبال توضيح دادم دارد، لكن يك نقطه 
شروع نيز نياز دارد. شروع اين حركت با تصميم گيري و خودباوري ملي از طرف 
صنعت خواهد بود. هردو طرف بايد به اين باور برسند كه ما مي توانيم. صنعت نترسد 
و ريسك پذير شود و دانشگاه خود را براي اين راه آماده كند. ما قرار نيست اهرم و 
چرخ را دوباره اختراع كنيم. اين مسير صعب در ساير كشور ها سال ها پيش پيموده 
شده. كليد آن به نظر من دست صنعت است. بايد همانگونه كه فراب در اين چند 
سال سعي نموده، نگاه مديران صنعتي ما از بيرون به داخل كشور تغيير جهت دهد. 
متاسفانه در اين گفت وگو مجال آن نيست كه به مكانيزم هاي انجام اينكار پرداخته 
شود ولي اگر بخواهيم اين حرف ها حرفهاي تكراري و خسته  كننده اي نباشند بايد 
هرچه زود تر به آنها عمل كنيم و قول ميدهم در كمتر از زماني كه فكر مي كنيم به نتايج 

اميدواركننده اي دست پيدا كنيم.
:وسخنآخر...

اينكار سخت است و احتمال شكست دارد بايد شهادت گونه به آن روي 
آورد. بايد به آينده تاريكي كه از عدم اتكاء به نيروهاي داخلي در انتظار ما است 
فكر كرد. بايد شكست ها را فراموش كرد و براي موفق شدن برنامه ريزي كرد و 
با اميد به موفقيت قدم برداشت. به نظر مي رسد ما خود بزرگ ترين مانع بر سر 
راه موفقيت در اين راه هستيم. با انداختن تقصير به گردن ديگري چيزي درست 

نمي شود. بايد تا يار راهي باقي مانده سفر را شروع كرد.

نیاز به »ساختار« تعریف شده
دکتراحمدنوربخش* ده

رون
پ
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:جنابعاليبهعنوانیکفرددانشگاهي،فراتر
ازشعارهايمعمول،تاچهمیزانبهارتباطتنگاتگ
دانشگاهباصنعتباوردارید؟آیافکرميکنیداین
ارتباطدرواقعهمميتواندراهگشابودهوگرهاي
ازکاربگشاید؟نیازصنعتبهدانشگاهودانشگاهبه

صنعتازنظرشماچیست؟
از نظر كلي مي توان گفت كه دانشگاه پايه صنعت 
فارغ التحصيالن  حضور  كلي  نگاه  يك  با  و  بوده 
دانشگاهي در صنعت را مي توان نمونه بارزي از اين 
موضوع دانست. از طرفي جهت دهي و شكل گيري 
رشته هاي فني و مهندسي در دانشگاه نيز با صنعتي 
همكاري  اين  اما  يابد.  جهت  مي تواند  كشور  شدن 
دانشگاه  و  صنعت  اتصال  از  مقدماتي  بسيار  شكل 

مي باشد. بديهي است زماني كه سخن از ارتباط صنعت 
و دانشگاه به ميان می آيد، چيزي فراتر از اين مقدار 
ارتباط مدنظر است. درحال حاضر اين ارتباط نه تنها 
به صورت تنگاتنگ نبوده بلكه در اغلب جاها كاربرد 
ويتريني و آماري چه براي دانشگاه و چه براي صنايع 
و صنعت  دانشگاه  فعلي  رسالت  آن هم  دليل  دارد. 
است. به قولي هر كدام ساز خودشان را مي زنند. يكي 
به مرزهاي دانش و مقاالت ISI مي انديشد و آن يكي 
توليد محصوالت مشابه خارجي پر سود. چيزي اين 
وسط گم شده و آن توليد خالقانه است. زماني كه توليد 
از حالت كپي برداري خارج شد و همچنين دانشگاه 
رسالتش را از مجالت بين المللي جدا كرد، اين توليد 
خالقانه همانند كشورهاي پيشرفته با همكاري تنگاتنگ 

دانشگاه و صنعت در قالب فعاليت هاي تحقيق و توسعه 
انجام پذير است.

شرکتهاي عنوان به که :شرکتهایي
نوعکاروساختار با پیمانکارشناختهميشوند،
کاريکهدارند،فکرميکنیدچهنیازمستقیميبه

ارتباطبامراکزعلميدارند؟
متاسفانه تصويري كه از شركت هاي پيمانكار در 
روتين  پروژه هاي  اتمام  بسته،  نقش  عمومي  اذهان 
نگاه كوچك  اما يك  و عادي ولي حجيم مي باشد. 
اقتصادي و فني باعث مي شود تا به راحتي پي برد كه با 
ورود دانشگاه و دانشگاهيان دست كم به راه هاي خالقانه 
انجام كار عالوه بر باال بردن دانش فني پيمانكاران و 
دانشگاهيان، با جلوگيري از راه هاي سعي و خطا و 

گفت وگو با دكتر شهرام درخشان درباره اهميت ارتباط با مراكز دانشگاهي در فراب

صنعت باید تحمل اشتباه دانشگاه را داشته باشد
شهرام درخشان عضو هيات علمي دانشگاه علم و صنعت ايران است؛ 
آكادميسيني كه مانند دانشگاه محل تحصيل اش، هم دستي در علم و 
تئوري هاي دانشگاهي دارد و هم دستي در صنعت و عرصه تجربه.همين 
دو بعدي بودن هم هست كه او را به استادي تمام عيار،جايي بين صنعت 
و دانشگاه قرار داده است. درخشان كه سال هاست در كنار تدريس در 
دانشگاه، با شركت فراب هم ارتباطي تنگاتنگ دارد، درباره چرايي حضور 
كمرنگ دانشگاه در صنعت و تعامل ضعيف اين دو نهاد بر اين باور است 
كه: »دانشگاه گرچه روند رو به رشدي دارد ولي هنوز به آن بلوغي نرسيده 

كه بتواند مشكالت صنعت را يدک بكشد. 

آن روي سكه هم صنعت است كه اصرار بر استفاده از روشهاي كالسيك 
و سنتي در حل مسائل دارد. نمونه بارز آن مقاومت خيلي ها در برابر ورود 
رايانه به صنعت در ده سال پيش مي باشد. به نظر من، صنعت بايستي 
تحمل سعي و خطا و اشتباه دانشگاه را داشته باشد. زيرا فن آوري با سعي 
و خطا عجين است و اصوال كشف و اختراع مقوله اي بعضا تصادفي است 
كه نمونه هايش در تاريخ بشريت كم نيست.« با شهرام درخشان درباره 
اهميت پژوهش و ارتباط با مراكز دانشگاهي در مجموعه هاي صنعتي به 
طور اعم و شركت فراب به طور اخص گفت وگويي ترتيب داده ايم كه متن 

كامل آن را در ادامه مي خوانيد...
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متاسفانه تصویري 
كه از شركت هاي 
پیمانکار در اذهان 

عمومي نقش بسته، 
اتمام پروژه هاي 

روتین و عادي ولي 
حجیم مي باشد. اما 

یک نگاه كوچک 
اقتصادي و فني 

باعث مي شود تا 
به راحتي پي برد 

كه با ورود دانشگاه 
و دانشگاهیان 

دست كم به 
راه هاي خالقانه 
انجام كار عالوه 

بر باال بردن دانش 
فني پیمانکاران 

و دانشگاهیان، با 
جلوگیري از راه هاي 

سعي و خطا و 
اشتباهات، پروژه ها 

با سود بیشتري براي 
پیمانکاران به اتمام 

خواهدرسید.
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 رابطه فراب با دانشگاه 
یک رابطه پیوسته و با 
برنامه ریزي نیست و 
گذشته از روابط عادي 
آموزشي و بازدید و 
غیره، بسته به فرد و 
مسئول متفاوت بوده 
است. منظورم این است 
كه مثال فالن مدیر بسته 
به نظر شخصي اش 
به دانشگاه در حل 
مشکالتش اعتماد 
مي كند یا نمي كند. این 
خوب نیست، بایستي 
این ارتباط فارغ از 
سلیقه باشد.
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اشتباهات، پروژه ها با سود بيشتري براي پيمانكاران به 
اتمام خواهدرسيد.

که مسائلي و مشکالت ميکنید فکر :آیا
عمومادرپروژههاوجوددارد،راهحليدردانشگاه
دارد؟پرسشایناستکهآیابرمسائلومشکالت
پروژه،ازرهگذرارتباطبادانشگاهميتوانغلبه

کرد؟اگراینچنیناستچگونه؟
مشكل.  هم  است  آسان  هم  سوال  اين  به  پاسخ 
آسان از اين نظر كه رسالت دانشگاه پاسخگويي به 
نياز صنعت است! اما كدام دانشگاه و كدام صنعت؟ 
اين صحبت ها  از  لَخت تر  فعلي كشور  دانشگاه هاي 
هستند كه بتوانند حساسيت هاي كار اجرايي و چيزي 
به نام زمان، هزينه و دقت را متوجه شوند. از سويي 

ديگر صنعت ما همچنان در برخي موارد 
در مرحله قبل از بلوغ مانده و اعتقاد بر 
دنياي  به  ورود  اجازه  سنتي  روش هاي 
مدرن و كمك گرفتن از منابع دانشگاهي 
كشورهاي  آن  بارز  نمونه  نمي دهد.  را 
آمريكا و آلمان هستند كه دانشگاه كامال 
در خدمت صنعت بوده و در برخي موارد 

نيز صنعت را به دنبال خود مي كشاند.
:بسیاريبراینباورندکهنهاد
آکادميدرایران،درفضایيتئوریک
وفرازمینيسیرميکندوازهمینرو
همنميتواندکمکحاليبرايصنعت
باشد؛اینانبراینباورندکه»تجربه«
در ميتواند »دانشگاه« از بیش بسیار
بیاید حلمسائلپروژههابهیاریشان
زیرایکبارتئوريهاخواندهشدهاست
واکنونوقتعملاست.شمادراین

خصوصچگونهمياندیشید؟
من تقريبا در سوال قبلي به اين سوال 
ما  دانشگاه  است،  درست  دادم.  جواب 
آموزش  نقش  فقط  در دهه شصت  كه 
را داشت در دهه هفتاد و هشتاد پژوهش 
فرآيند  مي كنم  فكر  من  و  شد  محور 
فناوري را بسيار كند در حال طي كردن 
دانشگاه  كه  معناست  بدان  اين  است. 

گرچه روند رو به رشدي دارد ولي هنوز به آن بلوغي 
نرسيده كه بتواند مشكالت صنعت را يدك بكشد. آن 
روي سكه هم صنعت است كه اصرار بر استفاده از 
روش هاي كالسيك و سنتي در حل مسائل دارد. نمونه 
بارز آن مقاومت خيلي ها در برابر ورود رايانه به صنعت 
در ده سال پيش مي باشد. به نظر من، صنعت بايستي 
تحمل سعي و خطا و اشتباه دانشگاه را داشته باشد. زيرا 
فناوري با سعي و خطا عجين است و اصوال كشف و 
اختراع مقوله اي بعضا تصادفي است كه نمونه هايش در 

تاريخ بشريت كم نيست.
از طرفي دنيا با سرعت زيادي در حال به روز شده 
است و تئوري هاي آموخته شده ما نيز كهنه مي شوند 

و نياز به به روز رساني دارند كه تلفيق آنها با تجربه 
مي تواند بسيار مفيد باشد.

با سالهاست که فردي عنوان به شما :
مجموعهفرابارتباطدارید،فکرميکنیدرابطهاي
کهفراببانهاددانشگاهداشته،چگونهبودهاست؟
آیااینرابطهازنوعرابطههايسمبولیکوفرمالیته
معمولبودهاستیافراببهواقعنهاددانشگاهرادر

تصمیمگیريهايخودلحاظکردهاست؟
مسلما فراب هم از اين نگرش مستثني نيست، گرچه 
در جاهايي در اين زمينه مثال زدني و پيشرو ساير صنايع 
بوده است. به طور كلي مي توانم بگويم كه رابطه فراب 
با دانشگاه يك رابطه پيوسته و با برنامه ريزي نيست و 
گذشته از روابط عادي آموزشي و بازديد و غيره، بسته 

به فرد و مسئول متفاوت بوده است. منظورم اين است 
كه مثال فالن مدير بسته به نظر شخصي اش به دانشگاه 
در حل مشكالتش اعتماد مي كند يا نمي كند. اين خوب 

نيست، بايستي اين ارتباط فارغ از سليقه باشد.
:دانشوتکنولوژيدرمجموعهفرابتاچه
میزاناهمیتدارد؟شاخصهايایناهمیتبهباور

شماچیست؟
به نظر من مهندسان حاضر در فراب يك مجموعه 
با دانش باال و اصطالحا با سواد در كشور هستند. به 
راحتي مي توان به اين مقوله در مقايسه با شركت هاي 
مشابه باالدستي و پايين دستي پي برد. اما اين مقوله 
برگزاري  دارد.  زيادي  بسيار  كار  جاي  همچنان 

نشست هاي تخصصي، برگزاري و همچنين حضور 
خارجي،  و  داخلي  مرتبط  كنفرانس هاي  در  مستمر 
آموزش هاي مسمتر مي تواند اين دانش موجود را به 

مقدار زيادي تقويت كند.
:فکرميکنیدفرابدرارتباطبانهادآکادمي
ودانشگاه،بهچهدستاوردهایيرسیدهاست؟آیااگر
اینارتباطدوجانبهنبود،فراببهایندستاوردها
با فراب سازنده تعامل از نمونههایي نميرسید؟
مجموعهدانشگاهراکهخودجنابعاليهمدرآن

حضورداشتهایدرابرایمانبازگونمایید؟
فراب در چندين مورد به دانشگاه اعتماد كرده است 
و اين اعتماد گاهي با مقاومت شديد برخي اعضا آن 
بوده است. نمونه هاي زيادي از آن را مي توان شمرد. 
اما يك نمونه طراحي توربين آبي 1/5 
مگاواتي مهريان II را مي توانم مثال بزنم 
بين شركت  تنگاتنگي  در همكاري  كه 
سال  در  تهران  دانشگاه  و  توبا  فراب- 
1386 انجام شد كه من هم در آن نقش 
مهمي ايفا كردم. اين طرح به مشكل انتقال 
تكنولوژي طراحي توربين آبي كه فراب 
سال ها با شركت هاي خارجي گريبان گير 
بود پايان داد و حاصل آن همكاري، نمونه 
بارز نيروگاه 10 مگاواتي آزاد مي باشد كه 
صد در صد توربين توسط مجموعه فراب 

و توبا انجام شده است.
:فکرميکنیدبرايحلریشهاي
موضوعودغدغهايبهنام»تعاملو
ارتباطدانشگاهباصنعتوپروژه«،چه
اقداماتيرابایددردستورکارقرارداد؟
کدامیکازدوطرفوظیفهسنگینتري
بردوشدارندوکدامیکبایدپیشقدم

شوند؟
حل  تا  زيادي  راه  اينجانب،  نظر  به 
ريشه اي آن مانده و آن ريشه بايستي در 
ابتدا بين وزراي علوم و ساير وزرا حل 
شود. بايستي اساتيد تشويق و نه تهديد 
به حضور در صنعت گردند و همچنين 
صنايع در يك فرآيند رقابتي ناگزير به 
كشاندن پاي دانشگاه به وسط ماجرا شوند. به نظر من 
خوشبينانه حداقل دو دهه تا رسيدن به آن نقطه مانده 

است. 
:وسخنآخر...

گذشته از بحث وجود يا عدم وجود ارتباط صنعت 
و دانشگاه، هر فرد دانشگاهي مي تواند اين رسالت را 
براي خود ايجاد كند، به شكلي كه تمام فعاليت هاي 
آموزشي و پژوهشي اش در دانشگاه رنگ و لعابي از نياز 
و واقعيت صنعت را داشته باشد و هر فرد و مهندس 
صنعتي نيز، ته مزه اي از دانش خالقانه و دانشگاهي 
داشته باشد. به نظر من اين گونه افراد و با اين نگرش 

در فراب كم نيستند.
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:فکرميکنیددراینکهارتباطوتعاملنهاد
دانشگاهبانهادصنعت،کمترازآنچیزياست
کهبایدباشد،کدامنهادبیشترمقصراست؟یعني
درریشهیابيچرایياینتعاملضعیف،بیشتربه

کدامسويگودميتوانرسید؟
و  دقيق  بررسي  به  نياز  مساله  اين  اگرچه   
تعامالت  و  اطالعات  در حد  من  دارد  جانبه  همه 
توجه  بايد  نخست  دارم.  برداشت هايي  شخصي ام 
كرد كه هم صنعت و هم دانشگاه ما وارداتي است. 
بنابراين طبيعي است كه اين دو نتوانند با هم مسير 
واحدي بپيمايند. همواره نيز هردو همديگر را مقصر 
شديدي  بروز  زماني  به ويژه  مساله  اين  مي دانند. 
صنعت  به  كامپيوتر  و  اتوماسيون  كه  مي كند  پيدا 
وارد مي شود و از طرف ديگر تحصيالت تكميلي 
متفاوتي  هدف هاي  اينها  مي كند.  رشد  ايران  در 
دنبال كردن روند  به  موفق  ما كمتر  دارند. صنعت 
چون  مسائلي  و  است  پيشرفته  كشورهاي  صنعت 
بهر ه وري، به روز بودن دستگاه ها، كاهش ضايعات، 
از طرف ديگر  اول است.  اولويت  آن  و...كمتر در 
دانشگاه هاي خوب ما سوداي رنكينگ بهتر جهاني 
دارند و تالش دارند نقشي در توسعه علم در جهان 
داشته باشند. اين امر خود به افزايش بيشتر شكاف 
نهاد  باشد  الزم  شايد  مي انجامد.  صنعت-دانشگاه 
مياني تاسيس شود و اين دو را با هم همگرا كند. 
فعال هيچ كدام تعهدي براي بهبود رابطه با ديگري 
نمي بينند زيرا اين كار مي تواند هزينه بر باشد و هردو 
از اين مساله گريزان هستند. الزم به ذكر اين نكته 
هست كه تالش هاي فردي بسيار ارزشمندي چه از 
جانب صنعت و چه از جانب دانشگاهيان شده و 
مي شود كه در اين شرايط سخت قابل تقدير است. 

:بسیاريبراینباورندکهنهادآکادميدر
ایران،درفضایيتئوریکوفرازمینيسیرميکند
براي حالي نميتواندکمک هم رو همین از و
»تجربه« که باورند این بر اینان باشد؛ صنعت
بسیاربیشاز»دانشگاه«ميتوانددرحلمسائل
پروژههابهیاريشانبیایدزیرایکبارتئوريها
خواندهشدهواکنونوقتعملاست.شمادر

اینخصوصچگونهمياندیشید؟
 اين اتفاقا يكي از همين نكاتي است كه صنعت با 
آن دانشگاه را محكوم مي كند. مثالي برايتان مي زنم. 
در همين شركت فراب يكي از افتخاراتش طراحي 
توربين آبي و ساخت آن است. آيا طراحي توربين 
صد درصد  كار  يك  )كه  عددي  شبيه سازي  بدون 
دانشگاه  وظيفه  است.  امكان پذير  است(  تئوري 

نيست كه تئوري ها را به عمل و تجربه تبديل كند. 
بنگاه هايي بايد وجود داشته باشند كه اين تئوري ها 
را صنعتي كنند. شما اگر توجه كنيد اكثر اساتيد ما كه 
در خارج از كشور تحصيل كرده اند در همان محل 
تحصيلشان مي توانند پروژه هاي صنعتي را از صنعت 
اخذ نموده و در مدتي معين تحويل دهند و نتيجه 
تحقيقات آنها هم در آن صنعت به كار گرفته شود. 
بي مهري  مورد  مي آيد  ايران  به  كه  استاد  همان  اما 
صنعت قرار گرفته و همان علمي كه در كشورهاي 
پيشرفته باعث افتخارش بود اينجا باعث سرزنشش! 
دانشگاه  وضعيت  تغيير  باعث  نه  سرزنش ها  اين 
مي شود و نه صنعت. توجه كنيد كه ما اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها نيز موارد عديده اي داريم كه به نقد 
صنعت مي انجامد، كه از آن جمله مي توان به موارد 
تحقيقات  بودجه  اخذ  بودن  رانتي  كرد:  اشاره  زير 
مثل  در صنعت  تحقيقات  موازي كاري  از صنعت، 
بودن  پژوهشگاه ها، صوري  و  پژوهشكده ها  ايجاد 

بخش هاي R&D، معامله صنعت با اخذ مدرك! 
:فکرميکنیدبرايحلریشهايموضوعو
دغدغهايبهنام»تعاملوارتباطدانشگاهباصنعت
وپروژه«،چهاقداماتيرابایددردستورکارقرار
داد؟کدامیکازدوطرفوظیفهسنگینتريبر

دوشدارندوکدامیکبایدپیشقدمشوند؟
تعامل صنعت و دانشگاه يك وظيفه ملي و فراتر 
شما  است.  فوق  نهادهاي  از  كدام  هر  وظيفه  از 
مي دانيد كه در هر دانشگاهي دفتر ارتباط با صنعت 
نه  نيست.  موفقيت آميز  متاسفانه  ولي  دارد  وجود 
براي صنعت و نه براي دانشگاه. هيچ كس به دانشگاه 
چگونه  نمي گويد  نمي دهد.  كار  نيروي  سفارش 
دانشجويانتان را بر اساس نيازهاي من تربيت كنيد. 

گفت وگو با دكتر بهار فيروزآبادي عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف

هم دانشگاه به صنعت بي اعتماد است
 هم صنعت به دانشگاه

دكتر بهار فيروز آبادي عضو هيات علمي دانشكده مكانيك دانشگاه 
صنعتي شريف است؛ استاد دانشگاهي كه هم با فضاي آكادميك در دانشگاه 
آشناست و هم كم و بيش با آنچه در صنعت مي گذرد. از همين رو هم مرجع 
مناسبي است براي پاسخ گويي به اين پرسش مهم كه اهميت ارتباط با 
مراكز علمي،چه تاثيري در ارائه راه حل مسائل و مشكالت پروژه ها دارد. 
فيروزآبادي در اين گفت وگو به جد، باورمند به تعامل جدي نهاد صنعت با 
دانشگاه است و اينكه: »اگر به تعريف دانشگاه به عنوان نهاد آموزش علوم 

و مهندسي بازگرديم، به نظر من صنعت بايد نيازهاي خود را به دانشگاه 
اعالم كند. سالمت اقتصادي و اعمال قوانين شايد يكي از ضروري ترين 
عوامل در اين رابطه توسط هر دو طرف است. به هرحال آنچه اكنون شاهديم 
بي اعتمادي طرفين به يكديگر است كه محصول تجربه هاي ناموفق گذشته 
بوده است« با او درباره ضرورت ها و كاركردهاي اين تعامل گفت وگويي 

ترتيب داده ايم كه متن كامل آن را در ادامه مي خوانيد...
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 آیا طراحي توربین 
بدون شبیه سازي 

عددي )كه یک كار 
صد درصد تئوري 

است( امکان پذیر 
است. وظیفه 

دانشگاه نیست كه 
تئوري ها را به عمل 
و تجربه تبدیل كند. 

بنگاه هایي باید وجود 
داشته باشند كه این 

تئوري ها را صنعتي 
كنند. شما اگر توجه 
كنید اكثر اساتید ما 

كه در خارج از كشور 
تحصیل كرده اند 

در همان محل 
تحصیلشان مي توانند 
پروژه هاي صنعتي را 
از صنعت اخذ نموده 

و در مدتي معین 
تحویل دهند و نتیجه 

تحقیقات آنها هم 
در آن صنعت به كار 

گرفته شود. اما همان 
استاد كه به ایران 

مي آید مورد بي مهري 
صنعت قرار گرفته 

و همان علمي كه در 
كشورهاي پیشرفته 

باعث افتخارش 
بود اینجا باعث 

سرزنشش
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 اگر به تعریف 
دانشگاه به عنوان 
نهاد آموزش علوم و 
مهندسي بازگردیم، 
به نظر من صنعت 
باید نیازهاي خود 
را به دانشگاه 
اعالم كند. سالمت 
اقتصادي و اعمال 
قوانین شاید یکي از 
ضروري ترین عوامل 
در این رابطه توسط 
هر دو طرف است. 
به هرحال آنچه اكنون 
شاهدیم بي اعتمادي 
طرفین به یکدیگر 
است كه محصول 
تجربه هاي ناموفق 
گذشته بوده است
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نيز برايش راحت تر است كه  از آن طرف صنعت 
تكنولوژي را بخرد تا بسازد. بنابراين بحث پيشقدم 
ملي  نهادي  نيست.  مطرح  هركدام  وظيفه  يا  بودن 
بايد تاسيس شود تا بتواند آينده صنعت را طراحي و 

براساس آن نياز به نيروي متخصص طراحي شود.
:اگرنگاهمانراازگذشته،بهآیندهمعطوف
کنیم،فکرميکنیدنهاددانشگاهچگونهميتواند
درخدمتصنعتبهطوراعموشرکتهایيکه

کارپروژهايميکنند،بهطوراخصباشد؟
 پس اكنون بحث به صورت موردي پيش مي رود. 
يعني اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها با صنايع به 
صورت فردي تعامل داشته باشند. اين همان وضعي 

است كه االن نيز موجود است! 
در پروژهاي و صنعتي کار :فضاي
شرکتهايایران،تاچهمیزانخواستاردخالت
نهادآکادميدرسازوکارهایشاست؟آیافکر
برميگردد نميکنیدبخشيازمشکلبهجایي
بهرهگیري به نیازي هیچ ایراني شرکتهاي که
کارهایشان، انجام در دانشگاه علم و دانش از

نميبینند؟
 بله قبال هم گفتم. صنعتكاران ما اگر بسيار سالم 
هم باشند ترجيح مي دهند تكنولوژي را وارد و نه 
بومي كنند. چون راحت تر است. اين تازه هنگامي 

است كه نهادهاي خارج از صنعت ايجاد فشار نكنند 
و صنعت وامدار سياسيون نباشد و نخواهد به عنوان 
هديه آنها را به خارج از كشور بفرستد. پس نياز به 
افراد بسيار متخصص و نخبه ندارند. به اين ترتيب 
دانشگاه  است.  آمده  پديد  كنوني  معيوب  چرخه 
نخبه هايش را تربيت مي كند با بهترين استانداردهاي 
جهاني، او جايي براي رشد نمي يابد، پس به دنياي 
صنعتي مي رود تا از دانش و تبحرش استفاده شود. 
در نهايت صنعتگر ما تكنولوژي آنها را مي خرد. اگر 
خراب هم شد و درست كار نكرد دوباره از همان ها 

مي خواهد برايش تعمير كنند.
نهاد با ارتباط در فراب ميکنید :فکر
آکادميودانشگاه،بهچهدستاوردهایيرسیده
است؟آیااگراینارتباطدوجانبهنبود،فراب
بهایندستاوردهانميرسید؟نمونههایيازتعامل
خود که را دانشگاه مجموعه با فراب سازنده
جنابعاليهمدرآنحضورداشتهایدرابرایمان

بازگونمایید؟
 پاسخ به اين سوال برايم چندان آسان نيست. به  
هرحال و در مجموع شركت فراب ثابت كرده در پي 
بومي سازي تكنولوژي است و در اين راه از دانشگاه 
كمك گرفته و اتفاقا تعاملش با دانشگاه موفقيت آميز 

بوده است! 

:فکرميکنیدبرايحلریشهايموضوعو
دغدغهايبهنام»تعاملوارتباطدانشگاهباصنعت
وپروژه«،چهاقداماتيرابایددردستورکارقرار
داد؟کدامیکازدوطرفوظیفهسنگینتريبر

دوشدارندوکدامیکبایدپیشقدمشوند؟
نهاد آموزش  به عنوان  به تعريف دانشگاه  اگر   
علوم و مهندسي بازگرديم، به نظر من صنعت بايد 
سالمت  كند.  اعالم  دانشگاه  به  را  خود  نيازهاي 
اقتصادي و اعمال قوانين شايد يكي از ضروري ترين 
است.  طرف  دو  هر  توسط  رابطه  اين  در  عوامل 
به هرحال آنچه اكنون شاهديم بي اعتمادي طرفين 
ناموفق  تجربه هاي  محصول  كه  است  يكديگر  به 

گذشته بوده است. 
:وسخنآخر...

در سال هاي گذشته كه كشور دچار تحريم بود 
متاسفانه به دليل رانتي بودن اقتصاد و به قول عده اي 
فساد سازمان يافته، در بعضي صنايع رابطه صنعت و 
دانشگاه رو به وخامت گذاشت. اما در بعضي ديگر 
چون صنايع دفاعي اين رابطه بسيار رشد كرد. اين 
نشان مي دهد كه هيچ كدام از طرفين لزوما مقصر 
نيست، شرايط  رابطه ضابطه مند  اين  نيستند. چون 
اقتصادي و اجتماعي حاكم بر كشور كيفيت آن را 

تعيين مي كند. 
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 اگر یک شركت 
پیمانکار نیاز داشته 

باشد و یاد گرفته 
باشد كه از دانش، 

ارزش خلق كند و 
نیز یاد گرفته باشد 
كه دانش مورد نیاز 

خود را تولید كند، آن 
وقت در مسیر خلق 
این ارزش و البته از 
طریق واسطه هایي 
مانند مراكز تحقیق 
و توسعه، ظرفیت 
استفاده از مراكز 

علمي وجود خواهد 
داشت. اگر هم یاد 

نگرفته باشد كه 
نهایتا همه چیز به 
یک رابطه صوري 
و بدون عمق ختم 

مي شود

:جنابعاليمدیرارتباطباصنعت،دردانشگاه
صنعتيشریفهستید؛آیااینانتخابوتعییناین
جایگاهشغلي،بدینمعناستکهمجموعهدانشگاه
متبوعشما،بهاینباوررسیدهاستکهصنعتو
تعاملي باهمدر دانشگاهميبایستکهضرورتا

تنگاتنگباشند؟
اينجانب حتما به لزوم اين رابطه اعتقاد و باوري 
قلبي دارم، شاهد آن نيز صرف كردن وقت و انتخاب 
اين موقعيت شغلي به عنوان مدير ارتباط با صنعت 
دانشگاه صنعتي شريف بوده است و البته اگر ساز و كار 
اين رابطه به درستي انتخاب و اجرا شود، حتماً راهگشا 
بوده و خواهد بود. هم اكنون هم ما مثال هاي خوبي از 
ارزش آفريني دانشگاه براي صنعت داشته ايم كه البته 
تبديل به يك استاندارد و رويه نشده است. اما درباره 
نياز صنعت به دانشگاه، ابتدا بايد قبول كنيم كه در 
هزاره جديد، نقش دانش، دارايي هاي فكري و نيروي 
انساني قابل مقايسه با گذشته نيست، ديگر دارايي هاي 
ملموس مانند منابع مالي، تجهيزات و ساختمان-ها 
نقش كليدي در كسب و كار ايفا نمي كنند و مثال هاي 
زيادي از كسب و كارهايي كه با وجود برخورداري 
از اين دارايي ها، نتوانسته اند موفق شوند وجود دارد. 
هم اكنون دانش سهم زيادي در موفقيت يك سازمان 
ايفا مي كند و يك بررسي مختصر از كمپاني هاي موفق 
داخلي و خارجي، نشان مي دهد كه توسعه پايدار و 
بقاي بلندمدت در بازار رقابتي، بدون يك مديريت 
دانش محور محال است. اگر فرض باال را بپذيريم 
كه بسياري از شركت هاي ايراني، به دليل نگاه سنتي در 
پذيرفتن آن مشكل دارند،  به اين نتيجه مي رسيم كه 
نيروي انساني توانمند و  ارزش آفرين )اگر دانشگاه به 
خوبي عمل نمايد(، مي تواند خروجي دانشگاه باشد. 
حتما در ساختار مديريت دانش محور يك شركت كه 
ياد گرفته است از دانش و نيروي انساني توانمند ارزش 

خلق كند، براي آن تقاضا وجود دارد.
:جنابدکتر!چگونهميتوانازدانش،ارزش

خلقکرد؟
همانگونه كه پيش از اين گفتم اگر يك شركت 

پيمانكار نياز داشته باشد و ياد گرفته باشد كه از دانش، 
ارزش خلق كند و نيز ياد گرفته باشد كه دانش مورد 
نياز خود را توليد كند، آن وقت در مسير خلق اين 
ارزش و البته از طريق واسطه هايي مانند مراكز تحقيق 
و توسعه، ظرفيت استفاده از مراكز علمي وجود خواهد 
داشت. اگر هم ياد نگرفته باشد كه نهايتا همه چيز به 
يك رابطه صوري و بدون عمق ختم مي شود. نكته قابل 
توجه آن است كه اين نگاه بايد يك نگاه مديريت ارشد 
سازمان و باور و فرهنگ سازماني آن باشد، وگرنه با 
يك نگاه ساده انگارانه براي پول درآوردن از كوتاه ترين 
مسيرها، هيچ گاه سازمان به سمت توليد دانش ارزش 
آفرين و متعاقب آن استفاده از ظرفيت هاي دانشي مانند 

مراكز علمي نخواهد رفت.
:بهباورشماآیابرمسائلومشکالتپروژه،
ازرهگذرارتباطبادانشگاهميتوانغلبهکرد؟اگر

اینچنیناستچگونه؟
اين سوال خيلي كلي است، در حقيقت از خلق 
دانش تا رفع نياز و ارزش آفريني يك فرآيند و يك 
زنجيره ارزش وجود دارد كه بايد ابتدا يك حلقه اتصال 
مابين توليدكننده دانش و دارنده نياز وجود داشته باشد 
كه بتوان گفت طرفين در يك كار گروهي و مشاركتي 
كه مسئوليت  هاي مشابهي براي حل مساله براي خود 
تعريف كرده اند و هر يك خود را در حل مساله مسئول 
مي داند، دانش مورد نياز توليد شود. قطعا پاسخ هيچ 
نيازي در دانشگاه بدون مشاركت و كار تيمي صنعت، 
وجود ندارد و ما نيازمند يك رابطه اجتماعي و انساني 

و اعتماد اوليه مابين طرفين هستيم.
:بسیاريبراینباورندکهنهادآکادميدر
ایران،درفضایيتئوریکوفرازمینيسیرميکندو
ازهمینروهمنميتواندکمکحاليبرايصنعت
باشد؛اینانبراینباورندکه»تجربه«بسیاربیشاز
»دانشگاه«ميتوانددرحلمسائلپروژههابهیاري
شانبیایدزیرایکبارتئوريهاخواندهشدهاست
واکنونوقتعملاست.شمادراینخصوص

چگونهمياندیشید؟
اينكه دانش توليدي در دانشگاه با دانشي كه مورد 

استفاده و كاربرد صنعت باشد، فاصله دارد شكي نيست، 
اينكه چطور اين اتفاق افتاده هم داليل بسيار زيادي دارد 
كه هم اكنون جاي پرداختن به آن نيست اما دانش به 
صورت مداوم به روز  و دانش جديدي خلق می شود 
تجربه و مسير آكادميك دو مسير خلق دانش هستند و 
لزوماً هر يك به تنهايي نمي تواند دانش مورد نياز باشد، 
بايد ساز و كارهايي وجود داشته باشد كه اين خلق دانش 
در راستاي نياز باشد. اگر اين ساز و كار وجود نداشته 

باشد، هيچ وقت بهبودي اتفاق نخواهد افتاد. 
:جنابدکتر!باارتباطدورادوريکهبافراب
دارید،فکرميکنیددانشوتکنولوژيدرمجموعه
فرابتاچهمیزاناهمیتدارد؟شاخصهاياین

اهمیتبهباورشماچیست؟
فرهنگ سازماني  فراب و  از درون مجموعه  من 
آن اطالع چنداني ندارم اما اگر در سازمان شما دانش 
كاران ارزش و اهميت ويژه دارند، فرهنگ نوآوري و 
باارزش دانستن دارايي هاي فكري به وجود آمده است 
و سازمان شما مي تواند محاسبه كند كه چقدر از دانش 
ارزش خلق كرده است، آن وقت مي توان گفت كه 

دانش و تكنولوژي در سازمان شما اهميت دارد.
:وسخنآخر...

در دانشگاه صنعتي شريف ما مدل هاي متعددي 
براي ارتباط دانشگاه و صنعت طراحي و پياده نموده ايم 
كه شامل برنامه هاي كارآموزي، انعقاد تفاهم نامه هاي 
ايجاد  مشترك،  كارگروه هاي  تشكيل  و  همكاري 
دفاتر همكاري و پژوهشكده  هاي مشترك، برنامه هاي 
برنامه   تجاري سازي،  و  فناوري  برنامه هاي  گرنت، 
مراكز فناوري، تعريف دروس جديد طبق نظر صنعت، 
پروژه هاي  تعريف  كارگاه ها و سمينارهاي مشترك، 
بازديدهاي  درسي، تشكيل كنسرسيوم هاي مشترك، 
از آن جمله اند كه  نامه،  پايان  از  صنعتي و حمايت 
هدف تمام اين مدل ها، ايجاد يك رابطه اجتماعي مابين 
دانشگاه و صنعت است، براي يك رابطه پايدار، ابتدا 
طرفين بايد بر روي مدل هاي همكاري به تفاهم برسند 
و سپس تالش كنند كه اين مدل همكاري تبديل به يك 

رابطه اجتماعي شود.

گفت وگو با مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي شريف

مهم،خلق »ارزش« از »دانش« است
دكتر رضا باقري، مدير دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتي 
شريف است؛ دانشگاهي كه بيش از همه دانشگاه هاي ايران، در 
ارتباطي تنگاتنگ با صنعت است و هم صنعت و هم دانشگاه، از 
ثمرات اين تعامل، تاكنون به خوبي بهره برده اند. او به جد بر اين 
باور است كه دارايي هاي فكري، در زمانه ما، به مراتب ارزشمند تر از 
دارايي هاي مادي است و اينكه :»بايد قبول كنيم كه در هزاره جديد، 
نقش دانش، دارايي هاي فكري و نيروي انساني قابل مقايسه با 
گذشته نيست، ديگر دارايي هاي ملموس مانند منابع مالي، تجهيزات 

و ساختمان ها نقش كليدي در كسب و كار ايفا نمي كنند و مثال هاي 
زيادي از كسب و كارهايي كه با وجود برخورداري از اين دارايي ها، 
نتوانسته اند موفق شوند وجود دارد. هم اكنون دانش سهم زيادي در 
موفقيت يك سازمان ايفا مي كند و يك بررسي مختصر از كمپاني هاي 
موفق داخلي و خارجي، نشان مي دهد كه توسعه پايدار و بقاي 
بلندمدت در بازار رقابتي، بدون يك مديريت دانش محور محال 
است.« با او درباره اهميت ارتباط با مراكز دانشگاهي براي صنعت، 

گفتوگويي ترتيب داده ايم كه در ادامه مي خوانيد...

ده
رون

پ

خــرداد،  تيــر 1393



امروزه علوم مهندسي نيز همچون ساير حوزه ها، از 
توسعه و پيشرفت حوزه علم و دانش بي بهره نبوده 
رشد  شاهد  اخير  سال  در چند  كه  نحوي  به  است 
چشمگير فنا وري هاي مختلف در شاخه هاي گوناگون 
مهندسي مي باشيم. در بسياري از حوزه ها حتي اين 
ابداع  نيز گذشته و به نوآوري و  ارتقاء  از  پيشرفت 
تبديل گشته است. با ورود فناوري هاي نو و ايده هاي 
علمي جديد به بازار، متوليان صنعت مي بايد مراحل به 
روزرساني سازمان خود را به انجام رسانند و در اين 
ميان مي بايد با بسياري از مسائل نيز دست وپنجه نرم 
كنند كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.

- رديابي تكنولوژي جديد
يك شركت پويا و هوشمند همواره مي بايد مترصد 
شكار آخرين تكنولوژي هاي صنعتي باشد چرا كه غير 

 از اين، رقبا گوي سبقت را خواهند ربود.
- ارتباط مهندسي با تكنولوژي جديد

اصلي  قدم  تكنولوژي  يك  كارگيري  به  براي 
شناخت آن است به عبارت ديگر مي بايد يك كاربر 
هوشمند باشيم و شالوده و مباني علمي حاكم بر آن 
تكنولوژي را بشناسيم. در اين حالت است كه مي توانيم 
مزايا و معايب آن را شناسايي كرده در انتخاب ايده هاي 

جديد، شركت متبوع خود را هدايت نمايم.
- امتناع مشتريان و كارفرمايان

در همه كارفرمايان و مشتريان روحيه نوآوري و 
به روز رساني ديده نمي شود. بسياري از آنان ترجيح 
مي دهند تا پروژه خود را با كمترين دردسر و حتي 
با راندمان پايين تر به پايان رسانند. لذا مسير دشواري 
براي جاري ساختن يك تكنولوژي جديد پيش رو 

است. اين مهم وقتي دشوارتر مي گردد كه بنيه علمي 
مشتريان چندان قوي نباشد.

به هر ترتيب در اين موارد مي بايد به نحو مناسبي 
البته عوامل ريسك استفاده از  كارفرما را از مزايا و 
اين تكنولوژي آگاه نمود و تاييد نهايي ايشان را اخذ 
كرد زيرا قطعا نمي توان با پذيرش تمام مسئوليت ها، 
بيشترين تعهدات را متوجه شركت متبوع خود نماييم.

- پياده سازي و اجرا
پاسخ هاي  اخذ  يعني  مسير  انتها رساندن يك  به 
الزم عملي. در اين مرحله است كه مدارك مهندسي 
مصداق واقعي پيدا مي كنند و مي بايد صحت خود را 
به اثبات مي رسانند. هنگامي كه تكنولوژي هاي جديد 
به كار گرفته مي شود، اين بخش دشوارتر است چرا كه 
تجربه كمتري در راه اندازي آن سيستم وجود دارد و 
تحليل رفتارهاي ناشناخته سيستم به هنگام راه اندازي 
نياز به صرف انرژي باال، تمركز و البته مطالعه و تحقيق 

دارد.
حال چه بايد كرد؟ قطعا براي حضور در بازار و 
پيشرفت چاره اي جز پشت سر گذاشتن موفق مراحل 

فوق نيست. اين مهم نياز به سه ركن اصلي دارد: 
- مديريت و سياست گذاري صحيح 

- تامين منابع علمي الزم
- تامين عوامل اجرايي و ساخت

اصلي  متوليان  از  يكي  عنوان  به  فراب  شركت 
تنوع  نمي باشد  دور  امور  اين  از  نيز  كشور  صنعت 
كارفرمايان و درگيري با پروژه هاي حوزه هاي مختلف 
صنعتي از نقاط قوت فراب است. اين تنوع مشتريان دو 

نياز اصلي را در مجموعه مطرح مي كند: 

الف- پوشش نيازها و تطبيق با تنوع كاري 
ب- نوع آوري و استفاده از تكنولوژي جديد در هر 

يك از اين حوزه ها
 به برخي از اين تكنولوژي هاي نو كه مرتبط با 

پروژه هاي فراب هستند، مي توان اشاره نمود.
- طراحي و اجراي نيروگاه هاي دور متغير و استفاده 

از ماشين هاي القايي در حوزه نيروگاه هاي آبي 
- طراحي و ساخت سيستم هاي تحريك ژنراتور و 

تحقق حلقه هاي كنترل ولتاژ و كنترل توان راكتيو
زمين  و  بادي  نيروگاه هاي  اجرايي  و  طراحي   -

گرمايي در حوزه انرژي هاي نو
- استفاده از سيستم هاي مدرن حفاظت، DCS و 

كنترلي به جاي سيستم هاي قديمي در پستها
- استفاده از سيستم هاي مدرن حفاظت، DCS و 

كنترلي در صنايع ريلي
- صحه گذاري طراحي بر اساس شبيه سازي هاي 

انجام شده با آخرين نرم افزارهاي تخصصي
- ورود به حوزه هاي طراحي جديد مانند طراحي 

توربين، گاورنر و ژنراتور
-  تدوين نرم افزار هاي شبيه ساز خاص مانند شبيه 

ساز مترو و قطار برقي
- حضور و ارائه تكنولوژي در طرح هايي كه براي 
كنتورهاي  مانند  كشور جاري شده اند  در  بار  اولين 

هوشمند
ارائه  با  پروژه ها  اجرايي  مشكالت  حل   -
طراحي هاي خاص مانند طراحي و ساخت روبات 

نصاب در شفت سياه بيشه
بسياري از حوزه هاي مذكور هم اكنون در فراب 
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در همه كارفرمایان 
و مشتریان روحیه 
نوآوري و به 
روز رساني دیده 
نمي شود. بسیاري 
از آنان ترجیح 
مي دهند تا پروژه 
خود را با كمترین 
دردسر و حتي با 
راندمان پایین تر به 
پایان رسانند. لذا 
مسیر دشواري براي 
جاري ساختن یک 
تکنولوژي جدید 
پیش رو است. این 
مهم وقتي دشوارتر 
مي گردد كه بنیه 
علمي مشتریان 
چندان قوي نباشد.

علي قپاندار كاشاني

درباره انتظارات متقابل صنعت و دانشگاه
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فعال مي باشند و توسط معاونت مهندسي پيگيري و 
دنبال مي شوند. در برخي از اين حوزه ها، فعاليت هاي 
از  ديگر  بعضي  و  است  شده  انجام  خوبي  و  موثر 
آنها موضوعات جوان تري هستند. عموما اولويت با 
مواردي است كه در پروژه هاي در حال اجراكاربرد 

داشته باشند.
مهندسي  معاونت  در  نو  مباحث  اين  پيشرفت 
توسط مهم ترين ركن آن يعني كارشناسان فني صورت 
مي پذيرد. همكاران دلسوزي كه در كنار ارائه خدمات 
به پروژه هاي جاري به نوعي بار ارتقاء علمي و فني 

شركت را نيز به دوش مي كشند.
اين همكاران كه عمدتا از مدارج باالي دانشگاهي 
برخوردارند در تيم هاي كاري شركت نموده و تشكيل 
حوزه  هر  در  را  خاصي  تخصصي  گروه هاي  كار 
مي دهند. هر يك از نفرات وظيفه تحقيقاتي مشخصي 
را دنبال مي نمايد و نتيجه كار در كار گروه صحه گذاري 
مي گردد. در اين كارگروه ها معموال مديران مهندسي 
به  را  خود  تجربه  و  ودانش  مي كنند  مشاركت  نيز 

اشتراك مي گذارند.  اما اين كافي نيست ... 
هنگامي كه يك تكنولوژي جديد مي خواهد در 
طراحي استفاده شود يا يك طراحي مي خواهد بومي 
با پيشرفت كار  شود، مراحل مختلفي طي مي شود. 
نقاط مبهم و عالمت هاي سوال ظاهر مي شوند نقاط 
مبهمي و سواالتي كه برخي از آنها بسيار تخصصي 
و خاص هستند و در برخي ديگر نياز به استفاده از 
تجربه هاي موجود مي باشد. در اينجاست كه ضرورت 

اخذ مشاوره علمي از منابع معتبر خودنمايي مي كند
اين منابع به دو شكل قابل تعريف مي باشند: 

الف- شركت هاي مشاور صاحب تجربه )عمدتا 
خارجي( 

ب- دانشگاه ها 
معاونت مهندسي هر دو مسير را در دست دارد. هر 
يك از اين روشها داراي مزايا و معايب خاص خود 
مي باشند. استفاده از مشاوران خارجي سريع تر است و 
نتايج را زودتر ارائه مي كند، اما در اين روش دانش و 

تجربه ممكن است به طور كامل منتقل نشود.
استفاده از دانشگاه ها و مراكز علمي اگر چه داراي 
اينرسي و مسائل خاص خود هست اما مطمئن تر بوده 
مي كند.  منتقل  به مجموعه  را  بيشتري  علمي  بار  و 
همكاري با دانشگاهيان گاهي فردي و گاه از طريق 

معاونت پژوهشي آنان بوده است.
در بسياري از موارد دوره هاي آموزشي جديد از 
كه  مي شود  درخواست  دانشگاهي  محترم  مدرسان 
البته اين نوع ارائه خدمات بيشتر آموزشي است و نه 

پژوهشي .
مدل مفيد و كاربردي براي اين موضوع مشاركت 
اين مراكز در پروژه هاست اين مشاركت مي تواند در 
حوزه طراحي يا حتي ساخت باشد. استفاده از اعتبار 
علمي دانشگاه ها خود نقطه قوتي براي اخذ رضايت 
اين  تاييد  نيز مي باشد و مراحل  تاييد كارفرمايان  و 

طراحي ها را ساده مي سازد.
به منظور تشكيل يك ارتباط موفق بين فراب و 
دانشگاه و رسيدن به نتايج كاربردي مطلوب روند زير 

ميبايد مد نظر قرار گيرد: 
- شناخت ظرفيت ها و توانايي علمي دانشگاهي 
كشور به دور از توجه صرف به شهرت دانشگاه ها 

و نفرات 
- جهت دهي و هدايت اين پتانسيل باال به سمت 

پوشش نيازهاي صنعتي كشور
تطبيق  ايجاد  منظور  به  دانشگاهيان  آموزش   -
انتقال مالحظات، مسئوليت ها و  كاري با صنعت و 

حساسيت هاي انجام يك پروژه واقعي به ايشان 
به  پروژه ها  از  بسياري  كشور  سطح  در  امروزه 
شرط طراحي و ساخت در داخل واگذار مي گردند 
و شركت هاي پيمانكار مي بايد يا از جمله شركت هاي 
دانش بنيان باشند يا پروژه را با مشاركت دانشگاه ها 
پيش ببرند. يكي از اين پروژه ها نيروگاه آبي زيوكه 
مي باشد. اين پروژه كه هم اكنون بين فراب و شركت 
مذاكره  دست  در  ايران  نيروي  آب  منابع  توسعه 
امر  در  دانشگاه ها  مشاركت  به  مشروط  مي باشد، 
طراحي وحتي ساخت، قابل واگذاري خواهد بود لذا 
هم اكنون با تنظيم موافقت نامه هاي بين دانشگاه هاي 
شريف، اصفهان، و شاهرود در حال تعريف ساختار 
طراحي و اجرايي پروژه مي باشيم در اين پروژه برخي 
از آناليزها كه نيازمند صرف وقت بيشتر و دانش تئوري 
خاص مي باشند به دانشگاه ها واگذار شده است در 
اين پروژه طراحي توربين با شركت توبا و بازنگري 
طراحي به دانشگاه اصفهان واگذار شده است همچنين 
با فراب  اوليه ژنراتور  طراحي اصلي و شبيه سازي 
خواهد بود و دانشگاه وظيفه انجام FEMسه بعدي 
ژنراتور و طراحي قسمتهاي خاصي از ماشين مانند 
Overhung ها را بر عهده دارد. از جمله حوزه هاي 
ديگري كه هم اكنون مي تواند بين فراب و دانشگاه ها 
جاري گردد، تدوين نرم افزار شبيه ساز حركت قطار 
در پروژه هاي ريلي است. در پروژه هاي ريلي اعم 
از مترو ها يا قطار برقي اولين و مهم ترين قدم شبيه 
سازي حركت قطارها و استخراج ميزان مصرف آنها 
ترافيك خط، سرعت، مشخصات مسير  بر حسب 
و تعداد ايستگاه ها است. پس از پشت سرگذاشتن 
اين مرحله است كه مي توان ساير مراحل طراحي 
را پيش برد. متاسفانه هم اكنون اين نرم افزارها در 
و  است  خارجي  مشاوران  و  شركت ها  انحصار 
فراب مجبور به صرف هزينه و زمان زياد براي عقد 
قرارداد و استخراج نتايج شبيه سازي از آنان مي باشد. 
با توجه به تعريف متعدد پروژه هاي ريلي، دانشگاه ها 
به  نسبت  پژوهشي  طرح هاي  تعريف  با  مي توانند 
توليد اين شبيه سازها اقدام نمايند. در اين خصوص 
مذاكراتي با دانشگاه شريف صورت پذيرفت ليكن 
با توجه به تعليق پروژه متناظر پيگيري الزم صورت 
نپذيرفت.اين امر در خصوص نرم افزار هاي شبيه ساز 

ناوگان نيز مصداق دارد.
دانشگاه ها  با  همكاري  در  اساسي  و  مهم  نكته 
با  و  مفيد  علمي  ظرفيت هاي  شناسايي  و  رديابي 
انرژي الزم مي باشد بديهي است تنها حسن نام و 
را  الزم  كفايت  مرتبط  مدرس  يا  دانشگاه  شهرت 

نخواهد داشت.
حوزه  مي توان  كه  ديگري  مهم  موارد  از  يكي 
فعاليت فراب و دانشگاه ها را تعريف كرد، همكاري 
عيب يابي  يا  نگهداري  و  تعمير  امور  در  ايشان  با 
تجهيزات مي باشد. اگر چه فراب هم اكنون داراي 
سابقه ارزنده اي در خصوص نگهداري و عيب يابي 
زمينه  اين  در  عمال  و  مي باشد  نيروگاه  تجهيزات 
مستقل از پيمانكاران خودكفاست، اما در برخي از 
ناشناخته  يا مشكل  و  منشا عيب  كه  موارد خاص 
مي باشد و مي بايد فرآيند عيب يابي صورت پذيرد 
هر  شود.  بهرمند  دانشگاه ها  كمك  از  مي تواند 
روزه صدها تحقيق و مقاله در خصوص شناسايي 
منتشر  علمي  معتبر  نشريات  در  تجهيزات  عيوب 
مي شود كه مي توان بر مبناي اين نظريه ها، روش ها 
استخراج  را  عيب يابي  اجرايي  دستوالعمل هاي  و 
به همكاري  مي توان  اين جمله همكاري  از  نمود. 
بهره برداري  محترم  شركت  و  مهندسي  معاونت 
فراب با دانشگاه در عيب يابي واحد 2 نيروگاه شهيد 
رجايي اشاره نمود. طراحي و ساخت توربين هاي باد 
مدت زماني است كه در هدف گذاري هاي شركت 
نيز  بااليي  تنوع  از  كه  تجهيز  اين  است  قرارگرفته 
بين  همكاري  براي  مناسبي  بستر  است  برخوردار 
طراحي  قطعا  بود.  خواهد  دانشگاهيان  و  فراب 
به  نياز  ساخت  نقشه هاي  استخراج  و  تفضيلي 
پيش نياز هاي خاصي دارد كه مي تواند از منابع علمي 
پروژه هاي  در  اكنون  هم  شود.  تامين  كشور  داخل 
فراب دو تجربه موفق همكاري با دانشگاه شريف 
خودنمايي مي كند. يكي طراحي و ساخت گاورنر 
ربات  ساخت  و  طراحي  ديگري  و  آزاد  نيروگاه 
با  كه  موضوع  دو  اين  سياه بيشه،  نيروگاه  نصاب 
فراب  حمايت  با  و  دورعلي  دكتر  آقاي  محوريت 
اعتماد موفق  بيانگر  طراحي و ساخته شده اند عمال 
صنعت به دانشگاه مي باشند. طراحي و ساخت گاورنر 
آبي براي اولين بار در كشور صورت گرفته است. اين 
تجهيز نقش كليدي در حلقه هاي كنترلي سرعت و توان 
در نيروگاه ايفا مي نمايد و بومي سازي آن از ارزش 
بسيار بااليي برخوردار است. ربات نصاب در سياه بيشه 
نيز با توجه به شرايط بسيار مشكل نصب پنستاك در 
اين پروژه، يك تجربه مهم ديگر همكاري دو جانبه 
محسوب مي گردد. اميد است با به كارگيري صحيح و 
جهت دار اين ظرفيت عظيم داخلي شاهد كاهش خريد 
از خارج، بهينه شدن طرح ها از نقطه نظر مهندسي و 
اقتصادي، تسريع در رفع عيوب تجهيزات و افزايش 

قدرت رقابت علمي با ساير رقبا باشيم.
*مدیرمهندسيبرقشرکتفراب
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هم اكنون در 
پروژه هاي فراب 
دو تجربه موفق 

همکاري با دانشگاه 
شریف خودنمایي 

مي كند. یکي 
طراحي و ساخت 

گاورنر نیروگاه آزاد 
و دیگري طراحي و 

ساخت ربات نصاب 
نیروگاه سیاه بیشه، 

این دو موضوع كه با 
محوریت آقاي دكتر 
دورعلي و با حمایت 

فراب طراحي و 
ساخته شده اند عمال 
بیانگر اعتماد موفق 
صنعت به دانشگاه 

مي باشند
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که دارید فعالیت دانشگاهي در :جنابعالي
عنوان»علموصنعت«رایدكميکشد؛دومقولهاي
کهدرطولاینسالها،هموارهنوعتعاملوارتباط
آنهابایکدیگر،محلسوالوابهامبودهاست.آیا
بهباورشماارتباطایندومقوله،همالزماستو
همضروري؟نیازصنعتبهدانشگاهودانشگاهبه

صنعتازنظرشماچیست؟
در شرايط رقابتی، يك تعامل و ارتباط دو طرفه الزم 
و ضروری بين صنعت و دانشگاه وجود دارد و هر دو 
نهاد جهت تعالی به يكديگر نياز دارند. صنعت جهت 
دستيابی هرچه بيشتر به مزايای رقابتی، افزايش خالقيت 
و بهبود بهره وری و كيفيت به دانشگاه نياز دارد. از طرف 
ديگر، با يك نگاه فرآيندنگر ميتوان گفت صنعت به 
نوعی مشتری دانشگاه محسوب می شود. بديهی است 
رضايتمندی  حداكثر  به  دستيابی  دانشگاه جهت  كه 
مشتری خود نياز به برقراری تعامل و ارتباط مناسب 

در  زمانی  دانشگاه  ديگر،  عبارت  به  دارد.  با صنعت 
مسير توسعه و پويايی قرار می گيرد كه قادر باشد دانش 
خود را در صنايع متجلی نمايد. بنابراين، می توان گفت 
ارتباط دو سويه و تعاملی بين دانشگاه و صنعت كامال 
ضروری و الزم به نظر می رسد همان گونه كه تجربه 

موفق كشورهای صنعتی نيز گواه اين ادعا است.
:فکرميکنیددراینکهارتباطوتعاملنهاد
بانهادصنعت،کمترازآنچیزياست دانشگاه
کهبایدباشد،کدامنهادبیشترمقصراست؟یعنيدر
ریشهیابيچرایياینتعاملضعیف،بیشتربهکدام

سويگودميتوانرسید؟
به اعتقاد من هم دانشگاه و هم صنعت نسبت به 
ايجاد رابطه و تعامل قوی تر مسئول هستند. از سويی، در 
بسياری از موارد ديده می شود كه صنعت با عدم اعتماد 
به دانشگاه خود را از پويايی و فرصت های بهره وری 
بيشتر محروم ساخته است. از سوی ديگر، ناكارآمدی 

دانشگاه در حل مسائل صنعت بر اين بی اعتمادی دامن 
زده و سبب تنزل جايگاه آن شده است. لذا، در مجموع 
هر دو نهاد به سهم خود در اين ارتباط و تعامل نقش 
دارند. دولت نيز در سطح كالن می تواند با سياست های 
صحيح خود نقش قابل توجهی در بهبود تعامل صنعت 
و دانشگاه داشته باشد. البته فكر می كنم بهتر باشد به 

جای تمركز بر مقصر به دنبال راهكار الزم باشيم.
:بسیاريبراینباورندکهنهادآکادميدر
ایران،درفضایيتئوریکوفرازمینيسیرميکندو
ازهمینروهمنميتواندکمکحاليبرايصنعت
باشد؛اینانبراینباورندکه»تجربه«بسیاربیشاز
»دانشگاه«ميتوانددرحلمسائلپروژههابهیاري
شانبیایدزیرایکبارتئوريهاخواندهشدهاست
واکنونوقتعملاست.شمادراینخصوص

چگونهمياندیشید؟
ورود  متعددی  موارد  در  بپذيريم  بايد  متاسفانه 

در گفت وگو با مدير دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علم و صنعت ايران مطرح شد

ارزش های دانشگاه را نفی نكنيم

دفتر  مدير  جبارزاده  آرمين  دكتر 
استاديار  و  درخشان   استعدادهای 
دانشگاه علم و صنعت ايران است؛دفتري 
كه وظيفه و كاركردش جذب و معرفي 
دانشگاهي  در  درخشان  استعدادهاي 
را  است كه عنوان »علم« و »صنعت« 
يدک مي كشد و علي االصول مي بايست 
كه دنبال تعامل و ارتباط متقابل نهاد 
صنعت با نهاد دانشگاه باشد. او بر اين 
باور است كه در كنار موانع مختلفي كه 
براي تعامل اين دو نهاد وجود دارد،عامل 
دولتي بودن بسياري از شركت ها، يك 
مانع بزرگ است:» يكی از مهم ترين موانع 
تعامل بين دانشگاه و صنعت آن است كه 
اين دو نهاد كمتر به يكديگر احساس نياز 
می كنند. به عنوان مثال، با توجه به اين كه 
شركت های ما عموما دولتی هستند و از 
طرف دولت تحت حمايت قرار می گيرند، 
نياز به نوآوری و امور علمی دانشگاه را 
كمتر احساس می كنند. لذا، تسريع در امر 
خصوصی سازی، تقاضا محور نمودن 
صنايع و افزايش فضای رقابتی در كشور 
در بهبود تعامل دانشگاه و صنعت بسيار 
تاثيرگذار خواهد بود.«.با او درباره تعامل 
دانشگاه و صنعت و چرايي اين تعامل 
گفت وگويي ترتيب داده ايم كه متن كامل 

آن را در ادامه مي خوانيد...
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به اعتقاد من هم 
دانشگاه و هم صنعت 
نسبت به ایجاد 
رابطه و تعامل قوی تر 
مسئول هستند. از 
سویی، در بسیاری از 
موارد دیده می شود 
كه صنعت با عدم 
اعتماد به دانشگاه 
خود را از پویایی و 
فرصت های بهره وری 
بیشتر محروم ساخته 
است. از سوی دیگر، 
ناكارآمدی دانشگاه در 
حل مسائل صنعت بر 
این بی اعتمادی دامن 
زده و سبب تنزل 
جایگاه آن شده است
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اين نهاد آكادمی در طرح های صنعتی كشور چندان 
موفقيت آميز نبوده است. همچنين، نمی توان انكار كرد 
كه برخی از آموخته های دانشگاه در فضايی تئوريك 
شكل می گيرند. اما عميقا اعتقاد دارم به هيچ وجه 
نمی توان ارزش های دانش آموخته های دانشگاه را نفی 
كرد، همان گونه كه نمی توان جايگاه رفيع تجربه را 
در ترقی و توسعه ناديده گرفت. اگرچه ممكن است 
كليشه ای به نظر برسد، اما معتقدم تجربه و دانش تنها 
توامان و در كنار هم می توانند در بلندمدت رهگشا 
باشند و عدم توجه به هر يك می تواند سبب ناكارايی 
شود. نحوه عملكرد سازمان های موفق دنيا نيز لزوم 
توجه به اين دو عنصر مهم را نشان می دهد. به عنوان 
قابل  بودجه  معموال  جهانی،  معتبر  برند های  مثال 
توجهی را صرف تحقيق و توسعه می كنند. بودجه 
ساليانه تحقيق و توسعه شركت تويوتا بالغ بر ميلياردها 
خودروسازان  فروش  كل  از  نظر  به  كه  است  دالر 
تحقيقات  اين  از  برخی  می رود.  فراتر  كشور 
تئوری های  اول  نگاه  در  جهانی  موفق  شركت های 
فرازمينی، عجيب و حتی خنده دار به نظر می رسند. به 
عنوان مثال، شركت فورد مدتی در حال تحقيق است 
كه چگونه محصوالت جانبی سس گوجه فرنگی را 

می توان برای ساخت مواد كامپوزيتی به كار برد تا 
از آنها برای ساخت قطعات داخلی يا باك سوخت 
خودرو با هدف كاهش اثرات مخرب محيط زيستی 
استفاده نمود! اگرچه اين مورد در نگاه اول خنده دار 
به نظر می رسد، اما می تواند در آينده تبديل به يك 

مزيت رقابتی شود. 
:فکرميکنیدبرايحلریشهايموضوعو
دغدغهايبهنام»تعاملوارتباطدانشگاهباصنعت«،
چهاقداماتيرابایددردستورکارقرارداد؟کدام
یکازدوطرفوظیفهسنگینتريبردوشدارندو

کدامیکبایدپیشقدمشوند؟
اين موضوع يك امر حساس و حياتی است كه 
از  يكی  دارد.  اساسی  و  بنيادی  راهكارهای  به  نياز 
مهم ترين موانع تعامل بين دانشگاه و صنعت آن است 
كه اين دو نهاد كمتر به يكديگر احساس نياز می كنند. 
به عنوان مثال، با توجه به اين كه شركت های ما عموما 
دولتی هستند و از طرف دولت تحت حمايت قرار 
می گيرند، نياز به نوآوری و امور علمی دانشگاه را 
كمتر احساس می كنند. لذا، تسريع در امر خصوصی 
سازی، تقاضا محور نمودن صنايع و افزايش فضای 
رقابتی در كشور در بهبود تعامل دانشگاه و صنعت 

بسيار تاثيرگذار خواهد بود. همچنين، حذف قيد و 
ها(،  دانشگاه  در  بازی ها  كاغذ  )مانند  زائد  بند های 
ايجاد سازوكارهای مناسب جهت ترغيب دانشگاهيان 
به حضور در صنعت )مانند ارائه امتيازات و تسهيالت 
ويژه(، بازنگری در محتوای آموزشی دانشگاه ها )به 
با  دانشگاه  آموخته های  بيشتر  هرچه  تطابق  منظور 
نياز صنعت( و فراهم ساختن ساختارهای زير بنايی 
)مانند پارك های فناوری، مراكز رشد و ...( می توانند 
روابط صنعت و دانشگاه را بهبود بخشند. تغيير تفكر 
كم اعتمادی دانشگاه به صنعت و به صورت متقابل 
صنعت به دانشگاه در بهبود تعامل اين دو نهاد نيز 
می تواند بسيار موثر باشد. از يك سو به نظر می رسد 
صنعت می بايست انتظار حل يك شبه مشكالت از 
سوی دانشگاه را تعديل نمايد و از سوی ديگر الزم 
است دانشگاه مقتضيات صنعت )نظير لزوم زود بازده 
بودن ايده ها با توجه به حيات اقتصادی، منطقی بودن 
دستمزد ها و ...( را بهتر درك كند. بنابراين، می توان 
نتيجه گرفت صنعت و دانشگاه توامان در تعامل و 
ارتباط هر چه بيشتر می بايست پيش قدم شوند. در 
اين مسير دولت با سياست های مناسب خود می تواند 

نقش قابل توجهی داشته باشد.
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بودجه سالیانه 
تحقیق و توسعه 

شركت تویوتا 
بالغ بر میلیاردها 
دالر است كه به 

نظر از كل فروش 
خودروسازان كشور 
فراتر می رود. برخی 

از این تحقیقات 
شركت های موفق 

جهانی در نگاه اول 
تئوری های فرازمینی، 
عجیب و حتی خنده 
دار به نظر می رسند. 

به عنوان مثال، 
شركت فورد مدتی 

در حال تحقیق است 
كه چگونه محصوالت 

جانبی سس گوجه 
فرنگی را می توان 
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كامپوزیتی به كار 

برد تا از آنها برای 
ساخت قطعات 
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هدف كاهش اثرات 
مخرب محیط زیستی 
استفاده نمود! اگرچه 

این مورد در نگاه 
اول خنده دار به نظر 

می رسد، اما می تواند 
در آینده تبدیل به 
یک مزیت رقابتی 

شود
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براي مدیریت مصرف 
آب در یک حوزه ي 
شهري كنترل بر فشار 
آب شبکه و توانایي 
مدیریت بر فشار 
شبکه به گونه اي كه 
توزیع فشار شبکه 
تا حد امکان متعادل 
باشد، امري ضروري 
است. از طرفي 
وجود ناهمواري هاي 
سطح زمین بر توزیع 
فشار در شبکه تاثیر 
مي گذارد. براي مقابله 
با تغییرات فشار 
ناشي از ناهمواري ها 
روش ها و ابزار 
مختلفي وجود دارد
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طراحي و ساخت پيکو توربين آبي 
براي استفاده در شيرهاي فشار شکن و مديريت مصرف آب شرب

با توجه به وضعيت كشور ايران از نظر قرارگيري بر روي كمربند خشك 
جهان، تامين آب شرب سالم به عنوان يكي از مهم ترين نيازهاي حيات بشري، 
نقش ويژه اي را ايفا مي كند. از اين رو آگاهي از وضعيت فشار شبكه به عنوان 
عامل تعيين كننده  در مديريت مصرف مشتركان آب شرب، از اهميت بااليي 
برخوردار است.  در مطالعه حاضر، براي تامين توان كنترلر شير هاي فشار 
شكن، يك توربين آبي بسيار كوچك طراحي و ساخته شد و در محل واقعي 
مورد آزمايش قرار گرفت. كاربرد توربين در اينجا، تامين توان دستگاه هاي 
كنترلر با استفاده از توان آبي موجود در محل شيرهاي فشار شكن است. 

اين امر امكان كنترل دايمي شير ها را فراهم كرده و نقش مهمي در مديريت 
مصرف آب شرب دارد. نتايج نشان مي دهد كه در بخش بزرگي از شيرهاي 
نصب شده مي توان با نصب دستگاه پيكو توربين عالوه بر كاهش هزينه ها 
در طوالني مدت، كنترل دقيق تري بر وضعيت فشار شبكه داشت. در ادامه 
يك نمونه پيكو توربين آبي طراحي و ساخته و در يك اتاقك شير فشار شكن 
نصب گرديد و توانست شرايط و اهداف مورد نظر را به خوبي برآورده 
نمايد. واژه هاي كليدي:   مديريت مصرف، آب شرب، توربين كوچك، كنترلر 

شير فشار شكن

قرار داشتن كشور ايران در كمربند خشك جهان از يك سو و عدم مديريت 
تامين آب  از سويي ديگر، مساله  با رشد جمعيت  منابع آب همزمان  صحيح 
در حوزه هاي مختلف مصرف را به يك چالش جدي در كشور تبديل نموده 
است. اهميت اين مساله تا جايي است كه نه تنها از آن به عنوان يك مشكل كه 
به عنوان يك بحران نام برده مي شود. در ميان تمامي حوزه هاي مصرف آب، 
بخش آب شرب به واسطه  ارتباط مستقيم با مردم، اهميت ويژه اي در اجتماع و 

بهداشت داراست.
آمارهاي مصرف آب در كشور ايران نشان مي دهد كه مصرف سرانه آب در 
ايران در بخش خانگي حدود سه برابر سرانه مصرف در كشورهاي توسعه يافته 

است )وزير نيرو 1388(.

براي مديريت مصرف آب در يك حوزه ي شهري كنترل بر فشار آب شبكه 
و توانايي مديريت بر فشار شبكه به گونه اي كه توزيع فشار شبكه تا حد امكان 
متعادل باشد، امري ضروري است. از طرفي وجود ناهمواري هاي سطح زمين 
بر توزيع فشار در شبكه تاثير مي گذارد. براي مقابله با تغييرات فشار ناشي از 
ناهمواري ها روش ها و ابزار مختلفي وجود دارد. از جمله اين روش ها مي توان 
به استفاده از پمپ براي افزايش فشار بخش هاي پايين شبكه و شيرهاي فشار 

شكن اشاره نمود.
عملكرد شيرهاي فشار شكن به اين صورت است كه با تغيير سطح مقطع 
لوله در محل شير و ايجاد افت فشار ميزان جريان را تنظيم مي كند. اين مساله 
به خصوص مواقعي كه ميزان مصرف در بخش فشار باالي شبكه افزايش مي يابد 
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در كنار محور اصلي 
توسعه توربین هاي 

هیدرولیکي 
بهره برداري 

از نیروگاه هاي 
كوچک در اطراف 
پروژه هاي بزرگ 
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به توربین هاي 

استفاده شده در 
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م و كمبود دبي آب در شبكه وجود دارد، اهميت مي يابد.
بنابراين وجود شيرهاي فشار شكن در هر سيستم لوله كشي آب شهري امري 
اجتناب ناپذير است. نكته اي كه پس از نصب شيرها روي خطوط لوله باقي 
مي ماند، تنظيم و كنترل شيرهاست. اين كار براي تغييرات مورد نياز در فصول 

مختلف سال و مديريت مصرف بين مشتركان ضروري است.
دستگاه هاي  فشار شكن،  شير  اتاقك  هر  در  فشار  تغييرات  از  اطالع  براي 
ثبات داده   )الگر(   نصب مي شوند. اين دستگاه ها نقش سنسورهاي فشار را 
بر عهده دارند و با ثبت مشخصات جريان در محل و ثبت آن، امكان بررسي را 
به كارشناسان مي دهد. عالوه بر اين معموال اين دستگاه ها به سامانه پيام رسان 
مجهز بوده و اطالعات فشار را به مركز كنترل ارسال مي كند و از حضور فيزيكي 

تكنيسين ها در محل جلوگيري مي شود.
نكته ي مهم در مورد اين دستگاه ها محل نصب آنها است كه در اتاقك هاي 
فشار شكن مي باشد. در اين اتاقك ها دسترسي به برق شهري بسيار مشكل بوده 
و در برخي موارد غير ممكن است. از اين رو براي تامين توان اين دستگاه ها 
از باتري استفاده مي شود. مشكل اصلي استفاده از باتري عالوه بر هزينه باال، 
مربوط به تخليه زود هنگام باتري در صورت استفاده مداوم است و به همين 
خاطر معموال تعداد دفعات داده برداري از شير ها محدود به يك بار در شبانه روز 
مي شود. به منظور غلبه بر اين مشكالت، به ساخت دستگاه هايي براي تامين توان 
دستگاه هاي كنترل از پتانسيل آبي موجود اقدام نموده اند. اين دستگاه ها عالوه 
بر حذف هزينه ي باتري، امكان داده گيري بصورت برخط )Online( را فراهم 
مي نمايد. بطور كلي توربين هاي آبي را بر اساس توان توليدي بصورت جدول 

1 تقسيم بندي مي كنند:  

به  دستيابي  با  بيستم  قرن  در طول  انرژي  منابع  از  بهره برداري  تكنيك هاي 
قابل توجهي  از پيشرفت هاي  آبي،  از جمله توربين  تجهيزات مدرن مهندسي 
بهره برده اند. در اين پروژه هاي عظيم معموال از سه نوع توربين، توربين پلتون
)Pelton( در ارتفاع ريزش باال، توربين فرانسيس )Francis( در ارتفاع ريزش 

متوسط و توربين كاپالن در ارتفاع ريزش پايين استفاده مي شود. 
در كنار محور اصلي توسعه توربين هاي هيدروليكي بهره برداري از نيروگاه هاي 
داراي  كه  شده  كار  توسعه  به  منجر  بزرگ  پروژه هاي  اطراف  در  كوچك 
ويژگي هاي خاصي است. يكي از اين ويژگي ها استفاده از توربين هاي متفاوت 
نسبت به توربين هاي استفاده شده در نيروگاه هاي بزرگ  است. به عنوان مثال 
محدوديت هاي هزينه اي و استاندارد هاي پايين عملكرد، باعث نامناسب بودن 
استفاده از توربين كاپالن در مراكز كوچك مي شود؛ كه با توربين هاي پره ثابت 
جايگزين مي شود. درحال حاضر با توسعه فناوري، ديگر نيروگاه هاي كوچك به 
عنوان يك الگوي نقاشي كوچك از نيروگاه هاي بزرگ تلقي نمي گردند، بلكه 
به فناوري بسيار پيشرفته مناسبي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه 

تبديل شده اند. 
از عمده ترين مزاياي نيروگاه هاي كوچك آبي مي توان به مناسب بودن اين 
و  محلي  مصالح  از  كامل  استفاده  با  غير متمركز  توسعه  راستاي  در  نيروگاه ها 
فناوري مناسب، پايين بودن خطر سرمايه گذاري در تأسيس آنها، هزينه هاي پايين 

بهره برداري، نگهداري آسان و قابليت اعتماد در تأمين نيرو در اين نيروگاه ها، 
تأثيرات منفي زيست محيطي جزيي حين ساخت همراه با تأثيرات مثبت زيست 
محيطي پس از ساخت نيروگاه هاي كوچك و مزاياي آشكار اجتماعي در توسعه 
اقتصاد محلي و پيشرفت و توسعه زندگي مادي و معنوي ساكنين محلي اشاره 

كرد )شمسايي 1383(.
كاربرد مورد نظر در اين مطالعه تامين توان مورد نياز دستگاه هاي كنترل بوده 
كه در محدوده بين 1 تا 12 وات قرار مي گيرد و با كمك پيكو توربين هاي آبي 

قابل پوشش است.
كاربردهاي متنوعي جهت بكارگيري پيكو توربين هاي آبي وجود دارد. براي 
نمونه مي توان به طراحي توربين جهت بهره گيري از خطوط لوله اشاره نمود   
)چن و همكاران 2013، زينودين و همكاران 2009(. نوع ديگري از توربين هاي 
دانشگاه  محققان  توسط  توراب،  آزاد  جريان  توربين  عنوان  تحت  پايين  توان 

صنعتي اصفهان مورد بررسي قرار گرفته است   )ياسر مهرانفر 1387(.
استان  فاضالب  و  آب  سازمان  از  نويسندگان  دريافتي  اطالعات  اساس  بر 
تهران، حدود 670 شير فشار شكن در سطح شهر تهران وجود دارد كه از اين 
دارند.  قرار  تهران  يك   1 منطقه  فاضالب  و  آب  در شركت  عدد  تعداد 230 
بواسطه ي اهميت مديريت مصرف در شهر پر مصرفي مانند تهران، نصب سيستم 

كنترل و به تبع آن توربين بر روي تمامي اين شير ها الزامي است.
شكل 1 نمايي از كنترلر و دستگاه ثبات كه وظيفه ثبت اطالعات شير و كنترل 

آن را بر عهده دارند نشان مي دهد.

 

شكن  فشار  شيرهاي  بجاي  نيروگاه ها  ميكرو  از  توربين ها،  پيكو  بر  عالوه 
مي توان استفاده نمود. اين موضوع از جهت وجود پتانسيل باالي آبي در شبكه 
انتقال حائز اهميت است و مي تواند در جايگاه خود مورد بررسي قرار گيرد   

)درخشان و همكاران 2009(.  
   

مواد و روش ها
مطالعه حاضر بر روي شير هاي فشار شكن انجام شده است. در اين مطالعه 
پيكو  توربو ماشين )هاترسال 2004(، يك  متداول طراحي  به روش هاي  ابتدا 
توربين آبي طراحي و ساخته شد و پس از نصب در محل مورد نظر بر روي شير 

فشار شكن مورد آزمايش قرار گرفت.
طراحي هر توربو ماشين با توجه به شرايط هيدروليكي انجام مي شود. در 
كاربرد مورد نظر شرايط هد و دبي در دسترس در جدول 2 آورده شده است. 

اين داده ها بر اساس اطالعات دريافت شده از سازمان آب و فاضالب است.

قدرتتولیدي)کیلووات(نوعنیروگاه
  )pico( تا 1نيروگاه آبي خيلي ريز

  )micro( تا 100نيروگاه آبي ريز

  )mini( 100 تا 1000نيروگاه آبي خيلي كوچك

  )small( 1000 تا 10000نيروگاه آبي كوچك

جدول1-تقسیمبنديتوربینهايآبي
)ویلیامسونوهمکاران،2014؛هاترسال،2004(

شکل1-کنترلرهوشمندشیرفشارشکن
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جهت اطمینان از 
عملکرد پیکو توربین، 
دستگاه در اتاقک 
انتخاب شده مورد 
آزمایش قرار گرفت. 
در این آزمایش 
هدف مشاهده ي 
عملکرد مکانیکي و 
میزان توان خروجي 
از دستگاه بر اساس 
میزان پتانسیل آب در 
جریان در مدار پیکو 
توربین مي باشد. 
مدار پیکو توربین 
یک خط لوله  با اندازه 
  مي باشد. 

"

2
1 اسمي 

جهت اندازه گیري 
پارامترهاي 
هیدرولیکي و 
الکتریسیته خروجي 
از وسایلي به شرح 
آمده در جدول 3 
استفاده شده است

مي
عل

ه 
قال

م

QghghmPFlow ρ==    )1(  
     

 
WPFlow 80=   )2(  

اين مقدار توان آب است. ميزان توان خروجي از پيكو توربين به دليل تلفات 
هيدروليكي مقداري كمتر خواهد بود. با تخمين بازده توربين بر اساس پمپ هاي 
هم رده مورد كاربرد در تاسيسات، بازده برابر با 30 درصد در نظر گرفته مي شود.

 
%30=Turbineη  )3(  

بنابراين توان خالص خروجي از توربين برابر است با:  

 
WPP TurbineFlowturbineNet 2480*3.0*, === η )4(

اين مقدار توان مكانيكي خروجي از پيكو توربين است كه در دسترس مولد 
الكتريكي )ژنراتور( قرار مي گيرد. بنابراين با در نظر گرفتن بازده مولد برابر با:  

 
%50=Generatorη   )5(  

توان خالص الكتريكي در دسترس براي مصرف كننده به صورت رابطه  )6(   
محاسبه مي شود:  

 
WPP GeneratorturbineNetElectric 125.0*24*, === η  )6(

پيكو توربين كمك گرفته مي شود.  از  جهت استحصال توان محاسبه شده 
مجموعه شامل بخش توربين و بخش ژنراتوري است. در بخش توربين هم 

مي توان به دو بخش اصلي پروانه و محفظه حلزوني اشاره كرد.
و  محاسبه  با  شود.  مشخص  توربين  نوع  بايد  ابتدا  توربين  طراحي  جهت 
مقايسه سرعت مخصوص توربين مي توان نوع آن را تشخيص داد. با انتخاب 
دور طراحي 1500 دور بر دقيقه كه بر اساس دور نامي ژنراتورهاي در دسترس 

تعيين مي شود، سرعت مخصوص از رابطه )7( به دست مي آيد:  

 

3.925.1

5.0

==
H
PNNs

)7(
سرعت مخصوص به دست آمده در محدوده توربين هاي فرانسيس هد باال 
قرار مي گيرد. با كمك روش طراحي ارائه شده توسط هاترسال هندسه پروانه 
و محفظه حلزوني توربين طراحي مي شود. پس از تكميل طراحي مكانيكال و 
انتخاب روش ساخت، توربين ساخته مي شود. شكل شماره 2 نمونه اوليه پيكو 

توربين را نمايش مي دهد.
 

در ادامه با تغييرات صورت گرفته در طراحي، توربين مطابق شكل 3 اصالح 
شد و مورد بهره برداري قرار گرفت. در اين شكل الكتريسيته توليد شده كه جهت 
روشنايي يك المپ و در ادامه جهت تامين توان دستگاه كنترل شير استفاده شده 

است مشاهده مي شود.
 

نتايج و بحث
جهت اطمينان از عملكرد پيكو توربين، دستگاه در اتاقك انتخاب شده مورد 
آزمايش قرار گرفت. در اين آزمايش هدف مشاهده ي عملكرد مكانيكي و ميزان 
توان خروجي از دستگاه بر اساس ميزان پتانسيل آب در جريان در مدار پيكو 
  مي باشد. 

"

2
1 توربين مي باشد. مدار پيكو توربين يك خط لوله  با اندازه اسمي 

جهت اندازه گيري پارامترهاي هيدروليكي و الكتريسيته خروجي از وسايلي به 
شرح آمده در جدول 3 استفاده شده است. براي اندازه گيري فشار در ورودي و 
خروجي توربين نياز به اتصاالتي هست تا بتوان فشار سنج ها را نصب نمود كه 

در شكل 3 مشاهده مي شود.

با انجام آزمايش هاي متعدد در اتاقك هاي شيرهاي فشار شكن منطقه 1 آبفاي 
تهران، عملكرد توربين مورد تاييد قرار گرفت. در جدول 4 به نتايج به دست آمده 

در يك اتاقك شير فشار شكن اشاره شده است.

مقدارمشخصه

  )m(   10هد

  )lit/s(   0/8دبي

وسیلهاندازهگیريکمیت

فشار سنج عقربه ايفشار ورودي توربين

فشار سنج عقربه ايفشار خروجي توربين

ولتمتر ديجيتالولتاژ توليدي

جريان سنج ديجيتالجريان توليدي

جدول2-مشخصاتکاريپیکوتوربین

جدول3-وسایلاندازهگیريمشخصههايجریانوتوانخروجي

لیه
ناو

ربی
تو
کو

-پی
ل2

شک

شکل3-پیکوتوربیننهایيومدارنصب

mgh
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جهت اطمینان 
از عملکرد پیکو 

توربین، دستگاه 
در محل انتخابي 

مورد آزمایش قرار 
گرفت و توانست 

خواسته هاي طراحي 
را برآورده كند. این 
توربین در اختالف 
فشار هاي معمول 
روي خطوط لوله 
در بازه بین 1.5 

تا 5 بار توان مورد 
نیاز دستگاه هاي 
كنترل را كه در 

حدود 6 وات است 
در ولتاژ 12 ولت 
تامین مي كند. با 

نصب این دستگاه 
بر روي شیرهاي 

فشار شکن مي توان 
عالوه بر تامین توان 
دستگاه هاي كنترل، 

روشنایي و حتي 
امنیت اتاقک ها را 
با نصب تجهیزات 

مرتبط باال برد

با انجام اندازه گيري در هر اتاقك ارتباط بين پتانسيل آبي در دسترس براي 
توربين و در نتيجه نقطه كار توربين قابل دستيابي است. شكل 4 نمونه اي از اين 

ارتباط را نشان مي دهد.
در نمودار شكل 4 مشاهده مي شود كه در يك اتاقك مشخص كه بين ورودي 
و خروجي شير فشار شكن آن، اختالف فشار معادل 23 متر آب وجود دارد، چه 
ميزان از پتانسيل آبي بر اثر افت در لوله ها هدر مي شود و چه ميزان در دسترس 
توربين قرار مي گيرد. از سويي ديگر منحني كاركرد توربين كه از آزمايش خود 
توربين به دست آمده در نمودار ترسيم شده است. محل تالقي منحني هد در 
اتاقك خاص را  اين  نقطه كار توربين در  دسترس و منحني كاركرد توربين، 

نشان مي دهد.

 

نتيجه گيري
از  استفاده  با  مصرف  مديريت  بهبود  براي  روشي  شده،  انجام  مطالعه  در 
اين  در  شد.  ارائه  شبكه  وضعيت  بر  دائمي  نظارت  و  جديد  تكنولوژي هاي 
پژوهش با استفاده از انرژي آبي موجود در محل شيرهاي فشار شكن، توان مورد 
نياز دستگاه هاي كنترل شيرهاي فشار شكن با بهره گيري از يك پيكو توربين آبي 

تامين شد. دستگاه طراحي و ساخته شده اين قابليت كه بتوان از انرژي موجود 
در خط لوله انتقال آب شرب، الكتريسيته توليد نمود و به مصرف دستگاه هاي 

كنترل رساند، را فراهم مي كند.
مورد  انتخابي  محل  در  دستگاه  توربين،  پيكو  عملكرد  از  اطمينان  جهت 
آزمايش قرار گرفت و توانست خواسته هاي طراحي را برآورده كند. اين توربين 
در اختالف فشار هاي معمول روي خطوط لوله در بازه بين 1.5 تا 5 بار توان 
مورد نياز دستگاه هاي كنترل را كه در حدود 6 وات است در ولتاژ 12 ولت 
تامين مي كند. با نصب اين دستگاه بر روي شيرهاي فشار شكن مي توان عالوه 
بر تامين توان دستگاه هاي كنترل، روشنايي و حتي امنيت اتاقك ها را با نصب 
تجهيزات مرتبط باال برد. همچنين نصب توربين بر روي شيرها با حذف باتري، 
هزينه هاي كنترل را بصورت چشمگيري كاهش مي دهد و بواسطه كنترل دائمي 

باعث افزايش توانمندي در مديريت بر مصرف خواهد شد.
محققان از همكاري صميمانه شركت كيان توربو پارس به عنوان حامي مالي 
و همچنين از سازمان آب و فاضالب منطقه 1 يك تهران بخاطر همكاري در 

زمينه نصب و انجام  آزمايش ها كمال تشكر را دارند.
در حقيقت جا دارد از مهندس مهرداد عباس زاده مديرعامل شركت قالب 

صنعت پگاه نيز تشكر شود.
*استادیار،مهندسيمکانیک،دانشگاهعلموصنعتایران،تهران
**کارشناسارشد،مهندسيمکانیک،دانشگاهعلموصنعتایران،تهران
***کارشناسيمکانیک،کارشناسيارشدمدیریت،شرکتکیانتوربوپارس،نهران
****کارشناسي،مهندسيمکانیک،شرکتپمپبرکه،تهران
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يكی از بارزترين مصاديق توسعه پايدار، استفاده از 
منابع موجود به گونه ای است كه آيندگان نيز بتوانند با 
همان كيفيت و كميت از آن بهره مند شوند. بی شك 
بهينه سازی استحصال آب به عنوان ارزشمند ترين منبع 
محدود، يكی از ضرورت های سرزمينی است كه در 
بسياری مناطق آن، آب غير قابل دسترس يا پر هزينه 
است. لذا در اين مقاله تالش شده است در عين توجه 
به مفهوم محيط زيست گرايی پايدار به اهميت مديريت 
نوين جهت  تكنيك های  دانش و  از  استفاده  با  آب 

استفاده در مصارف شرب و كشاورزی پرداخته شود.
انرژی ذخيره شده در يك جسم نسبت به يك محل 
برابراست با حاصل ضرب وزن  جسم در ارتفاعش 
از آن محل. يعنی يك  جسم يك تنی در ارتفاع  يك 
متری همان قدر انرژی ذخيره شده دارد كه يك جسم  
10 كيلويی در ارتفاع صد متری. تفاوت در اين است 
كه اگر اين دو جسم از جای خود رها شوند و آزادانه  
سقوط كنند، سرعت جسم دوم، )جسم ده كيلوئی(، 
موقع رسيدن به آن محل، به مراتب از جسم اول  بيشتر 

خواهد بود. )حدوداً 10 برابر(
اين امر در مورد استحصال از انرژی آب نيز صادق 
است. به عنوان مثال، در سدی )مثل سد تاريك( با 
هشت متر ارتفاع و 28 مترمكعب در ثانيه دبی آب، 
همان قدر انرژی قابل توليد است كه درسدی)مثل سد 
ياسوج( با يك و نيم مترمكعب آب در ارتفاع صدو 
پنجاه متری. ولی با يك تفاوت عمده. سرعت آب در 

برخورد با پره های توربين.
 برای استحصال انرژی ذخيره شده از يك سيال 
به يك توربين و برای توليد برق به يك ژنراتور كه به 
توربين وصل شده باشد نياز است. برای دست يابی به 
بازده مناسب، بردار سرعت سيال بايد با زاويه مناسبی به 
پره های توربين برخورد و محور توربين نيز با سرعتی 

متناسب با سرعت سيال دوران نمايد.
انرژی،  معين  مقدار  يك  در  است.  واضح  نتيجه 
هرچه حجم سيال كمتر و ارتفاع آن بيشتر باشد، سرعت 
بيشتری خواهيم داشت. حجم كمتر و سرعت بيشتر، 
سبب كاهش قطر لوله های انتقال و دهانه ورودی و 

مهم تر از همه، كاهش قطر دايره پره ها )رانر( می شود 
و در نتيجه حجم و وزن توربين نيز به ميزان وسيعی 

كاهش می يابد.
از طرف ديگر ازآنجا كه فركانس برق توليدی بايد 
با سرعت دوران محور  ثابت باشد و فركانس برق 
ژنراتور )سرعت سنكرون توربين( و تعداد قطب های 
آن بستگی دارد، در قدرت توليدی ثابت، هر چه دبی 
آب كمتر و ارتفاع آن بيشتر باشد، ژنراتور پر دورتر 
و كوچكتر خواهد بود و در شرايط مناسب ژنراتور 
استاندارد هزارو پانصد يا هزار دور موجود در بازار نيز 

قابل استفاده خواهد بود.
بر گرديم به مثال سدهای تاريك و ياسوج. قطر 
متر  دو  از  بيش  تاريك  سد  توربين  پره های  دايره 
وتوربين ياسوج كمتر از شصت سانتيمتر، و بالطبع وزن 
توربين تاريك ده ها برابر توربين ياسوج خواهد شد. در 
توربين سد تاريك برای رسيدن به دور مناسب به يك 
گيربكس بزرگ افزاينده سرعت و عالوه بر آن  ژنراتور 
مخصوص نياز است. ولی در نيروگاه ياسوج ژنراتور 

برای استحصال 
انرژی ذخیره شده 
از یک سیال به یک 
توربین و برای تولید 
برق به یک ژنراتور 
كه به توربین وصل 
شده باشد نیاز است. 
برای دست یابی به 
بازده مناسب، بردار 
سرعت سیال باید 
با زاویه مناسبی 
به پره های توربین 
برخورد و محور 
توربین نیز با سرعتی 
متناسب با سرعت 
سیال دوران نماید
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استاندارد هزار دور مستقيما به توربين وصل می شود و 
هر دو توربين قدرت تقريبا مساوی توليد خواهد كرد.

سيال  سرعت  با  متناسب  توربين  دور  كه  گفتيم 
)ارتفاع آب( است كه اين دور، جهت حصول فركانس 
مناسب پنجاه  يا شصت هرتز، بايد يكی از دورهای 
سنكرون باشد. اين دور مادامی ثابت می ماند كه انرژی 
مصرفی با انرژی توليدی )حاصل ضرب مقدار آب و 
ارتفاع آن( برابر  باشد. يعنی همه انرژی توليد شده در 

ژنراتور به مصرف برسد.
 اگر كمتر از اين مقدار مصرف شود، گشتاور مقاوم 
از آب  ناشی   از گشتاور  توربين كمتر  روی محور 
می شود و دور توربين و ژنراتور و در نتيجه، فركانس 
برق توليدشده افزايش می يابد، ونه تنها برق توليد شده 
قابل استفاده نخواهد بود بلكه اين افزايش دور خطرناك 
نيز می شود. برای جلوگيری از چنين وضعيتی و ثابت 
نگه داشتن دور و فركانس، به يك تنظيم كننده، گاورنر، 
نياز است كه با تحليل خروجی های ژنراتور يا توربين، 
مثال فركانس برق توليد شده، هر لحظه، دبی ورودی را 
متناسب با مصرف تغيير دهد. گاورنر وسيله ای است، 
متشكل از يك سنسور يا حسگر )كه تغيير يكی از 
مولفه های ژنراتور يا توربين را تشخيص می دهد( و 
پردازنده ای كه اين مولفه را تحليل و بر اساس يك 
نهايتا  و  مناسب صادر می كند  فرمانی  دستورالعمل، 
مجموعه سخت افزاری كه اين فرمان را اجرا می كند. 
مثال اگر يك جرثقيل از ژنراتور توربين نسبتا كوچكی 
تغذيه شود، مادام كه اين جرثقيل باری را بلند می كند، 
انرژی الكتريكی مصرف می شود. اين جريان برق در 
ژنراتور كوپل مقاومی ايجاد می كند، كه سبب كم شدن 
دور توربين می شود و برای غلبه بر آن، بايد مقدار 
آبی كه وارد توربين می شود افزايش يابد. بر عكس 
به محض خاموش شدن جرثقيل، باز هم، برای ثابت 
ماندن دور، جريان آب بايد كاهش يابد. يعنی حسگر، 
كم شدن فركانس برق توليدی را به پردازش گر منتقل 
می كند و پردازشگر پس از تحليل شرايط، از طريق   
جك ها و اهرم ها، دريچه های ورود را باز وآب بيشتری 

را وارد توربين می نمايد يا بالعكس. 
برای  دارد  كه  هزينه ای  به  توجه  با  گاورنر، 
توربين های كوچك مقرون به صرفه نيست و يك نقطه 
ضعف محسوب می شود. در اروپا، معموال مقدار آب 
زياد است ولی به علت هموار بودن زمين، ارتفاع  آن كم 
است و توليد انرژی از اين پتانسيل ها، با توجه به آنچه 
كه عرض شد، به سبب بزرگ شدن توربين و ژنراتور، 
بسيار گران تمام می شود. با اين وجود خصوصاً در 
اروپای شرقی حتی االمكان سعی ميشود از اين دست 
انرژی استفاده نمايند. بعضی ازكشورها نيز توربين های 
آبی كوچك يا اجزاء منفصل آن را بصورت انبوه توليد    
می نمايند. حتی توربين هايی با توان چند ده وات، برای 
مناطق دور افتاده ساخته می شود كه برق توليد شده را 
در باطری ذخيره و درموقع  الزم استفاده می نمايند. در 
هند و نپال نيز از پره های ديسك كشاورزی توربين 

می سازند و از انرژی آب استفاده می كنند.هنوز بقايای 
توربينی بسيار ساده و ابتدايی در مسير رساندن آب در 
بند قديمی فريمان باقی مانده است كه آلمانی ها در 
زمان ساخت كارخانه قند فريمان برای استفاده خود 
ساخته بودند. اين درست است كه ايران كشوری كم 
آب است. ولی كوهستانی بودن سرزمين موجب شده  
اگر باريكه آبی جاری است عمدتاً باالی كوه است و 
با اندك فاصله ای ده ها و صدها متر از ارتفاع آن  كاسته 
زاگرس،  البرز،  كوه های  رشته  سرتاسر  در  می شود. 
بختياری، لرستان و بخصوص كردستان، پتانسيل های 
بسيار خوب و قابل استفاده ای وجود دارد. اين ارتفاع 
زياد و دبی كم عالوه بر كوچك وارزان نمودن توربين، 
مزيت بزرگ تری نيز دارد و آن كوچك شدن سرعت 
مخصوص توربين است. يعنی توربين مناسب برای اين 
شرايط از نوع پلتون يا تورگو می باشد كه، عالوه بر 
سرعت دوران زياد، زاويه برخورد ثابتی دارد و برخالف 
انواع ديگر توربين ها، بازده آن ها نسبت به تغييرات دبی 
تغيير چندانی نمی كند و از پرآبی و كم آبی كمتر تاثير 
می پذيرد. مزيت ديگرآن نيز ساده تربودن ساخت آن 
است. اصوال برای بازدهی بهينه، توربين برای نقطه 

كاري، دبی و هد، طراحی می شود.
نسبت  توربين ها  نوع  اين  بازده  كمتر  حساسيت 
آنها  پوشانی  كردن وهم  استاندارد  دبی،  تغييرات  به 
ازهدها و  برای بخش عمده ای  را ساده تر می نمايد. 
دبی های ديگر، توربين بانكی مناسب است كه گرچه 
بازدهی كمی )حدود 60درصد( دارد ولی بسيار ارزانتر 
تمام می شودو ساخت آن نيز ساده تر است. گاورنر 
كه نقطه ضعفی برای توربين های كوچك محسوب 
برق  شبكه  انتقال  آن  و  دارد  حلی  راه  نيز  می شود، 
پس  است.  كوچك  نيروگاه های  محل  به  سراسری 
ازسنكرون كردن ژنراتور و وصل آن به شبكه، ژنراتور 
كوچك در تله شبكه قدرتمندتر می افتد و دور توربين 
و ژنراتور و فركانس ثابت می ماند و كل توليد بی كم 
و كاست وارد شبكه می شود. خالصه اينكه استفاده 
از اين انرژی پاك، هم توليد كاالی قابل صدور است 

هم شغل. مقدارش هم كم نيست؛ هر جا كه آسياب و 
آبدنگی باشد يا هر جا باريكه آبی از يك بلندی سرازير 
بشود، امكان  توليد چند كيلو وات برق هم وجود دارد 
كه ما هم دانشش را داريم و هم نيازمند شغل و در آمد 
آن هستيم. اين درست است كه هزينه استحصال انرژی 
از آب، فقط منحصر به توربين و ژنراتور نيست، بلكه 
تاسيسات آب گيری و انتقال، هزينه بزرگی را تحميل 
می كند و سبب گران شدن توليد برق می شود، ولی به 
سبب ارتفاع  زياد منابع آبی ما اين هزينه زياد نيست و 
در بسياری از موارد ديگر، با احتساب هزينه سوخت 
و پاك بودن انرژی قابل توجيه است. در بسياری از 
موارد هم ناگزير به توليد برق آبی هستيم؛ مثال برای 
پايداری سدها، بهتر است انرژی آب خروجی گرفته 
شود. به هر حال، آنچه مسلم است، بهتر است، استفاده 
از انرژی آب و طراحی و ساخت تجهيزات مورد نياز 
بدون فوت وقت شروع و فراگير شود.  البته شروع هر 
كسب و كار جديدی دشوار و در اين مورد بخصوص 
دشوار تر است. بكوشيم مشكالت و موانع را كم كنيم؛ 
مسائل حقوقی و مالكيت را حل و فصل كنيم و راه 
كارهای قانونی ايجاد نمائيم. در برخی از تاسيسات 
موجود پتانسيل های خوب و قابل استحصالی وجود 
دارد كه صاحبان آن تاسيسات از آن بی خبرند و انرژی 
گران بها و استحصال نشده آن، اثر ويران كننده ای بر 
تاسيسات آن ها دارد. بهتر است دولت امتياز بهره برداری 
از آن را به كاشفان آن ها واگذار كند تا فتح بابی باشد 
برای شروع اين صنعت پاك و بزرگ. اميد است با 
فراهم شدن تجربه و سرمايه، كسب و كاری پايه ريزی 
شود. كسب و كاری كه در سالهای نه چندان دور بخش 
قابل توجهی از انرژی مصرفی و مشاغل جامعه ما را 
تامين كند و نقطه شروع شركت های بزرگ و فراگيری 
شود كه انرژی های پاك و ارزان را نه تنها در ايران بلكه 

در منطقه استحصال كنند. 
*عضوگروهسازندگانهیدروتجهیزاتایرانیان-مدیرعامل
شرکتپیروزآراد
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 Rohos Mini

Drive یک نرم افزار 

قابل حمل در رابطه با 
امنیت اطالعات است 
كه مي تواند براي 
حافظه قابل حمل 
شما یک پارتیشن 

نامرئي و كامال امن 
ایجاد كند تا با خیال 
راحت اطالعات خود 
را حمل كنید. تمامي 
اطالعات درون این 
پارتیشن براي افراد 
غیر قابل دسترس 
است و فقط از طریق 
رمز عبور مي توان 
آنها را مشاهده كرد. 
شما مي توانید با 
اجراي این برنامه 
خیلي سریع و راحت 
یک پارتیشن امن 
ایجاد و اطالعات خود 
)هرگونه اطالعات( را 
در آن ذخیره كنید
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امروزه فلش مموري ها و به طور كلي USB درايوها به يكي از معمول ترين و 
اصلي ترين وسايل الكترونيكي تبديل شده اند و بيشتر افراد از آنها استفاده مي كنند. 
با افزايش اين وسايل، بحث امنيت نيز اهميت يافت زيرا با گم يا دزديده شدن اين 
حافظه ها، اطالعات در خطر مي افتد. همچنين در بيشتر اين حافظه ها اطالعات 

قابل بازيافت هستند و اين خود مي تواند باعث افزايش نگراني ها شود.
Rohos Mini Drive يك نرم افزار قابل حمل در رابطه با امنيت اطالعات 

است كه مي تواند براي حافظه قابل حمل شما يك پارتيشن نامرئي و كامال امن 
ايجاد كند تا با خيال راحت اطالعات خود را حمل كنيد. تمامي اطالعات درون 
اين پارتيشن براي افراد غير قابل دسترس است و فقط از طريق رمز عبور مي توان 
آنها را مشاهده كرد. شما مي توانيد با اجراي اين برنامه خيلي سريع و راحت يك 
پارتيشن امن ايجاد و اطالعات خود )هرگونه اطالعات( را در آن ذخيره كنيد. 
 )bit key 256 AES( سپس پارتيشن با استفاده از الگوريتم مخصوص برنامه
محافظت مي شود. اندازه پارتيشن امن قابل تغيير است. مثال اگر نيمي از اندازه 
حافظه را به پارتيشن امن خود اختصاص دهيد، دو پارتيشن ايجاد مي شود كه 
يكي حافظه معمولي و ديگري پارتيشن امن شما است كه نام آن نيز توسط خود 
 USB درايو خود را به يك پورت USB برنامه قابل تغيير است. هنگامي كه شما
متصل مي كنيد، ابتدا فقط يك درايو ديده مي شود. و پس از اينكه شما پارتيشن 
امن خود را با استفاده از رمز عبور بازگشايي كرديد، درايو ديگري ظاهر مي شود 

كه همان درايو امن شماست.

USB Safeguard نرم افزار
سيستم  است.  زمينه  اين  در  بهترين ها  از  يكي   USB Safeguard برنامه 
رمز گذاري اين برنامه طبق سيستم AES 256 است كه امنيت اطالعات شما را 
تضمين مي كند. تنها كاري كه براي نصب اين برنامه بر روي فلش مموري خود 

ایجاد پارتيشن امن و رمز دار روي USB درایوها

 امیر یافتیان

خــرداد،  تيــر 1393



برنامه این اختیار را 
به شما مي دهد كه 
به جاي رمزگذاري 

تمام فایل هاي فلش 
مموري، تنها فایل ها و 
محتواي دلخواه خود 

را رمز گذاري كنید. 
همچنین مي توانید 
رمز عبور را در یک 

فایل جداگانه ذخیره 
كنید تا در زمان 

فراموشي رمز، از 
آن استفاده كنید. به 

خاطر داشته باشید كه 
در صورت فراموشي 
رمز عبور، اطالعات 

به هیچ وجه قابل 
بازیابي نیست
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داريد، اين است كه فايل قابل اجراي آن را بر روي USB Drive كپي كرده و 
رمز عبور خود را تعريف كنيد. نكته قابل ذكر در اين جا اين است كه بايد به ياد 
داشته باشيد كه مقدار كمي از فضاي فلش مموري خود را براي فايل هاي اصلي 

خود برنامه بايد اختصاص دهيد و آنها را هيچ گاه حذف نكنيد.

برنامه اين اختيار را به شما مي دهد كه به جاي رمزگذاري تمام فايل هاي فلش 
مموري، تنها فايل ها و محتواي دلخواه خود را رمز گذاري كنيد. همچنين مي توانيد 
رمز عبور را در يك فايل جداگانه ذخيره كنيد تا در زمان فراموشي رمز، از آن 
استفاده كنيد. به خاطر داشته باشيد كه در صورت فراموشي رمز عبور، اطالعات 

به هيچ وجه قابل بازيابي نيست! 
پس از رمز گذاري فايل ها، برنامه به شما اجازه مي دهد تا در صورت تمايل، 
فايل هاي اصلي و رمزگذاري نشده خام را در جاي ديگر كپي كنيد يا به اشتراك 

بگذاريد.

 
USB Agent

اين برنامه جالب كاربر را قارد مي سازد تا برنامه هاي دلخواه را پس از اتصال 
فلش مموري به رايانه، باز نمايد يا Batch file هاي از پيش تعريف شده را اجرا 
كند. به طور مثال مي توانيد تعيين كنيد كه پس از اتصال، مرورگر اينترنت باز شود 
و به سايت هاي مختلف برويد. قابليت برتر اين برنامه اين است كه مي توانيد يك 
يا چند batch file را اجرا نماييد. همان طور كه مي دانيد اين نوع فايل ها، قدرت 

بسيار زيادي دارند و مي توان كارهايي عجيبي با آنها انجام داد.

 
USB Dumper

اين برنامه در نوع خود بسيار جالب است و به شما كمك مي كند تا به هنگام 
اتصال فلش مموري به رايانه، محتويات موجود در فلش مموري را در رايانه كپي 
و به نوعي از آنها پشتيبان تهيه كند. فقط USB Drive را به رايانه متصل كنيد 
و USB Dumper به طور اتوماتيك فايل هاي موجود در USB Drive را 
در دايركتوري معين شده كپي مي كند. الزم به ذكر است كه پشتيبان ايجاد شده 
توسط اين برنامه در پوشه اي كه تاريخ آن روز، به عنوان اسم انتخاب شده است، 

كپي مي شود.
 

نكته جالب اين است كه از اين برنامه تنها براي تهيه پشتيبان استفاده نمي شود. 
از اين برنامه براي كپي اطالعات از فلش مموري بر روي سيستم بدون آگاهي 
كاربر نيز مي توان استفاده كرد. پس مواظب باشيد فلش مموري خود را به هر 

سيستمي وصل نكنيد.
خــرداد،  تيــر 1393* تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني
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ابتدا و پيش از هر چيز بايد توجه داشت كه هر نظام حقوقي شرايط ويژه اي براي اعتبار 
قراردادها و شروط مندرج در آن را داراست. در حقوق ايران طبق مقررات قانون مدني،»اصل 
آزادي قراردادها« پذيرفته شده است. بدين معنا كه اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز هستند 
تا آنجا كه از قوانين آمره تخطي نكنند، قالب قراردادهاي خود و همچنين مفاد و حدود آن ها 
را با توافق خود تعيين نمايند. الزم به ذكر است كه اصل آزادي قراردادها يكي از اصول مهم 
و مترقي در نظام هاي حقوقي دنيا به شمار مي رود كه نشانه احترام قانون گذار به آزادي اراده 

افراد و نيز ضامن گردش ثروت و سرمايه در جامعه مي باشد. 
در مورد قرارداد باز يا open contract در قوانين كشور ما تعريفي وجود ندارد. آن چه 
به نظر مي رسد اين است كه منظور از اين قرارداد ها اين است كه شرايط قراردادي يا ترم هاي 
مندرج در قرارداد، كليه توافقات و خواست هاي  آتي طرفين را در بر نمي گيرد بلكه برخي 
از شروط آن ) به ويژه شروط مربوط به قيمت( در آينده مي تواند مورد ارزيابي، اصالح و  
توافق مجدد طرفين قرار گيرد. اين قراردادها به ويژه براي vendor  و  يا سفارش دهندگان 
وخريداران كاال و تجهزات مناسب است به ويژه اگر كه تجهيزات و كاالهاي مورد نياز در 
واحدهاي عملياتي از سازندگان اصلي و شركت هاي شناخته شده و معتبر جهاني تهيه گردد 
چرا كه وسايل و لوازم يدكي آن ها اختصاصي و منحصر به فرد بوده و به صورت مداوم مورد 
نياز خريداران و استفاده كنندگان باشد. به طور مثال يك پيمان كار ممكن است تدريجا و 
درحين فعاليت به تجهيزات و equipment هاي متعددي نياز پيدا كند كه فقط در اختيار 
يك تامين كننده يا سازنده يا فروشنده  خاص است و در هر مورد امكان و فرصت انعقاد 
قرارداد مجدد با همان فروشنده و تامين كننده وجود ندارد و هزينه و زمان بر است؛ لذا انعقاد 

قرارداد آتي مي تواند به نفع آن ها باشد. 
بايد توجه داشت كه قرارداد هاي باز از نظام حقوقي و قراردادي غرب گرفته شده است 
و در حقوق ايران در مورد مباني اين نوع قراردادها؛ اعتبار شروط آن و حتي مفهوم آن 
تاليفات معتبري در دست نيست و اين خالء زمينه را براي تعبيرهاي متفاوت در هنگام بروز 
اختالف باز مي كند. با اين حال شركت ملي نفت ايران NIOC در قالب يك بخش نامه 
داخلي، مقررات سفارش باز  يا open order به تامين كنندگان داخلي و خارجي كاال را 
با عنوان»روش اجرايي سفارشات قرارداد باز خريد داخلي–خارجي« تصويب كرده است 
كه يك رويه داخلي محسوب مي شود و تا حدي از مفاد آن مي توان شروط قرارداد هاي باز 

را استنباط و استخراج كرد. 

نگاهي حقوقي به مشكلي ریشه اي
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براي   همواره   تاكنون،  خلقت   ابتداي   از  بشر 
بوده   وابسته   آب  به  خود  هستي  بقاء  و  حيات  
است. نقش آب در رشد و توسعه جوامع بشري 
با  آنكه   امروزه  علي رغم   است.  انكار ناپذير  امري 
استفاده  از ابزارهاي  پيشرفته  علمي، دستيابي  و بهره  
برداري  از آب  آسان  شده  است  اما  محدوديت  منابع  
آب  شيرين ، رشد جمعيت ، مصرف  رو به  افزايش 
آلودگي ها  گسترش   و  مختلف   بخش هاي   در  آب  
گرفته است ،  نام   آب   بحران   عنوان   مجموع   در  كه  
برنامه  ريزان  و  مديران   دغدغه هاي   اصلي  ترين  از 

كشورها به  شمار مي رود.
دنيا به سوي كم آبي پيش مي رود و كشورهايي 
چون ايران، به داليل مختلف اين روند را با سرعت 
بيشتري طي مي كنند. با وجود آن كه ايران جمعيت 
زيادي را در خود جاي داده است، حدود 85 درصد 
سطح آن در مناطق نيمه خشك، خشك و فرا  خشك 
قرار دارد.  درنظر گرفتن آب به عنوان يك كاالي 
اقتصادي، محور اصلي دستيابي به تخصيص عادالنه 
و مصرف پايدار منابع آب است. مديريت مصرف 
غير سازه اي  اقدامات  و  تمهيدات  از  مجموعه اي 
و سازه اي مشتمل بر اصالح ساختار مصرف آب، 
طريق  از  غيرضروري  مصارف  و  تلفات  كاهش 
فن آوري  بكارگيري  تبخير،  و  نشت  از  جلوگيري 
بهينه سازي مصرف آب، روش هاي آبياري، افزايش 
بهره وري آب با استفاده از بهينه سازي ساير نهاده ها 
در مراحل توليد )زمين، بذر وكود و...( است.  آب در 
واقع منبعي طبيعي، كمياب، حياتي و كااليي ارزشمند 
در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور هاست كه در 
اشكال مختلف مصارف آن اعم از شرب و بهداشت، 
كشاورزي، صنعت و زيست محيطي قابل جايگزيني 

با ماده ديگري نيست.
 افزون برآن تحقق توسعه پايدار  در كشور ها، منابع 
مناسبي از آب را  طلب مي كند كه نبود آن توسعه را 
با محدوديت مواجه مي سازد.  رشد فزاينده جمعيت 
و افزايش مصرف آب، قطع بي رويه درختان جنگل  
و  شهرسازي  رشد  طبيعت،  اكوسيستم  تغيير  و 
افزايش  صنايع آلوده كننده آب، شيوه  هاي نامناسب 
و غيراصولي كشاورزي، احداث سد هاي مخزني و 

ايجاد درياچه  هاي مصنوعي همگي  از عوامل نابودي 
چرخه منظم آب در سطح جهان است و نوعي تهديد 
جدي براي بشر محسوب مي شوند. فقدان آگاهي 
و  تعليمي  آموزشي،  نظام هاي  ناكارايي  داليل  به 
تخصصي، يكي از مشكالت اجراي شيوه مديريت 
يكپارچه، سوگيري نسبت به آن و مشاركت ضعيف 
بخش هاي مختلف در عملياتي كردن آن است. اين 
امر به شكل عمده اي ناشي از توزيع اندك اطالعات 
و نيز عدم آشنايي كافي بخش هاي مختلف با آثار و 
فوايد اين شيوه مديريتي است . از سوي ديگر به دليل 
به  آنها  تبديل  و  آب  منابع  اندازه  از  بيش  مصرف 
فاضالب، آبهاي جهان بيش از بيش در حال از دست 
دادن كيفيت سالم خود بوده و آلودگي آب ها بعنوان 
يك مشكل بزرگ، خود را نشان مي دهند. بر همين 
اساس، بعلت كمبود آب و نياز روزافزون كشورها به 
آب بيشتر، چالش هاي منطقه اي در حال رشد بوده 
و روابط سياسي كشورهاي داراي آب هاي مشترك 

را تحت تاثير قرار مي دهد. بررسي هاي متخصصان 
نشان مي دهد با توجه به روند مصرف و محدوديت 
سال هاي  در  جهان  كشور هاي  بيشتر  آب،  منابع 
آينده به  نوعي با بحران كم آبي مواجه خواهند شد. 
در همين راستا سازمان يونسكو اعالم كرده است 
تغذيه  مردم  بهداشت و  بر زندگي،  كه  بحران آب 
تاثير مستقيم خواهد گذاشت و در 20 سال آينده به 
طور متوسط ميزان دسترسي مردم به آب »يك سوم« 

كاهش خواهد يافت.
اكنون بحران آب همانند بحران هاي اجتماعي و 
سياسي كه ريشه انساني دارد، در برنامه  كاري سازمان 
نيز در  يونسكو قرار گرفته است.  جامعه بين الملل 
بيش از ربع قرن اخير با توجه به پيش بيني بحران آب 
با سرمايه گذاري و برگزاري همايش هايي در تالش 
براي يافتن تدابيري براي رفع اين بحران است و اين 
بيانگر آن است كه بحران آب هر روز ابعاد تازه تر و 

گسترده تري به خود مي گيرد.

بحران آب 
تهدید قرن 21

اكنون بحران آب 
همانند بحران هاي 

اجتماعي و سیاسي كه 
ریشه انساني دارد، در 
برنامه  كاري سازمان 
یونسکو قرار گرفته 

است.  جامعه بین الملل 
نیز در بیش از ربع 

قرن اخیر با توجه به 
پیش بیني بحران آب 

با سرمایه گذاري و 
برگزاري همایش هایي 
در تالش براي یافتن 

تدابیري براي رفع 
این بحران است و 
این بیانگر آن است 

كه بحران آب هر 
روز ابعاد تازه تر و 

گسترده تري به خود 
مي گیرد

لیال جدیدي
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لي كاشينگ ثروتمندترين مرد آسيا به تخمين بلومبرگ، در آوريل 2014 
ثروتي 31.9 ميليارد دالري دارد و به دليل فعاليت هاي انسان دوستانه و 
عظمت امپراتوري تجاري اش، قدرتمندترين مرد آسيا در حوزه تجارت 
محسوب مي شود. او رئيس هيات مديره شركت هاي هاتچينسون وامپو 
HWL و بنيانگذار هولدينگ چونگ كنگ است. فعاليت هاي تجاري او 
بسيار گسترده اند و در 52 كشور جهان 270 هزار كارمند دارد. لي در 
هنگ كنگ بر هر چيز از مخابرات و برق گرفته تا خرده فروشي، امالك و 
كشتيراني تاثيرگذار است و البته فعاليت هاي تجاري شركت هاي او بسيار 
فراتر از هنگ كنگ را شامل مي شود. او به دليل موفقيت هايي كه در 6 
دهه اخير در حوزه تجاري داشته و توانسته به ثروتمندترين كارآفرين 
آسيا تبديل شود در فهرست شخصيت هاي تاثيرگذار ربع قرن اخير قرار 
گرفته است. او در اين فهرست، كهنسال ترين فرد است. لي كاشينگ تنها 
فرد غير هنرمند است كه در هنگ كنگ مجسمه مومي دارد. اين گفته او 
معروف است كه: »اگر فكر كنيد، آماده خواهيد شد. اگر آماده شويد، هيچ 

نگراني نخواهيد داشت.«
لي، با نام چيني كا شينگ در سال 1928 در چائوزو استان گوانگ دونگ 
چين به دنيا آمد. خانواده او عالقه فراوانی به علم و دانش داشتند و 
از همين رو تمام فرزندان را از همان سنين كودكی به فراگيری علوم 
مختلف تشويق می كردند. در سال 1940 هنگامی كه او 12 ساله بود، 
پدرش تصميم گرفت تا محل زندگی خانواده را به هنگ كنگ منتقل 
سازد. اگر چه با مهاجرت خانواده به هنگ كنگ آن ها از صدمات جنگ 
و درگيری آن سال ها رهايی يافتند، اما اندكی بعد، پدر در بستر بيماری 
افتاد و سرانجام در سال 1943 جان سپرد. با مرگ پدر، لی كاشينگ كه 
فرزند ارشد خانواده بود ناچار به ترك تحصيل و يافتن شغلی مناسب 
جهت گرداندن اوضاع مالی خانواده و خواهر و برادر كوچكش شد. 
او در يك كارخانه توليدي پالستيك 16 ساعت در روز به كارگري 
پرداخت. چندی بعد در يك فروشگاه لوازم پالستيكی به عنوان فروشنده 
به كار مشغول شد. اندكی بعد به سبب كار فراوان و لياقت و ذكاوتی كه 
از خود به نمايش گذاشته بود، به عنوان مسئول فروش فروشگاه انتخاب 
شد و پس از آن نيز مديريت اصلی فروشگاه را بر عهده گرفت. در 
1950 پس از اينكه آموخته بود چگونه يك واحد صنعتي را اداره كند، 
با استفاده از سرمايه اي كه از خانواده، دوستان و افرادي كه به عنوان يك 
فروشنده با آنها در تماس بود قرض گرفته بود، يك شركت توليدي 
پالستيك را در هنگ كنگ ايجاد كرد. او مشتاقانه  مقاالت بازرگاني و 
اخبار اقتصادي را دنبال مي كرد، پيش از آنكه تصميم بگيرد كه تامين 
كننده گلهاي پالستيكي با كيفيت باال و هزينه كم در جهان گردد. لي 
تكنيك ادغام رنگ با پالستيك را آموخت تا گل هايش واقعي جلوه 
كنند و پس از تجهيز كردن مغازه اش و استخدام بهترين تكنيسين هايي 
كه مي توانست بيايد، هفته ها براي برنامه بازديد جمع كثيري از خريداران 
خارجي برنامه ريزي كرد. خريداران كه تحت تاثير كيفيت محصول لي 
قرار گرفته بودند، سفارش خريد انبوهي به او دادند. چند سال بعد، لي به 
بزرگترين توليد كننده گل هاي پالستيكي در آسيا تبديل شد و با فروش 

آنها ثروت فراواني اندوخت.

قسمتهفتم

قدرتمند ترين مرد 
آسيا در تجارت

درباره
»لي كاشينگ«
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لي در سال 2001 
توسط نشریه »آسیا 

ویک« به عنوان 
قدرتمندترین فرد 

آسیا شناخته شد. در 
هنگ كنگ به لي به 

خاطر دالوري ها و 
ریسک پذیري هایش 

در كسب و كار،  لقب 

»سوپرمن« داده 
شده است. او به رغم 
ثروت میلیاردي اش 

همواره زندگي بدون 
تجملي داشته است، 

لباس هاي ساده 
پوشیده و به پوشیدن 

كفشهاي مشکي 
ساده و بستن ساعت 

مچي نه گران قیمت 
سیکو شناخته 

مي شود، كه البته در 
مقایسه با خانه اش 

كه یکي از گران 
قیمت ترین خانه هاي 

هنگ كنگ است، كمي 
 عجیب به نظر مي آید

عي
ما

جت
ه ا

ند
رو

پ

در سال 1958 پس از آنكه موفق به تمديد قرارداد 
براي  شد  مجبور  لي  نشد،  كارخانه اش  محل  براي 
سايت توليد خود جايي را خريده و گسترش دهد. 
اغتشاشات  از  پس  زمين  مالكيت  داشتن  موقعيت 
سال 1967 در حاليكه بسياري از مردم از هنگ كنگ 
گريخته بودند، در تالطم بود و در نتيجه قيمت ملك 
بحران  داشت  باور  حاليكه  در  لي  كرد.  افت  بسيار 
سياسي موقتي خواهد بود، و قيمت امالك در پايان 
باال خواهد رفت، زمين هايي با قيمت پايين خريد و در 
1971 به طور رسمي شركتي  در زمينه سرمايه گذاري 
در امالك تاسيس كرد و هولدينگ خود را گسترش 

داد.
  HSBC را از  HWL در سال 1979 لي كمپاني
خريداري كرد. اين تملك، اختالط گسترده اي را با 
داشت.  دنبال  به  ديگر  صنايع  در  اقتصادي  اهداف 
بارز ترين شاخه از اين كسب وكار سرمايه گذاري در 
پايانه هاي كانتينري در جهان بود كه شامل هنگ كنگ، 
كانادا، چين، بريتانيا، پاناما و بسياري از كشورها در 
حال توسعه مي شد. در مجموع، كسب و كار لي كنترل 
13درصد از ظرفيت كانتينرهاي بندري در جهان را در 
اختيار دارد. پس از آن، شركت هاي تحت مالكيت لي 
وارد حوزه هاي خرده فروشي در كشورهاي آسيايي و 
اروپايي چون فرانسه و بريتانيا شدند كه محصوالت 
به  و  كرده  توزيع  را  الكتريكي  و  سالمتي  زيبايي، 
فروش مي رسانند. همچنين اين شركت ها به حوزه 
تجارت تكنولوژي و اينترنت پرداختند و در بسياري 

از شركت هاي مرتبط سرمايه گذاري كردند.
خود  لي،  شركت هاي  سرمايه گذاري  كنار  در 
كانادا  امالك و مستغالت در سنگاپور و  نيز در  او 
سرمايه گذاري كرد. لي از بزرگترين سرمايه گذاران در 
بانك ها و شركت هاي انرژي كانادا بود. او در سال 
2006 در حالي كه بزرگترين فرد سهامدار در بانك 
CIBC كانادا بود، سهامش را فروخت و تمام عوايد 
آن را به موسسات خيريه خصوصي كه در كانادا و 

هنگ كنگ ساخته بود، اهدا كرد.
در مقاله اي از دانشكده كسب وكار هاروارد اينگونه 
از لي ياد مي شود: »با شروع متواضعانه اش در چين از 
پدري معلم، يك پناهنده و بعدها يك فروشنده، لي 
درسي از كمال و انعطاف پذيري را مي دهد. با كار 
سخت و شهرت داشتن به پايبندي به اصل اخالقي 
دروني اش، او قادر شد كه امپراتوري اقتصادي را بنا 
كند كه بانكداري، ساخت و ساز، امالك و مستغالت، 
پالستيك، تلفنهاي خورشيدي، تلويزيون ماهواره اي، 

توليد سيمان، خرده فروشي دارويي و سوپر ماركتي، 
هتل، حمل و نقل محلي، هواپيما، انرژي الكتريكي، 

توليد فوالد و كشتيراني را در بر مي گيرد."
اما راز موفقيت او در چيست؟ اولين مساله ای كه 
در چشم آشنايان و دوستان او جلوه گر می شود، اعتماد 
به نفس فوق العاده اوست. او با اعتماد به نفسی بی نظير 
مقامی  به چنين  از كارگری و فروشندگی  توانست 
دست يابد. مورد دوم، سخت كوشی اوست. هيچ كس 
در مقابل او جرات ابراز خستگی ندارد، چرا كه او 
حتی در همين سنين كهولت از همه بيشتر فعاليت 
می كند. مورد سوم را می توان عشق و عالقه فراوان او 
به تحصيل علوم مختلف و نوين دانست. اگر چه او 
در دوران نوجوانی موفق به ادامه تحصيل نشد اما اين 
امر هرگز موجب نشد كه او از مطالعه كتب مختلف 
دور بماند. او از همان دوران و تا اكنون كه به سنين 
كهن سالی رسيده است، هر شب بدون استثنا پيش از 
خواب چند صفحه مطالعه می كند و نزديكان او هرگز 
شبی را به ياد ندارند كه بدون كتاب به تختش برود. اما 
عامل چهارم را كه می توان مهم ترين علت تمايز او از 
ديگر كارآفرينان و مديران صنعتی در اين پهنه سخت 
رقابت دانست، خالقيت و نوآوری اوست. در تمامی 
قلمروی صنعتی اش و برای تمامی محصوالتش، در 
خالقيت  به كارگيری  با  مشخص  زمانی  برهه های 
چه  اگر  كه  می آورد  پديد  نوآوری  نوعی  ذاتی اش، 
می سازد.  بيشتر  رقيبانش  از  را  او  فاصله  اما  اندك 
به دست  عجيبی  زمينه شهرت  اين  در  كاشينگ  لی 
آورده است. به گونه ای كه ديگر برای همگان، چه 
مصرف كننده، چه مديران كارخانه هايش و چه رقبای 
تجاری اش به مساله ای عادی تبديل شده كه حتی اگر 
محصول با فروشی بسيار عالی همراه باشد، باز هم او 
با رسيدن موعد مورد نظر، به گونه ای شكل، كيفيت و 
يا كميت آن را تغيير می دهد تا بازار و مصرف كنندگان 
به يك شكل خاص عادت نكنند و اين گونه رقبا از 

توليد مشابه به سود كالن دست نيابند.
 justice of the او در سال 1981 برنده جايزه
peace شده است. مجله فوربز و خانواده فوربز در 5 
 Malcom سپتامبر 2006 در سنگاپور با اهداي جايزه
 S. Forbes Lifetime Achievment Award
او را گرامي داشتند.  لي در سال 2001 توسط نشريه 
»آسيا ويك« به عنوان قدرتمندترين فرد آسيا شناخته 
و  دالوري ها  خاطر  به  لي  به  كنگ  هنگ  در  شد. 
ريسك پذيري هايش در كسب و كار،  لقب »سوپرمن« 
داده شده است. او به رغم ثروت ميلياردي اش همواره 

ساده  لباس هاي  است،  داشته  تجملي  بدون  زندگي 
پوشيده و به پوشيدن كفش هاي مشكي ساده و بستن 
ساعت مچي نه گران قيمت سيكو شناخته مي شود، كه 
البته در مقايسه با خانه اش كه يكي از گران قيمت ترين 
خانه هاي هنگ كنگ است، كمي  عجيب به نظر مي آيد.
 لي همچنين به عنوان يكي از بخشنده ترين افراد 
خيرخواه آسيا شناخته شده است. لي  كاشينگ باور 
دارد كه فرهنگ آسيايي بخشش بايد در كمك هاي 
بشردوستي اعتال يابد تا با تغييرات اجتماعي بتواند 
او  ديدگاه  اين  با  نمايد.  تاثير  وسيع تري  جامعه  در 
سه هدف اساسي را در بنيادهاي خود دنبال مي كند: 
از  كامل  حمايت  بخشش،  فرهنگ  كردن  شكوفا 
و  توسعه  آموزشي،  پيشرفت هاي  و  اصالحات 
حمايت درماني. وي تا كنون حدود 1/41 ميليارد دالر 
به خيريه و جنبش هاي بشردوستانه اهدا كرده است. 
در سال 1981 در زادگاهش در چين دانشگاه شانتو 
را تاسيس كرد. در سپتامبر 2001 پس از اختصاص 
دانشگاه،  به  هنگ كنگ  دالر  ميليون   100 كمك 
به  هنگ كنگ  پلي تكنيك  دانشگاه  برج  جديدترين 
اسم او نامگذاري شد. پس از اهدا 3.5ميليون پوند 
به دانشگاه كمبريج، مركز تحقيقات سرطان انگليس 
به نام لي نامگذاري شد و توسط او در سال 2002 
براي   2007 سال  در  كاشينگ  لي  بنياد  شد.  افتتاح 
اين  به  تومور شناسي  در رشته  استادي  درجه  اخذ 
مركز بورسيه 2 ميليون پوندي اهدا كرد. او همچنين 
سنگاپور،  مديريت  دانشگاه  مانند  دانشگاه هايي  به 
دانشگاه هنگ كنگ، دانشگاه كاليفرنيا، دانشگاه آلبرتا، 
بيمارستان سنت ميشل در تورنتو، دانشگاه بركلي و 
دانشكده داروسازي استنفورد كمك هاي مالي هنگفتي 
اهدا كرده است. پس از زلزله اقيانوس هند در سال  
2004 گزارش شده كه او مبلغ 3 ميليون دالر  اهدا 
كرده است و براي حمايت از تالش هاي مددكاري 
پس از زلزله سيچوان در سال 2008 مبلغ 3.85 ميليون 

دالر اختصاص داده است.
 لي همواره به ارزش هاي سنتي چين احترام گذاشته 
و اين امر از شيوه زندگي متواضعانه او مشهود است. 
بزرگترين سرگرمي  و لذت او كار سخت و سودآوري 
بيشتر است. در 86 سالگي لي همچنان از نظر فيزيكي 
سالم است و مي گويد فارغ از زماني كه شب بخوابد 
صبح ها قبل از 6 بيدار مي شود تا در حدود يك ساعت 
بپردازد. او مي گويد: »اين نود  و نيم به بازي گلف 

دقيقه اي كه دارم، مال خود من است.«
*کارمندمنابعانسانيفراب
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  گذار از مرحله 
جوانی آن هم 

برای نسلی كه  
مخاطرات گوناگونی 

را از سر گذرانده، 
حاال سخت تر 

شده  است. یک 
سوال بزرگ حاال 

گوشه ذهنم بی 
تابی می كند. مگر 

مخاطرات اجتماعی، 
جنگ و روزهای 

سخت كدام تکه از 
جوانی دیروزشان 

را برده اند كه از 
پس جدال با امروز 
بر نمی آیند؟ كدام 

رنج بر دوش آن ها 
سنگینی می كند كه 
كم طاقت و آسیب 

پذیرشان كرده 
است

گي
سال

ل 
چه

گرمای زودهنگامی كه كسی انتظارش را نداشت، 
حاال آمده است. آفتاب ظهر، كف خيابان پهن شده  
كنارم می گذرند. سرعت  از  به سرعت  آدم ها  است. 
عبورشان آنقدر زياد است كه نمی توانم به چهره شان 
خيره شوم و سنشان را حدس بزنم. به خودم می گويم، 
شايد عطش و گرما باعث قدم های تند آدم ها شده. 
خودم زود جواب خودم را می دهم؛ ذات آدم ايستايی 
را دوست ندارد. آدم ها زودتر از آنچه كه فكر می كنند 
از يك مرحله به مرحله ديگر می روند. تجربه بشری 
می گويد، ايستادن در داالن زمان بی معناست. كودكی و 
نوجوانی و جوانی و ميانسالی بدون دعوت می آيند و 
بدون خداحافظی می روند. من هم  حاال در اوج جوانی 
معلوم  گزارشم  سوژه  درگيرم.  ميانسالی  مسافران  با 
است: دغدغه های ميان سالی و مشكالت نسل سوخته! 
مشكالت سمج نسلی كه ماندنشان از مدت جوانی آن ها 
طوالنی تر شد. پيش فرضم هم معلوم است: دغدغه و 
با دغدغه هايشان كم و  دردهای امروزشان. هرچند 
بيش آشنا هستم. تعارض با بچه ها، افسردگی و ده ها 
آسيب ديگر كه بارها گفته شده اند. با خودم عهد كردم 
از ناگفته هايی بنويسم كه هنوز گوشی برای شنيدنشان 
كجا  را  ناگفته ها  نمی دانم  هنوز  اما  است  نشده  پيدا 
می توان پيدا كرد. به عرض خيابان نگاه می كنم. مادری و 
دختری شاد و خوشحال  دست در دست هم از خيابان 
می گذرند. نارضايتی از جوانی و روزگار از  چهره مادر 
مهربان پيدا نيست. به خودم  اميدوارانه نهيب می زنم درد 
و مشكل هميشه خودش را در ظاهر نشان نمی دهد. از 
خيابان می گذرم. اطمينانی به من می گويد؛ ماجرا نسل 

سوخته پيچيده تر از سوال های اوليه من است .

 خارجی _ساعت 15:30
  مركز مشاوره و روان پزشكی 

امروز روز اولی است كه دنبال سوژه گزارش آمده ام. 
مركز مشاوره اولين جايی است كه می توان با آدم های 
تازه حرف زد. آدم هايی  كه بيرون از جامعه گوشی برای 
شنيدن حرف هايشان وجود ندارد، حاال در نوبت انتظار 
صف كشيده اند. گوشه سالن زن تنهايی ايستاده است. 
مانتوی مشكی و روسری ساده پوشيده، ايستاده و اين پا 
و آن پا می كند. لبخند می زنم. خيلی منتظر مانديد؟ سر 
درد و دلش زودتر از تصورم باز می شود. 44 ساله است 
و كارمند. با نگاهی پر از سوال نگاهم می كند و می گويد:  
»جامعه كی آنقدر عوض شد كه ما نفهميديم؟ دختر 16 
ساله ام عاشق شده است. می گويد نمی توانم بدون عشق 
زندگی كنم. دوبار خودكشی كرده است. 16 سالگی ما 
از اين خبرها نبود بايد منتظر خواستگار می مانديم و بس. 
می پرسم حاال از روزگار خودتان راضی هستيد يا از 

دوران حاضر؟« به فكر فرو می رود و با تامل و منقطع 
می گويد :« نمی دانم  كدام يك از ما درست می گوييم، 
من از زندگی خودم راضی نيستم اما ناراضی هم نيستم. 
مرد زندگی ام زود آمد وخوب و بد با يكديگر ساختيم. 
آنقدر زمان زود گذشت كه متوجه گذرش نشدم مطمئن 
نيستم اگر كسی ديگری می آمد خوش بخت تر می شدم. 
مادرم می گفت آدم بايد با بخت خودش بسازد. عشق و 
عاشقی مال قصه هاست. منتها جوان های امروزی اين 
حرف ها را قبول ندارند و هر روز دنبال تجربه های 
تازه هستند.« هنوز در حال انتقاد از نسل جوان است 
كه دخترش از اتاق مشاوره بيرون می آيد. با عجله عذر 
خواهی می كند. زن و مردی ديگر كه دست در دست 
هم نشسته اند مراجعان بعدی هستند، اجازه می گيرم كه 
زودتر وارد شوم  با خنده جوانی ام را نشانه گرفته و 

می گويند ؛»شما جوان ها هميشه عجول هستيد«.
 به جای مراجع بعدی، ميهمان دكتر روان شناس 
از  روان پزشك   جاللی  امير حسين  دكتر  می شوم. 
مراجعانی می گويد كه درست در دروازه چهل سالگی 
ايستاده اند: چهل سالگی سن بسيار مهمی  است سن 
بازنگری است. فرصت پيش رو كمتر از فرصت های 
پشت سر گذاشته شده است. گذار چهل سالگی مسئله 
بسياری از افرادی است كه در اواخر جوانی ايستاده اند. 
اگر فاصله آنچه فرد به دست آورده و آنچه كه آرزوی 
اين مرحله، حالت  از  باشد ، گذار  بوده  بوده زياد  او 
بحرانی پيدا می كند. موضوعی كه در نسلی كه آن ها را با 
عنوان نسل سوخته می شناسيم ، ديده می شود«. می پرسم 
چگونه از نظر روانی  به نسل سوخته كمك می كنيد؟  
موشكافانه نگاهم می كند و می گويد:»ما به آن ها كمك 
می كنيم كه در فضايی به دور از هيجان، آن چه را كه به 

دست آورده اند با آرزوهای خود بسنجند.«  

خارجی _ساعت30: 12ظهر
محوطه دانشگاه آزاد 

 صحبت با روانپزشك و ديدن مراجعانی ميانسالی كه 
برای حل مشكالت خود و فرزندانشان روانه روانپزشك 
شده اند كنجكاوترم می كند.  گذار از مرحله جوانی آن هم 
برای نسلی كه  مخاطرات گوناگونی را از سر گذرانده، 
حاال سخت تر شده  است. يك سوال بزرگ حاال گوشه 
ذهنم بی تابی می كند. مگر مخاطرات اجتماعی، جنگ و 
روزهای سخت كدام تكه از جوانی ديروزشان را برده اند 
كه از پس جدال با امروز بر نمی آيند؟ كدام رنج بر دوش 
آن ها سنگينی می كند كه كم طاقت و آسيب پذيرشان 
راهی  امروز  سوالم  جواب  يافتن  برای  است؟  كرده 
دانشگاه شده ام تا با اساتيد درباره روزهای جوانی شان 
حرف بزنم. هوای امروز گرم تراست. عطش امانم را 

بريده است. بايد آبی بخورم بعد وارد ساختمان دانشگاه 
شوم. مسئول بوفه دانشگاه آرام نشسته و به تلويزيون 
خيره شده است. مرز 40 را رد كرده است تارهای سفيد 
در ميان شقيقه های سرش می درخشند. ظاهرش شاد و 
خنده روست. با خنده می گويم خوش به حالتان در گرما 
كنار نوشيدنی های خنك هستيد!  از ته دل می خندد. 
لحظه ای به فكر می رود و می گويد :»هميشه همه چيز در 
دسترس نيست. نوشيدنی را می شود خريد  اما زمان را 
نه .گاهی آنقدر می دوی اما درست لحظه رسيدن تو را از 
رسيدن باز می دارند. زمان  قابل خريدن نيست. تو می بينی 
خيلی از آدم هايی كه هرگز به اندازه تو ندويده اند حاال 
به مقصد رسيده اند. درست جايی كه حق تو بوده است« 
می گويم:»از دست رفته هايتان زياد هستند؟« خنده اش 
محو می شود. جوابم را  با لحنی آهسته و اندكی غم 
آلود می دهد: »اگر روزی كارمند عالی سازمان حسابرسی 
باشی و دست روزگار تو را به مسافر كشی و كارگری 
كشاند، حال من را بهتر می فهمی. اگر روزی مسئول 
بوفه دانشگاه شدی و هر روز به ياد دوران دانشجويی 
كوتاه خودت كه هرگز به پايان نرسيد، افتادی، معنای 
حسرت و عسرت برايت نا مفهوم نمي شود.« سكوت 
می كنم و بوفه را ترك می كنم. از دانشگاه خارج می شوم 
و به دل خيابان می زنم ديگر مايل به شنيدن حرف هايی 
كه محتوايشان را حدس می زنم، نيستم. جامعه، دانشگاه 
بهتری است. دانشگاهی كه دانشجويان ميانسال مشروط 
و مردود زيادی دارد. جامعه ای كه با دست خودش 
بسياری از آن ها را حذف و طرد كرده است و حاال يك 

سر آن ها را نصحيت و توبيخ می كند.

داخلی _ خانه ساعت 21:30 دقيقه 
از گرمای ظهر خبری نيست. آرامش شب فرصت 
نوشتن را برايم فراهم كرده است. حاال باور دارم كه 
ترك منزل و طالق و ازدواج مجدد معضالتی است 
كه نسل سوخته را به آن ها متهم می كنيم. آن ها هم 
ما را به جوانی های خودپسند و بی درد متهم می كنند. 
جدال عميق و پشت پرده ای كه به صورت هر دو 
نسل پنجه كشيده است. جنگ رستم و سهرابی كه 
هيچ كس برنده و بازنده آن نيست. مشاهدات سفر 
كوچكم به بطن اجتماع می گويد، ناگفته های نسل 
سوخته فقط در مطب روانشناس ديده نمی شود و 
استادان دانشگاه تنها راويان آن نيستند. ناگفته های 
نسل سوخته گوشه و كنارهای جامعه افتاده است، 
موسيقی های  كه  قديمی  كاستی  نوار  مانند  درست 
متروك  اما در گوشه صندوق  دارد  زيادی  ناشنيده 
افتاده است. موسيقی اي كه شنيدن نت هايش برای 

همه دل نواز نيست.

در جست و جوی جوانی از دست رفته
درباره نسلی كه گوشی، دردهايش را نمی شنود

زهرا
نوروزی
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باورند براین برخی :
محصول نامتعادل انسان که
جامعهنامتعادلاست.جامعهای
بچهها از را کردن کودکی که
نقش در را جوانان و میگیرد
آسیب میدهد. قرار میانسالی
با ما که میدهد رخ جایی از
که میشویم مواجه انسانهایی
جوی و درجست درمیانسالی
ایفاینقشجوانیهستند.مشکل

کارازکجاست؟
نكته ای كه شما به آن پرداختيد 
به  است.  ويژه ای  اهميت  دارای 

طور يقين  جامعه سالم در رشد شخصيت متعادل و 
متناسب با سن افراد اهميت ويژه ای دارد. ما در جامعه 
ايران با پديده مصادره حقوق شهروندان مواجه هستيم.
به عنوان مثال بازی كردن يكی از مهم ترين حقوقی 
است كه می توان برای كودكان در نظر گرفت. اين حق 
بازی جهان كودك را سرشار از لذت و تجربه های تازه 
می كند.كودك در اين سن ياد می گيرد جهان را تجربه 
كند و ان را بيازمايد.حس بازی عالوه بر حق فردی 
حق جمعی نيز برای جامعه به همراه  دارد. بازی در 
واقع بخشی از فرآيند جامعه پذيری است كه افراد را در 
كودكی با ارزش ها و فرهنگ جامعه آشنا می كند. طفل  
با بازی كردن جامعه را درك می كند و می تواند خودش 
را ابراز و تغييری در محيط اطراف خود ايجاد كند. نتيجه 
اين بحث اين است كه حق بازی كودكانه علی رغم 
سادگی،حق  مهم و قابل تاملی است. مهم ترين نظريات 
جامعه شناختی بر نقش بازی در تكوين شخصيت افراد 

تاكيد می كنند..كودكان در واقع نقش های اجتماعی را 
بازی كرده و آن ها را ياد می گيرند. جامعه ای كه بچه های 
آن بازی نمی كنند در حال ضرر كردن است زيرا وقتی 
بچه ها بازی نمی كنند يعنی نقش های اجتماعی را ياد 
نمی گيرند. حقوق گوناگون در همه دوره های زندگی 
از جمله جوانی و ميانسالی و پيری بحث جدی است.
جوانی هم دوره ای است كه حقوق مشخص و تكليف 
مشخصی دارد اما اين دوره در كشور ما بنا به داليل 
گوناگون  سياسی و اجتماعی و فرهنگی هدر می رود 
معيوب سيستم  اين چرخه  اصلی  مقصران  از  يكی 

آموزش و پرورش ماست.
چه دارای ما پرورش و آموزش سیستم :
اشکاالتیاستمیتوانیدمصادیقآنراذکرکنید؟

سيستم آموزشی از ابتدا دارای اشكاالت جدی است. 
نظام  آموزشی ما بچه ها را از محيط بازيگوشانه به فضای 
خشك و جدی می كشد. انتقالی كه با نوعی ضربه به 

روح كودك همراه است. اين شوك 
از دوران دبستان شروع می شود وتا 
دبيرستان ادامه پيدا می كند. بچه ها 
در مقاطع گوناگون از شروع سال 
نيستند.  خشنود  جديد  تحصيلی 
و  طبيعی  طريق  از  كه  كودكی 
آشنا  زندگی  با  فعال  يادگيری  با 
می شده حاال با يادگيری منفعلی كه 
از سوی نهاد آموزش تبليغ می شود ، 
مدرسه ای  محيط  می شود.  مواجه 
كه در بسياری از موارد ورزش را 
حذف می كند. ورزشی كه  همان 
را  آدم ها  است  ارتقا يافته  بازی 
جامعه پذير می كند و آن ها را با مشاركت مدنی آشنا 
می كند، در مدارس ما جايگاهی ندارد. انشا كه نوعی 
ورزش ذهنی است خيال پردازی و قدرت تحليل و 
خالقيت را بارور كرده به حاشيه رانده می شود. نوجوان 
و جوان به سرعت از محيط طبيعی زندگی دور می شود 
و به فردی كه فقط بايد متون را در خانه آماده كند ، 
مبدل خواهد شد. شرايطی كه فقط ذهن  فرد را در گير 
كرده و شخصيت او را با فرآيند يادگيری پيوند نمی دهد. 
كودك ديروز و جوان امروز با رسيدن به مرز  جوانی 
با قد علم كردن سد كنكور مواجه می شود. ايدئولوژی 
محدوديت صرف برای ورود به دانشگاه سال هاست 
كه بر همه خانواده ها مسلط شده است. كنكور را از 
اين جهت می توان ايدئولوژی نام گذاری كرد كه بهشت 
روياها را در آينده دور برای فرد ترسيم می كند.خاصيت 
اين نگاه اين است كه آدم ها را از زمان حال به آينده 
پرتاب می كند. جوان در اين شرايط از زمان حال به كلی 

گفت وگو با دكتر محمد امين قانعی راد رئيس انجمن جامعه شناسی ايران

نهاد آموزش، جوانی افراد را تباه می كند
آموزش سالم  سه مفهومی هستند  جامعه سالم، فرهنگ سالم و 
كه در ارتباط با يكديگر معنا می شوند. انسان متعادل و سالم كه به 
نيازهای خود در سنين گوناگون واقف است در بستر جامعه ای رشد 
می كند كه زمينه تحقق نيازهای او را بر آورده می كند. آدم هايی كه 
در ميان سالی در جستجوی گم گشته های جوانی هستند در جامعه ای 
رشد كرده اند كه به بر آورده شدن خواسته های طبيعی افراد باورمند 
نبوده است.فرهنگ سالم و آموزش طبيعی و همه جانبه و رسانه های 
آگاه بخشی از ويژگی های جامعه سالم است. يك ساعت گفت وگو  با 
به  ايران  انجمن جامعه شناسی  قانعی راد« رئيس  امين  »دكتر محمد 
واكاوی و شناخت ويژگی جامعه سالم  گذشت. جامعه ای كه انسان های 
متعادل تربيت می كند و با ديوار كشيدن به دور افراد آنان را زندگی 
دور نمی كند.آسيب دور شدن از زندگی طبيعی فقط مخصوص جوانان 
ديروز و ميانساالن امروز نيست. قانعی راد با منتقدان اين وضعيت 
بغرنج هم  نظر است. اوضاعی كه همچنان در بستر جامعه ما ادامه 

دارد. وضعيت بغرنج نظام آموزش و پرورش ما يكی از جلوه های 
ناخوشايند آن است. پروسه ای كه با انكار همه نيازهای طبيعی فقط 
از جوان درس می خواهد و جوانی كردن را قبول ندارد،همچنان ادامه 
دارد.دكتر قانعی راد  معتقد است: »نظام آموزشی ما مشكالت عميق و 
ريشه دار دارد. نظام خشكي كه تنها آموزش يك سويه را ارزش متعالی 
می داند و به نيازهای روحی و روانی افراد هيچ توجهی ندارد. بنابراين 
نگاه افراطی به كنكور و دانشگاه رفتن  يكی از عوامل مهمی است كه 
مانع می شود افراد از لذت های متعارف و متعادل جوانی بهره مند شوند 
كه طبعا اين مسئله تاثير سويی بر شخصيت افراد می گذارد. افرادی 
كه از زندگی سالم وطبيعی در جوانی محروم می شوند ، در ميان سالی 
احساس خسران می كنند .حسی كه با جبران مافات سريع همراه است و 
آن ها را به دام آسيب های اجتماعی می افكند.« گفت وگو با دكتر قانعی راد 
با مثال ها و مصداق های عينی زيادی همراه بود كه بخش هايی از آن را 

در ادامه می خوانيد.

سیستم آموزشی از 
ابتدا دارای اشکاالت 
جدی است. نظام  
آموزشی ما بچه ها را 
از محیط بازیگوشانه 
به فضای خشک 
و جدی می كشد. 
انتقالی كه با نوعی 
ضربه به روح كودک 
همراه است. این 
شوک از دوران 
دبستان شروع 
می شود وتا دبیرستان 
ادامه پیدا می كند. 
بچه ها در مقاطع 
گوناگون از شروع 
سال تحصیلی جدید 
خشنود نیستند. 
كودكی كه از طریق 
طبیعی و با یادگیری 
فعال با زندگی آشنا 
می شده حاال با 
یادگیری منفعلی كه 
از سوی نهاد آموزش 
تبلیغ می شود ، مواجه 
می شود
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دل می كند و دل به مدينه فاضله دلخوش می كند. اما بعد 
از كسب مدرك كارشناسی مدينه فاضله رخ نمی دهد و 
آدم ها از لذايذ وعده داده شده ، بهره مند نمی شوند. همه 
ما با ديدن فارغ التحصيالن بيكار دريافته ايم كه ليسانس 
گرفتن هميشه با كار بهتر و زندگی بهتر همراه نيست اما 
تبليغات يك سويه و شعارزده فرد را  با جهانی آرمانی 
مواجه می كنند.پارچه های بزرگی كه نام افراد پذيرفته 
تبليغات  نوشته شده،  آن ها  بر روی  كنكور  شده در 
بسياری از مدارس است. در نتيجه اين نگاه آرمانی 
زندگی را فقط در درس خواندن خالصه و تعريف 
می كند.همين موضوع سبب می شود كه بچه ها از لذت 
جوانی باز بمانند. جوانی به معنای ساده و متعارف و 
معمولی فرد است. مثال  انسان ها بايد از ديد و بازديد 
خانوادگی و تفريحات سالم بهرمند شوند اما فرزندان كه 
با آزمون كنكور مواجه هستند تقريبا در خانه محبوس 

هستند. 
:نتیجهاینفرآیندایناستکهجوانانمادر
دوراندانشگاهنیزدچارافسردگیدوبارهمیشوند
چونحسمیکنندازدورهجوانیخودلذتساده
وبیدردسرنبردهاند.آیاایننگاهغلطبهزندگی

جواناندردانشگاهنیزادامهپیدامیکند؟
وقتی فرد وارد دانشگاه می شود حباب ايدئولوژيك  
دانشجوی امروز می تركد.همين موضوع سبب شده 
كيفيت آموزش در دانشگاه های ما نزول كند. جوانی 
كه از لذت های  ساده زندگی محروم شده دانشگاه را 
محيط جدی تلقی نمی كند. او از محدوديت و درس 
خواندن صرف منزجر شده  و در دانشگاه  به دنبال 
تفريح می گردد.حال آنكه اساسا محيط آموزش رسمی 
با جديت همراه است. دليل اين واپس زدگی اين است 
برای زندگی  آموزشی كشور سهمی  نظام  ما در  كه 
بازيگوشانه جوانان در نظر نمی گيريم.دانشگاه های ما 
مشاركت اجتماعی افراد در فعاليت های اجتماعی را 
جدی نگرفته و آن را سرگرمی ساده تلقی می كنند .. 
دانشگاه هايی با محيط فيزيكی محدود كه درراستای 
نهادهای آموزشی يك شبه شكل گرفته اند؛  افزايش 
مصداق اين ماجرا هستند. از سوی ديگر  نگاه افراطی 
به كنكور و دانشگاه رفتن  يكی از عوامل مهمی است 
كه مانع می شود افراد از لذت های متعارف و متعادل 
جوانی بهره مند شوند كه طبعا اين مسئله تاثير سوئی 
بر شخصيت افراد می گذارد. بچه هايی كه با ورود به 
دانشگاه ارتباط عاطفی خود را با درس قطع می كنند و 
حتی از خواندن كتاب متنفر می شوند،آدم هايی هستند كه 

در چرخه سالم آموزشی قرار نگرفته اند.
:جنابدکتراینتکیهصرفبرآموزشبهاین
دلیلنیستکهماراهپیشرفتکشورراتکیهبرافراد
نخبهمیدانیم.تصویردانشآموزشدرسخوانیکه
هدفیجزدرسخواندننداردوعینکیبرچشمو
قلمیبردستدارد،ایدهآلنظامآموزشیاست.آیا

شمانخبهگراییراآسیبتلقیمیکنید؟
مواجه  زده  افراد آسيب  با  دو دسته  اينجا  در  ما 

می شويم كه در جامعه جلوه های بيرونی متعدد دارند. 
نخبه های منزوی و غير عادی و افراد بزهكار كه هيچ 
ميلی به آموختن و كسب دانش ندارند.. آسيب دسته 
اول يك دليل روشن دارد.ما  به جای تربيت جامعه 
سالم و افراد كوشا بر نخبه گرايی تمركز كرده ايم كه 
با انكار نيازهای طبيعی فرد خودش را تعريف می كند. 
نگاه خشكی كه اندكی شيطنت و جوانی را انحراف از 
استاندارها تلقی می كند.عده ای را طرد كرده و عده ای 
را در مركز قرار می دهد. بحث را با يك مثال شروع 
می كنم. همه با افرادی مواجه شديم كه دانشجويان موفق 
يا به اصطالح نخبه معرفی می شوند. با اندكی معاشرت 
می توان ديد كه برخی از اين افراد قادر به معاشرت با 
نيستند.از درك و  ارتباط سازنده  برقراری  ديگران و 
تماشای يك فيلم و يا خواندن يك شعر عاجز هستند 
و همه جهان را با ذهنيت خشك بررسی می نند. كالمی 
و نگاهی نخبه گرايانه كه جامعه به اين فرد داشته است 
سبب شده نوعی خود محوری در او ايجاد شود. جهان 
محدود اين افراد نيز كه در سيكل آموزشی معيوب 
ساخته شده بر رفتارهای اجتماعی اين افراد نيز موثر 
است. عموما برخی از اين افراد از مسائل اجتماعی و 
روز بی اطالع هستند و قادر به ديالوگ در بحث های 
اجتماعی نبوده و به بی سوادی اجتماعی دچار هستند. 
از اين بی سوادی اجتماعی سبب جهل  آگاه نبودن 
مركب در اين افراد می شود. افراد ناآگاه نسبت به زندگی 
اجتماعی قادر به شكل دادن جامعه سالم و طبيعی 
نيستند. ايدئولوژی اشتباه كنكور و تصوير كردن چهره به 
اصطالح بچه درس خوان كه كاری جز كتاب خواندن 
ندارد و برای مصون ماندن از خطرات اجتماعی تصميم 
می گيرد فقط در قرنطينه بماند ، محصول اين نگاه است. 
نگاه آسيب زايی كه  آينده نزديك و دور اين افراد را 
تحت الشاع قرار داده و آنان را از زندگی طبيعی دور 
می كند. چرخه معيوب آموزش در زندگی غير طبيعی 
بزهكاران نيز تاثيرات جدی دارد. آدم هايی كه هميشه از 
مدرسه فراری بوده و تحصيالت پايين دارند. آدم هايی 
كه  می كوشند از چنگال آموزش فرار كنند و جوانی را 
در كوچه و خيابان جست و جو كنند. زندگی غير طبيعی 
يك نخبه و يا يك فرد بزهكار گاهی يك دليل مشترك 
ودستاورد مشترك دارد. هر دوی اين افراد از تعامالت 
اجتماعی بی بهره اند و سهمی در زندگی اجتماعی و 
شناخت جهان انسانی نداشته اند. آسيبی كه يكی از داليل 
آن سيستم غلط آموزشی است.شخصيت های منزوی 
شده كه ارتباطات اجتماعی را ياد نگرفته اند،گاه ممكن 
است به خشونت و بزهكاری روی آوردند و از جامعه 
طردشوند.فردی كه در چرخ ارتباطات انسانی همدلی 
را ياد نگرفته ممكن است به بزه روی آورد. خشونت 
افراد نخبه كه همه عمر فقط با كتاب ها مانوس بوده اند 
نيز  به سبك و سياق ديگری  خودش را نشان می دهد.. 
اين خشونت ها عموما نمادين مفهومی و فرهنگی است. 
به عنوان مثال مهندسی كه در برخورد با جامعه شناس 
همه دانش جامعه شناسی را به هيچ می نگرد ويا به سينما 

و هنر فقط به ديد سرگرمی غير جدی می نگرد دارای 
خشونت فرهنگی و عدم درك جهان انسان هاست. 
آدم هايی كه جز خودشان كسی را نمی بييند و  قادر به 

درك شرايط  و آدم ها نيستند.
:جنابدکترشواهدجامعهاجتماعینشانگر
ایناستکهایننگاهاشتباهویکجانبهبهزندگیو
افراددراکثرمسئوالنفرهنگیوآموزشیماوجود
دارد.بسیاریازاینافرادکهدرجوانیباآدمها
از میانسالی در نکردهاند وجوانی نبوده مانوس
خوابمصنوعیبیدارمیشوندممکناستبهباز
سازیگذشتهایرویبیاورندکهحاالبرایشانهزینه
دارد.فکرمیکنماینهاجزوگروهآسیبزدهسوم

هستند.
 همين طور است وقتی نگاه ارزشی فرد درميانسالی 
جريان  با  فرد  ارزش ها  تغيير  با  می كند.  پيدا  تغيير 
يك سويه ای  ارزشی كه گاهی  در قالب آموزش و 
در دوره ای ديگر به نام ايدئولوژی بر او تحميل شده 
است ، خود را رها می كند. نظام آموزشی ما در فرآيندی 
غلط تنها آموزش را محور قرار داده و بقيه ارزش ها 
را به حاشيه می راند. البته آموزش و پرورش يكی از 
اين ماجراست. وقتی در مقطع  ساختن  گناه كاران 
همه  محور  است  ارزش  يك  درستی  به  كه  جامعه 
ارزش ها قرار بگيرد ، تعادل به هم می خورد. اين طرز 
باور  اين  به  تفكرايدئولوژی زده سبب می شود آدم ها 
برسند كه بايد تمامی نيازهای خود را انكار كنند و خود 
را به پای ارزشی مقدس فدا كنند. ارزش مقدس كه هر 
زمان با يك عنوان به افراد القا می شده است.گاهی به 
نام موفقيت وگاهی به نام ساختن جامعه. آدم هايی كه 
جوانی را اينگونه می گذراندند در ميان سالی با شرايط 
تسهيل  با  حاال  كه  فردی  می شوند.  مواجه  جديدی 
ارتباطات مواجه شد يا به رفاه اجتماعی بيشتری رسيده 
به عقبه خود نگاه می كند. اگر اين بازبينی با احساس 
خسران همراه باشد ، آدم ها را در معرض رفتارهای غلط 
آسيب زا قرار می دهد. فردی كه برای جبران گذشته آينده 
خود را نابود می كند. او برای جبران گذشته از دست 
رفته خود را در معرض آسيب های تازه ای قرار می دهد. 
خانواده و مسئوالن فرهنگی جامعه و نظام  آموزشی ما 
بايد بدانند  فرهنگ سالم فرهنگی است كه مجموعه ای 
از ارزش های متكثر را به فرد منتقل مي كند و ازسويی 
بتواند مجموعه ای از نيازهای و مطالبات گوناگون انسانی 
را پاسخگو باشد. آدم های نخبه و يا آدم هايی كه با انكار 
نيازهای خود تنها می خواهند جامعه را بسازند، تنها 
سازندگان جامعه نيستند. تربيت آدم هايی متعادل و كوشا 
است كه می تواند  زمينه پيشرفت جامعه را فراهم كند. 
زمانی كه فرهنگ متعادل در  جامعه ما نهادينه شود افراد 
يك جامعه به شخصيت متعادل می رسند. شخصيت 
متعادلی كه می تواند پايه گذار يك جامعه سالم و رو به 
پيشرفت باشد. جامعه ای كه با افراط و تفريط با آدم ها 
برخورد نمی كند و در هرسنی با توجه به مقتضيات 

خودش از آن ها مسئوليت و تكليف می خواهد.
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 نظام آموزشی ما 
در فرآیندی غلط 

تنها آموزش را 
محور قرار داده و 

بقیه ارزش ها را به 
حاشیه می راند. البته 

آموزش و پرورش 
یکی از گناه كاران 

این ماجراست. 
وقتی در مقطع  

ساختن جامعه كه 
به درستی یک 

ارزش است محور 
همه ارزش ها قرار 

بگیرد ، تعادل به هم 
می خورد. این طرز 
تفکرایدئولوژی زده 

سبب می شود آدم ها 
به این باور برسند 

كه باید تمامی 
نیازهای خود را 

انکار كنند و خود 
را به پای ارزشی 
مقدس فدا كنند. 

ارزش مقدس كه هر 
زمان با یک عنوان 

به افراد القا می شده 
است.گاهی به نام 
موفقیت وگاهی به 
نام ساختن جامعه
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ریشه از درصد چند باهر! استاد جناب :
مشکالتمیانساالنامروزبهمشکالتدیروزشان
یعنیدورهجوانیبازمیگردد.آیاوضعیتسالم
زندگیافرادبهچگونگیگذراندنزندگیافراددر

دورههایمختلفزندگیارتباطدارد؟
مشكالت افراد در زندگی امروز آن ها به دوره های 
مختلف زندگی افراد مرتبط است. دوران بارداری ، دوران 
كودكی و طفوليت و جوانی و نوجوانی همگی همانند 
يك زنجير به يكديگر متصل شده و به هم پيوسته هستند. 
دوره هايی كه هركدام می توانند در تالطم های زندگی 
امروز افراد نقش آفرينی كنند.خانواده و اجتماع دو فاكتور 
ديگر هستند كه می توانند  در پديد آوردن آسيب ها برای 
افراد نقش آفرينی كنند. اگرچه در جهان امروز رسانه ها و 
ارتباطات نيز در منش و شخصيت افراد تاثير می گذارد. 
افراد در جهان امروز مانند هواپيمايی هستند كه پرواز 
موفقيت آميزشان به 4 فاكتور ژنتيك ، دوران بارداری ، 
خانواده و رويكردهای جهانی برمی گردد. می توان گفت 
وضعيت رفتارهای  همه انسان ها به نسبت سن و شرايط 

خود از اين عوامل تاثير می گيرد.
:آقایدکترگاهدرمواجههبابرخیازافراد
میانسالازآنهامیشنویمکهماجوانینکردهایم.
جملهایکهحکایتازیکافسوسداردوتلویحا
بهمشکالتدورانجوانیافرادیبرمیگرددکهما
آنهارانسلسوختهمیدانیم.کسانیکهجوانیو
نوجوانیآنهادربحبوحهجنگوانقالبگذشته
است.شمادرطیفمراجعانخودباجوانینکردهها

مواجههستید؟
من در ميان مراجعان  خود با دو طيف جوانی نكرده 

رو به رو هستم. افرادی كه معموال در دهه  50 تا اواخر 
دهه 60 متولد شده اند. انسان هايی كه دوران جوانی آن ها 
با جنگ و انقالب و تحوالت گسترده و سريع اجتماعی 
همراه بوده است. افشرده بودن توصيف مناسبی برای 
وضعيت اين افراد است. اين افراد بيش  از افسردگی تحت 
تاثير فشارهای اجتماعی كه به سبب ساختن زندگی شان 
به آن ها وارد شده ، افشرده هستند. افراد مذكور به سبب 
شرايط اجتماعی  دورانی كه در آن  جوانی را سپری 
كرده اند با فشارهای زيادی دست به گريبان بوده اند 
و از شادمانی دوران جوانی بهره نبرده اند. البته دغدغه 
جوانی نكردن يا حس افسوس از طی شدن دوره جوانی 
به نسلی كه بنده عرض كردم بر نمی گردد. بسياری از 
افراد جوان تر هم  با ادعای جوانی نكردن به ما مراجعه 
می كنند. افرادی كه معموال چند سال به شكل رسمی و يا 
نيمه رسمی در قالب نامزدی و يا غيره با يكديگر ارتباط 

برقرار می كنند، مدعی هستند كه تنوانسته اند به طور كامل 
از دوره جوانی خود بهره ببرند. آدم هايی كه بر خالف 
طيف اول بيشتر مسئوليت گريز هستند وتقريبا افسرده 
هستند زيرا برای پذيرش مسئوليت های زندگی آمادگی 

ندارند و دنبال خوشي های دوره جوانی هستند.
:شماازرویکردهایاشتباهیکهنسبتبه
دورهجوانیوجودداردصحبتبهمیانآوردید.
میتوانیدبهطورعینیبهمصداقهایایننگاههای
غلطکهگاهازسویاجتماعوگاهازسویخانواده
بهجوانانتحمیلمیشوداشارهکنید؟بهنظرمیرسد
میانساالنامروزوجواناندیروزبیشترتحتتاثیراین

آسیبقرارگرفتهاند.
ما در زندگی فردی و اجتماعی با اضطرارهايی مواجه 
هستيم. اين اجبارهای ناخواسته ممكن است روند عادی 
زندگی ما را مختل كنند. اگر اين اجبارها در دوره  و 
مقطعی افزايش پيدا كند، ماجرای نسل سوخته شكل 
می گيرد. ما در كشور خودمان با پديده جنگ تحميلی 
رو به رو بوديم. جنگی كه متاسفانه نشاط اجتماعی را 
كم كرد. جوانان آن روزگار به سبب حمله دشمن از 
تفريحات سالم اجتماعی محروم شدند.در واقع به جای 
تفريحات سالم راه زندگی صالح را برگزيدند كه در جای 
خود  قابل تقدير است. در عين حال اين شرايط خاص 
آسيب هايی را نيز توليد كرده كه نبايد از آن غافل شد. در 
اين مقطع  بسياری از افراد جامعه  به سبب مخاطرات 
جنگ يا به شهادت رسيده و يا به جمعيت جانبازان و 
معلوالن ملحق شدند. اين شرايط خاص و ويژه آدم های 
آن  نسل را  زودتر از گذشته در مسير پر فراز و نشيب 
زندگی  قرارداد. فداكاری برای وطن و ارزش ها اولين 

گفت وگو با دكتر حسين باهر رفتار شناس و مشاور خانواده

نسل میانساِل امروز ایران، افشرده هستند

خانم جوانی درب ورودی آپارتمان را برايم باز می كند. كفش هايم 
را درمياورم. كف اتاق مانند خانه شخصی فرش شده است. قدم زدن 
بر روی  فرش و  نشستن پشت ميز ناهار خوری گوشه سالن كوچك، 
دغدغه گفت وگوی خشك و مكانيكی را از بين می برد. خانم ميان سالی 
از اتاق مشاور بيرون می آيد. نگاهمان به يكديگر گره می خورد. حس 
آرامش خانه كه با ديدن چهره خانم ميانسالی كه از درب اتاق مشاوره 
بيرون می آيد، دو چندان می شود. با نزديكی چهره ام با خانم ميانسال، 
آرامش  به جانم می ريزد.به خودم می گويم ميانسالی هم چندان دور 
نيست و بی سر وصدا می آيد. انگار همگی مجبور به طی كردن داالن 
نسل ها و باالرفتن از پله های عمر هستيم. لختی منتظر می مانم و به 
كه  ميانساالنی  مشكالت  و  دغدغه ها  می كنم.  فكر  گفت وگو  موضوع 
در روزهای آينده در انتظار ورود به اتاق مشاوره هستند، ذهنم را 
درگير كرده است. آسيب ها وناگفته های آن ها، محور گفت وگوی من با 
دكتر »حسين باهر« رفتار شناس است.آدم هايی كه بار مسئوليت های 
سنگين سن جوانی قدم هايشان در فصل ميان سالی را كند كرده است 

.در مسير مصاحبه حسين باهر تمام قد از موضوع گفت وگو دفاع می كند 
و دلگرمم می كند كه سوژه را اشتباه انتخاب نكرده ام. اين رفتار شناس 
الگوی  نبود  وی  است.  داده  مشاور  مختلف  آدم های  به  هاست  سال 
متعادل زندگی را عامل اصلی بی ثباتی رفتار و آسيب های ميان سالی 
می داند و می گويد:»من در ميان مراجعان  خود با دو طيف جوانی نكرده 
رو به رو هستم. افرادی كه معموال در دهه  50 تا اواخر دهه 60 متولد 
شده اند. انسان هايی كه دوران جوانی آن ها با جنگ و انقالب و تحوالت 
گسترده و سريع اجتماعی همراه بوده است. افشرده بودن توصيف 
مناسبی برای وضعيت اين افراد است. اين افراد بيش  از افسردگی تحت 
تاثير فشارهای اجتماعی كه به سبب ساختن زندگيشان به آن ها وارد 
شده ، افشرده هستند.اين آدم ها به سبب شرايط اجتماعی  دورانی كه 
در آن سپری كرده اند با فشارهای زيادی دست و به گريبان بوده اند 
و به همين سبب از شادمانی دوران جوانی بهره نبرده اند.« حاصل يك 
ساعت گفت وگوی صميمانه اما سرشار از سوال و جواب های طوالنی و 

پرمناقشه پيش روی شماست.
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ما در زندگی 
فردی و اجتماعی 
با اضطرارهایی 
مواجه هستیم. این 
اجبارهای ناخواسته 
ممکن است روند 
عادی زندگی ما را 
مختل كنند. اگر این 
اجبارها در دوره  و 
مقطعی افزایش 
پیدا كند، ماجرای 
نسل سوخته شکل 
می گیرد. ما در كشور 
خودمان با پدیده 
جنگ تحمیلی رو به 
رو بودیم

خــرداد،  تيــر 1393



53

عي
ما

جت
ه ا

ند
رو

پ

47

فق
مو

ان 
ير

مد

53

عي
ما

جت
ه ا

ند
رو

پ

49

اولويت زندگی افراد در آن دوره بود.اين تلقی از زندگی 
گفتمان اصلی آن سال ها بود. همه ما هم می دانيم كه 
اصوال انسان با تلقين ها و تلقی ها زندگی می كند. يك 
فرد يا خودش بر اثر تلقی های خود به نتايج زندگی 
می رسد يا بر اثر تلقين هايی كه از خانواده و يا محيط 
اجتماعی می گيرد راه زندگی خود را انتخاب می كنند. 
انسان ها بر اساس اين دو عامل روش زندگی خود را 
انتخاب می كند. دوگانگی از آنجايی پيش می آيد كه آدم ها 
با رسيدن به برخی از نتايج نسبت به روش انتخابی خود 
شك می كنند. اين مسئله در رفتار آدم ها به خصوص در 
ميان سالی  نمود و جلوه عينی دارد . برخی از افراد در 
ميان سالی از جوانی خود به عنوان دوره  پايا و پويا نام 
می برند و برخی ديگر يكسره به انتقاد از روش زندگی 
خود و شرايط تحميلی اجتماعی می پردازند. اين انتقاد 
و افتخار هر دو محصول يك شرايط نامتعادل اجتماعی 
است كه گريبان يك نسل را گرفت .نسلی كه اگرچه با 
ايثار و فداكاری كشور را حفظ كرد اما برخی از نيازهای 

طبيعی آن در نظر گرفته نشد.
بااینکهجنگدرهمهجوامععاملبرهم :
زنندهنظماجتماعیتلقیمیشودامانمیتوانتمامی
مشکلرابررویدوشجنگانداخت.هنوزبرخی
ازنگاههایافراطینسبتبهموفقیتزندگیودرس
خوانبودنویادینداربودنبهجوانانوجوددارد.
نگاهیکههنوزریشهداروگستردهخودنماییمیکند.
موافقیدکهمادرتببینویژگیهایدورهجوانیهنوز
بااماواگرهاوتناقضهایگوناگونریشهدارمواجه

هستیم؟
ريشه اين مشكالت مشترك  اين است كه ما همچنان 
نسبت به پديده نشاط اجتماعی بی توجه هستيم. جامعه 
ما جامعه افسرده ای است. جامعه ای كه نشاط را می طلبد 
اما چون آن را دريافت نمی كند زيركانه شادی را دزدی 
باشد ،  همراه  اضطراب  و  دلهره  با  كه  می كند.شادی 
ترسی ريشه دار است. سرخوشی و غليان احساسات 
طبيعی افراد در شرايط متعادل بارور می شود. زمانی كه 
خصوصی ترين حريم زندگی افراد مانند عروسی ها زير 
سوال می رود ، مردم از شادی كردن می ترسند و همه چيز 
جنبه پنهانی و مخفی و زشت پيدا می كند. تلقی های 
غلط از مفهوم شادی هنوز در باور ما جايگاهی ندارد. 
بسياری فكر می كنند فراهم كردن شادی برای نسل جوان 
مساوی با خالف شرع و عرف است ، درحاليكه چنين 
نيست.ديدگاه های غلط سبب شده است كه سايه غم و 
ترس حتی بر مراسم های شادی دينی ما نيز چنبره بزند. 
گاهی می بينيم در اعياد دينی و ميالد امامان شيعه )ع( 
نوحه خوانی می كنند ، حال آنكه مراسم تولد ائمه بزرگوار 
كه جايگاهی بهشتی دارند، جای عزاداری نيست. اگر 
بخواهم به طور خالصه اين وضعيت را تشريح كنم بايد 
بگويم ما شادی را برای افراد جامعه  مجاز نمی دانيم. خط 
قرمزی  كه برای نسل سوخته بيشتر هم  بود .مسئوالن 
جامعه بايد سعی كنند شادی مناسب و متعادل را دربين 
مردم ترويج كنند زيرا شادی مشروع هيچ منافاتی با اسالم 

ندارد.
:نبودشادیسالمدردورانجوانیچهآثاری

درمیانسالیبهبارمیآوردمیتوانیدمثالبزنید؟
نبود اين الگوی سالم  كه محيط مفرح اجتماعی يكی 
از آثار آن است ، چرخه آسيب های اجتماعی ميان سالی را 
تندتر كرده مردی كه با بهانه جوانی نكردن اعتبار و آبروی 
خود را فدای ارتباطی ساده می كند، مثال خوبی برای  
تشريح اين آسيب هاست. آسيب هايی كه محصول دوره 
جوانی آن هاست. متاسفانه بايد بگويم ما از آسيب های 
اجتماعی قشر ميان سال غافل شده و گاه آن ها را انكار 

می كنيم.
که باورند این بر روانشناسان از بسیاری :
میانسالیدورهدیگریاززایشفردیاستآدمهادر
ایندورهبایدیادبگیرندکهمیتواننددوبارهمتولد
شوند.تولدیکهمیتواندشروعفعالیتاجتماعی،
بازبینیدرروابطوغیرهباشد.راهیکهمیتواندبه
آنهاکمککندحتیباجوانانخودرابطهبهتری
داشتهباشندقبولداریدکهدستگاههایفرهنگیما
ایننیازمهمراپاسخگونیستند؟اگرجوابتانمثبت

استراهکاراینوضعیتچیست؟
بازنگری گذشته و زايش مجدد يكی از ويژگی های 
ميانساالن امروز است. آدم های متعادل و واقع بين بايد با 
ويژگی ميانسالی آشنا شوند. ميان ساالنی كه بنا به داليل 
گوناگون اسير مشكالت گسترده و ريشه دار شده حاال 
می توانند در ريشه اين مشكالت تامل كنند. رها شدن از 
قيد روابط غلط يا فرسودگی های كار بخشی از پروسه 
زايش مجدد است. به عنوان مثال در ميان مراجعانم زنی 
ميانسال كه با شوهر معتاد و بيكارش درگير بود، وجود 
داشت .مردی كه به هوای جوانی نكردن آشيانه او را از 
هم پاشيده است. او می تواند حاال خود را از قيد رابطه ای 
كه جز آسيب برای او ارمغانی نداشته است رها كند. 
يك نواخت شدن زندگی يكی ديگر از مشكالت قشر 
ميانساالن است. آدم های ميان سال بايد ياد بگيرند كه  
تنوع در اين سن برای آن ها نوعی تفريح است. سفر 
يكی از اين تنوعات سالم است كه می تواند با توجه 
به شرايط اقتصادی افراد برای آنها روزهای بهتری را 
فراهم كند. برای بهبود و ارتقای زندگی فردی  اجتماعی 
قشر ميانسال بايد به  شاخصه های سالمت اجتماعی 
آنان توجه كرد. شاخصه هايی كه كيفيت زندگی افراد 
را مشخص می كند.شاخصه های سالمت اجتماعی در 
همه جای جهان و ايران هر روز در حال تغيير هستند. 
معيارهای جديدی كه با توجه به شرايط جديد روز متولد 
می شوند. با اين وجود نگاه ما به شاخصه های سالمت 
اجتماعی كه به همه اقشار جامعه حتی ميانساالن مربوط 
می شود به روز و كار آمد نيست. اگر مسئوالن ما باور 
كنند كه سالمت اجتماعی نيز مانند سالمت فردی به 
اورژانس و پزشك فوری نياز دارد ، گام اول بهبود اين 
شرايط فراهم می شود. در اين فضاست كه شايد بسياری 
از مسائل در نوجوانی و جوانی حل می شوند و دامنه شان 

تا بزرگسالی ادامه پيدا نمی كند.

دیروز توانایی بود
و دانایی نبود

حمیداسالمي: تيرماه كه از نيمه بگذرد 
چهل سالگی آغاز می شود. چهل سالگی سال 
پيغمبری است. بيشتر پيامبران در چهل سالگی 
به پيامبری رسيده اند. چهل سالگی برای مردان 
سال پختگی است. وقتی بر پله چهل سالگی 
می ايستی و پشت سرت راه نگاه می كنی و 
به راهی كه تا امروز آمده ای می انديشی و 
همه دارايی های مادی و معنويت را ارزيابی 
می كنی، چيزی مانند افسردگی سراپايت را 
می گيرد. هر چه دارايی ات هم بيشتر باشد 
و  خورده ای  شكست  می كنی  گمان  باز 
می توانستی بيشتر از اين داشته باشی و بيش از 

اين باشی كه هستی.
ما در دوره ای بزرگ شديم كه اگرچه بار 
فرهنگی اش بيشتر بود اما به اين اندازه آگاهی 
و دانايی نبود. كتاب و روزنامه به اين اندازه در 
دسترس نبود. چيزی به نام مشاور نبود و پندار 
مردم اين بود كه ديوانه ها را نزد روانشناس 
و روانپزشك می برند. گاهی آرزو می كنم با 
همين آگاهی و دانايی كه امروز دارم 20 سال 
به گذشته بر می گشتم. برخی كارهايی را كه 
از سر نادانی انجام داده بودم انجام نمی دادم 
و كارهايی را كه در انجامش كوتاهی كرده 
بودم انجام می دادم. بيشتر می خواندم. هدفمند 
كار می كردم. تا می توانستم می نوشتم و ياد 

می گرفتم.
چهل سالگی آغاز افسوس هاست. دريغ 
و افسوس برای گذشته ای كه به باد داده ای 
آن  براي  اندوخته ای  كه  آينده اي  برای  و 
همراه نياورده ای. آينده ای كه زندگی چهل 
ساله يادت داده كه شايد بدتر شود اما بهتر 
سالگی  چهل  به  كه  سالها  اين  نمی شود. 
نزديك شده ايم كارهايی را آغاز كرده ام كه 
بايد 20 سال پيش انجام می دادم و اگر 20 
سال پيش انجام شده بود امروز شايد با دريغ 
و افسوس كمتری همراه بود. نمی خواهم به 
گذشته بينديشم و دريغ و افسوس بخورم. 
هرچه بود گذشت. بايد چشم هايم را باز كنم 
تا اين روزها را به باد ندهم تا 20 سال ديگر 
دريغ و افسوس امروز را بخورم.  20 سالی 
كه گذشت همراه با پيشامدهای خوب و بد 
بسيار بود. اما اگر برگشتی بود كارهای بسياری 
بايد انجام می دادم كه آن روزها به آن آگاهی 
نداشتم. گاهی ياد اين گفته می افتم: آن روز كه 

توانستم، ندانستم و امروز كه دانستم، نتوانم.
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نمی خواهم به 
گذشته بیندیشم 

و دریغ و افسوس 
بخورم. هرچه بود 

گذشت. باید چشم 
هایم را باز كنم تا 

این روزها را به 
باد ندهم تا 20 

سال دیگر دریغ و 
افسوس امروز را 

بخورم.  20 سالی 
كه گذشت همراه با 
پیشامدهای خوب و 

بد بسیار بود. اما اگر 
برگشتی بود كارهای 

بسیاری باید انجام 
می دادم كه آن 

روزها به آن آگاهی 
نداشتم. گاهی یاد 
این گفته می افتم: 

آن روز كه توانستم، 
ندانستم و امروز كه 

دانستم، نتوانم

خــرداد،  تيــر 1393



تاريخ، پشت اين ديوارهای بلند، البه الی اين چنارهای پر رمز و راز، در »باغ های تهران« خلوت گزيده است

پشت دیوار باغ های 

درختان فراوان كهن در اين پايتخت 200 ساله، خاطره های زيادی را به ياد 
می آورند ... روزهای بهار در باغ ها و كوچه باغ های قديمی تهران... تصوير 
دختركان مو فرفری كه هنگام تكاندن درخت توت در باغ های بزرگ آن روزگار، 
خوش  جا  گيسوهايشان  آسمان  در  ستارگانی  همچون  شيرين  توت های 
می كرد ... تاريخ را كه وامی كاوی، باغ هايی را در نقشه تهران قديم می بينی كه 
پايتخت را به باغستانی بزرگ تبديل كرده بودند و در ميانه آن ها عمارت ها 
و خانه هايی به چشم می خورد. اين ها تنها بخشی از تصويرهايی است كه 
با ديدن درختان كهن سال چنار و توت پايتخت به يادمان می آيد ... تهران در 
دوره های گوناگون تاريخی حتی پيش از پايتختی، باغ هايی بسيار، پوشيده 
از درخت، داشته است. طبيعت تهران مشخصا با سه درخت چنار، انار و توت 

پيوندی تاريخی دارد. از اين سه درخت، انار ديگر نيست. اگر از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ های تهرانی بپرسيد، هنوز به ياد دارند كه كه تهران انار داشت. 
باغ های  در  ميوه  درختان  ديگر  كنار  در  توت  و  انار  چنار،  درختان  وجود 
گوناگون تهران در سده های پی درپی به ويژه در دوره پايتختی قاجار، نقشی 
چشم گير در خوشی آب و هوای اين پايتخت 200 ساله تا همين چند دهه پيش 
داشت. تهران در دوره هايی به اندازه ای خوش آب و هوا بود كه درختان ميوه 
به آسانی در اينجا رشد می كردند. همين مساله زمينه را فراهم كرد تا باغ هايی 
گوناگون و بزرگ در اين شهر شكل بگيرد. روزهايی كه خيلی هم دور نيست، 
سراسر شهر كوه پايه نشين البرز، چنارستان و انارستان و توتستان بود و 

مردمان اش در باغی بزرگ می زيستند كه نامش »تهران« بود.

وسوسه انگيز پایتخت
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پشت ديوار باغ های وسوسه انگيز پايتخت
اتابك،  سردار،  نگارستان،  فردوس،  نظاميه، 
الله زار،  نياوران،  سعدآباد،  صبا،  مستوفی الممالك، 
و  عشرت آباد  عين الدوله،  سپه ساالر، صاحب اختيار، 
گالب دره. اين ها نام هايی است كه برای قديمی ترهای 
ياد می آورد.  به  را  بزرگ و مشهور  باغ هايی  تهران، 
بزرگ  باغی  نام  به  را  تهران  منطقه  هر  روزگاری، 
اعيان و  يا  از رجال حكومتی  می شناختند كه يكی 
اگر  بود.  كرده  ايجاد  نام خويش  به  معموال  اشراف 
در دوره ناصرالدين شاه قاجار در دارالخالفه ناصری 
می زيستی و هوس می كردی از دروازه های شهر به 
درآيی و به دامنه های البرز روانه شوی، خواه ناخواه 
به باغ صاحب اختيار، اين كارگزار خوش نام قاجار، 
گذرت می افتاد. مگر می توانستی به محدوده ميدان 
بهارستان امروزی بيايی و وصف باغ های نگارستان و 
نظاميه و سردار، وسوسه ای در سرت نيندازد كه ببينی 
در ميان درختان بلند و كشيده آن باغ ها چه می گذرد.

بسياری از باغ های بزرگ و مشهور تاريخی تهران، 
اكنون ديگر نيستند؛ از روزگار ميانه قاجار بدين سو، 
يا تكه تكه و فروخته و به باغ هايی كوچك تر تبديل 
به  رو  تهران  در  زمين  بورس بازی های  در  يا  شدند 

پيشرفت، جای خود را به ساختمان های بلند دادند.
آن هايی كه بخت شان بلندتر بود، تك درختانی كهن 
كنند  روايت  تا  گذاشتند  يادگار  به  امروزی ها  برای 
كه در روزگار خرمی و خوشی طبيعت تهران، چه 

باغ هايی وجود داشته است.
امروز با هم همراه می شويم و به بازماندگان چند 
باغ مشهور تهران سرمی زنيم؛ باغ هايی كه اقبال شان 
بلند بود و در مسير پرهياهوی تاريخ يك صد سال 
اخير تهران، توانستند خود را به امروز برسانند؛ تنها 

اما باشكوه.

باغ نگارستان؛ روايت بنجامين امريكايی
می شود؛  آغاز  بهارستان  ميدان  از  ما  گردش 
از  مجموعه ای  قاجار،  روزگار  در  كه  همان جايی 
باغ های بزرگ و مشهور را در خود جای داده بود؛ باغ 
نگارستان. تماشا و روايت باغ های تاريخی تهران از 
همين جا كليد می خورد. باغ نگارستان، در ضلع شمالی 
اين ميدان، دقيقا پشت ساختمان سازمان مديريت و 

برنامه ريزی جای گرفته است. اساس اوليه اين ييالق 
بازمی گردد.  قاجار  شاه  فتحعلی  دوره  به  قاجاری 
امروز، بخشی كوچك از اين باغ شاهانه به جای مانده 
است اما همين اندك هم نگاه بازديدكننده را درگير و 

خيره می كند.
بنجامين سفرنامه نويس امريكايی در عصر قاجار 
توصيفی جذاب از گچ بری های تاالرها و تابلوهای 
نقاشی از چهره فتحعلی شاه و ديگر درباريان در اين 
باغ ستودنی به دست می دهد. او همچنين ماجرای 
قاجارها را در  پادشاه  تاج گذاری محمدشاه سومين 
اين باغ روايت می كند كه چگونه بر تخت طاووس 
نگارستان  باغ  قاجاری  عمارت های  گرفت.  انجام 
دست خوش  تاريخی  گوناگون  دوره های  در 
دگرگونی ها و خرابی های فراوان شده است. امروز، 
اين  ديگر از حوض خانه دلگشا و تاالر قلمدان در 
جای مانده  به  عمارت  مهم ترين  نيست.  خبری  باغ 
كه  است  كوچك  اما  زيبا  ساختمانی  دوران،  آن  از 
امروز در قالب موزه هنرهای ملی ايران كمی پايين تر 
وزارت  محوطه  دل  در  باغ  امروزين  محوطه  از 
فرهنگ و ارشاد اسالمی همچون نگينی تنها روزگار 
قاجاری  عمارت  اين  از  بازديد  برای  می گذراند. 
و  درآيی  به  باغ  از  بايد  دوست داشتنی اش  موزه  و 
كمی پايين تر، از درب وزارت خانه به آن سو بروی. 
مجموعه ای از مينياتورهای خاطره انگيز تاريخ ايران به 
همراه نمايشگاهی از آثار مينياتور مشترك هنرمندان 
انتظار  ايران و فرانسه، در آنجا ورود گردشگران را 
می كشند. هر روز به جز تعطيالت، در ساعت اداری 

می توانی به موزه هنرهای ملی ايران بروی. 
اصال نام نگارستان از مينياتورها )نگارگری  ها(يی 
می آيد كه در عصر قاجار در اين باغ دل گشا فراوان 
دگرگونی  سير  تماشاگر  اصال  نگارستان  بوده اند. 
تشكيالت فرهنگ و معارف از اواخر دوره قاجار و 
اوايل پهلوی نخست تا امروز بوده است؛ از زمانی 
كه مدرسه عالی فالحت در نيمه پايانی دوره قاجار 
در اين مجموعه بنيان گذارده شده تا راه اندازی مدرسه 
صنايع مستظرفه به رياست كمال الملك نقاش مشهور 
پيوندی  فرهنگ  عرصه  با  نگارستان  ايران،  معاصر 
استوار برقرار كرد. باغ نگارستان بعدها با بنيان گذاری 
دانشگاه تهران به اين مجموعه واگذار شد و تا امروز 

به همان گونه به جای مانده است.
چون  بزرگانی  كه  روزگاری  نيست  دور 
نفيسی،  دهخدا، سعيد  علی اكبر  بهار،  ملك الشعرای 
بديع الزمان فروزانفر، پرويز ناتل خانلری در همين باغ 
بزرگ به دانشجويان درس می آموختند. از همين رو 
عرصه  در  ايران  معاصر  تاريخ  از  برگی  كه  است 

فرهنگ در اين باغ خاطره انگيز پر شده است.
از  روز  هر  كه  است  ميعادگاهی  نگارستان  باغ 
از  و  بگردی  آن  در  می توانی   22 تا   10 ساعت 
بناها و عمارت های زيبا و درختان كهن سال  ديدار 
خواهان  اگر  امروز  ببری.  لذت  درهم فشرده اش  و 
باشی و به باغ نگارستان گذر كنی، می توانی به موزه 
مكتب كمال الملك بروی و از ديدار 120 تابلو استاد 
و شاگردان برجسته او سرشار شوی. اسناد، عكس ها، 
مستظرفه  صنايع  مدرسه  دست نوشته های  و  احكام 
در كنار تابلوهای نقاشی، مجموعه ای شايسته فراهم 
خود  به  را  تو  اما  باغ  از  ديگر  گوشه ای  آورده اند. 
می خواند؛ آنجا كه كافه ای نقلی و پروسوسه البه الی 

درختان بلندباالی توت و چنار جای گرفته است.
خنك،  شربت های  دم نوش ها،  با  تهرون«  »كافه 
فرصتی  گوناگون،  كيك های  و  گرم  نوشيدنی های 
فراهم می آورد تا خاطره های تهران قديم و باغ هايش 

بازگفته شود.
در گوشه ای ديگر از باغ، سرديسی برنزی، به عنوان 
نمادی از راست قامتان فرهنگ ايران جلوه می نمايد. 
زنده ياد  ديرين  يار  ستوده«  منوچهر  »دكتر  رخسار 
ايرج افشار را می توانی در اين سرديس جست وجو 
كنی؛ پژوهشگر و استادی برجسته كه اكنون در ييالق 
مازندرانی اش روزگار صد و يك سالگی اش را استوار 
می گذراند. اين سرديس در سال 1392 به مناسبت 
صد سالگی وی همراه با جشنی و بزرگ داشتی در باغ 

نگارستان رونمايی شد. 

اتابك؛ باغی با خاطره هايی بزرگ
 اما گاهی تلخ!

به  باغ بزرگ و مشهور تهران  اتابك، ديگر  باغ 
رسيده  امروز  به  قاجار  دوره  از  كه  می آيد  شمار 
روزگار  پويا  و  زنده  همچنان  باغ  اين  است. 

می گذراند اما ناديدنی است.

بسیاری از باغ های 
بزرگ و مشهور 
تاریخی تهران، 

اكنون دیگر نیستند؛ 
از روزگار میانه 

قاجار بدین سو، یا 
تکه تکه و فروخته و 

به باغ هایی كوچک تر 
تبدیل شدند یا در 

بورس بازی های 
زمین در تهران رو به 
پیشرفت، جای خود 
را به ساختمان های 

بلند دادند.
آن هایی كه 

بخت شان بلندتر 
بود، تک درختانی 

كهن برای امروزی ها 
به یادگار گذاشتند 
تا روایت كنند كه 
در روزگار خرمی 
و خوشی طبیعت 

تهران، چه باغ هایی 
وجود داشته است

مژگان
جعفري

فروردين، ارديبهشت 1393
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گردش ما در باغ های 
تاریخی تهران از 
نیمه جنوبی شهر، 
به سوی دامنه های 
البرز راه می یابد. 
باغ فردوس، دیگر 
میعادگاه ما در 
آن سوی این پایتخت 
بزرگ است؛ جایی 
نزدیک پل تجریش 

در شمیران. آنجا 
كه جوانان قدیم و 
جدید تهرانی، با 
خاطره هایش هنوز 
روزگار می گذرانند. 
باغ فردوس، امروز 
منزل گاه موزه 
سینمای ایران 
است. در همین موزه 
می توانی در وعده ای 
از روز، سینمای 
ایران را با همه 
خاطره هایش بگردی 
و به یاد بیاوری 
روزگار نخستین 
فیلم های سیاه و 
سفید ایرانی را.

 اين باغ كه بعدها به پارك اتابك نيز شهرت يافت، 
دهه ها است به سفارت روسيه در ايران تعلق دارد. 
ميرزا  بزرگ،  باغ  اين  مالك  نخستين  و  بنيان گذار 
مستبد  و  مقتدر  صدراعظم  اتابك،  خان  علی  اصغر 
عصر ناصرالدين شاه و مظفرالدين شاه قاجار است. 
شهرت باغ اتابك در همان زمان به گونه ای بود كه در 
تهران و البته سراسر كشور گسترده شده بود و بسياری 
برآن بودند تا از پشت ديوارهای بلند آن به تماشای 
رازها و رمزهای درون آن از پس درختان بی شمار 
بنشينند. خيابان سی تير را كه به دليل وجود همين 
پارك اتابك، ابتدا خيابان پارك می ناميدند، به پايان 
برسانی و از شمال آن به خيابان ميرزا كوچك خان 
وارد شوی، چند گام باالتر می توانی شكوه چند صد 
ساله باغ اتابك را از دور تماشا كنی. اين باغ افسانه ای 
نام سران جنگ جهانی دوم را بر پيشانی خود دارد؛ 
روزگار 1322 خورشيدی كه استالين دبيركل اتحاد 
اياالت  رئيس جمهور  روزولت  شوروی،  جماهير 
متحده و چرچيل نخست وزير بريتانيا به تهران آمده 
بودند تا كنفرانس تهران را برگزار كنند و در همين 
باغ سفارت شوروی جلسه برگزار می كردند. در عصر 
پهلوی اول، سفارت روسيه در روزهای جمعه درهای 
باز  پايتخت نشينان  به روی  را  اتابك  پروسوسه  باغ 
می كرد تا در آن بگردند و دمی بياسايند. همچنين از 
البه الی اين درختان كهن می توانی خاطرات دردناك 
درگيری مجاهدان مشروطه به سركردگی ستار خان 
و باقر خان را به ياد آوری كه ماه عسل شان با همان 
حكومت مشروطه ديری نپاييد. مجاهدان هنگامی كه 

از تحويل سالح های خود به حكومت مستقر مشروطه 
خودداری كردند، با نيروهای دولتی به فرماندهی يپرم 
خان ارمنی در همين باغ و پارك مشهور درگير شدند 
و سرانجامی دردناك در تاريخ مشروطه شكل گرفت. 
ستارخان در همين درگيری زخمی شد؛ همان تير پس 
از چندی روزگار آن مجاهد دلير مشروطه را به سر 

آورد.

فردوِس سينمای ايران
نيمه  از  تهران  تاريخی  باغ های  در  ما  گردش 
می يابد.  راه  البرز  دامنه های  به سوی  شهر،  جنوبی 
اين  آن سوی  در  ما  ميعادگاه  ديگر  فردوس،  باغ 
پايتخت بزرگ است؛ جايی نزديك پل تجريش در 
شميران. آنجا كه جوانان قديم و جديد تهرانی، با 
خاطره هايش هنوز روزگار می گذرانند. باغ فردوس، 
امروز منزل گاه موزه سينمای ايران است. در همين 
موزه می توانی در وعده ای از روز، سينمای ايران را 
با همه خاطره هايش بگردی و به ياد بياوری روزگار 
نخستين فيلم های سياه و سفيد ايرانی را به تماشا 
بنشينی كه چگونه دلشدگان علی حاتمی سال ها پس 
از درگذشت او هزاردستانش را در همين موزه به 
اسطوره های  از  يكی  ديدار  لرزه  اگر  می آورند.  ياد 
اتاق  می توانی  بيفتد،  دلت  بر  ايران  فرهنگ  زنده 
اگر  او   ... بگيری  سراغ  را  انتظامی  عزت اهلل  استاد 
پيشينه  است.  آنجا  باشد، روزهايی  نداشته  كسالتی 
باغ فردوس به دوره محمد شاه قاجار بازمی گردد. 
پيرامون قصری نيمه تمام كه بنياد آن به دستور شاه 

آغاز شده و با مرگ وی بی سرانجام مانده بود، برخی 
از رجال قاجار همچون معيرالممالك، باغ هايی پديد 

آوردند كه بعدها با باغ فردوس شهرت يافت.
 اين باغ و عمارت دو طبقه آن به همراه قناتی 
كارگزاران  ديگر  ميان  در  بعد  دوره های  در  پرآب، 
امروز كه در اختيار  تا  حكومتی دست به دست شد 
موزه سينمای ايران قرار گرفته است. كمی پايين تر، 
ضلع  زعفرانيه،  ولی عصر-  دوراهی  به  نرسيده 
به  امروز  قاجار،  دوره  بزرگ  فردوس  باغ  جنوبی 
بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدی تعلق دارد. 
پهنه هايی  با خريد  معاصر  تاريخ  بزرگ  اين واقف 
را  آن  اول،  پهلوی  عصر  در  فردوس  قديم  باغ  از 
كرد.  عام  وقف  خود  دارايی های  ديگر  همراه  به 
دانشگاه  باستان شناسی  موسسه  و  دهخدا  لغت نامه 
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گالب دره، منطقه ای 
دیگر در تهران 
قدیم به شمار 

می آید كه چندین 
باغ مشهور را در 

خود جای داده بود. 
باغ و قصر پرآوازه 

و وسیع حاج كاظم 
ملک التجار یکی 

از بزرگ ترین 
بازرگانان عصر 

قاجار و پدر حاج 
حسین آقا ملک 

بنیان گذار كتابخانه 
و موزه ملی ملک 

در این منطقه قرار 
داشت. ناصرالدین 

شاه قاجار یک 
روز از تابستان هر 

سال را میهمان 
باغ ملک التجار در 

گالب دره بود. حاج 
كاظم، میهمانی 

مجللی برای شاه 
برگزار می كرد. از 

این باغ، تکه هایی 
در گالب دره امروز 
به جای مانده است

ي
رد

ن گ
هرا

ت
می كنند.  فعاليت  مجموعه  اين  در  امروزه  تهران، 
بخشی مهم از زندگی اجتماعی و فرهنگی ايرج 
افشار ايران شناس بزرگ در همين موقوفات پدری 

گذشته است. 

باغ گالب دره ملك التجار
ميعادگاه تابستانی شاه قدرقدرت قاجار

گالب دره، منطقه ای ديگر در تهران قديم به شمار 
می آيد كه چندين باغ مشهور را در خود جای داده 
بود. باغ و قصر پرآوازه و وسيع حاج كاظم ملك التجار 
يكی از بزرگ ترين بازرگانان عصر قاجار و پدر حاج 
حسين آقا ملك بنيان گذار كتابخانه و موزه ملی ملك 
در اين منطقه قرار داشت. ناصرالدين شاه قاجار يك 
روز از تابستان هر سال را ميهمان باغ ملك التجار در 
گالب دره بود. حاج كاظم، ميهمانی مجللی برای شاه 
از اين باغ، تكه هايی در گالب دره  برگزار می كرد. 
امروز به جای مانده است. از ميدان قدس به سوی 
ورودی  قديمی  درختان  شوی،  روانه  كه  دربند 
گالب دره، روايت گر آن دوران اند. در كنار باغ ملك، 
باغ بزرگ شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله بود كه 

امروز، ديگر از آن نشانی نيست.

باغ هايی كه ديگر نيستند و تنها
 نامی به جای گذارده اند

و  الله زار  خيابان های  محدوده  در  الله زار  باغ 
فردوسی امروزی، باغ صبا در محدوده خيابان های 
ملك و شريعتی، باغ سردار در محله قديمی خيابان 
ايران )پشت مجلس قديم شورای ملی(، باغ نظاميه 
باغ  سرانجام  و  بهارستان  ميدان  جنوبی  ضلع  در 
اختياريه متعلق به صاحب اختيار از رجال خوش نام 
قاجار، از ديگر باغ های مشهور تهران در دوره های 
گذشته بودند كه آرام آرام در دل اين شهر بزرگ 
نوساز  محله های  به  را  خود  جای  و  فرورفتند 
دادند. نامی از آن ها تنها برای امروزی ها مانده تا 
به ياد آورند كه تهران روزگاری سراسر باغ بوده 
است و البته يادآور شوند كه همين اندك باغ های 
بايد  چگونه  و  دارند  ارزشی  چه  جای مانده  به 

نگهدارشان بود.

ميدان بهارستان كنونی در ميانه های عصر قاجار يعنی حدود 170 تا 150 سال پيش، 
و  عام  شهره  باغ ها  آن  سرسبز  و  بلند  درختان  كه  بود  بزرگ  باغ  سه  از  مجموعه ای 
مديريت  سازمان  ساختمان  اكنون  كه  همان جايی  بهارستان  ميدان  شمال  بودند.  خاص 
و برنامه ريزی قرار دارد، باغ سرسبز و سلطنتی نگارستان بود كه آب سرشاری از ميانه 
آن می گذشت. اين باغ، خاطره هايی شيرين را به همراه يك واقعه تلخ با خود به امروز 

آورده است.
 در همين باغ نگارستان بود كه ميرزا ابوالقاسم فراهانی )قائم مقام فراهانی( صدراعظم 
باغ، در جنوب ميدان  اين  از  پايين تر  به دستور شاه كشته شد.  قاجار  بزرگ محمد شاه 
صدراعظم  نوری  آقاخان  ميرزا  آِن  از  كه  داشت  جای  نظاميه  پرآوازه  باغ  بهارستان، 
ناصرالدين شاه بود. اين باغ بزرگ به گفته يكی از نوادگان بازماندگان ميرزا آقاخان، بيش 
به  كه  قنات صدرآباد  آب  می رسيد،  امام خمينی  كنونی  ميدان  تا  و  بود  هكتار  پنجاه  از 
دستور صدراعظم ايجاد شده بود، درختان اين باغ را آبياری می كرد. باغ نظاميه در دوران 
ناكامی ميرزا آقاخان تكه تكه شد و به فروش رسيد؛ آنچه از آن باغ بزرگ به يادگار مانده، 

محله ای است كه نظاميه ناميده می شود. 
هنوز از تك درختان بزرگ و كهن اين محله می توان دريافت كه باغ نظاميه چه روزگار 
داشت،  بيش تری  شهرت  هم  باغ  دو  اين  كنار  در  اما  سردار  باغ  است.  داشته  كاميابی 
بزرگ  امروز بخشی  كه  بهارستان، در جايی  ميدان  باغ سردار در شرق  بود.  هم كهن تر 
تقاطع  در  آب سردار  داشت. چهارراه  می دهد، جای  تشكيل  را  ايران  تاريخی  خيابان  از 
باغ  يادگار قنات و آب مشهوری است كه  امروز،  ايران و مجاهدين اسالم،  خيابان های 
هشتاد هكتاری سردار را سيراب می كرد و به مناطق پايين دست سرازير می شد. اين باغ 
قزوينی  خان  محمدحسن  داشت.  فراوانی  تاثير  قاجار  روزگار  تهران  هوای  تلطيف  در 
ايران و روس در عهد  ايران در جنگ های  ايروانی معروف به ساری اصالن از سرداران 
فتحعلی شاه قاجار، مالك و پديدآورنده اين باغ بزرگ بود. يكی از عادت های ناصرالدين 
و  رخدادها  از  بود.  تهران  بزرگ  و  مشهور  عمارت های  و  باغ ها  به  قاجار، سرزدن  شاه 
خاطره های باغ سردار می توان به حضور شاه قاجار در آن اشاره كرد. حدود 40 محصل 
به دستور شاه در سال 1275 قمری برای آموختن علوم جديد به اروپا فرستاده شدند. 
باغ  كرد.  روانه  فرنگ  به  را  آن ها  و  ديدار  گروه  اين  با  سردار  باغ  در  شاه  ناصرالدين 
سردار هم پس از مرگ محمدحسن خان ساری اصالن تقسيم و تكه های آن فروخته شد. 
ايران و محدوده  قديم  در محله  را هنوز می توان  بزرگ و مشهور  باغ  اين  بازمانده های 
ميان مجلس شورا و مسجد سپه ساالر تا اين محله تاريخی جست؛ آنجا كه درختان كهن 

هنوز يادگاری از اين باغ خاطره انگيزند. 
*تهرانشناس

عبداهلل انوار *

میدان بهارستان، باغستان قاجار
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كتاب »هنگام نيايش چه می كنيم؟« با زباني ساده و قابل فهم، به فلسفه نيايش 
و سرشت ايمان و ارتباط ماهيت ايمان با نيايش پرداخته است.

درباره   فصل   10 شامل  بخش  دو  در  می كنيم؟«  چه  نيايش  »هنگام  كتاب 
سرشت نيايش و ماهيت ايمان و ربط و نسبت آن با نيايش مباحثی را مطرح 
كرده و به بحث گذاشته است. جان كالم نويسنده در بخش نخست اين است 
كه ايمان يك رابطه  عاشقانه بين فرد مومن و خدا و نيايش عملی است كه با آن 

اين رابطه  ايجاد، تعميق يا بازسازی و ترميم می شود.
 در بخش دوم هم بحث درباره تمايزگذاری بين ايمان و باور دينی صرف 
دو  هر  اساس   است.  ديگر  از سوی  دو،  اين  بين  ذاتی  ارتباط  و  سو  يك  از 
به ويژه  و  وحيانی  اديان  »خدای  كه  است  اين  بر  مبتنی  برومر  كتاب  بخش 
مسيحيت، خدايی متشخص است كه می توان او را شخص انگاشت، نه شیء 
و صفات انسان وار را به او نسبت داد. بر همين اساس وی دين و ايمان را يك 
رابطه  بيناشخصی ميان انسان و خدا می بيند.« فصل نخست به بررسی تاثير و 
سودمندی دعا می پردازد. در اين فصل به اين پرسش پاسخ داده شده كه اگر 
نيايش را صرفا به عنوان درخواست امری مشاهده پذير از خدا در نظر بگيريم، 
چگونه می توانيم اين تاثير را مورد آزمون قرار دهيم؟ در فصل دوم برومر به 
اين مساله می پردازد كه معنای تاثير نيايش بر شخص نيايشگر چيست؟ فصل 
سوم كتاب چند شبهه را مطرح می كند كه به نحوی اشكاالتی است كه از سوی 
ماهيت  اين كه  بر  مبنی  می شود،  وارد  الهيات سنتی  بر  الهيات گشوده  پيروان 
حاجت خواهی دعا چگونه بر خدايی كه قادر مطلق، تغيير ناپذير و عالم مطلق 

است، تاثير می كند.
 اين شبهات در واقع، به بحث نسبت بين دعا و قضا و قدر و سرنوشت 

برمی گردد.
 نويسنده در فصل چهارم به يكی ديگر از شبهات و اشكاالت مربوط به 
استغاثه و حاجت خواهی می پردازد. در اين فصل اين سوال مطرح می شود كه 
»چرا دعا بكنيم؟«. برومر جواب های مختلف درباره اين شبهه را ارزيابی می كند 

و جواب های خاص خود را در انتها می دهد.
در فصل پنجم هم اين سوال مطرح می شود كه عمل استجابت دعا از جانب 
خدا چگونه است؟ در فصل هفتم اين سوال مطرح می شود كه آيا نيايش كه 

رابطه  ما با خداست بر رابطه  ما با جهان تاثير می گذارد.
 در فصل هشتم، نويسنده برای بررسی ماهيت ايمان ابتدا به فاجعه ای كه 
پس از دوران مدرنيته برای ايمان پيش آمده است، اشاره می كند و سپس تفاوت 
نگرش علمی و نگرش ايمانی را مطرح می كند. فصل نهم در ادامه  فصل پيشين، 
به اين مساله می پردازد كه جهانی كه مومن در آن با چشم ايمان می نگرد و 
زندگی می كند، با جهان فرد غير مومن تفاوت دارد و در پايان فصل به اين امر 
می پردازد كه استعاره ها و حكاياتی كه در سنت دينی مطرح است، چه كمكی 

به نگريستن با چشم ايمان می كند.
در فصل دهم،  بحث اين است كه هرچند ايمان با باور دينی متفاوت است 
ولی رابطه ای ذاتی با يكديگر دارند. در اين فصل، برومر در پی نشان دادن اين 

رابطه  ذاتی بين ايمان و باور دينی است.

آثار  انتشار  برای  مناسبی  سنگ بنای  و  پژوهشی  كتابي  تهران«  »اسطوره 
تهران  كاركرد ساختاری  نقش و  به شمار می آيد. شناخت  تفصيلی  تحليلی و 
اندام وار از بخش های اصلی كتاب است. جالل  و اسطوره تهران در سازمان 
ستاری نويسنده كتاب در اين اثر بر آن است دو نكته را روشن سازد، نخست، 
شناخت اسطوره  تهران و يا به تعبيری شناخت چيزها يا وقايعی از تهران كه به 
گفته  نويسنده در رمان ايرانی، احتماال اسطوره گون شده اند. دوم، شناخت نقش 

و كاركرد ساختاری تهران در سازمان اندام وار رمان.
نويسنده كتاب سعی اش در شناخت و فهم اين معنی است كه اگر تهران، در 
سراچه  ذهن و عالم خيال »اسطوره« نشده چون گويی در جهان داستان و رمان 
ايرانی وجود نداشته است، آيا برعكس می توان از اسطوره  تهران سخن گفت؟ 
و در صورتی كه پاسخ مثبت باشد، ناگزير تصديق بايد كرد كه اين اسطوره ذاتی 

شهر نيست، بلكه آن را چون پيرايه ای بر شهر بسته اند!
و  آشنا جوش  اسطوره ای  با  اما  نيست،  اسطوره ای  اگر كالن شهری  تهران 
پيوند خورده است و آن اسطوره  ثنويت، دوبينی، پيكار بی امان و هميشگی ميان 

نيكی و بدی است و از اين رو در بعضی از رمان ها، كارمندان و معلمان آزرده 
و دل خسته و كم درآمد، آرزو دارند كه از شهر به روستا كوچ كنند؛ اما اين 
پندار، يعنی افسون رهايی بخش روستا و پناهندگی به آن، خيال خامی است و 

راه به دهی نمی برد.
»اسطوره ی تهران«، يكی ديگر از تاليفات ارزشمند جالل ستاری است كه به 

واكاوی تصوير تهران در رمان و ادب داستانی ايرانی می پردازد.
ستاری در اين كتاب با بررسی چند رمان ايرانی كهن در دوران پهلوی اول 
و دوم و پس از آن و نيز رمان های نويسندگان هم عصر می پردازد. رمان نويسی 
كه دستاورد شهرنشينی و در پيوند با مدرنيته است، به خوبی می تواند جلوه گر 
وجوهی از فرهنگ يك شهر باشد و در تقابل پر تنش سنت و مدرنيته در جامعه  
ما و رشد سراسيمه و غالبا صوری شهرها و متاثر از آن، راهی برای شناخت 
بهتر از شهر، فضا و شرايط فرهنگی باشد كه در اين كتاب، جالل ستاری با 
آوردن مثال هايی از آن به شرح و نقد حضور شهر تهران با طرح موضوعی به 

نام »اسطوره تهران« پرداخته است.

هنگام نیایش چه می کنیم؟

اسطوره تهران

نويسنده: ونسان برومر
مترجمان: اشکان بحرانی و مسعود رهبری 

نشر: هرمس

نويسنده: جالل ستاری
نشر: دفتر پژوهشهای فرهنگی
چاپ:دوم
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يكي از جذاب ترين و پرتعليق ترين ژانرهاي ادبي معاصر جهان، ژانر ادبيات 
پليسي است. ژانري كه قرن حاضر در جهان رونق بسياري داشته و از روي 
فيلم هاي سينمايي جهان گيري ساخته  پليسي سريال ها و  از رمان هاي  بعضي 
ايران رونق چنداني ندارد و جز چند  ادبيات پليسي در  شده است. متاسفانه 
نوشته  ديگري  ژانر، قصه هاي  اين  در  قضا شاخص هم شده اند  از  كه  كتابي 
به  آغاز  انتشارات »جهان كتاب« طي چند سال گذشته  و چاپ نشده است. 
ترجمه بخش مهمي از كتاب هاي ادبيات پليسي جهان كرده است كه با استقبال 
ايران  بازار كتاب  مخاطبان هم مواجه شده است. كتاب هايي كه خألشان در 
به شدت احساس مي شد. اين انتشارات مجموعه كتاب هاي پليسي اش را تحت 
اين مجموعه  از جمله مترجمان  انتشار مي رساند.  به  نقاب«  عنوان »مجموعه 
مي توان »عباس آگاهي«-مترجم كاربلد و قديمي- »فرزاد فربد«، »ناصر زاهدي« 
و... نام برد. در اين مجموعه از نويسندگان مطرح ادبيات پليسي جهان مانند 
»ژرژ سيمون«، »پي ير بوالو«، »شارل اگزبرايا«، »جان لوكاره«، »ياكوب آرژوني« 

و... كتاب هايي ترجمه شده است. تازه ترين كتاب از مجموعه نقاب، با عنوان 
»مرگي كه حرفش را مي زدي« اثر »فردريك دار« و با ترجمه »عباس آگاهي« به 
تازگي منتشر شده است. »فردريك دار« در ادبيات معاصر فرانسه نويسنده اي 
پركار و مطرح محسوب مي شد، دار متولد 1921 و درگذشته 2000 است. از  دار 
به اسم خودش و اسامي مستعار ديگر در زمان حيات، نزديك به رمان و داستان 
كوتاه منتشر شده و مصاحبه هاي متعددي از اين نويسنده فرانسوي در دسترس 
است. كتاب »مرگي كه حرفش را مي زدي« درونمايه يي طنز دارد، طنزي كه 
تلخ است و تعليق اين اثر خواننده را پاي رمان نگه مي دارد. قهرمان اين داستان 
»پُل دوتراز« مردي 36 ساله كه پس از مدت ها كار در آفريقا، با جسمي بيمار 
و روياهايي از دست رفته به كشورش بازمي گردد. پُل در اين بازگشت تصميم 
مي گيرد كه ازدواج كند و همين ازدواج دستمايه داستان مي شود، ماجراهاي 
جذابي كه طي مراحل تصميم ازدواج پل شكل مي گيرد. از »فردريك دار« در 

»مجموعه نقاب« پيش از اين، كتاب »آسانسور« منتشر شده است.

پسري  است؛  عافي  نورالدين  سيد  خاطرات  كتاب  ايران«  پسر  »نورالدين 
آذربايجان شرقي  در  تبريز  اهالي روستاي خنجان در حوالي  از  شانزده ساله 
با تالش و زحمت فراوان رضايت  ايران  كه مانند ديگر رزمنده هاي نوجوان 
والدين و مسئولين را براي اعزام به مناطق عملياتي جلب كرد و از دي ماه 
با  نبرد  جبهه هاي  به  تحميلي(  جنگ  آغاز  از  پس  ماه  سه  تنها  )يعني   1359
به  را  لشكر 31 عاشورا  در گردان هاي خط  شكن  او حضور  متجاوزان رفت. 
عنوان نيروي آزاد، غواص و فرمانده دسته در جبهه هاي مختلف تجربه كرده و 
بارها مجروح شده است. نورالدين نزديك به هشتاد ماه از دوران جنگ تحميلي 
را عليرغم جراحات سنگين و شهادت برادر كوچك ترش سيد صادق )در برابر 
چشمانش( در جبهه ماند و در عمليات هاي متعددي حضور داشت و جانباز 
ايران« كتاب خاطرات كسي  هفتاد درصد دفاع مقدس است. »نورالدين پسر 
است كه بي تعارف و بدون ترديد، هشت سال در متن جنگ زندگي كرده و 

امروز براي ماندگاري آن لحظه هاي بي نظير از خاطراتش گفته است.
تالش  است.  خواندني  و  شيرين  نورالدين، سخت  سيد  خاطرات  روايت 
قابل توجه  نيز  نورالدين  براي حفظ مالحت و طنز مستتر در كالم  نويسنده 
نورالدين  جراحت  اولين  روايت صحنه   نمونه  براي  است.  تحسين  شايان  و 
در جبهه ي كردستان را كه منجر به دو ماه بستري شدن او در بيمارستان شده 

مرور كنيد:
اما  بردارم،  عقبه  آتش  مسير  از  تا  كردم  بغل  را  گلوله  و  نزن.  زدم:  »داد 
توپ  زانويش  فشار  با  بود،  گذاشته  گوشش  روي  را  دستش  كه  فندرسكي 

را شليك كرد ... شليك توپ همان و به هوا رفتن من همان! سرعت و فشار 
آتش عقبه مرا مثل توپ سبكي به هوا پرتاب كرد ... هيچ چيز از آن ثانيه هاي 
عجيب به ياد ندارم ... فقط يادم هست محكم به زمين افتادم در حالي كه گردنم 
الي پاهايم گير كرده بود! بوي عجيبي دماغم را پُر كرده بود. مخلوطي از بوي 
گوشت سوخته، باروت، خون و خاك ... به تدريج صداي فرياد فندرسكي و 
ديگران هم به گوشم رسيد. گريه مي كردند، داد مي زدند ... من تالش مي كردم 
سرم را از بين پاهايم خارج كنم، ولي نمي شد ... احساس مي كردم مثل يك 
توپ گرد شده ام و اصاًل تحمل آن وضع را نداشتم. ناله مي كردم: گردنم را 

بكشيد بيرون ... اما اين كار دقايقي طول كشيد.
وقتي سرم از آن حالت فشار خارج شد، ديدم همه گوشت هاي تنم دارند 
مي ريزند. هيچ لباسي بر تنم نمانده بود. حتي نارنجك ها و خشاب هايي كه به 
كمرم داشتم، ناپديد و شايد پودر شده بودند. بچه ها به سر و صورتشان مي زدند 
و گريه مي كردند. من از لحظاتي قبل شهادتين مي گفتم، اما هيچ ناله اي از من 

بلند نبود. از بچگي همين طور بودم.« )ص 86(
كتاب »نورالدين پسر ايران« اگرچه به خاطرات يك نوجوان خطه  آذربايجان 
پرداخته است، اما در جاي جاي كتاب ويژگي هاي »فرزند ايران بودن« نورالدين 
و صراحت،  و صميميت، صداقت  صفا  چون  ويژگي هايي  است؛  پيدا  كاماًل 
سادگي و بي تكلفي ، سر نترس داشتن و شهادت طلبي كه به خوبي هم تصوير 
شده است. اين ها ُخلقيات و صفات تمام فرزندان ايران بود كه در جبهه هاي 

نبرد حاضر بودند.

مرگي که حرفش را مي زدي

نور الدین پسر ایران

نويسنده: فردريك دار
ترجمه: عباس آگاهي
انتشارات: جهان كتاب

نويسنده:سيد نورالدين عافي
تنظيم: معصومه سپهری
نشر: سوره مهر
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جام جهانی فيفا )يا جام جهانی فوتبال و يا بطور 
خالصه، جام جهانی(، عنواني است كه به مسابقات 
اعضای  بين  و  مردان  رده  در  كه  فوتبال  حرفه ای 
می شود  برگزار  فيفا  فوتبال-  بين المللی  فدراسيون 
اطالق مي شود. اين مسابقات از سال 1930 بطور 
مرتب و هر 4 سال يكبار برگزار گرديده و تنها در 
سال های 1942 و 1946 و به علت جنگ جهانی 

دوم برگزار نشده  است. 
پيش از شروع اولين دوره جام جهانی، كشورهای 
عضو فيفا به رهبری ژول ريمه، رئيس فيفا تصميم 
گرفتند كه جامی به عنوان يادبود تهيه و به قهرمان 

اهدا كنند، از اين رو »آبل الفلور« فرانسوی مجسمه  
 3.480( پوند   8 وزن  و  اينچ   12 ارتفاع  به  ای 
و  ساخت  منظور  بدين  جامد  طالی  از  كيلوگرم( 
هر  شد،  گرفته  تصميم  فيفا  اعضای  توافق  طبق 
تيمی كه سه بار فاتح آن شود، مالك هميشگی جام 
شود.  تا سال 1956 اين جام طاليی عنوان خاصی 
از ژول  اين سال در مراسم تجليل  اما در  نداشت 
به ثمر  برگزاري و  براي  )به پاس زحماتي كه  ريمه 
جام جهاني  مسابقات  منظم  برگزاري  ايده  رساندن 
فوتبال متقبل شد( جام را به نام وی خواندند و از 
اين تاريخ جام »ژول ريمه« نام گرفت. اروگوئه در 

سال های 1930 و 1950، ايتاليا در سال های 1934 
و 1938 قهرمان جام جهانی شدند ولی برزيل كه 
قهرمان  و 1962  سال های 1958  در  پياپی  بار  دو 
جهانی 1970  جام  در  قهرمانی  با  بود  شده  جهان 

برای هميشه مالك جام ژول ريمه شد.
مقامات  ريمه،  ژول  افسانه  گرفتن  پايان  با 
جام  كه  گرفتند  تصميم  فوتبال  جهانی  فدراسيون 
ديگری را جايگزين آن كنند. از اين رو در تاريخ 5 
آوريل 1971، يك ايتاليايی به نام »سيلويو گازاينگا« 
طرحی جديد به فيفا ارائه كرد كه اين طرح مورد 
تاييد مقامات فيفا قرار گرفت و كارگاه طالسازی به 

جام جهاني فوتبال و بهره وري سرمایه هاي انساني
درباره افت بهره وري كاركنان در طول جام جهاني 2014

مجید آشتیاني
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 در مقایسه با 
گروه هاي مختلف 

شغلي، كاركنان حوزه 

IT تمایل بیشتري 

به تمارض یا حضور 
با تاخیر در محل 
كار، پس از یک 

مسابقه دیرهنگام 
دارند، در حالي كه 

كاركنان حوزه منابع 
انساني در این قیاس 

سازماني، اغلب 
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از مرخصي ساالنه 
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كوتاه نمودن زمان 
خواب خود، خسته 
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نام »برتونی« با دريافت يك ميليون فرانك سوئيس، 
اينچ و وزن 11  ارتفاع 15  به  از طال  ای  مجسمه 

پوند )4.785 گرم( از طالی جامد ساخت.
اين  مالكيت  قانون  ريمه،  ژول  جام  برخالف   
جام، پس از كسب سه عنوان قهرمانی برداشته شد 
پيش  براي هميشه  را  نتواند جام  هيچ كشوری  تا 
خود نگه دارد، بلكه قهرمانان جام جهانی تنها يك 
كپی از آن را برای يادبود در اختيار خواهند گرفت.

و  شده است  برگزار  جهانی  جام   20 تاكنون 
شدند  مسابقات  اين  فتح  به  موفق  كشور،   8 تنها 
تيم  پرافتخارترين  قهرمانی،   5 با  برزيل  كشور  كه 
در  تيم  تنها  برزيلی ها  رقابت هاست. همچنين  اين 
دنيا هستند كه در تمام 20 دوره رقابت ها حضور 
دومين  قهرمانی،  چهار  با  آلمان  و  ايتاليا  داشتند. 
تيم های پرافتخار دنيا هستند، اوروگوئه و آرژانتين 
و  فرانسه  انگلستان،  كشورهای  و  قهرمانی   2 با 
كسب  تجربه  كه  هستند  ديگری  كشور   6 اسپانيا 
عنوان قهرمانی را دارند. همچنين تاكنون 16 كشور 

ميزبان باشكوه ترين مسابقات دنيای فوتبال  بوده اند 
كه مكزيك، ايتاليا، برزيل و فرانسه هر يك دو بار 
و ژاپن و كره جنوبی به طور مشترك و كشورهای 
اروگوئه ، سوئد ، آلمان ، سوئيس ، شيلی ، انگلستان 
، آرژانتين ، اسپانيا ، آمريكا و آفريقاي جنوبي هر 
كدام يك بار ميزبان جام اين جام پربيننده بوده اند.

جام جهانی، پربيننده ترين رويداد ورزشی است. 
طوری كه بازی فينال جام جهانی سال 2006 را كه 
 715 و  ميليارد  يك  شد،  برگزار  آلمان  كشور  در 
ميليون نفر در سرتاسر دنيا به صورت زنده تماشا 
كردند. هم اكنون ميزبان 2 دوره بعدی جام جهانی 
و  روسيه  كشورهای  كه  است  شده  انتخاب  نيز 
ميزبان  و 2022  سالهای 2018  در  ترتيب  به  قطر 

رقابت ها خواهند بود.
جام جهاني،  بازي هاي  دوره  بيستمين  برگزاري 
از  بزرگ  جشنواره  اين  بررسي  به  تا  شد  بهانه اي 

منظر منابع انساني بپردازيم.
 Gulf در ادامه، و بر مبناي تحقيقي كه از سوي
Talent  منتشر گرديد به تاثير اين پديده شگرف 
در  سازمان ها،  انساني  سرمايه هاي  بهره وري  در 
تحقيق  پرداخت.  خواهيم  خاورميانه  كشورهاي 
پيش رو قبل از برگزاري جام جهاني به رشته تحرير 
درآمده و طبيعتا برخي از كلمات و افعال با توجه 
به زمان برگزاري مسابقات كاربرد داشته كه نگارنده 

اصراري به تغيير آن ها نداشته است.

افت بهره وري كاركنان
 در طول جام جهاني 2014

• نيمي از كاركنان براي تماشاي مسابقه تيم هاي 
برنامه ريزي  شب  از  پاسي  تا  عالقه شان  مورد 

مي كنند.
• پس از تماشاي مسابقات ديرهنگام شبانه، يك 
ده  مي روند،  كار  محل  به  خسته  كاركنان  از  سوم 
درصد دير به محل كار مي روند و سه درصد نيز از 

تمارض خود خبر مي دهند.
• يك سوم از كاركنان قسمتي از وقت خود را 
به بحث با همكاران در خصوص مسابقه يا تماشاي 

صحنه هاي حساس اختصاص مي دهند.
 Gulf توسط  انجام شده  نظرسنجي  براساس 
Talent، جام جهاني فوتبال 2014 تاثير بسزايي بر 

بهره وري كاركنان حوزه خاورميانه دارد.
اگرچه هيچ يك از كشورهاي شوراي همكاري 
خليج فارس )GCC( به اين مسابقات راه نيافته اند، 
اين  كاركنان  درصد   89 نظرسنجي،  برمبناي  اما 
منطقه، در نظر دارند تا حداقل تعدادي از مسابقات 
و  برزيل  كشور  در  مسابقات  اين  كنند.  تماشا  را 
كه  مي شود  برگزار  تيرماه   22 تا  خردادماه   22 از 
تا 4 صبح  بين ساعات 8 شب  به صورت مستقيم 
در امارات و عمان و بين ساعات 7 شب تا 3 صبح 
در عربستان سعودي، عراق، قطر، كويت، بحرين، 

مصر، اردن و لبنان پخش تلويزيوني مي شود.

تماشاي  بين  مي توانند  كاركنان  چگونه  اين كه 
كاري  تعهدات  و  از شب  پاسي  تا  فوتبال  مسابقه 
خود در روز كاري بعد از آن تعادل برقرار نمايند، 
عنوان پرسشي است كه بخشي از اين نظرسنجي را 

شكل مي دهد:
اين  در  شركت كنندگان  از  درصد  ده  حدود 
نظرسنجي پاسخ دادند كه به منظور جبران كمبود 
خواب خود، ديرتر به محل كار مي روند، در حالي 
درصد(  )ده  شركت كنندگان  از  حدود  همين  كه 
به همين منظور، يك روز از مرخصي ساالنه خود 
و  مي دهند  تخصيص  مسابقه  از  بعد  روز  براي  را 
به دليل كسالت،  كه  مي دهند  اطالع  نيز  سه درصد 
قادر به رفتن به محل كار نيستند. حدود يك سوم 
)31 درصد( از شركت كنندگان در نظرسنجي هم در 
پاسخ اين سوال، اذعان داشتند كه از زمان خواب 

خود براي حضور به موقع در محل كار مي زنند.
 در مقايسه با گروه هاي مختلف شغلي، كاركنان 
با  حوزه IT تمايل بيشتري به تمارض يا حضور 
تاخير در محل كار، پس از يك مسابقه ديرهنگام 
انساني  منابع  حوزه  كاركنان  حالي كه  در  دارند، 
استفاده  به  تصميم  اغلب  سازماني،  قياس  اين  در 
حوزه  كاركنان  و  داشته  خود  ساالنه  مرخصي  از 
با كوتاه نمودن زمان خواب خود، خسته  بازاريابي 

در محل كار حضور مي يابند.
يادآور  نظرسنجي  در  شركت كنندگان  از  برخي 
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شدند كه بازي هاي بعد از مرحله مقدماتي تورنمنت 
با ماه رمضان مصادف مي گردد و با توجه به كاهش 
امكان  خاورميانه،  در  كاركنان  اكثر  كار  زمان 
استراحت پس از ساعات كار و بيدار ماندن جهت 
از  فراهم مي گردد. حدود يك سوم  آن ها  مشاهده 
آيا  كه  پرسش  اين  به  پاسخ  در  شركت كنندگان 
ممكن است قسمتي از زمان كار خود را به مسابقه 
اختصاص دهند، اذعان داشتند كه درصدي از زمان 
خود در محل كار را به بحث كردن با همكاران در 
مورد مسابقات يا تماشاي زمان هاي مهم بازي ها از 

طريق اينترنت تخصيص مي دهند.

عكس العمل صاحبان كسب و كار
برخي صاحبان كسب و كار نگراني خود را از 
افت بهره وري متاثر از بازي ها ابراز نمودند. يكي از 
مديران شركت نفت و گاز، كه گروهي 50 نفره را 
مديريت مي نمايد اذعان دارد كه اغلب كاركنان وي 

طرفدار فوتبال بوده و اين موضوع بر بهره وري اين 
ماه آنها تاثيرگذار خواهد بود. برخي ديگر از صاحبان 
كسب و كار، راحت تر و بعضي خوش بينانه تر با اين 
از مديران شركت هاي  آمده اند. يكي  كنار  موضوع 
عربستان  در  غذايي  خدمات  ارايه دهنده  پيشرو 
كاركنان  "بهره وري  مي نمايد  عنوان  سعودي 
و  داشته  هيجان  و  احساس  به  شديدي  وابستگي 
مي توان با هدايت صحيح اين احساسات به عنوان 
نمود.  استفاده  بهره وري  افزايش  در  موثر  شيوه اي 
لذا به كاركنان خود اجازه خواهم داد تا مسابقات 
مورد عالقه خود را تماشا كنند.« برخي از مديران 
شركت كننده در اين نظرسنجي، خود نيز تمايل به 
مشاهده بازي ها داشته و لذا انعطاف بيشتري براي 
گروه كاري خود در ديدن مسابقات قائل مي باشند. 
فرصتي  را  مسابقات جام جهاني  نيز،  ديگر  برخي 
براي ايجاد ساختار گروهي و نهادينه نمودن حس 

رقابت جالب جام جهاني، در سازمان خود مي دانند.

مقايسه بين المللي
برگزاري مسابقات جام جهاني،  اين موضوع كه 
به  محدود  فقط  بهره وري،  بر  است  تهديدي 
خاورميانه نمي باشد. براساس يك نظرسنجي كه از 
ارايه دهنده  و  مخابراتي  از شركت هاي  يكي  سوي 
خدمات فن آوري اطالعات و با مشاركت صد نفر 
آمد،  عمل  به  انگليس  در  كار  و  رهبران كسب  از 
 250 رفتن  دست  از  به  منجر  مي تواند  جام جهاني 
بريتانيا  كارهاي  و  كسب  در  كار  ساعت  ميليون 
گردد كه مي تواند متاثر از مواردي از جمله افزايش 
با  نسبي غيبت و تاخير و عملكرد ضعيف مرتبط 
استراحت ناكافي و يا بحث هاي پيرامون مسابقات 
در محل كار باشد. در تحقيقي جداگانه كه از سوي 
متخصصان حرفه اي استخدام )ELAS( انجام شد 
زمان  در  بهره وري  كاهش  به  مربوط  هزينه هاي 
بيليون  چهار  بر  بالغ  رقمي  جهاني  جام  برگزاري 
با توجه به اين كه زمان  )1012*4( پوند مي باشد. 
همه مسابقات جام جهاني خارج از ساعت كاري 
لذا  مي باشد  خاورميانه  كشورهاي  در  روز  شيفت 
در  واقع  شركت هاي  در  بهره وري  سطح  كاهش 
كشورهاي  در  آنها  همتايان  از  كمتر  كشورها  اين 
ناچيز  مصرف  آنكه  ضمن  مي باشد.  اروپايي 
بر  مي تواند  نيز  كشورها  اين  در  الكلي  مشروبات 
اين  ناخوشي در  به كسالت و  آمار مربوط  كاهش 
ايام تاثيرگذار باشد. به هرحال شركت هايي كه فاقد 
باشند مجبورند  يا دستورالعمل هاي كافي  آئين نامه 
نمايند.  تحمل  را  غيبت  از  توجهي  قابل  ميزان  كه 
نظرسنجي  در  از شركت كنندگان  فقط يك چهارم 
عنوان نمودند كه سازمان آنها رويكرد ويژه اي براي 
نظر  در  جهاني  جام  برگزاري  زمان  در  كاركنان، 
مبتني   Gulf Talent پژوهش  اين  است.  داشته 
بر نظرات 18،000 نفر از افراد حرفه اي شاغل در 

صنايع مختلف ده كشور خاورميانه مي باشد.

جام جهاني مي تواند 
منجر به از دست 

رفتن 250 میلیون 
ساعت كار در كسب 

و كارهاي بریتانیا 
گردد كه مي تواند 
متاثر از مواردي از 

جمله افزایش نسبي 
غیبت و تاخیر و 

عملکرد ضعیف مرتبط 
با استراحت ناكافي و 
یا بحث هاي پیرامون 

مسابقات در محل 
كار باشد. در تحقیقي 
جداگانه كه از سوي 
متخصصان حرفه اي 
 )ELAS( استخدام

انجام شد هزینه هاي 
مربوط به كاهش 

بهره وري در زمان 
برگزاري جام جهاني 

رقمي بالغ بر چهار 
بیلیون پوند مي باشد
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تجريش... ناتمام  
کارگردان:پوریاآذربایجانی

فراهانی، شقایق فروتن، محمدرضا بازیگران:
افشینهاشمیو…

دو درباره ناتمام« »تجریش داستان: خالصه
دانشجواستکهبعداز20سالیکدیگرراپیدا
قدیمیخود دوستان میگیرند تصمیم و میکنند

رانیزبیابند.

برف
کارگردان:مهدیرحمانی

هاشمی، افشین تیموریان، رویا بازیگران:
محمدرضاغفاری،آناهیتاافشار

خالصهداستان:ماجراییکروزاززندگییک
خانوادهکهباوجودمشکالتمالیدرگیربرگزاری
مراسمآبرومندخواستگاریدخترشانهستند.خانه
ویالییآنهادرگرویبانکاستوپدربرایرفع

مسائلمالیپسربزرگشتالشمیکند.

زندگی مشترک آقای محمودی و بانو
کارگردان:سیدروحالهحجازی

علیدوستی، ترانه فرخنژاد، حمید بازیگران:
هنگامهقاضیانی،پیمانقاسمخانیوترالنپروانه

آقای مشترك »زندگی فیلم داستان: خالصه
بلندسینماییسید فیلم بانو«سومین و محمودی
روحالهحجازیاکرانخودرابهسرگروهیسینما
مشترك »زندگی فیلم است. کرده آغاز استقالل
آقایمحمودیوبانو«بهروابطآدمهادرشرایط
جامعهامروزکهدرحالتغییرازسنتبهمدرنیته

است،میپردازد.

دونوازی گيتار
خالقاثر:مصطفیآخوندیو

علیرضارضا
نوازندهها:مصطفیآخوندیو

علیرضارضا
ضبط:استودیوکالسیک)اسماعیل

علیمردانی(

وطن
خواننده:ساالرعقیلی

زمینه:سنتی

كنسرت فرمان فتحليان
13-17مرداد
ساعت20

مجتمعنیکوکاريرعد
تلفنرزرو:88082266

نمايش ترانه های محلی
نویسندهوکارگردان:محمدرحمانیان

محل:تئاترشهر-سالناصلی
مرداد 31 - 1393 مرداد 7  اجرا: دوره

1393
ساعت:19:30

مدت:120دقیقه
بهایبلیت:20,000،25,000و15,000

تومان

دورهمی زنان شكسپير
نویسندهوکارگردان:بهارهرهنما
محل:ایرانشهر-سالناستادسمندریان

دورهاجرا:11مرداد1393-17شهریور
1393

ساعت:19:00
بهایبلیت:30,000تومان

نمايش دل سگ
نویسندهوکارگردان:محمدیعقوبی

ناظرزاده استاد سالن ایرانشهر- محل:
کرمانی

دورهاجرا:17تیر1393-17مرداد1393
ساعت:21:00
مدت:80دقیقه

بهایبلیت:25,000تومان

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



  

ایستگاه
خيلی خوشحال شدم وقتی رسيدم ايستگاه و 
ديدم.  جلوی صورتش  را  رز صورتی  گل  دسته 
عشق بايد كالسيك باشد. با آداب و رسوم كامل 
اين را خودم چند بار بهش گفته بودم. من دستكش 
تور داشتم و او يك كت و شلوار فاستونی با يك 

گل كوچك روی سنجاق كراوات...
در  روشا  مادام  عطر  شد.  رد  كنارمان  از  قطار 
رنگ  متوجه  كه  است  بار  اولين  گفت  بود.  هوا 
جمله  بنفش.  به  مايل  آبی  می شود؛  چشم هايم 
اولی كه آدم در اين ديدارها می گويد خيلی مهم 
در  دم  باشد.  رمانتيك  كافی  اندازه  به  بايد  است. 
كه رسيديم گفتم عزيزم من هيچ وقت امروز را 
فراموش نمی كنم ولی او باز حوصله اش سر رفته 
بود. گره كراواتش را شل كرد و گفت: »اين آخرين 
باره باهات ميام«. گفت خيلی يواش راه می روم و 
حوصله اش را سر می برم. من هم عصبانی شدم 
گفتم: »پيژامه راه راهت خيلی چروكه، اصال هم 

فاستونی سبز نيست«.
 پرستار آسايشگاه دوباره برای خروج غيرقانونی 

دعوايمان كرد.

پرسش استاد
استاد كمی فكر كرد و جواب داد: گوش كنيد، 
يكی  می آيند.  من  پيش   - مرد  دو  می زنم،  مثالی 
تميز وديگری كثيف من به آن ها پيشنهاد می كنم 
حمام كنند.شما فكر می كنيد، كدام يك اين كار را 
انجام دهند؟ هردو شاگرد يك زبان جواب دادند: 
خوب مسلما كثيفه! استاد گفت: نه، تميزه. چون 
او به حمام كردن عادت كرده و كثيفه قدر آن را 
نمی داند.پس چه كسی حمام می كند؟ حاال پسرها 
می گويند: تميزه! استاد جواب داد: نه، كثيفه، چون 
او به حمام احتياج دارد. وباز پرسيد: خوب، پس 
بار  يك  می كنند؟  حمام  من  مهمانان  از  كداميك 

ديگر شاگردها گفتند: كثيفه!
استاد گفت: اما نه، البته كه هر دو! تميزه به حمام 
عادت دارد و كثيفه به حمام احتياج دارد. خوب 
باالخره كی حمام می گيرد؟ بچه ها با سر درگمی 
جواب دادند: هر دو! استاد اين بار توضيح می دهد: 
نه، هيچ كدام! چون كثيفه به حمام عادت ندارد و 
شاگردان  ندارد!  كردن  حمام  به  نيازی  هم  تميزه 
چطور  ما  ولی  درسته،  بله  گفتند:  اعتراض  با 
می توانيم تشخيص دهيم؟ هر بار شما يك چيزی 
را می گوييد و هر دفعه هم درست است. استاد در 
پاسخ گفت: خوب پس متوجه شديد، اين يعنی: 
اين است كه چه  به  بسته  منطق  منطق! خاصيت 

چيزی رابخواهی ثابت كنی!

مسابقه قایقراني
تصميم  ژاپني  تيم  يك  با  آمريكايي  تيم  يك 
گرفتند كه مسابقه قايقراني برگزار كنند. هر دو تيم 
به سختي تمرين كردند تا در روز مسابقه به بهترين 
عملكرد خود دست پيدا كنند. روز مسابقه هر دو 
تيم آماده شدند. وقتي آمريكايي ها يك مايل اول را 
طي كردند ژاپني ها به خط پايان رسيده بودند. تيم 
آمريكايي از باخت خود بسيار نااميد شدند. مسئول 
تيم دستور داد تا بررسي هاي الزم براي تعيين داليل 
باخت مشخص شود. براي اين كار يك تيم مشاور 
انتخاب و بررسي ها شروع شد و اقدام اصالحي را 
پيشنهاد دادند. يافته هاي تيم مشاوره حاكي از اين 
بود كه در تيم ژاپن هشت نفر پارو مي زنند و يك 
نفر هدايت مي كند ولي در تيم آمريكا هشت نفر 
هدايت مي كنند و يك نفر پارو مي زند. نتيجه اين 
بود كه تعداد زيادي در تيم آمريكا هدايت مي كنند 
و تعداد كمي پارو مي زنند. روز مسابقه در سال بعد 
مجدداً فرا رسيد. ساختار مديريت تيم آمريكايي به 
كلي متحول شد. ساختار جديد بدين صورت بود: 
چهار مدير راهنمايي و هدايت، سه مدير راهنمايي 
منطقه اي و يك سيستم ارزيابي عملكرد جديد براي 
ارزيابي و تشويق فردي كه وظيفه پارو زدن را بر 
عهده دارد. تيم آمريكايي اين بار پس از مايل دوم 
نتيجه را واگذار كرد. مدير تيم در نهايت شخصي 
كه پارو مي زد را به دليل عملكرد ضعيف بركنار كرد 
و به مديران به خاطر شناسايي مشكالت پاداش داد.

حذف كاغذ
سازمان دستخوش تحول اداري شده بود اما 
باالترين مقام آن همچنان ديدگاه سنتي داشت. 
تصميم گرفته شد با راه اندازي اتوماسيون اداري 
مصرف كاغذ به طور كل از مجموعه حذف شود. 
از  اين تصميم، مقرر شد بخش اعظمي  در پي 
اسناد غيرضرور مربوط به سال هاي گذشته امحا 
شود. در اين رابطه، مكاتبات عديده اي از سوي 
كارشناسان امر و رؤساي واحدها انجام گرفت 
سازمان  مقام  باالترين  كه  بود  الزم  آخر،  در  و 
مجوز امحا را صادر كند. او نوشت: »امحا اسناد 
پس از تهيه و نگهداري 2 نسخه از هر كدام بال 

مانع است.
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 دندانمار)مسعودکیمیایی(:یک
جاهستکهبایدوایستی.یکجاهم
نکنه خدا اما ری. در باید که هست
که شه عوض هم با تا دو این جای

دیگهتاآخرعمربدهکارخودتی.

دندان مار شايد داستان متوسطی داشته باشد ولی 
يكی از بهترين كارهای كيميايی از نظر منطق 
روايی و يكدستی در ساخت است و حسی كه 
يافت  او  فيلم های  فيلم جاريست در كمتر  در 
می شود. كيميايی استاد اين است كه داستان های 
واقعی را در فضاهای خاص خودش با آدمهای 
مورد عالقه اش روايت كند. دندان مار هم مثل 
ردپای گرگ، رئيس و... يك »رضا« دارد با همان 
مشخصات هميشگی، رضايی كه مثل »نوری« 
در »سرب« خود حكم می كند و خود قصاص 
فيلم هايش  در  كيميايی  كه  جامعه ای  می كند. 
ترسيم می كند بی قانون نيست، اين قهرمان داستان 
است كه در آن مجری قانون می شود، قوانينی كه 
شايد نانوشته باشند ولی ريشه در خون و غيرت 
اين مردم دارند. دندان مار قصه غيرت است و 
قصه زير بار ذلت نرفتن. احمد با تمام برو بيا و 
نوچه هايی كه دارد نماد الت بازی و قمه به دستی 
نيست، نمادی است از خون به جوش آمده از 
غيرت مردم. فيلم كه فضای سخت و سياه بعد از 
جنگ را به تصوير می كشد شخصيت افرادی را 
به نمايش می گذارد كه شايد  آن زمان برای خود 
هيواليی بودند و خون مردم را در شيشه می كردند 
چهره  كرده اند  عوض  رنگ  وقتی  حال  ولی 

موجهی به خود گرفته اند ...
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جمهوریدموکراتیکسوسیالیستیسریالنکاجزیرهایگرمسیریدر
جنوبآسیااستکهگردشگرانبرایدیدنطبیعتزیباوآثارتاریخی
بهآنسفرمیکنند.اینجزیرهدرجنوبشرقهندواقعشدهاستو
نزدیکبهدودههدرگیرجنگداخلیوتنشمیاننیروهایداخلیبود.
آتشبسدراینجزیرهدرسال2002برقرارشد.بیشازدوهزارسال
پادشاهانمحلیبراینکشورحکومتمیکردندتااینکهدرقرنهفدهم
بخشیازآنمستعمرهپرتغالوهلندشد.درسال1815تمامیاینکشور
کهدرآنزمانبانامسیالنشناختهمیشد،تحتسلطهانگلیسدرآمد.در
طولجنگجهانیاولتحتنفوذانگلیساینکشورباژاپنواردجنگ
شد.اینکشورسرانجامدرسال1948استقاللخودرابهدستآورد.
پایتختسیاسیآنسریجایاواردنپوراکوتهوپایتختتجاریاششهر
کلمبواست.تولیدناخالصداخلیاینکشور81/29میلیارددالراست.
هفتمیلیونو670هزارنفرنیرویکاراینکشورراتشکیلمیدهند.نرخ
بیکاریدراینکشور5/7درصداست.22درصدازمردمآنزیرخط
فقرزندگیمیکنند.درسال2007نرختورمدراینکشور19/7درصد
بود.محصوالتصادراتیسریالنکاشاملمنسوجات،چایوفلفل،الماس،

زمرد،یاقوت،نارگیل،الواروماهیاست.

ي و فلفل
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سریالنکا- سرزمی
از دریچه دوربین
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   شماره 32- مسلسل 38 - 60 صفحهدوماهنامه گروه  فراب- خرداد، تير 1393
Energy & Water Projects طرح هاي آب و انــرژي

واكاوي چرايي تعامل ضعيف صنعت و دانشگاه

بن بست  اعتماد



احداث تونل انتقال آب پروژه اومااويا 
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