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اخبارداخلی

اخبار  توبا

اخبار گروه فراب

عملیات نصب واحد سوم 
توربین نیروگاه آزاد

اي   پروانه  شير  و  توربين  تامين  پروژه 
در  مختلف  بخش هاي  در  آزاد  نيروگاه 
شركت توبا در حال پيگيري است. مراحل 
نهايي بتون ريزي واحد يك نيروگاه آزاد با 
خاتمه يافتن عمليات كوپلينك توربين و 
ژنراتور آن آغاز و در حال انجام مي باشد 
سوم  واحد  نصب  عمليات  اكنون  هم  و 

توربين در حال پيگيري و انجام است.
در بخش ديگر، همزمان با ارسال تابلوهاي 
كنترلي توربين و شير پروانه اي، عمليات 
نهايي عملكرد شيرگارد  تست و تحويل 

نيروگاه نيز با موفقيت خاتمه يافت.

آغاز عملیات فیت آپ و نصب 
تکیه گاه ها در پروژه لوله انتقال 

آب شرب هراز
توبا،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
به  لوله ها  از  بخش  آخرين  انتقال  با 
آپ  فيت  عمليات  آبرسان،  تونل  داخل 
و نصب تكيه گاه ها آغاز گرديد. عمليات 
در  استقرار  محل  در  لوله ها  جوشكاري 
تونل نيز با فاصله كمي از شروع عمليات 
نصب تكيه گاه ها آغاز و هم اكنون در حال 

پيگيري مي باشد.

معاون اول رئيس جمهور روز پنج شنبه يازدهم دي ماه 
1393 در ادامه سفر به استان خوزستان، با همراهي وزيران 
نيرو و جهاد كشاورزي از سد و نيروگاه گتوند عليا بازديد 

كرد.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در اين بازديد، 
از آخرين وضعيت و جزئيات  "اسحاق جهانگيري"  دكتر 

سد و نيروگاه گتوند عليا آگاه شد.
گتوند  نيروگاه  و  سد  مجري  شيباني"،  "كريم  مهندس 
عليا، در اين بازديد گفت: بعد از گذشت 40 ماه از آغاز 
عمليات آبگيري بلندترين سد خاكي كشور، هم اكنون سه 
ميليارد متر مكعب آب در مخزن سد گتوند عليا ذخيره  شده 

و 60 درصد مخزن آن پر است. 
گتوند  نيروگاه  انرژي  توليد  ميزان  افزود:  ادامه  در  وي 
گيگاوات   1800 از  بيش  تاكنون  امسال  ابتداي  از  عليا 
ساعت بوده كه در پيك مصرف تابستان امسال، كمك مؤثر 

و شاياني به شبكه برق كشور كرده است. 
اين  توليد  مجموع  عليا  گتوند  نيروگاه  و  سد  مجري 
از  بيش  را  تاكنون  راه اندازي چهار واحد  از زمان  نيروگاه 
برق  ريالي  ارزش  و  گيگاوات ساعت  و 900  هزار  چهار 
توليدي آن را نيز بيش از سه هزار ميليارد ريال برآورد كرد. 
شركت  را  عليا  گتوند  نيروگاه  مي افزايد:  گزارش  اين 
واحد،  هشت  داراي  مجموع  در  و  كرده  احداث  فراب 
شامل چهار واحد 250 مگاواتي فاز اول و چهار واحد160 

مگاواتي فاز توسعه )در دست ساخت( است. 
برداري  بهره  تحت  نيروگاه  نخستين  كه  نيروگاه  اين 
ساالنه  انرژي  توليد  ميزان  بيشترين  است،  فراب  شركت 

و  داراست  كشور  برق آبي  نيروگاه هاي  تمام  ميان  در  را 
نيروگاه هاي  توليد  محدوديت  ساختن  برطرف  با  مي تواند 
برق  امنيت شبكه  نياز شبكه سراسري،  باالدست در زمان 
كشور را تضمين كرده و در كنترل فركانس و پايداري شبكه 

سراسري نقش منحصربه فردي ايفا كند. 
مجموع توليد اين نيروگاه در سال 1392 حدود سه هزار 
مديران  همايش  در چهاردهمين  كه  بود  گيگاوات ساعت 
ارشد صنعت آب و برق در مهرماه 1393، به عنوان "برترين 
واحد نيروگاه برق آبي از لحاظ عملكرد در كشور" معرفي 

شد.

بازديد معاون اول رئيس جمهور از سد و نيروگاه گتوند عليا



اخبار گروه فراب

برقابي  نيروگاه  پاياب  تونل  حفاري 
»اومااويا« به عنوان نخستين تونل مكانيزه 
در كشور سريالنكا، به طول تقريبي سه 
هزار و 500 متر به دست مهندسان شركت 

فراب پايان يافت.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
فراب، مهندس »افشين مستأجر حقيقي«، 
با  نيروگاه آبي شركت،  معاون طرح هاي 
اعالم اين خبر گفت: حفاري مكانيزه تونل 
به عنوان بخشي از طرح و به طول تقريبي 
3500 متر و با قطر 4/3 دهم متر به روش 
حفاري  دستگاه  از  استفاده  با  و  مكانيزه 
مست أجر  است.  گرفته  صورت   TBM
حقيقي درباره مدت زمان عمليات حفاري 
گفت: عمليات حفاري تونل پاياب نيروگاه 
اومااويا در بيستم اسفندماه 1392 )يازدهم 
مارس 2014( آغاز شد و در كمتر از 9 ماه، 
در هجدهم آذرماه امسال )نهم دسامبر( به 
صورت تمام الينينگ بتني به اتمام رسيد. 
آبي  اومااويا  نيروگاه  مجري طرح سد و 

درباره مشخصات طرح گفت: پروژه چند 
منظوره سد و نيروگاه اومااويا در كشور 
سريالنكا، شامل ساخت دو سد بتني با 
ارتفاع هاي 50 و 35 متر، حفاري سه تونل 
اصلي آب بر به طول مجموعاً 24 كيلومتر 
و نيز چهار كيلومتر تونل هاي دسترسي، 
سه شفت قائم شامل شفت فشار، شفت 
به  مجموعاً  فرار  شفت  و  شكن  فشار 
ارتفاع يك هزار متر است. مستأجر حقيقي 
افزود: همچنين، حفاري و نصب نيروگاه 
 120 ظرفيت  با  واحدي  دو  زيرزميني 
مگاوات، 22 كيلومتر خط انتقال برق فشار 
قوي و نيز 15 كيلومتر راه هاي دسترسي در 
مناطق صعب العبور، از ديگر اجزاي طرح 
است و مقرر است طبق برنامه زمان بندي 
طي 80 ماه به اتمام برسد. معاون طرح هاي 
نيروگاه آبي شركت فراب در ادامه گفت: 
كارفرماي اصلي اين طرح، وزارت آبياري 
سريالنكا  كشور  آب  منابع  مديريت  و 
ايراني  شركت  نيز  آن  اصلي  پيمانكار  و 

»فراب« است. وي افزود: از مشكالت حين 
اجراي كار مي توان به برخورد به حفره هاي 
زيرزميني، نفوذ و هجوم مقدار زياد آب در 
چند مرحله حفاري اشاره كرد كه هركدام 
از اين موارد با ارائه راه حل مناسب در 
كوتاه ترين زمان ممكن با همكاري عوامل 
پروژه برطرف شد. مستأجر حقيقي درباره 
دستگاه حفاري گفت: با توجه به شرايط 
زمين شناسي منطقه و نيز مطالعات مهندسي 
 Hard نوع  از   TBM دستگاه  طرح، 
Rock Double shield انتخاب شده 
آلماني  شركت  از  دستگاه  نهايت،  در  و 
از  يكي  عنوان  به   Herrenknecht
برترين توليد كنندگان جهاني، تأمين شد. 
انجام  راستاي  در  مي افزايد:  گزارش  اين 
كشور  از  خارج  در  مشابه  پروژه هاي 
شركت فراب در سال هاي 1389، 1390، 
1391 و 1393 به عنوان »صادر كننده نمونه 
انتخاب  مهندسي«،  و  فني  ملي خدمات 

شده است.

در تاريخ 19 شهريورماه سال جاري، 
آبي  نيروگاه  اجراي   EPC قرارداد 
شركت  مابين  كنيا  كشور  در   Terem
)شركت  طرح  كارفرماي  و  فراب 
تاريخ  در  و  رسيد  امضاء  به   )ReGen

9 دي ماه سال جاري نيز LC اين پروژه 
گشايش يافت. الزم به ذكر است ظرفيت 
اين نيروگاه 5 مگاوات است كه شامل دو 
واحد 2.5 مگاواتي از نوع پلتون خواهد 
اجراي  شامل  پروژه  اين  همچنين  بود. 

و  بند  آب  )اجراي  ساختماني  عمليات 
احداث نيروگاه از نوع روزميني و اجراي 
نيروگاه  اين  مي باشد.   )Penstock
سومين نيروگاه اخذ شده شركت فراب 

در كشور كنيا است.

پايان حفاري نخستين تونل مكانيزه سريالنكا
 به دست مهندسان شركت فراب صورت گرفت

امضاء قرارداد  و اجرايي شدن پروژه نيروگاه آبي ترم )Terem( در كشور كنيا

اخبار  توبا

توبا برنده نخستین مناقصه 
سامانه روشنایی هیبرید کشور

نخستين مناقصه كشور در زمينه به كارگيری 
سامانه روشنايی هيبريد در تاريخ 93/10/31 
توسط شهرداری شيراز برگزار شد وشركت 
توبا با كسب باالترين امتياز فنی و مالی به 
اين  در  گرديد.  اعالم  مناقصه  برنده  عنوان 
پروژه، روشنايی پارک دراک شيراز به كمك 
خورشيدی  سلول  و  بادی  توربين  سامانه 
تامين می گردد. توربين بادی اين پروژه از نوع 
محور عمودی بوده و مجموع توان هر واحد 
روشنايی 650 وات خواهد بود. شركت توبا 
با برنده شدن در اين مناقصه اولين گام در 
زمينه طراحی و توليد سامانه های انرژی های 

نو و توربين باد كوچك را برداشته است.

اخبار سازمان

تقدیر از سرپرستان
 کارآموزان شرکت

در جلسه مورخ 93/10/13 كميته آموزش 
با حضور مديرعامل شركت،از سرپرستان 
كارآموزان با اهداي لوح و هدايايي قدرداني 

به عمل آمد.
در  فراب  ما،شركت  خبرنگار  گزارش  به 
راستاي مسئوليت هاي اجتماعي خود و نيز 
كشور،ساالنه  دانشگاه هاي  با  موثر  ارتباط 
تعدادي كارآموز جذب مي نمايد ودر همين 
راستا در سال 93 نيز تعداد 12 كار آموز از 
حضور  شركت  در  مختلف  دانشگاه هاي 
يافتند.  اين گزارش مي افزايد كه با اتمام كار 
سرپرستان كاراموزي، مديرعامل شركت از 

آنان تقدير نمود.
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اخبار شرکت  برکه

اخبار گروه فراب

برگزاري سمینار آموزشي پمپ 
در گچساران توسط شرکت 

پمپ برکه
آموزشي  سمينار  بركه،  پمپ  شركت 
آشنايي با پمپ و تجهيزات جانبي آن را در 
شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران 
برگزار نمود. در اين سمينار كه در تاريخ 
8 آذر ماه برگزار شد، بيش از يكصد نفر 
از مديران و كارشناسان بخش هاي مختلف 
تداركات، بهره برداري و تعميرات حضور 
داشتند. كارشناسان شركت پمپ بركه آقاي 
مهندس احسان عبداله نژاد و خانم مهندس 
طراحي،  نحوه  با  رابطه  در  صفري  مهناز 
انتخاب، نصب و راه اندازي، بهره برداري، 
نگهداري و تعميرات انواع پمپ ها مطالب 
خود را ارائه نموده و در ادامه، حاضرين با 
محصوالت، سوابق و توانمندي هاي شركت 

پمپ بركه آشنا شدند.

حضور شرکت پمپ برکه
در نمایشگاه تخصصي 
صنعت نفت خوزستان

نمايشگاه تخصصي صنعت نفت خوزستان 
از تاريخ 15 تا 18 آذر ماه در محل دائمي 
برگزار  اهواز  بين المللي  نمايشگاههاي 
از  با حضور تعدادي  نمايشگاه  اين  گرديد. 
شركت هاي بزرگ نفتي از جمله شركت ملي 
گاز،  ملي  شركت  جنوب،  نفت خيز  مناطق 
شركت نفت فالت قاره، شركت ملي حفاري، 
شركت نفت مناطق مركزي، شركت پايانه هاي 
صادرات مواد نفتي و بيش از يكصد و شصت 
شركت تخصصي در زمينه تجهيزات صنعت 
حاضر  شركت هاي  و  گرديد  برگزار  نفت 
توليدات  و  پيشرفت ها  دستاوردها،  آخرين 
بركه  پمپ  شركت  نمودند.  ارائه  را  خود 
نمايشگاه جديدترين  اين  با حضور در  نيز 
محصوالت خود را به بازديد كنندگان از غرفه 
اين شركت معرفي نمود. بازديد كنندگان از 
نمايشگاه، شامل طيف وسيعي از مديران و 
كارشناسان صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، 
كاغذ  فوالد،  فاضالب،  و  آب  حفاري، 
سازي، نيشكر و ساير صنايع مستقر در استان 

خوزستان بودند.

فراب  فناورانه گروه  و  پژوهشي  از دستاوردهاي  تعدادي 
فن آوري  و  پژوهش  دستاوردهاي  نمايشگاه  پانزدهمين  در 
جمهوري اسالمي ايران ارائه شد. به گزارش روابط عمومي 
فراب،پانزدهمين نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فن آوري 
آذرماه  سوم  و  بيست  يكشنبه  ايران،روز  اسالمي  جمهوري 
فناوري؛آموزش  و  علوم،تحقيقات  وزيران  باحضور   1393
بين المللي  نمايشگاه هاي  دائمي  درمحل  كشور  و  پرورش 
تهران افتتاح شد. دراين نمايشگاه،300 غرفه از دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هاي سراسر كشور،مراكز و سازمان هاي تحقيقاتي و 
نيز شركت هاي دانش بنيان و فناور،حضورداشتند. گروه فراب 
نيز به نمايندگي از وزارت نيرو و در قالب غرفه هاي تحت 

پوشش شركت مهندسي آب و فاضالب كشور،با حضور در 
اين نمايشگاه،برخي از دستاوردهاي پژوهشي و فن آورانه خود 
را در معرض ديد عالقه مندان گذاشت.  در روزهاي برگزاري 
و  دانشگاهيان  از  زيادي  جمع  ميزبان  فراب  نمايشگاه،غرفه 
پژوهشگران بود كه كارشناسان طرح هاي »كنتور هوشمند« از 
مديريت طرح كنتورهاي هوشمند،»توربين آبي« از شركت توبا و 
»ساخت داخل گاورنر« از معاونت مهندسي، به ارائه توضيحات 
و پاسخگويي به پرسش هاي مراجعان مي پرداختند.  پانزدهمين 
نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فن آوري جمهوري اسالمي 
ايران، روز چهارشنبه بيست و ششم آذرماه 1393 به كار خود 

پايان داد.

حضور  با  ايران  آبي  برق  انجمن  رئيسه  هيات  انتخابات 
مديرعامل شركت آب و نيرو، رياست انجمن برقابي و مديران و 
نمايندگان شركت هاي فعال در حوزه برق آبي برگزار و اعضاي 
آن معرفي شدند. به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع 
آب و نيروي ايران؛ در اين انتخابات از ميان دستگاه هاي اجرايي، 
شركت آب و نيرو با 171 راي، از مديران عرصه صنعت برق 
آبي، مهندس عيسي بزرگ زاده با 162 راي و از اعضاي هيات 
علمي دانشگاه ها دكتر عباس علي آبادي با 187 راي، دكتر جعفر 
عسگري با 107 راي و دكتر سيد جمشيد موسوي با 105راي 
به عنوان اعضاي هيات مديره برگزيده شدند. همچنين مهندس 
داوود زارع با 102 راي و دكتر حسن احمدي با 49 راي به 
عنوان اعضاي علي البدل انتخاب شدند. بر همين اساس؛ مهندس 
عباس مافي نژاد با 134 راي به عنوان بازرس اصلي و مهندس 
داوود كامكار با 70 راي به عنوان بازرس علي البدل انتخاب 
شركت  مديرعامل  رضازاده«  »سيدمحمدرضا  مهندس  شدند. 
توسعه منابع آب و نيروي ايران در اين مراسم ضمن تقدير از 
اعضاي انجمن برق آبي ايران و هيات مديره سابق آن گفت: 
انجمن برق آبي در مدت فعاليت خود در زمينه هاي مختلف 
موفق بوده و مورد اقبال و توجه كارشناسان صنعت برق هم قرار 

دارد. وي با اشاره به جايگاه انجمن برق آبي ايران ادامه داد: اين 
انجمن جايگاهي است تا متخصصين صنعت برق آبي بتوانند در 
پاسخ به پرسش هايي كه در ارتباط با اين صنعت مطرح است، 
ديدگاه هاي علمي خويش را مطرح كنند. وي افزود: بحث هاي 
زيادي درباره سدسازي مطرح شده كه با ساخت نيروگاه هاي 
برق آبي گره خورده است. تاثيرات مثبت و منفي اين طرح ها 
در ارتباط با محيط زيست، مقايسه اثر كاهش آالينده هاي زيست 
محيطي در مقايسه با نيروگاه هاي حرارتي، حتي مقايسه امكان 
عملياتي بودن و هزينه بري نيروگاه هاي برق آبي در مقايسه با 
ساير نيروگاه هاي تجديدپذير مثل خورشيدي و بادي و زمين 
گرمايي مواردي است كه از نگاه علمي بايد مورد تجزيه و تحليل 
قرار گرفته و مردم ما مخصوصا جامعه متخصصين كشور در 
جريان اين مباحث قرار گيرند و اين رسالت تا حد زيادي به 
دوش اعضاء انجمن برق آبي كشور مي باشد. مديرعامل شركت 
توسعه منابع آب و نيروي ايران در ادامه با بيان اينكه طبق برنامه 
اعالم شده قرار است 7 هزار مگاوات در سال به توليد برق 
اضافه شود گفت: بايد ديد چه راهكارهايي در دسترس تر است 
تا ضمن نداشتن آلودگي هاي زيست محيطي انرژي پاک توليد 

شود. 

ارائه دستاوردهاي پژوهشي و فناورانه فراب
 در نمايشگاه هفته پژوهش

برگزاري پنجمين دوره انتخابات انجمن برق آبي ايران



اخبار گروه فراب

مبادله قرارداد تأمين سه دستگاه ACC بخش بخار 
نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي

 ACC دستگاه  سه  تأمين  براي  فراب  قرارداد  نخستين 
Innospin- مشاركت  با  هواخنك(  ميعان  )دستگاه 
اين  از  Shouhang مبادله شد.  ظرفيت سرمايش هر يك 
دستگاه ها، 330 مگاوات و ظرفيت توليد ميعان هر يك از آنها، 
880 متر مكعب در ساعت است. الزم به ذكر است قرارداد 
 1393 مهرماه  سي ام  تاريخ  در   ACC دستگاه هاي  تأمين 
مشاركت  و  ايران(  )از  فراب  شركت هاي  مدير عامالن  بين 
كشور  )از   Innospin و  چين(  كشور  )از   Shouhang

سوئيس( مبادله شد.

مبادله قرارداد تأمين شش دستگاه HRSG بخش 
بخار نيروگاه سيكل تركيبي پارس جنوبي

قرارداد تأمين شش دستگاه HRSG )دستگاه مولد 
نيروگاه  بخار  بخش  به  مربوط  گرما(  بازيافت  با  بخار 

سيكل تركيبي پارس جنوبي مبادله شد.
ظرفيت هريك از اين دستگاه ها، براي توليد بخار 90 
بار، 250 تن در ساعت و براي توليد بخار 9 بار، 33 تن 
در ساعت است. گفتني است قرارداد تأمين دستگاه هاي 
HRSG، در تاريخ بيست و ششم آبان ماه 1393 بين 
مديران عامل شركت هاي فراب و S & TC كره جنوبي 

مبادله شد. 

تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت يكپارچه در نارديس
استانداردهاي شامل  نارديس  يكپارچه  مديريت  سيستم هاي  مراقبتي   مميزي 
 ISO 9001:2008 ،ISO 14001:2004 ،OHSAS 18001:2007
وHSE MS:1382 و ISO TS 29001:2010  توسط تيمي از مميزان شركت 
SGS در تاريخ هاي 8،9 و 10 آذر ماه سال جاري با مميزي از كارگاه پروژه پرديس 
و دفتر مركزي شركت برگزار شد و منجر به تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت 

يكپارچه نارديس گرديد.

اخبار ناردیس

حضور ناردیس در نمایشگاه 
بین المللي نفت و گاز  

بصره عراق
نمايشگاه  پنجمين  در  نارديس  شركت 
بين المللي نفت و گاز بصره، كه از تاريخ 
الي7 دسامبر  الي 16 آذرماه 1393 )4   13
نمايشگاه هاي  دائمي  محل  در   )2014
بين المللي بصره برگزار شد، شركت كرد. 
باال بودن پتانسيل كشور عراق در خصوص 
عمده  منابع  وجود  گاز،  و  نفت  پروژ هاي 
مركزيت  به  عراق  در جنوب  گاز  و  نفت 
بصره، حضور برخي از كارفرمايان عراقي 
در   SGC و   SOC از جمله شركت هاي 
نمايشگاه و امكان ارتباط مستقيم با مديران 
امكان  طرفي  از  و  شركت ها  اين  ارشد 
نارديس  شركت  توانمندي هاي  معرفي 
حاضر  غير عراقي  و  عراقي  كارفرمايان  به 
حضور  اصلي  داليل  از  نمايشگاه  در 
كه  بود  نمايشگاه  اين  در  نارديس  شركت 
120 شركت در آن حضور داشتند. تعداد 
شركت كننده ها و كيفيت حضور آنان نسبت 
به سال هاي قبل كاهش قابل توجهي داشت 
اما در مجموع كيفيت حضور نارديس در 
دفاع  قابل  و  مثبت  نمايشگاه  از  دوره  اين 
بود. در اين نمايشگاه جلساتي با نمايندگان 
غرفه  در  مختلف،  ستاد هاي  و  شركت ها 
مورد  اهداف  راستاي  در  نارديس  شركت 
با  جلسه  جمله  از  گرديد،  تشكيل  نظر 
مدير برنامه ريزي و مدير مهندسي شركت 
 ،SOC معاونت ها ومديران شركت ،SGC
شركت   ،SRC شركت  ارشد  كارشناسان 
الحسناوي، شركت  انرژي، شركت  كويت 
سعدالعامه، شركت العماره العراقيه، شركت 
 ،EPPM تونسي  شركت  البصره،  هالل 
ايتاليايي  شركت   ،EMAAR شركت 
و   PLANTEC Engineering
همچنين جلساتي با معاون استاندار بصره، 
نماينده جديد ستاد توسعه اقتصادي ايران و 
نيز  ايران،  اقتصادي كنسول  عراق، نماينده 

برگزار گرديد.



الهام ياوری عضو هيات علمي دانشكده مديريت و اقتصاد  به دعوت دكتر 
اين دانشكده،  دانشگاه صنعتی شريف و حمايت و همراهی رياست و اساتيد 
سلسله گفتارهايی با عنوان »بيان تجارب مديران فراب« در روزهای 18 و 25 
آذرماه و 9 و 16 دی ماه سال جاری در سالن دكتر مشايخی دانشكده مديريت 
و اقتصاد، برگزار شد. در اين نشست ها، تجارب مربوط به ايجاد و سازماندهی 
بعد:  چهار  از   General Contractor شركت  يك  عنوان  به  فراب  شركت 
استراتژی، ساختار، مديريت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی توسط آقايان: امين 
حاج رسوليها، محمد هوشيار، مصطفی بختياری و خانم ها: حميده هفت لنگ و 

سيمينه آقاجانيان ارائه گرديد.
مخاطبين اين گفتارها، دانشجويان دوره دكتری و كارشناسی ارشد دانشكده 
مديريت بودند. البته برخی از اساتيد دانشكده از جمله دكتر فيض بخش، دكتر 

علوي، دكتر كيامهر، دكتر سپهری، دكتر مشايخی و رياست دانشكده جناب آقای 
دكتر آراستی و ... نيز در تمام يا بخشی از اين جلسات حضور داشتند كه اين امر 

موجب ترغيب و تشويق گروه ارائه كننده گرديد.
جلسه اول به معرفی شركت فراب، داليل وجودی، چگونگی تاسيس، رشد 
و بالندگی اين شركت اختصاص داشت و سه جلسه ديگر نيز تجارب فراب در 
سه حوزه: مديريت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی و ساختار سازمانی 

بيان گرديد.
آنچه در اين گفتارها مطرح شد، سير تالش هايي بود كه طی 20 سال گذشته 
برای سامان دهی يك شركت GC انجام شده بود. تالش هايي كه با كاميابی ها و 
ناكاميابی ها همراه بوده است. مديرعامل فراب و برخی از همكاران اين شركت 

نيز با حضور خود در جلسات، گروه ارائه دهنده را همراهی نمودند.

6

به دعوت دکتر الهام 
یاوری عضو هیات 
علمي دانشکده 
مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی 
شریف و حمایت و 
همراهی ریاست و 
اساتید این دانشکده، 
سلسله گفتارهایی با 
عنوان »بیان تجارب 
مدیران فراب« در 
روزهای 18 و 25 
آذرماه و 9 و 16 دی 
ماه سال جاری در 
سالن دکتر مشایخی 
دانشکده مدیریت و 
اقتصاد، برگزار شد
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در سلسله نشست های بیان تجارب مدیران فراب در دانشگاه شریف مطرح شدگ

كاميابی ها و ناكامی های يک پيمانكار عمومی
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آنچه در این گفتارها 
مطرح شد، سیر 
تالش هایي بود 

که طی 20 سال 
گذشته برای سامان 

دهی یک شرکت 
GC انجام شده 

بود. تالش هایي 
که با کامیابی ها 

و ناکامیابی ها 
همراه بوده است. 
مدیرعامل فراب و 
برخی از همکاران 

این شرکت نیز 
با حضور خود در 

جلسات، گروه ارائه 
دهنده را همراهی 
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تامین مالي پروژه 50 مگاواتي
 بادي توسط EBRD)قزاقستان(

بانك اروپايي EBRD وامي به مبلغ 59.2 ميليون يورو براي احداث 
نيروگاه بادي به ظرفيت50 مگاوات به كشور قزاقستان پيشنهاد داده 
است. اين پروژه به عنوان اولين پروژه بزرگ بادي در اين كشور 
محسوب مي شود. وام اهدايي به منظور ترويج استفاده از انرژي هاي 

تجديدپذير در كشور قزاقستان تخصيص داده شده است. 

*کارشناسبرنامهریزيوکنترلپروژهمعاونتتوسعهطرحها

انرژي هاي نو 

آب و برق
اخبار صنعتحرارتي

محمدرضا 
نازآبادي *

راه اندازي نیروگاه آبي
28 مگاواتي توسط BHEL)رواندا(

هندي  شركت  توسط   Nyaborongo مگاواتي   28 نيروگاه 
توليد  نيروگاه،ظرفيت  اين  راه اندازي  با  راه اندازي گرديد.   BHEL
برق در جمهوري رواندا 24 درصد افزايش خواهد يافت و از 119 
مگاوات به 147 مگاوات خواهد رسيد. الزم به ذكر است اين نيروگاه 
فعاليت  است.  گرديده  مجهز  مگاواتي   14 فرانسيس  واحد  دو  به 
شركت BHEL هند به قاره آفريقا محدود نبوده و تاكنون بيش از 
28000 مگاوات نيروگاه آبي اجرا شده يا در حال اجرا در كشورهاي 

مختلف دارد. 

شروع به ساخت نیروگاه آبيNam Lik 1)الئوس(
مراحل ساخت پروژه 65 مگاواتي Nam Lik 1 توسط شركت 
كره اي POSCO آغاز گرديد. مدت زمان الزم براي اتمام اين پروژه 
39 ماه در نظر گرفته شده است. هزينه ساخت اين نيروگاه 123 ميليون 
دالر تخمين زده شده است كه در قالب قرارداد BOT توسط جويت 
 Krung Thai ونچري متشكل از بانك واردات- صادرات تايلند،بانك

و شركت NL1PC ساخته خواهد شد.

تامین مالي پروژه برق آبي  Nam Ngiep 1)الئوس(
توافقنامه تامين مالي پروژه Nam Ngiep 1 توسط بانك  هاي 
ADB و JBIC با شركت الئوسي NNP1 امضاء گرديد. مبلغ مورد 
توافق 217 ميليون دالر در نظر گرفته شده است. اين نيروگاه داراي 
ظرفيت 288 مگاوات است كه بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده 
اوايل سال 2018 به بهره برداري خواهد رسيد. قرار است سهم بزرگي از 

برق توليدي اين نيروگاه به كشور تايلند صادر شود.

احداث نیروگاه خورشیدي 3 گیگاواتي)چین(
نيروگاه  به منظور ساخت  شركت Sun Powerاعالم كرد كه 
با چند شركت  خورشيدي به ظرفيت 3 گيگاوات،جوينت ونچري 
مشاركت  اين  در  شركت  اين  سهم  است.  داده  تشكيل  چيني 
4.6 درصد بوده و در اين طرح بيش از 20 ميليون دالر سرمايه گذاري 
 C7 و تكنولوژي LCPV خواهد نمود. در اين نيروگاه از پنل هاي

tracker شركت Sun Power استفاده خواهد شد. 
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تامین مالي پروژه برق آبي
Obervermuntwerk 2 توسط بانك EIB)مقدونیه(

ميليون   381 ارزش  به  وامي   Illwerke اتريشي  شركت 
ذخيره اي تلمبه  پروژه  ساخت  براي   EIB بانك  از   دالر 

نيروگاه  اين  كرد.ظرفيت  دريافت   Obervermuntwerk 2
360 مگاوات است. هدف از احداث اين نيروگاه كاهش تلفات 
شبكه و باالنس ظرفيت شبكه خواهد بود. اين نيروگاه كه دومين 
پروژه بزرگ شركت Illwerke به حساب مي آيد، در سال 2018 

به بهره برداري خواهد رسيد. 

تامین توربین هاي بادي 
نیروگاه Wikinger)آلمان(

 Areva به شركت  يورو  ميليون  ارزش 620  به  قراردادي 
 Wikinger براي تامين توربين هاي بادي نيروگاه 350 مگاواتي
واگذار گرديد. در اين پروژه شركت Areva مسئوليت تامين 
70 واحد بادي 5 مگاواتي از نوع M5000-135 را بر عهده 
خواهد داشت كه هزينه آنها حدود 550 ميليون يورو برآورد شده 
است. همچنين 70 ميليون يورو براي ارائه خدمات نگهداري و 
تعميرات به مدت 5 سال در نظر گرفته شده است. الزم به ذكر 
است اين نيروگاه توانايي توليد برق 350 هزار خانوار را خواهد 

داشت.

ساخت نیروگاه خورشیدي یك گیگاواتي)برزیل(
 SunEdison خورشيدي  تجهيزات  سازنده  شركت 
منظور  به   Renova Energia شركت  با  جوينت ونچري 
اين  ظرفيت  است.  داده  تشكيل  خورشيدي  نيروگاه  ساخت 
نيروگاه يك گيگاوات خواهد بود و سهم هر شركت از اين 
مشاركت،50 درصد است. تامين مالي احداث اين نيروگاه نيز 
توسط بانك برزيلي BNDES انجام شده است. الزم به ذكر 
از  استفاده  در  پيشرو  كشورهاي  از  يكي  برزيل  كشور  است 

انرژي هاي تجديدپذير است. 

امضاء قرارداد ساخت
 نیروگاه خورشیدي 300 مگاواتي)فرانسه(

نيروگاه 300  پنل هاي خورشيدي  از  مگاوات  تامين 120  قرارداد 
مگاواتي خورشيدي به شركت Yingli Solar واگذار گرديد. بر طبق 
مفاد اين قرارداد، مسئوليت تامين 393 هزار پنل هاي خورشيدي مولتي-
كريستالي از نوع YGE 72 با اين شركت خواهد بود. اين نيروگاه در 
جنوب غربي فرانسه و با هزينه تقريبي 360 ميليون يورو احداث خواهد 
شد و به عنوان  بزرگترين نيروگاه خورشيدي در كشور فرانسه آغاز به 

كار خواهد نمود. 

احداث 255 مگاوات نیروگاه بادي
 و خورشیدي)شیلي(

خورشيدي  و  بادي  نيروگاه  مگاوات   255 احداث  قرارداد 
 Acciona شركت  شيلي)CNF(به  انرژي  كميسيون  سوي  از 
مسئوليت  قرارداد،  اين  مفاد  طبق  بر  گرديد.  واگذار   Energia
اين  با  در سال  تجديدپذير  انرژي  گيگاوات ساعت  تامين 600 
شركت خواهد بود و تامين انرژي از سال 2018 آغاز و به مدت 
 Acciona Energia شركت  داشت.  خواهد  ادامه  سال   15
تقريباً 500 ميليون دالر براي اين پروژه سرمايه گذاري كرده است. 
برق توليدي اين نيروگاه ها از انتشار ساالنه بيش از 579 هزار تن 

دي اكسيد كربن جلوگيري خواهد نمود. 

آذر-دی  1393



اخبار صنعت نفت، گاز  و انرژي

صادرات نفت عراق در باالترین سطح

بدهي ٢٧ ميليارد دالري عراق به شركتهاي نفتي خارجي

كشف ٢0 منطقه نفت خيز در اروگوئه 

1

3

2

 صادرات نفت خام عراق در آخرين ماه سال 2014 ميالدي در حاليكه روزهاي 
سختي را پشت سر گذاشت، توانست حد نصاب تازه اي را در تاريخ نفتي اين 
كشور ثبت كند. سخنگوي وزارت نفت عراق اعالم كرد كه صادرات نفت اين 
كشور در ماه دسامبر 2014 به روزانه دو ميليون و 940 هزار بشكه رسيد. اين 
مقدار صادرات نفت در عراق از سال 1980 ميالدي بي سابقه بوده است. مقام هاي 
رسمي نفت در عراق اظهار كردند كه صادرات نفت اين كشور از ميدانهاي نفتي 
جنوب عراق به حد نصاب تازه دو ميليون و 760 هزار بشكه در روز رسيد. 

سخنگوي وزارت نفت عراق اعالم كرد كه ميانگين قيمت فروش نفت خام عراق 
در ماه دسامبر 2014 ميالدي برابر با 57 دالر براي هر بشكه بود كه با اين حساب 
درآمدهاي نفتي عراق در آخرين ماه سال 2014 به پنج ميليارد و 247 ميليون دالر 
رسيده است. اين مقام وزارت نفت عراق همچنين درآمد نفتي كشورش در سال 
2014 را مبلغ 84 ميليارد و 215 ميليون دالر عنوان كرد. دولت عراق قصد دارد 
توليد نفت خود را در سال هاي آينده افزايش دهد و جايگاه خود را در اوپك به 

عنوان دومين توليدكننده بزرگ نفت اين سازمان تثبيت كند.

بر اساس گزارشات موجود در روزهای اخير 20 منطقه نفت خيز در مناطق 
شمالی اروگوئه يافت شده است كه يكی از بهترين فرصت های ممكن برای 
اقتصاد اين كشور نيز به شمار می رود. به گزارش »تله سور«، شركت استراليايی 
انرژی و نفت »پترل« در اروگوئه )كه مسئول چندين پروژه نفتی در اين كشور 
می باشد( اعالم كرد كه موفق به پيدا كردن 20 منطقه نفت خيز جديد در مناطق 
»سالتو« و »پيدرا سوال« واقع در نواحی شمالی اروگوئه شده است، مسئله ای كه 
قطعا در صورت اتمام مراحل استخراج نفت خام و بهره برداری از آن ها فرصت 
به شمار می رود.  اروگوئه  اقتصاد  اين شركت و همچنين  برای  مناسبی  بسيار 
مديريت سوخت  سازمان  توليد  و  استخراج  بخش  ناظر  آنا«  سانتا  د  »هكتور 
احتمال  شده  انجام  برآوردهای  اساس  بر  كرد:  اعالم  رابطه  اين  در  اروگوئه 
می رود هر كدام از اين 20 منطقه نفتی  بين 2 تا 241 ميليون بشكه نفت خام را 
در خود جای داده باشند. اروگوئه تنها كشور در منطقه آمريكای التين است كه 

تمام هيدروكربور مصرفی خود را از ساير كشورها وارد می كند. »آنا« در ادامه 
تأكيد كرد كه يافت اين مخازن نفتی برای اروگوئه بدان معناست كه در صورت 
حفاری و رسيدن به نفت و اتمام مراحل استخراج اين مخازن، يك شانس و 
فرصت بزرگ برای ما در اين عرصه به وجود آمده است. تحقيقات بين المللی 
در  آسوسياتس«  »نترلند، سول و  توسط شركت  پروژه  اين  بر سر  انجام شده 
بررسی وجود نفت در اين مخازن و بررسی شرايط زلزله خيز اين منطقه همگی 
حاكی از احتمال باالی وجود نفت در اين مناطق است. وی در ادامه تصريح 
كرد كه در حال حاضر بايد وارد فاز دوم اين پروژه شده و مراحل حفاری را در 
اين 2 منطقه آغاز نماييم، پس از آن متوجه می شويم كه آيا نفت مورد نياز ما در 
اين مخازن وجود دارد يا نه. مراحل حفاری 4 ميدان از اين دو بلوک نفتی از 
سال 2015 تا 2017 با هدف بررسی مواد استخراج شده و سنجش آن ها توسط 

متخصصين انجام خواهد گرفت.

 وزير نفت سابق عراق اعالم كرد: كشورش حدود 27 ميليارد دالر به شركت هاي 
خارجي فعال در توسعه ميدان هاي جنوب عراق بدهكار است. به گزارش روزنامه 
الحيات، ابراهيم بحر العلوم، گفت: اين شركت ها حدود 43 ميليارد دالر طي دو 
سال گذشته سرمايه گذاري كرده اند و قرار است تا سال 2016 اين مقدار را به 87 
ميليارد دالر افزايش دهند. بحر العلوم توضيح داد: دولت عراق با توجه به قرارداد 
مجوزها، 21 ميليارد و 500 ميليون دالر، حدود نيمي از سرمايه گذاري انجام شده 
از سوي شركت هاي خارجي را پرداخت خواهد كرد كه به اين مقدار نرخ سود 
شركتها، معادل 1.5 دالر براي توليد هر بشكه نفت اضافه، افزوده مي شود. وي تعداد 
شركت هاي نفتي خارجي فعال در عراق را حدود 17 شركت سرمايه گذار بين المللي 
عنوان كرد كه در زمينه اكتشاف و توسعه ميدانهاي نفتي در حال فعاليت هستند. وزير 
نفت سابق عراق، افزود: وزارت نفت 17 قرارداد نفتي در چهار دور متفاوت را به 
هدف اكتشاف و توسعه توليد در ميدانهاي نفتي و گازي با اين شركتها امضا كرده 
است. بحرالعلوم درباره مليت شركتهاي خارجي فعال در صنعت نفت عراق، ادامه 
داد: شركتهاي مشغول به كار در مناطق مركزي و جنوبي عراق شركتهاي آمريكايي، 

ايتاليايي، انگليسي، روسي، مالزيايي و چيني را شامل مي شود و اين در حالي است 
كه شركت هاي نفتي فعال در اقليم كردستان عراق را بيشتر شركتهاي نروژي، تركي 
و آمريكايي تشكيل مي دهند. اين عضو كميسيون انرژي مجلس عراق، اظهار داشت: 
فعاليت شركتهاي بين المللي نفتي در كشور موجب شده است تا توليد نفت خام از 
ميدانهاي مركزي و جنوبي عراق از سال 2009 با توليد يك ميليون و 800 هزار بشكه 
در روز به دو ميليون و 700 هزار بشكه كنوني برسد، به نحوي كه انتظار داريم در 
ماههاي ابتدايي سال 2015 به توليد سه ميليون بشكه در روز دست يابيم. وي درباره 
طبيعت قرارداد هاي دولت مركزي عراق با شركت هاي نفتي خارجي ابراز داشت: 
اين قراردادها شركت هاي بين المللي را ملزم به سرمايه گذاري براي افزايش ظرفيت 
توليد نفت خام مي كند و دولت عراق در مقابل متعهد به پرداخت ساالنه 50 درصد 
از هزينه هاي پرداخت شده از سوي شركت هاي نفتي به اضافه سود 1.5 دالر براي 
هر بشكه توليد اضافي شده است. شركت بي پي زماني 19.75 درصدسهام شركت 
روسنفت را در اختيار گرفت كه نيمي از سهام خود را در شركت سرمايه گذاري 

مشترک تي آن كي-بي پي در سال 2013 به شركت روسنفت فروخت. آذر-دی  1393



تكذیب پيوستن روسيه به اوپك

بي سابقه بودن اجراي همزمان طرحهاي پارس جنوبي در تاریخ صنعت نفت

جاري شدن 33 هزار بشكه نفت در دریا در اثر برخورد نفتكش و كشتي

6

5

4

وزير نفت در پاسخ به سوالي درباره پيوستن روسيه به اوپك، گفت: روسيه 
عضو سازمان كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( نمي شود. به گزارش پايگاه 
اطالع رساني وزارت نفت، بيژن زنگنه در حاشيه نخستين كنفرانس اقتصاد ايران 
در جمع خبرنگاران، دراين باره كه ديپلماسي نفتي ايران براي كاهش قيمت نفت 
چيست، گفت: ديپلماسي كاهش قيمت نفت برعهده ديگران است.ايران تنها به 
با كاهش  ايران  افزايش قيمت نفت است. وي گفت: مهم اين است كه  دنبال 
قيمت نفت از مواضع خود كوتاه نمي آيد و آن را تغيير نمي دهد، قيمت نفت 
ادامه مي دهد.  را  آن  پاي مي فشرد و  ايران روي مواضع خود  باشد  هر چقدر 
وي اجماع سازي در اوپك و ارتباط با غير اوپك را از راهكارهاي جلوگيري از 
كاهش قيمت نفت عنوان كرد و گفت: تا زماني كه عرضه در بازار كنترل نشود 
و مازاد عرضه در بازار وجود داشته باشد نمي توان در اين زمينه كاري انجام داد. 
كسي  كرد:  اظهار  است،  رقمي  چه  نفت  قيمت  كف  كه  دراين باره  زنگنه 
نمي تواند در اين زمينه رقم دقيق و مشخصي را اعالم كند. وزير نفت در پاسخ 
يافت،  ادامه خواهد  زماني  تا چه  نفت  قيمت  كاهش  اينكه  درباره  پرسشي  به 
گفت: اين موضوع را هم كسي نمي تواند پاسخ دهد؛ در واقع كسي نمي تواند 

كف قيمت نفت و سقف كاهش آن را پيش بيني كند. وي تصريح كرد: برگزاري 
نشست اضطراري به تنهايي مشكلي را حل نمي كند، مهم اين است كه اعضاي 
اوپك براي جلوگيري از كاهش قيمت نفت به اجماع برسند و اقدامي در جهت 

كاهش توليد انجام دهند.
 برگزاري نشست اضطراري در واقع اجماع اعضا را رسميت مي بخشد، ولي 
اينكه جلسه اي برگزار شود و در آن اجماعي براي كاهش توليد به دست نيايد، 
بر عكس عمل مي كند و سبب كاهش  بلكه  نمي دهد  افزايش  را  قيمتها  نه تنها 
قيمت نفت در بازار جهاني مي شود. وزير نفت دراين باره كه آيا ايران با تداوم 
كاهش قيمت نفت درخواست نشست اضطراري اوپك را مطرح مي كند؟ گفت: 
اجماع  اعضا  ميان  كه  مي كند  اضطراري  نشست  درخواست  در صورتي  ايران 

وجود داشته باشد.
 وي همچنين در پاسخ به سوال ديگري در باره مذاكره با روسيه مبني بر 
كاهش قيمت نفت، گفت: در اين زمينه چند مرحله مذاكره انجام شده، اما باز 
هم نياز است گفت وگوها ادامه يابد. زنگنه درباره پيوستن روسيه به اوپك هم 

گفت: روسيه به اوپك نمي آيد.

به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت نفت )MOP( ، بيژن زنگنه با اشاره به 
اينكه در تاريخ صنعت نفت كشورمان هيچ گاه با اين حجم كار همزمان روبه رو 
نبوده ايم، گفت: راه اندازي اين تعداد سكو و اين حجم از رديفهاي شيرين سازي 
گاز )ترين( در بخش خشكي با اين برنامه ريزي فشرده در زماني كوتاه و ورود اين 
مقدار گاز به مدار توليد در صنعت نفت كشور بي سابقه بوده است. وي با اشاره 
به اينكه كه اجراي اين حجم از فعاليت ها فشار زيادي را به ما وارد كرده، اما نتايج 
كنوني نشان مي دهد كه كار درستي دراين باره انجام گرفته است، افزود: برخي ها 
عنوان مي كردند اين كار اشتباه است و بايد با روش پيشين كار را انجام دهيم اما 
تالش كرديم با تغيير روش پيشين، تمركز را روي بعضي ديگر از فعاليت ها قرار 

دهيم يا به عبارتي اولويت بعضي از كارها را تغيير دهيم. وزير نفت با بيان اينكه 
براي رسيدن به شرايط موجود تغييرهاي مديريتي و سياستي انجام گرفت، افزود: 
همچنين براي انجام بيشتر پروژه ها تخصيص منابع با اولويتهايي متفاوتي صورت 
گرفت كه نتايج آن رضايت بخش است. به گزارش شركت تاسيسات دريايي، 
زنگنه دستيابي به ركورد سه ماه و 20 روز در انجام عمليات دريايي )هوک آپ، 
پيش راه اندازي، راه اندازي و استارتاپ( سكوهاي پارس جنوبي )12B( را بي سابقه 
دانست و گفت: دستيابي به اين ركورد تاكنون حتي بوسيله شركتهاي خارجي نيز 
در پروژه هاي صنعت نفت كشور صورت نگرفته بود، اما شركت تاسيسات دريايي 

كار بسيار خوبي را در راه اندازي سكوهاي اين ميدان مشترک انجام داد.

بنادر سنگاپور روز جمعه )12 ديماه( از برخورد يك  سازمان دريانوردي و 
در  نفت  و جاري شدن  اين كشور  نزديكي  در  كاال  با يك كشتي حمل  تانكر 
دريا خبر داد. به گزارش خبرگزاري رويترز، سازمان دريانوردي و بنادر سنگاپور 
بيانيه اي اعالم كرد كه برخورد يك نفتكش با كشتي حمل كاال  روز جمعه در 
اين كشور شد.  آبهاي نزديك  سبب جاري شدن 33 هزار بشكه نفت خام در 
نفتكش اليرموک ليبي با كشتي حمل كاالي سينار كاپواس سنگاپور در 11 مايل 
دريايي شمال شرق پدرا برانكا واقع در شرق سنگاپوربرخورد كرد. بر اساس اين 
خبر: نفتكش اليرموک گزارش داد كه به دنبال آسيب ديدن يكي از محموله ها، 
مقداري نفت به دريا جاري شده است. شركت وي شيپز كه مديريت نفتكش 

اليرموک را در اختيار دارد، پيش بيني كرد كه چهار هزار و 500 تن )معادل 33 
هزار بشكه( نفت خام مادورا از اين نفتكش جاري شده است. بنابراين گزارش، 
هيچگونه صدمه و ترافيكي در پايانه گزارش نشده و مشكلي براي تنگه سنگاپور 
نيز به وجود نيامده است. به گفته سازمان دريانوردي و بنادر، نفتكش اليرموک از 
تانجونگ پالپاس در مالزي به سمت چين و كشتي سينار كاپواس از هنگ كنگ 
به سمت سنگاپور در حركت بودند كه اين برخورد روي داد. اين نهاد، همچنين 
اعالم كرد كه دو شركت جمع آوري نشت نفت براي رسيدگي به جاري شدن نفت 
فعاليت خود را آغاز كرده اند. بر اساس اين گزارش، نشت نفت ممكن است بخش 

شمالي جزيره بينتان اندونزي را نيز تحت تأثير قرار داده باشد.
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خط  طريق  از  آبادان  پااليشگاه  توسعه  طرح  اعتباري  و  مالي  منابع  تامين 
اعتباري فاينانس چين پيگيري مي شود. به گزارش پايگاه اطالع رساني وزارت 
نفت )MOP( ، مديرعامل شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
اظهار كرد: طراحي تفصيلي طرح توسعه پااليشگاه آبادان در دست انجام است 
و با پايان يافتن اين مطالعات مراحل ساخت آن آغاز خواهد شد. عباس كاظمي 
از  گروهي  و  است  فعال  چين  در  ايران  مهندسي  دفتر  اكنون  هم  كرد:  اظهار 
اجراي  براي  پيمانكاران  با  هماهنگي  و  فعاليت ها  پيگيري  مشغول  مهندسان 
اين طرح هستند. وي با بيان اينكه طرح توسعه پااليشگاه آبادان به دليل حجم 
سرمايه گذاري باال نيازمند اجراي مقدمات خاصي است، افزود: اميدواريم هرچه 
زودتر اقدامهاي مربوط به فاينانس اين طرح به منظور تامين منابع مالي آن از 

طريق خط اعتباري چين به نتيجه برسد. طرح توسعه شركت پااليش نفت آبادان 
با اهداف تثبيت ظرفيت پااليشي پااليشگاه آبادان، توليد محصوالت بر اساس 
استاندارد يورو 5، كاهش آالينده هاي زيست محيطي، افزايش توليد نفت گاز و 
بنزين با بهبود تكنولوژي توليد، همچنين كاهش توليد نفت كوره و جمع آوري 
مخازن و تاسيسات فرسوده اجرا خواهد شد. برپايه اين گزارش، شركت ملي 
مهندسي و ساختمان نفت ايران پيگيري ها جهت نهايي سازي موضوع فاينانس 
و برقراري خط اعتباري چين را انجام مي دهد. قرارداد EPC مربوط به طرح 
 Early Work توسعه پااليشگاه آبادان تاكنون نافذ نشده اما با امضا موافقتنامه
بخش طراحي تفضيلي فاز EPC از تابستان 1392 آغاز شده است. سرمايه مورد 

نياز اين طرح 2.6 ميليارد يورو برآورد شده است.

مجوز  اخذ  امكان  از  پتروشيمي  صنايع  ملي  شركت  مديرعامل  معاون 
سرمايه گذاري در زيرساخت ها و تامين منابع مالي آن تا سال آينده خبر داد و 
گفت: سرمايه گذاري ان.پي.سي بايد معني دار باشد چراكه نمي خواهيم دوباره 
محمدحسن  نيپنا  از  نقل  به  نيوز  نفت  گزارش  به  دهيم.  انجام  را  بنگاه داري 
پيوندي با تاكيد بر اين كه سرمايه گذاري شركت ملي صنايع پتروشيمي هيچ گاه 
نمي تواند بيش از 20 درصد باشد، اظهار كرد: اين 20 درصد سرمايه گذاري نيز 
بايد در پروژه هايي صورت گيرد كه خاصيت زيرساختي دارند. وي افزود: به 
تقويت  به  منجر  كه  هستيم  طرح هايي  در  سرمايه گذاري  خواهان  مثال  عنوان 
به  مي توان  پروژه هايي  چنين  جمله  از  مي شود.  پتروشمي  صنعت  خوراک 
طرح هاي ان.جي.ال. يا پروژه هاي متانول در حال اجرا هستند. معاون شركت 
متانول  آينده،  مايع  معتقدم خوراک  كه  اين  بر  تاكيد  با  پتروشيمي  ملي صنايع 
با  و  است  وصل  گاز  به  متانول  چراكه  است  نفتا  رقيب  متانول  گفت:  است، 
استفاده از تكنولوژي هاي جديد مي توان هم اتيلن و هم پروپيلن از طريق متانول 

توليد كرد.
پيوندي با اشاره به پيشنهاد شركت ملي صنايع پتروشيمي براي سرمايه گذاري 
تصريح كرد: در زمينه توليد اولفين ها با استفاده از متانول و در طرحهاي ان.جي.

وي  داريم.  سرمايه گذاري  به  تمايل  پتروشيمي،  خوراک  تقويت  مسير  در  ال. 
انرژي مبني بر صدور  در مورد درخواست مجلس و اعالم آمادگي كميسيون 
مجوز و تسهيل سرمايه گذاري ان.پي.سي. در زيرساخت ها گفت: بايد هم تاييد 

تامين شود. معاون شركت ملي  نياز  مجلس را بگيريم و هم منابع مالي مورد 
صنايع پتروشيمي درمورد زمان تصويب قانون براي سرمايه گذاري 20 درصدي 
دولت و احتمال تصويب قانون تا سال آتي گفت: اميد است كه مجلس موافقت 
انجام مي دهيم.  مالي  منابع  تامين  و  اخذ مجوز  براي  را  ما تالش خود  و  كند 
پيوندي چندي پيش با بيان اين كه هم اكنون 11 طرح از برنامه چهارم و 67 
طرح از برنامه پنجم توسعه از 5 تا 97 درصد پيشرفت فيزيكي به صورت نيمه 
كاره وجود دارند، گفته بود: هم اكنون اتمام اين پروژه ها كه بيشتر سهامي عام 
دارند يكي از اولويت هاي شركت ملي صنايع پترويمي است، به اين منظور به 
صورت مرتب جلساتي با سهام داران، سرمايه گذاران و تامين كنندگان مالي اين 
طرح ها براي تسريع در كار برگزار مي كنيم وي با تاكيد بر اين كه در چند سال 
آينده متانول ايران رقيبي سرسخت شيلهاي گازي دنيا خواهد شد، اظهار كرده 
بود: هم اكنون ساالنه حدود 5 ميليون تن متانول در كشور توليد مي شود كه اين 
ميزان طي 5 سال آينده به 25 ميليون تن خواهد رسيد، از اين رو ايران در آينده 
يكي از تاثيرگذاران قيمت اين محصول در جهان خواهد بود معاون مديرعامل 
شركت ملي صنايع پتروشيمي ظرفيت كنوني توليد محصوالت پتروشيمي ايران 
را 60 ميليون تن اعالم كرده و گفته بود: با احتساب 60 ميليون تن ظرفيت در 
حال ساخت كه 30 ميليارد دالر سرمايه نياز دارد و نيز 60 ميليون تن ظرفيت 
طراحي شده، تا پايان سال 2022 در صورت تامين خوراک، توليد محصوالت 

پتروشيمي ايران به 180 ميليون تن در سال خواهد رسيد.

9زیان كالن بي پي از افت قيمت نفت و تحریم روسيه
 انتظار مي رود كه شركت بي پي به دليل افت قيمتهاي نفت و تحريم روسيه شاهد 
ضرر صدها ميليون دالري در درآمدها و سود سهام حاصل از شركت روسي روسنفت 
در سه ماهه چهارم سال 2014 باشد. به گزارش روزنامه فايننشال تايمز، انتظار مي رود 
كه شركت بي پي انگليس در پي افت قيمت هاي نفت و بحران مالي كه سبب افت 
ارزش پول ملي روسيه )روبل شده است( ، صدها ميليون دالر از محل درآمدها و 

سود سهام حاصل از شركت روسي روسنفت زيان ببيند. تحليلگران موسسه سيتي 
پيش بيني مي كنند كه افت 47 درصدي ارزش روبل طي سه ماه گذشته منجر به زيان 
كلي شركت بي پي در سهامش در شركت روسي روسنفت خواهد شد. آنها پيش بيني 
مي كنند كه اين ضرر حدود 750 ميليون دالر خواهد بود كه نخستين مورد براي اين 

شركت بزرگ انگليسي در روسيه به شمار مي رود. آذر-دی  1393
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ايران  گاز  و  نفت  براي حضور شركت هاي خارجي در صنعت  مذاكرات 
كه در پي اعمال تحريم ها از كشور خارج شده بودند همچنان ادامه دارد و تا 
كنون 40 شركت از كشورهاي كانادا، استراليا، ژاپن، كره، مالزي، روسيه، چين 
براي حضور در ايران اعالم آمادگي كرده اند. پس از مذاكرات انجام شده بين 
ايران و گروه 1+5، وزارت نفت مذاكرات خود را با شركت هاي بزرگ نفت 
و گاز جهان آغاز كرد و حتي بيژن زنگنه، وزير نفت نيز اعالم كرد كه نسبت 
به حضور خارجي ها در صنعت نفت و گاز ايران خوشبين است. در همين 
راستا وزارت نفت با هدف اينكه شركت هاي نفتي بين المللي در تمام مراحل 
يك پروژه باالدستي از جمله توليد مشاركت داشته باشند، اقدام به تغيير مدل 
قراردادهاي نفتي خود گرفت واقدامات را به منظور آماده سازي زيرساخت هاي 
مشاركت هاي بزرگ خارجي در صنعت نفت و گاز ايران در دستور كار قرار 
استراليا،  كانادا،  كشورهاي  از  شركت   40 گاز،  بخش  در  راستا  اين  در  داد. 
ژاپن، كره، مالزي، روسيه، چين و... براي سرمايه گذاري در صنعت گاز ايران 
و  داخلي  شركتهاي  با  جلسه   50 از  بيش  تاكنون  و  اند  كرده  آمادگي  اعالم 

خارجي براي سرمايه گذاري در صنعت گاز برگزار و نحوه، ميزان و روشهاي 
مسئول  پور،  سهيلي  اصغر  راستا،  اين  در  است.  شده  بررسي  سرمايه گذاري 
فعاليت  حوزه  اين كه  بيان  گازبا  ملي  شركت  سرمايه گذاري  تخصصي  كميته 
اين شركتها لوله سازي، توسعه پااليشگاه و ايستگاههاي تقويت فشار گاز و... 
است، اعالم كرده كه مشخصات و اعتبار مورد نياز پروژه ها بصورت گزارش و 
در قالب بسته هاي سرمايه گذاري تهيه و به اين سرمايه گذاران ارائه شده است. 
به گفته وي، پروژه هاي صنعت گاز بر اساس اين بسته و ميزان سرمايه گذاري 
اين شركتها، به آنها پيشنهاد شده است. براين اساس بسته هاي سرمايه گذاري 
ايالم،  پااليشگاه  توسعه  سراسري،  ششم  خط  تكميل  يازدهم،  و  نهم  خط 
براي  تعريف شده  بسته هاي  از جمله  و...  ايستگاههاي خط هشتم سراسري 
اعالم  گاز  اين شركت  از  پيش  است.  گاز  در صنعت  حضور سرمايه گذاران 
كرده بود كه 4 شركت انگليسي و فرانسوي، 3 شركت ژاپني، 2 شركت كره 
جنوبي، 4 شركت چيني و 4 شركت ايراني براي حضور در پروژه هاي صنعت 

گاز ايران اعالم آمادگي كردند.

سقوط ناگهانی و شديد قيمت نفت كه باعث نگرانی بسياری از توليدكنندگان 
مختلف شده چيز جديدی نيست؛ آخرين بار در سال 2008 قيمت نفت ظرف 
كمتر از يك سال ناگهان بيش از 50 دالر در هر بشكه سقوط كرد و اكنون اين 
روند مجددا در حال وقوع است، اما اين بار اوضاع با شش سال پيش قدری 
از حضور  نگرانی  دليل  به  كه  گذشته  ژوئن  ماه  از  نفت  بهای  است.  متفاوت 
داعش در عراق به 115 دالر در هر بشكه رسيده بود، اكنون با سقوط 70 دالری 
به مرز ناباورانه 45 دالر در هر بشكه رسيده است. تحليلگران داليل متعددی را 
برای اين سقوط شديد قيمت نفت عنوان می كنند. عده ای اين كاهش را نتيجه 
اشباع بازار به دليل افزايش توليد نفت شيل در آمريكا می دانند كه اين كشور را 
به رقيبی برای عربستان تبديل كرده است، به طوريكه با توجه به افزايش قابل 
توجه توليد نفت آمريكا، اين كشور ديگر از عربستان نفت نمی خرد و رياض 
مجبور است برای رقابت با توليدكنندگان شيل آمريكايی، قيمت نفت خود را 
پايين بياورد. در ژوئيه 2008 قيمت نفت عمدتا به دليل توسعه سريع كشورهايی 
اما  افزايش يافت،  نظير هند و چين تا سطح بی سابقه 147 دالر در هر بشكه 
در اواخر سال 2008 با شروع بحران مالی جهانی همه چيز تغيير كرد؛ ناگهان 

تقاضای نفت كاهش و ذخاير جهانی نفت افزايش يافت و بازار اشباع شد. در 
سه ماهه سوم 2008 مصرف نفت آمريكا روزانه يك ميليون بشكه و در سه ماهه 
آخر همان سال مقدار بيشتری كاهش يافت. در آن زمان اوپك برای حفظ تعادل 
در بازار وارد عمل شد. اين سازمان كه 40 درصد تقاضای نفت جهان را تامين 
می كند، در دسامبر 2008 مجموع توليد خود را به ميزان بی سابقه چهار ميليون و 
200 هزار بشكه در روز كاهش داد و به تدريج باعث بازگشت قيمتها به سطوح 
قبلی شد. اكنون بيشتر كارشناسان بر اين باورند كه كاهش كنونی قيمت نفت 
به دليل اشباع بازار ناشی از ظهور رقبايی همچون نفت شيل آمريكايی است كه 
مترصد اين هستند كه با كاهش توليد اوپك، بازار اين سازمان در آمريكا را از 
آن خود كنند. از اين رو كاهش قيمتها در سال 2008 با برهه كنونی متفاوت است 
چرا كه در آن برهه قيمت ها بدليل بحران مالی جهانی و نبود تقاضا سقوط كرد 
اما اكنون افزايش عرضه يكی از داليل اصلی سقوط قيمت است. برخی ديگر از 
كارشناسان بر اين باورند عربستان عالوه بر تالش برای كنار زدن توليدكنندگان 
از  به رقبای سياسی خود در منطقه،  دنبال ضربه زدن  به  آمريكايی  نفت شيل 

جمله روسيه و ايران است.

12بررسی اساسنامه سازمان انرژی های نو و بهره وری انرژی
يك عضو كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از بررسی اساسنامه سازمان 
انرژی های نو و تجديدپذير و بهره وری انرژی در جلسه امروز اين كميسيون خبر داد. 
عباس قاعد رحمت اظهار كرد: كميسيون اجتماعی در جلسه امروز خود بخش دوم 
اليحه اساسنامه سازمان های انرژی های نو و تجديدپذير و بهره وری انرژی )ساتبا( را 
كه پيش از اين فصل اول آن مورد بررسی قرار گرفته بود مورد رسيدگی قرار داد. وی 

افزود: در حال حاضر دو سازمان زير نظر وزارت نيرو تحت عنوان بهره وری انرژی و 
انرژی های نو يا تجديد پذير وجود دارد كه طبق قانون بايد اين دو سازمان در هم ادغام 
شوند و سازمان جديدی تشكيل شود. اين عضو كميسيون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی خاطرنشان كرد:  فصل دوم اين اليحه در مورد شرح وظايف سازمان جديد با 

آذر-دی  1393حضور نمايندگان و مسئوالنی از وزارت نيرو مورد بررسی قرار گرفت.
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بين المللی  نمایشگاه  دهمين  در  فراب  گروه  موفق  حضور 
انتخاب  ایران، موجب  صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب 
فراب به عنوان یكي از دو شركت برتر در بخش پيمانكاري شد.

آذر-دی  1393
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نیروگاه هاي برق آبی، 

ساخت تاسیسات آب 
و فاضالب و همچنین 

انتقال فناوری 
ساخت انواع لوله 

به کشورهای دیگر 
ازجمله اقدام های 
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اجرای یک میلیارد 

و 600 میلیون دالر 
پروژه فعال در کشور 
عراق در بخش های 

آب و برق توسط 
صنعت گران ایرانی 

خبر داد
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به گزارش روابط عمومي شركت فراب، دهمين 
آب  تاسيسات  و  آب  صنعت  بين المللی  نمايشگاه 
و  داخلی  شركت  با حضور 276  ايران  فاضالب  و 
جهان،  16كشور  از  خارجی  شركت   25 همچنين 
طي روزهای 26 تا 29 آبان ماه 1393در محل دائمی 
نمايشگاه های بين المللی تهران برگزار شد. گروه فراب 
نيز با حضور شركت هاي فراب، توبا، نوتاش و پمپ 
بركه، در اين نمايشگاه بين المللي، ميزبان جمع زيادي از 
مديران، كارشناسان، استادان، پژوهشگران و دانشجويان 
كارشناسان  كه  بود  آب  صنعت  اندركاران  دست  و 
خصوص  در  را  الزم  توضيحات  غرفه،  در  مستقر 
دستاوردها و توانمندي هاي فراب براي هريك از اين 
گروه ها ارائه دادند. اين نمايشگاه روز دوشنبه بيست و 
ششم آبان ماه با سخنراني مهندس »حميد چيت چيان«، 
وزير نيرو، گشايش يافت و روز پنج شنبه بيست و 
با سخنراني مهندس »ستار محمودي«،  آبان ماه  نهم 
قائم مقام وزير نيرو، و مهندس »رحيم ميداني«، معاون 
وزير نيرو در امور آب و آبفا، با معرفي شركت هاي 
ارزيابي كميته  بر اساس  پايان داد.  به كار خود  برتر 
فني نمايشگاه، شركت هاي فراب و كيسون به عنوان 
»شركت هاي برتر در بخش پيمانكاري«، معرفي شدند 
و لوح تقدير به امضاي وزير نيرو و به دست قائم مقام 
وزير نيرو به نماينده شركت اهدا شد. بر اساس اين 
گزارش، از جمله بازديد كنندگان از غرفه فراب در 
روزهاي برگزاري نمايشگاه، مي توان به قائم مقام وزير 
نيرو؛ سفير آفريقاي جنوبي، مسئول بخش اقتصادي 
سفارت ارمنستان در جمهوري اسالمي ايران؛ مهندس 
»محمد تقي توكلي«، رئيس كميته آب كميسيون آب، 
اسالمي؛  شوراي  مجلس  طبيعي  منابع  و  كشاورزي 
جمعي از معاونان و مديران شركت مديريت منابع آب 
ايران؛ جمعي از معاونان و مديران شركت مهندسي آب 
و فاضالب كشور؛ مديران كل امور مجلس و روابط 

عمومي وزارت نيرو، اشاره كرد.

لزوم آمادگی شركت های ایرانی
 برای جهش صادراتی در بخش آب

وزير نيرو از برخورداری بيش از 40 كشور جهان از 

خدمات شركت های ايرانی در بخش آب و برق خبر داد 
و بر لزوم آمادگی اين شركت ها برای جهش صادراتی 
در بخش آب تاكيد كرد. مهندس »حميد چيت چيان« 
در آيين گشايش دهمين نمايشگاه بين المللی صنعت 
آب و تاسيسات آب و فاضالب ايران گفت: نمايشگاه 
مركز بسيار خوبی برای تبادل اطالعات است و افرادی 
كه نيازمند خدمات و تجهيزات مرتبط با صنعت آب 
هستند، با عرضه كنندگان تجهيزات و خدمات ارتباط 

برقرار می كنند كه می تواند منشا كارهای مفيد باشد.
وزير نيرو با مقايسه وضعيت كنونی صنعت آب 
نسبت به 30 سال گذشته، خطاب به شركت كنندگان در 
اين نمايشگاه گفت: صنعت آب يك صنعت پرافتخار 
است كه ايجادكنندگان اين افتخار همه شما هستيد. وی 
تصريح كرد: اگر مديران صنايع و بخش خصوصی 
تالش نمی كردند، اين افتخارها و دستاوردها به وجود 
نمی آمد. چيت چيان افزود: امروز با افتخار بيان می كنم 
كه تقريبا همه نيازهای كشور در بخش آب توسط 
صنعتگران و فعاالن در داخل كشور تامين می شود و 
اين شركت ها آثار بزرگی در بخش آب خلق كرده اند. 
وی با بيان اينكه تاكنون 41 كشور جهان از دستاوردها، 
كار و تالش فعاالن بخش آب ايران بهره برده اند، گفت: 
هم اكنون در 20 كشور جهان بازار صادراتی فعال و 
فعاليت  مشغول  ايرانی  شركت های  كه  داريم  به روز 
نيروگاه هاي  سد،  احداث  شد:  يادآور  وی  هستند. 
برق آبی، ساخت تاسيسات آب و فاضالب و همچنين 
انتقال فناوری ساخت انواع لوله به كشورهای ديگر 
ازجمله اقدام های شركت های ايرانی در ساير كشورها 
است. وزير نيرو از اجرای يك ميليارد و 600 ميليون 
دالر پروژه فعال در كشور عراق در بخش های آب و 
برق توسط صنعت گران ايرانی خبر داد و گفت: حدود 
يك ميليارد و 200 ميليون دالر از اين رقم مربوط به 

طرح های بخش آب است.
چيت چيان با بيان اينكه نيروگاه هاي برق آبی بزرگی 
توسط  كنيا  و  سريالنكا  تاجيكستان،  كشورهای  در 
شركت های ايرانی ساخته شده است، گفت: با توجه به 
توافق های انجام شده، ايران در آينده نزديك يك نيروگاه 
برق آبی در كشور ارمنستان احداث می كند. وی افزود: 

دولت به صورت قوی و جدی از فعاليت صادركنندگان 
حمايت های ويژه ای انجام داده است و اين كار را ادامه 
خواهد داد. وزير نيرو با تاكيد بر اينكه يكی از راه های 
خروج از ركود توسعه صادرات است، گفت: در اليحه 
خروج از ركود اقتصادی و ساير مقررات و آيين نامه ها 
كه در دولت تصويب شده است و يا در مجلس به 
تصويب می رسد، توجه خاصی به حمايت از صادرات 
شده است و پيش بينی می شود كه در سال های آينده با 
يك بازار صادراتی خوبی روبه رو باشيم. وی يادآور شد: 
بسياری از كشورها توانمندی صنعتی ايران را شناخته اند 
و مايل به بهره گيری از اين توانمندی ها هستند. وزير 
برای  ايرانی  از شركت های  ما  كرد:  نيرو خاطرنشان 
داشتن شريك قوی خارجی به منظور انتقال فناوری های 
جديد به كشور حمايت می كنيم و اميدوارم در طول 
برگزاری اين نمايشگاه ارتباط نزديك تر شركت های 

ايرانی و خارجی فراهم شده و با يكديگر آشنا شوند.

كیفیت، مبنای قیمت
 در بازار صنعت آب و فاضالب باشد

بازار  در  قيمت  مبنای  گفت:  نيرو  وزير  قائم مقام 
گسترده صنعت آب و فاضالب بايد كيفيت باشد و 
انتظار از بخش خصوصی اين است كه كيفيت را در 

راس برنامه های خود قرار دهد.
پايانی دهمين  مهندس »ستار محمودی« در آيين 
نمايشگاه بين المللی صنعت آب و تجهيزات آب و 
فاضالب ايران، گفت: توليد از اشتغال پايدار، توسعه و 
تفكر پايدار حاصل می شود و افزايش توليد در كشور 
به معنی رفع وابستگی است. وی تصريح كرد: بخش 
خصوصی و توليدكنندگان نيازمند اعتماد هستند و ما در 
عرصه ساخت تجهيزات داخلی به صنعت گران كشور 
اعتقاد داريم و كارهای آنان از گستره مرزهای كشور 

خارج شده است.
دهه های  در  را  كشور  آب  صنعت  محمودی 
گذشته، صنعتی عنوان كرد كه حتی برای تامين لوله 
نيازمند خارج از كشور بود و افزود: خودكفايی در 
توليد انواع لوله و تجهيزات موجب شده است كه 
كشور از واردات آن بی نياز شود و همچنين طرح های 

گزارشی از  حاشیه و متن دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضالب ایران

فراب؛  برگزیده نمایشگاه بین المللی صنعت آب

آذر-دی  1393
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محمودی با اشاره 
به محور بودن 
مشارکت بخش 
خصوصی در برنامه 
ششم توسعه کشور، 
ادامه داد: دولت 
در برنامه ششم 
توسعه درصدد 
مقررات زدایی و 
تسهیل حضور 
شرکت های 
خصوصی در اقتصاد 
کشور است و 
امیدواریم در پایان 
این برنامه، بخش 
خصوصی در اقتصاد 
کشور حضور قابل 
اطمینانی داشته 
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كشور كه مدت ها منتظر لوله و تجهيزات بودند، از 
اقالم خارجی بی نياز شوند. وي تصريح كرد: دانش 
بازار  و  بوده  تغيير  در حال  دائم  به طور  فناوری  و 
حوزه  اين  در  و  است  رقابت  حال  در  و  ناپايدار 
كسانی می توانند در بازار دوام بياورند كه پويا باشند. 
قائم مقام وزير نيرو درباره الزام های وجود بازار در 
يك صنعت، گفت: بازار بايد جوانمردانه و رقابت 
موجود در آن شفاف باشد و مبنای قيمت بايد كيفيت 
باشد؛ تحقيق و توسعه نيز در بازار بسيار مهم است 
و وجود اين دو عامل در كنار هم موجب ارتقای آن 
خواهد بود. وی با بيان اينكه در چارچوب اقتصاد 
است،  برنامه  اصلی  اركان  از  صادرات  مقاومتی، 
افزود: دولت درصدد حمايت برای باز شدن مسير 
با تعامل صنعت گران و پيمان كاران و كارفرمايان اين 
بخش است. محمودی با تاكيد بر اينكه كيفيت رمز 
حفظ بازار است، افزود: حوزه كارفرمايی انتظار دارد 
كشور،  آبادانی  و  عمران  مشترک  وظيفه  در جهت 
بخش خصوصی توجه به كيفيت را در راس برنامه 
خود قرار دهند.  وی تصريح كرد: در جهت ارتقای 
بازار، پژوهش و توسعه بايد گسترش يابد و دفاتر 
فنی شركت ها به روز شود؛ شركت ها توان محدود 
تقويت  می توانند  كنسرسيوم ها  تشكيل  با  را  خود 

كنند و سهم خود را در بازار افزايش دهند.
محمودی با اشاره به محور بودن مشاركت بخش 
خصوصی در برنامه ششم توسعه كشور، ادامه داد: 
دولت در برنامه ششم توسعه درصدد مقررات زدايی 

و تسهيل حضور شركت های خصوصی در اقتصاد 
كشور است و اميدواريم در پايان اين برنامه، بخش 
قابل اطمينانی  اقتصاد كشور حضور  خصوصی در 

داشته باشد.

احیای منابع آب
 بدون مدیریت جامع میسر نیست

آبفا گفت: در  امور آب و  نيرو در  معاون وزير 
احيای  پيوسته،  به هم  و  مديريت جامع  فقدان يك 

منابع و اكوسيستم های آب ميسر نخواهد بود.
دهمين  پايانی  آيين  در  ميداني  »رحيم  مهندس 
آب  تاسيسات  و  آب  صنعت  بين المللی  نمايشگاه 
آستانه  در  را  كشور  آب  بخش  ايران،  فاضالب  و 
تحول خواند و گفت: در عرصه طرح های عمرانی، 
بخش  در  نيمه تمام  طرح  تومان  ميليارد  هزار   140
آب كشور داريم كه دولت قادر به تكميل طرح های 
نيمه تمام نيست و تكميل اين طرح ها بدون حضور 

بخش خصوصی سال ها به طول خواهد انجاميد.
وی با بيان اينكه ساختار اقتصاد آب معيوب است، 
يادآور شد: اگر صنعت آب صنعت خوداتكايی بود 
در  كند،  تامين  را  خود  هزينه های  می توانست  و 
نيز  ملی  سرمايه های  و  خود  تاسيسات  نگهداری 
محتاج يارانه و كمك نمی شد و بهتر از اين عمل 
ميلياردها  اگر  حتی  كرد:  تصريح  ميدانی  می كرد. 
فقدان  در  شود،  وارد  آب  بخش  به  سرمايه  تومان 
يك مديريت جامع و به هم پيوسته، احيای منابع و 

اكوسيستم های آب ميسر نخواهد بود.

نمایشگاه؛ بستری برای بالندگي و 
شكوفایي صنعت آب كشور

در بيانيه كميته فنی دهمين نمايشگاه بين المللی 
ايران  فاضالب  و  آب  تاسيسات  و  آب  صنعت 
آمده است: برگزاري دهمين نمايشگاه صنعت آب 
و تاسيسات آب و فاضالب در مقياس بين المللي، 
همراه با ارائه  نمونه های عيني و عملي از دستاوردها 
و توانمندي  هاي صنعت آب كه به بياني، نمونه هايي 
يافتن  فعليت  و  برنامه ها  تحقق  ميزان  از  واقعي 
تالقي  معرض  سو  يك  از  گفت وشنودهاست، 
صاحبان كاالها و خدمات گوناگون آب با متقاضيان 
آنها است و از سوي ديگر، زمينه  رقابت سازنده و 
رو به رشدی را ميان صنايع داخلي و تعامل آنان با 
اين منظر،  از  سازندگان خارجي فراهم مي سازد و 
بالندگي و شكوفايي صنعت آب  اثرگذاري آن در 

كشور، برجسته است.
با  فني،  كميته   است:  آمده  بيانيه  اين  ادامه  در 
مستندات  بررسي  و  يكتا  پروردگار  از  استعانت 
دو  با  را  ارزيابي  معيارهاي  پيشين،  نمايشگاه هاي 
رويكرد نمايشگاهي و تخصصي بازبيني و تدوين 
كرد. اين كميته در هنگام برگزاري نمايشگاه، با انجام 
حدود 360 نفر ساعت كار فني، مشتمل بر بررسي 
ميداني، مالقات و مذاكره  حضوري و بررسي  فني 
مدارک تسليمي، وضعيت عمومي و آراستگي غرفه، 
ابتكارها،  و  نوآوري ها  بررسي  و  پاسخ گويي  نحوه  
محصول های  عرضه   و  اطالع رساني  چگونگي  از 
بررسي  با  و  كرد  حاصل  اطالع  غرفه ها،  يكايك 
ميان 301  از  گانه،   12 معيارهاي  انطباق  و  سوابق 
شركت حاضر در نمايشگاه، 33 شركت را به عنوان 
»غرفه هاي برتر نمايشگاهی« براي دريافت تنديس و 
هفت شركت را به عنوان شركت هاي شايسته  تقدير 

برگزيد.
به  امروز  كه  برگزيده  شركت هاي  تقدير  هر  به 
خيل برگزيدگان پيشين افزوده مي شوند، نشانه اي از 
عالقه مندي، انگيزه و توان آنان به ساخت جامعه  
خوب كشور اسالمي مان، ايران است كه اميدواريم 
بي  ترديد  باشند.  موفق  گذشته  از  بيش  راه  اين  در 
بي پايان  الطاف  از  پس  است،  آمده  به دست  آنچه 
خداوند، مرهون تالش تمامي فرهيختگان، مديران، 
متخصصان، صنعت گران و متعلق به همه  مردم ايران 

است. 

انتخاب فراب به عنوان یكي از شركت های 
برتر نمایشگاه بین المللی صنعت آب 

نمايشگاه  دهمين  فنی  كميته  ارزيابي  اساس  بر 
بين المللی صنعت آب و تاسيسات آب و فاضالب، 
شركت های برتر در آيين پايانی اين نمايشگاه معرفی 
و  فراب  شركت هاي  پيمانكاري،  بخش  در  شدند. 

كيسون به عنوان شركت هاي برتر معرفي شدند. آذر-دی  1393
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 در عرصه طرح های 
عمرانی، 140 هزار 
میلیارد تومان طرح 
نیمه تمام در بخش 
آب کشور داریم که 

دولت قادر به تکمیل 
طرح های نیمه تمام 
نیست و تکمیل این 
طرح ها بدون حضور 

بخش خصوصی 
سال ها به طول 
خواهد انجامید
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تنديس»سازه برتر« در اولين همايش ملي مهندسي 
دستگاه  بزرگ ترين  نگهدارنده  سازه  به  ايران  سازه 
هوازداي تك مخزنه ساخت ايران از شركت فراب 

تعلق گرفت.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در افتتاحيه 
اولين همايش ملي مهندسي سازه ايران كه روز يكشنبه 
همايش هاي  مركز  1393در  ماه  دي  يكم  و  بيست 
هتل المپيك تهران برگزار شد، لوح تقدير و تنديس 
»سازه برتر به مهندس »عبدالحسين فامورزاده«، معاون 

مهندسي شركت فراب، اهدا شد.
مهندسي  انجمن  سوي  از  كه  همايش  اين  در 
راه و شهرسازي؛  با همكاري وزارت  و  ايران  سازه 
شهرداري تهران؛ دانشگاه هاي صنعتي شريف، تهران، 
علم و صنعت ايران، صنعتي اميركبير، صنعتي خواجه 
رجايي؛  شهيد  دبير  تربيت  و  طوسي  نصيرالدين 
سوانح  پژوهشكده  كشور؛  غيرعامل  پدافند  سازمان 
طبيعي؛ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران؛ 
مركز تحقيقات مسكن و شهرسازي و تعداد ديگري 
از سازمان ها برگزار شد، 12 سازه برتر شركت ها و 

سازمان ها مورد تقدير قرار گرفتند.

تشریح مشخصات سازه برتر 
 مهندس »عبدالحسين فامورزاده«، معاون مهندسي 
انتخاب،  اين  گفت:  دراين باره  فراب،  شركت 
سازه هاي  بخش  داوران  كميته  تصميم  استناد  به 
بر  ايران و  اولين همايش ملي مهندسي سازه  برتر 
كسب  به  توجه  با  و  شده  آگهي  معيارهاي  اساس 
گرفت.  صورت  بخش،  اين  در  الزم  امتيازهاي 
فامورزاده با معرفي سازه انتخاب شده گفت: »سازه 
نگهدارنده بزرگ ترين دستگاه هوازداي تك مخزنه 
)DEAERATOR( ساخت ايران«، از نوع فلزي 
ويژه است كه براي پااليشگاه ميعانات گازي ستاره 
خليج فارس بندرعباس ساخته شده است. وي در 
ادامه بيان كرد: اين سازه در معاونت مهندسي شركت 
فراب، مديريت ساختمان طراحي شده و كارفرماي 
فارس  نفت ستاره خليج  اين طرح، شركت  اصلي 
فالت،  انرژي  فرادست  شركت  همچنين  است. 
كارفرماي فراب در اين طرح است. وي درباره مدت 
زمان اجراي طرح گفت: بخش اصلي شامل ساخت 
فونداسيون، استراكچر فلزي، حمل و نصب تجهيز 
در فاصله مردادماه 1391 تا خردادماه 1392 انجام 

سپس  فراب  شركت  مهندسي  معاون  است.  شده 
دستگاهي   ،Deaerator يا  هوازدا  دستگاه  گفت: 
است كه به طور معمول براي حذف اكسيژن و ساير 
گازهاي حل شده از آب تاميني در ديگ هاي بخار 
و نيز افزايش درجه حرارت اوليه براي ژنراتورهاي 

بخار استفاده مي شود. 
در  محلول  اكسيژن  خاص،  طور  به  افزود:  وي 
آب تاميني ديگ بخار با اتصال به ديواره هاي لوله 
كشي هاي فلزي و تجهيزات فلزي ديگر و تشكيل 
اكسيداسيون )زنگ( باعث آسيب جدي تجهيزات 
براي حذف  هواگيري  دستگاه هاي  اكثر  و  مي شود 
اكسيژن تا سطح PPB7 (0.005) سانتي متر مكعب 
بر ليتر يا كمتر و همچنين حذف دي اكسيد كربن 
طراحي شده اند. فامورزاده در ادامه گفت: در اين 
دستگاه  واحد  دو  در  تجهيز  اين  افقي  نوع  پروژه، 
به  كدام  هر  استوانه اي شكل  مخزنه  تك  هوازداي 
ابعاد 22 متر طول و 6 متر قطر به حجم 734 متر 
مكعب كه داراي ظرفيت خروجي 375 كيلوگرم بر 
ثانيه و وزن عملكردي 850 تن )جمعاً 1700 تن( 

است، استفاده شده است.

در اولین همایش ملي مهندسي سازه ایران صورت گرفت

تندیس سازه برتر در دستان فراب

در این همایش که 
از سوي انجمن 
مهندسي سازه ایران 
و با همکاري وزارت 
راه و شهرسازي؛ 
شهرداري تهران؛ 
دانشگاه هاي صنعتي 
شریف، تهران، علم 
و صنعت ایران، 
صنعتي امیرکبیر، 
صنعتي خواجه 
نصیرالدین طوسي 
و تربیت دبیر شهید 
رجایي؛ سازمان 
پدافند غیرعامل 
کشور؛ پژوهشکده 
سوانح طبیعي؛ 
سازمان نظام 
مهندسي ساختمان 
استان تهران؛ مرکز 
تحقیقات مسکن و 
شهرسازي و تعداد 
دیگري از سازمان ها 
برگزار شد، 12 
سازه برتر شرکت ها 
و سازمان ها مورد 
تقدیر قرار گرفتند
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سایر برگزیدگان
اين گزارش مي افزايد: در مراسم معرفي 
سازه هاي برتر كشوري و اهداي لوح تقدير 
غرضي«،  محمد  »سيد  مهندس  تنديس،  و 
وزير پيشين نفت و پست و تلگراف و تلفن 
و از پيشكسوتان مهندسي ساختمان؛ سردار 
سازمان  رئيس  جاللي«،  »غالمرضا  دكتر 
پدافند غير عامل كشور؛ دكتر »محسن تهراني 
دانشگاه صنعتي  زاده«، عضو هيأت علمي 
عضو  هوائي«،  »غالمرضا  دكتر  و  اميركبير 
و  اميركبير  صنعتي  دانشگاه  علمي  هيأت 
رئيس انجمن مهندسي سازه ايران؛ حضور 
داشتند. از ديگر شركت ها و سازمان هايي كه 

موفق به دريافت تنديس سازه برتر شدند، مي توان به 
شهرداري تهران )تونل نيايش و بزرگراه طبقاتي صدر( 
و شركت هاي سابير )دريچه مصنوعي درياچه شهداي 
آهن  راه  الف  )قطعه 3  فارس چيتگر( ، سداد  خليج 
قزوين – رشت – بندرانزلي( ، باالست )پل جانبازان 
رشت( ، سرمايه گذاري مسكن )پروژه هاي ستاره كيش 
و برج اداري مرواريد( و قرارگاه خاتم االنبياء )سازه 
پل طبيعت( اشاره كرد. در اولين همايش ملي مهندسي 
سازه ايران كه طي روزهاي بيست و يكم و بيست و 
دوم دي ماه 1393 در مركز همايش هاي هتل المپيك 
تهران برگزار شد، 137 مقاله علمي به شكل شفاهي و 

پوستري ارائه شد.

در مراسم معرفي 
سازه هاي برتر 

کشوري و اهداي 
لوح تقدیر و تندیس، 

مهندس »سید 
محمد غرضي«، وزیر 
پیشین نفت و پست 

و تلگراف و تلفن 
و از پیشکسوتان 

مهندسي ساختمان؛ 
سردار دکتر 

»غالمرضا جاللي«، 
رئیس سازمان 

پدافند غیر عامل 
کشور؛ دکتر »محسن 

تهراني زاده«، 
عضو هیأت علمي 
دانشگاه صنعتي 
امیرکبیر و دکتر 

»غالمرضا هوائي«، 
عضو هیأت علمي 
دانشگاه صنعتي 

امیرکبیر و رئیس 
انجمن مهندسي 

سازه ایران؛ حضور 
داشتند
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 از جمله 
بازدید کنندگان 
مي توان به 
دکتر»محمدرضا 
عارف«، استاد 
دانشگاه صنعتي 
شریف و رئیس 
انجمن علمي شبکه 
هوشمند انرژي 
ایران؛ مهندس 
»ستار محمودي«، 
قائم مقام وزیر نیرو؛ 
مهندس »علي اکبر 

مهاجري«، معاون 
تحقیقات و منابع 
انساني وزیر نیرو؛ 
مهندس »همایون 
حائري«، مدیرعامل 
شرکت توانیر؛ 
مهندس »غالمرضا 
خوش خلق«، 
معاون هماهنگي 
توزیع شرکت 
توانیر، و جمع 
زیادي از مدیران 
و کارشناسان 
شرکت هاي توزیع 
برق استان ها، 
استادان و 
دانشگاهیان اشاره 
کرد

ي
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فراب با هدف معرفي هرچه بيشتر دستاوردهاي 
فني و مهندسي خود در ساخت كنتورهاي هوشمند، 
با حضور در نمايشگاه جانبي كنفرانس شبكه هاي 
ديد  معرض  در  را  فناوري  اين   ،1393 هوشمند 

عالقه مندان گذاشت.
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، در غرفه 
شركت در اين نمايشگاه، كنتورهاي تك فاز و سه 
قابليت  )با   CT/PT و   CT مستقيم،  اتصال  فاز 
 PLC-GPRS، G3 پشتيباني واحدهاي مخابراتي
بدون  و  كنتور  تغيير  بدون   PRIME-PLC و 

نياز به انجام تنظيمات مجدد در كنتور( و سيستم 
داده  جمع كننده هاي  همراه  به  مركزي  نرم افزار 
پروژه هاي  براي  كه   )Data Concentrator(
و  زنجان  بوشهر،  استان هاي  در  فراب  اجرايي 
نمايش  به  اند،  شده  ارائه  و  طراحي  هرمز  جزيره 
گذاشته شدند. غرفه فراب در اين نمايشگاه، مورد 
بازديد و استقبال عالقه مندان قرار گرفت. از جمله 
بازديد كنندگان مي توان به دكتر»محمدرضا عارف«، 
انجمن  رئيس  و  شريف  صنعتي  دانشگاه  استاد 
ايران؛ مهندس »ستار  انرژي  علمي شبكه هوشمند 

محمودي«، قائم مقام وزير نيرو؛ مهندس »علي اكبر 
وزير  انساني  منابع  و  تحقيقات  معاون  مهاجري«، 
نيرو؛ مهندس »همايون حائري«، مديرعامل شركت 
معاون  خلق«،  خوش  »غالمرضا  مهندس  توانير؛ 
زيادي  جمع  و  توانير،  شركت  توزيع  هماهنگي 
برق  توزيع  شركت هاي  كارشناسان  و  مديران  از 

استان ها، استادان و دانشگاهيان اشاره كرد.
و  اندركاران  دست  و  مدير  بازديدها،  اين  در 
به  فراب،  هوشمند  كنتورهاي  طرح  كارشناسان 
ويژگي ها  درخصوص  كارشناسي  توضيحات  ارائه 

گزارشي از حضور فراب در نمایشگاه جانبي كنفرانس شبكه هاي هوشمند 1393

معرفي كنتورهاي هوشمند فراب 
به دانشگاهيان و مديران صنعت برق كشور
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مدیر عامل شرکت 
توانیر یادآور شد: 

میزان ظرفیت انرژي 
باد در سال گذشته 

180 مگاوات بود 
که این رقم در 

پایان امسال به 
حدود 400 مگاوات 

مي رسد. حائري 
اجراي طرح کاهش 

تلفات صنعت برق 
را طرحي علمي و 

جهادي توصیف کرد 
و گفت: براساس 

میثاق نامه اي که با 
صنعت برق بسته 
شده است، ظرف 

یک سال تلفات برق 
از 16 درصد به زیر 

10 درصد کاهش 
مي یابد که کار بسیار 

مشکل و سنگیني 
است

و مزاياي اين طرح پرداختند.
نوزدهم  و  هيجدهم  روزهاي  در  نمايشگاه  اين 

آذرماه 1393 در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.

جزئیات هوشمندسازي شبكه برق ایران
مادر  شركت  مديرعامل  مي افزايد:  گزارش  اين 
تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق 
برق  شبكه  هوشمندسازي  جزئيات  )توانير(  ايران 
حائري«،  »همايون  مهندس  كرد.  تشريح  را  كشور 
گفت:   ،1393 هوشمند  شبكه هاي  دركنفرانس 
توليد،  مصرف،  قدرت،  شبكه  روزافزون  گسترش 
توسعه شبكه قدرت و افزايش اهميت آن، وابستگي 
شديد زندگي به برق را نشان مي دهد. وي افزود: 
اولويت هاي  از  نيز  زيست محيطي  موضوع هاي 
مهمي است كه بر پيچيدگي هاي شبكه برق افزوده 
است و براي كنترل آن، نيازمند هوشمندسازي شبكه 
برق هستيم. حائري گفت: هدف از هوشمندسازي، 
آن  برق و ساده سازي  پيچيدگي هاي شبكه  كاهش 
نياز و ضرورت  بدون  اگر هوشمندسازي  است و 

شبكه  پيچيدگي هاي  قطع  طور  به   گيرد،  صورت 
با  توانير  شركت  عامل  مدير  مي دهد.  افزايش  را 
توزيع  بخش هاي  شامل  هوشمندسازي  اينكه  بيان 
و شبكه قدرت مي شود، گفت: ما در صنعت برق 
را  جهان  در  هوشمندسازي  شاخص هاي  كشور 
بررسي كرديم و گام هايي در جهت هوشمندسازي 

شبكه برق برداشته ايم.
رله هاي  50 درصد  اكنون  هم   كرد:  تصريح  وي 
حفاظتي شبكه قدرت، ديجيتال و ميكروپروسسوري 
است و تمام رله هاي ديجيتال جرياني و ولتاژي تا 
سطح 63 كيلوولت در داخل ساخته شده است و 
ما در اين زمينه به صد درصد خودكفايي رسيده ايم.

حائري با اشاره به اجراي طرح فهام كه توسط 
سازمان بهره وري انرژي ايران )سابا( در حال انجام 
نوري  فيبر  شبكه  كيلومتر  هزار   19 گفت:  است، 
هوشمندسازي  موضوع  اين  كه  داريم  كشور  در 
برنامه ريزي  از  وي  مي كند.  تسهيل  را  برق  شبكه 
انرژي هاي  ظرفيت  دوبرابري  ساالنه  افزايش  براي 
نيز  امسال  پايان  تا  گفت:  و  داد  خبر  تجديدپذير 

ظرفيت انرژي هاي تجديدپذير به دو برابر ظرفيت 
اين انرژي ها در مقايسه با سال گذشته مي رسد .

ميزان  شد:  يادآور  توانير  شركت  عامل  مدير 
ظرفيت انرژي باد در سال گذشته 180 مگاوات بود 
كه اين رقم در پايان امسال به حدود 400 مگاوات 
مي رسد. حائري اجراي طرح كاهش تلفات صنعت 
و  كرد  توصيف  جهادي  و  علمي  طرحي  را  برق 
گفت: براساس ميثاق نامه اي كه با صنعت برق بسته 
شده است، ظرف يك سال تلفات برق از 16 درصد 
به زير 10 درصد كاهش مي يابد كه كار بسيار مشكل 

و سنگيني است.
وي افزود: جزيره هرمز به  عنوان اجراي پايلوت 
هوشمندسازي شبكه برق در نظر گرفته شده است 
برق  قابليت يك شبكه  دور  نه چندان  زمان  در  كه 

كامال هوشمند را خواهد داشت.
را  كشور  برق  شبكه  هوشمندسازي  الزمه  وي 
حمايت مشتركان و مصرف كنندگان دانست و گفت: 
اگر مشتركان همكاري الزم با ما را نداشته باشند، 

چرخ هوشمندسازي شبكه برق كند مي چرخد.
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از  كه  فراب  گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت 
ابتداي سال جاري مطالعات و بررسي هاي خود را 
براي ايجاد شاخه معدن در اين شركت آغاز كرده 
بود موفق شد با خريد يك معدن به اين عمليات 

شكل اجرايي بدهد.
مطالعات و بررسي هاي اين شركت كه از سال 
ابتداي سال 93 به شكل  از  گذشته آغاز شده بود 
جدي تر پيگيري شد و در اين مدت 44 معدن به 
عنوان پتانسيل هاي آغاز فعاليت معدني در شركت 
شناسايي شد كه 6 مورد از آنها مورد مطالعه مقدماتي 
انتخاب شد.  قرار گرفت و نهايتا يك مورد از آن 
مطالعات تكميلي روي موارد باقيمانده نيز در حال 
انجام است و در صورت مثبت بودن نتايج، امكان 
داشت.  خواهد  وجود  شركت  معادن  شدن  اضافه 
در اين زمينه استان هاي خراسان، يزد، آذربايجان ها 
و  مس  آهن،  سنگ  معادن  همچنين  و  زنجان  و 
طال بيشترين فراواني را در اين پتانسيل ها داشتند. 

و  تجارت  شركت  توسط  شده  خريداري  معدن 
تراورتن است كه در  تزئيني  سرمايه، معدن سنگ 
جاده هراز و در منطقه پلور- آب اسك واقع شده 
است. اين معدن داراي پروانه بهره برداري تا سال 
كه  است  تن  آن 500.000  قطعي  ذخيره  و   1401
از  بيش  آن  ذخيره  گرفته  صورت  مطالعات  طبق 

3.000.000 تن برآورد مي شود.
معدن  اين  اجرايي  فعاليت  است  ذكر  به  الزم   
ابتداي آذر آغاز شده است و عمليات حفاري،  از 
تكميل  معدن،  تجهيز  انساني،  نيروي  استخدام 
ماشين آالت، شناسايي بازارهاي فروش سنگ خام، 
بازاريابي سنگ آماده نصب، برندسازي و تبليغات، 
راه اندازي سيستم هاي متناسب و ... نيز برنامه ريزي 

شده است كه به مرور صورت خواهد گرفت.
ماده  نوع   68 بودن  دارا  با  ايران  است  گفتني 
معدني غير نفتي اكتشاف شده، يكي از 12 كشور 
غني معدني جهان است و جايگاه ويژه اي در ذخاير 

معدني جهان دارد. در سال 2012، ايران در توليد 
آلومينيوم  رتبه 9،  آهن  رتبه 15، سنگ  فوالد خام 
رتبه 19 و مس رتبه 20 را كسب نمود. ولي ايران با 
وجود در اختيار داشتن 3 درصد از ذخاير معدني در 
جهان فقط 0/4 درصد از هزينه هاي بخش اكتشاف 
سهم  اكنون  هم  است.  داده  اختصاص  خود  به  را 
معدن از توليد ناخالص داخلي 1 درصد است كه با 
توجه به وعده وزير محترم صنعت، معدن و تجارت 

به 3 درصد افزايش مي يابد.

دریافت گواهي تایید صالحیت
 فني و مالي توسط شركت

 تجارت و سرمايه گروه فراب موفق به دريافت 
سازمان  از  مالي  و  فني  صالحيت  تاييد  گواهي 

صنعت، معدن و تجارت استان تهران شد.
از  كه  فراب  گروه  سرمايه  و  تجارت  شركت 
ابتداي سال 93 حوزه معدن را به فعاليت هاي خود 

22

فعالیت اجرایي این 
معدن از ابتداي آذر 
آغاز شده است و 

عملیات حفاري، 
استخدام نیروي 
انساني، تجهیز 
معدن، تکمیل 
ماشین آالت، 
شناسایي بازارهاي 
فروش سنگ 
خام، بازاریابي 
سنگ آماده نصب، 
برندسازي و 
تبلیغات، راه اندازي 
سیستم هاي 
متناسب و ... نیز 
برنامه ریزي شده 
است که به مرور 
صورت خواهد 
گرفت
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قرارداد خرید اولین معدن شركت تجارت و سرمایه گروه فراب منعقد شد

فراب در هراز
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مجمع عمومي عادي 
سهامداران شرکت 

تجارت و سرمایه 
گروه فراب جهت 

سال مالي منتهي به 
31 شهریور 93، روز 
سه شنبه 25 آذر ماه 

93 در سالن زمرد 
هتل کوثر پارسیان 

برگزار شد و با 
بررسي صورتهاي 
مالي شرکت، مقرر 

شد به ازاي هر 
سهم، 500 ریال 

سود بین سهامداران 
توزیع شود. در این 

مجمع عالوه بر طرح 
دستور جلسه اعالم 
شده قبلي، گزارشي 
از فعالیت هاي هیات 

مدیره، برنامه هاي 
آتي و وضعیت جاري 

پروژه هاي خاص 
شرکت ارائه گردید

افزوده بود، اكنون با كسب اين گواهي نامه قادر 
خواهد بود برنامه ها و طرح هاي معدني خود را با 
سهولت بيشتري انجام دهد. درحال حاضر پروانه 
برداري  بهره  پروانه  و  كشف  گواهي  اكتشاف، 
داراي  كه  مي شود  واگذار  شركت هايي  به  معادن 
در  حضور  همچنين  باشند.  صالحيت  گواهي 
مزايده هاي معادن در استان هاي مختلف نيز منوط 
به دريافت اين گواهينامه است كه اكنون شركت 
تجارت و سرمايه گروه فراب قادر خواهد بود در 

اين حوزه ها نيز فعاليت نمايد.

عضویت شركت تجارت و سرمایه گروه 
فراب در سازمان نظام مهندسي معدن

شركت تجارت و سرمايه گروه فراب به عنوان 
شخص حقوقي با شماره عضويت 070120 ش 
استان  معدن  مهندسي  نظام  سازمان  عضويت  به 

تهران درآمد.
سرمايه  و  تجارت  شركت  است  ذكر  به  الزم 
اكتشاف،  و  پي جويي  در رسته هاي  فراب  گروه 
استخراج معدن، كانه آرايي و فرآوري و متالورژي 
و  است  كرده  آغاز  را  مطالعات خود  استخراجي 
در زمينه هاي پيمانكاري، خدمات اجرايي و بهره 

برداري از معادن فعاليت خواهد داشت.

شروع عملیات بهره برداري از معدن 
سنگ تزئیني تراورتن اسك

سنگ  از  محموله  اولين  ارسال  و  بارگيري  با 
اين معدن  از  برداري  بهره  معدن اسك، عمليات 
روز  در  اسك  معدن  تحويل  دنبال  به  شد.  آغاز 
كارگاه  تجهيز  تكميلي  عمليات  ماه،  دي  هشتم 
اولين  ماه  دي  هفدهم  تاريخ  در  و  آغاز  معدن 
فروش،  جهت  معدن،  از  برداشتي  سنگ  كوپ 
بارگيري و ارسال گرديد. به نظر مي رسد با توجه 
به رنگ و مشخصات فني محصوالت اين معدن 
كه جوابگوي تنوع وسيعي از نيازهاي بازار )اعم 
از سنگ نما، دكوراسيون، سنگ فرش، تابلو سنگ 
و ...( است اين شركت بتواند نقش قابل توجهي 

در توسعه اقتصادي و اجتماعي منطقه ايفا نمايد.

توزیع 500 ریال سود هر سهم در مجمع عمومي
 عادي شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب

مجمع عمومي عادي سهامداران شركت تجارت و سرمايه گروه فراب جهت سال مالي 
منتهي به 31 شهريور 93، روز سه شنبه 25 آذر ماه 93 در سالن زمرد هتل كوثر پارسيان 
برگزار شد و با بررسي صورتهاي مالي شركت، مقرر شد به ازاي هر سهم، 500 ريال سود 
بين سهامداران توزيع شود. در اين مجمع عالوه بر طرح دستور جلسه اعالم شده قبلي، 
گزارشي از فعاليت هاي هيات مديره، برنامه هاي آتي و وضعيت جاري پروژه هاي خاص 

شركت ارائه گرديد. 

سفارش خرید خودروهاي وارداتي
به دنبال اجراي موفق واردات خودرو و پيگيري همكاران براي اجراي مجدد اين طرح 
پيش از عيد نوروز، شركت تجارت و سرمايه گروه فراب هماهنگي هاي الزم براي خريد 
و واردات، ترخيص و تحويل خودرو به همكاران را اجرايي نموده است. كليات شرايط 

فروش به شرح زير است.
- زمان تحويل: 30 روزه 

- قيمت: بر مبناي قيمت تمام شده و حدود 6 درصد زير قيمت بازار
- امكان ثبت نام براي افراد غير همكار در گروه فراب 

شروع عملیات احداث کارخانه جدید شرکت پمپ برکه
به دنبال تملك زمين جديد شركت پمپ بركه در شهرک صنعتي آبيك، عمليات اجرايي 
احداث فاز اول اين كارخانه از نيمه دي ماه آغاز شد.  طبق برنامه ريزي انجام شده، اين فاز 
تا پايان سال آينده به بهره برداري خواهد رسيد و محصوالت شركت از بهار سال 95 در 

كارخانه جديد توليد خواهند شد. 

شروع فروش واحدهاي ساختماني سعادت آباد
با نزديك شدن به پايان عمليات ساختماني در پروژه سعادت آباد، فروش واحدهاي اين 
پروژه آغاز شد. پروژه سعادت آباد كه عمليات اجرايي آن از زمستان سال 1392 آغاز شده 
بود، به مراحل پاياني خود رسيده است. طراحي و معماري خاص توسط اساتيد دانشگاه، 
استفاده از مصالح ساختماني مرغوب، سرعت باالي اجرا و ساخت در مدتي كمتر از 18 ماه، 
منجر به حصول دستاوردي مطلوب و ارائه خدمتي با كيفيت شده است.  همكاران گرامي 
تلفن  با  مي توانند  واحدها  اين  فروش  در خصوص شرايط  بيشتر  اطالعات  جهت كسب 

88997792 داخلي 112 )آقاي محمدنيا( تماس حاصل نمايند. 
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درباره انرژي هاي تجدید پذیر با تمركز بر انرژي هاي بادي

توسعه نيروگاه هاي
بادی يک اقدام استراتژيک
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يكی از مهمترين گونه های  انرژی  تجديدپذير انرژی بادی است. اين انرژی كه 
از ديرباز در خدمت بشر بوده در سال های اخير مورد توجه بسياری قرار گرفته 
توليدی تجديدپذير  انرژی  از مجموع 1560 گيگاوات  است. در سال 2013 
در جهان، بيش از 20 درصد آن )318 گيگاوات( از توربين های بادی به دست 
آمده است. از اين مقدار 35 گيگاوات آن )11درصد( تنها در سال 2013 ايجاد 
شده است. دو انرژی بادی و خورشيدی بيشترين سهم از سرمايه گذاری ها را به 
خود اختصاص داده اند. در شكل 1 ميزان انرژی بادی توليدی ساليانه در جهان 
تا سال 2013 نشان داده شده است. در حدود 70 درصد از سهم بازار توليد 
توربين بادي در اختيار 10 شركت قرار دارد كه در شكل 2 نشان داده شده اند.

دو كشور چين و هند بيشترين رشد توليد را در اين سال ها داشته اند.
در سال 2006 برای اولين بار در اتحاديه اروپا رشد توليد برق از انرژی های 
نو بيش از رشد توليد برق از منابع فسيلی بود.از سال 1379 تا 1386 خورشيدی، 
ظرفيت توليد برق بادی جهان از 18000 مگاوات به 92000 مگاوات افزايش 
يافته است. به سخن ديگر از سال 2000 تاكنون اين صنعت ساالنه 25درصد 
رشدكرده وهرسه سال دوبرابرشده است. اين در شرايطی است كه رشد اقتصاد 

جهانی از يك تا دو درصد در سال بيشتر نيست.
 
 

پیشینه توربین بادی
به كارگيری انرژی باد در پره های چرخان به آسياب های بادی بازمی گردد كه 
از آنها برای آسياب كردن غالت و پمپاژ آب بهره گرفته می شد. اين آسياب ها 
كه از حدود سده دو پيش از ميالد در ايران و به ويژه در ناحيه سيستان يافت مي 
شدند، تا 12 پره داشتند كه مانند بادبان های كشتی به يك محور عمودی متصل 
می گرديد. اين طراحی دارای اين امتياز بود كه آسياب بادی نيازی به قرارگيری 
در راستای باد نداشته و با هر جهت وزشی می توانست كار كند. اين ويژگی 
سودمند همچنان در طراحی توربين های بادی عمودی به كار می رود. بقايای 
اين آسياب های بادی هنوز هم در نَشتيفان، در 20 كيلومتری خواف وجود دارند 

و در زبان محلی آسباد )آسياب بادی( ناميده می شوند.
دليل  بوده اند.  افقی  محور  نوع  از  اروپا  غرب  در  بادی  آسياب های  اولين 
تكامل و تبديل طراحی آسياب های بادی محور عمودی ايرانيان به محور افقی 
در اروپا به روشنی در دست نيست. اما اين واقعيت هم وجود دارد كه چرخاب 
اروپاييان پيكربندی با محور افقی داشته است و ظاهرا آنها اين فناوری را برای 
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به کارگیری انرژی 
باد در پره های 

چرخان به 
آسیاب های بادی 

بازمی گردد که از آنها 
برای آسیاب کردن 

غالت و پمپاژ آب 
بهره گرفته می شد. 

این آسیاب ها که از 
حدود سده دو پیش 

از میالد در ایران 
و به ویژه در ناحیه 

سیستان یافت مي 
شدند، تا 12 پره 
داشتند که مانند 

بادبان های کشتی به 
یک محور عمودی 
متصل می گردید. 

این طراحی دارای 
این امتیاز بود که 

آسیاب بادی نیازی 
به قرارگیری در 

راستای باد نداشته 
و با هر جهت وزشی 

می توانست کار کند

آشنایی با یكی از مهمترین گونه های  انرژی  تجدیدپذیر

 توربین های بادی و چشم انداز انرژی بادی در ایران

شکل1-میزانرشدانرژیبادیتولیدیسالیانهدرجهانتاسال2013

شکل2-دهشرکتبرتردنیادرتولید
انرژیبادیدرسال2013

درصدتولیدجهانیمیزانتولید)MW(نامکشور

6236426.2چين

4691919.7آمريكا

2906012.2آلمان

216749.1اسپانيا

160846.8هند

68002.9فرانسه

67372.8ايتاليا

65402.7انگلستان

52652.2كانادا

40831.7پرتغال

3214313.5ديگر كشورها

جدول1-دهکشوربرترتولیدکنندهانرژیبادی

ایمان فیروزپور*  
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توربین های مدرن 
امروزی بیشتر از 
نوع محور افقی و 
با سه پره هستند. 
پره های این توربین ها 
بسیار شبیه به بال 
هواپیما طراحی 
گردیده و از نیروی 
برآ استفاده می کنند. 
میزان برق تولیدی 
آنها به طراحی و 
ظرفیت توربین و 
محل قرار گیری آن 
مربوط می شود. 
بیشتر توربین های 
تجاری بین 1 تا 2.5 
مگاوات برق تولید 
می کنند. با توجه به 
شرایط وزش باد و 
میزان برق مصرفی 
خانوارها، توربین های 
1 مگاواتی برق مورد 
نیاز تقریبا 500 خانه 
را تامین خواهند کرد
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آسياب های بادی اوليه خود نيز به خدمت گرفته اند. 

برج  های آسياب هلندی ها از چند طبقه مختلف تشكيل شده ودارای طبقاتی 
چون طبقه ذخيره غالت، طبقه ويژه از بين بردن كاه، طبقه سنگ آسياب و طبقه 
پايين بودند كه محلی برای زندگی آسيابان بوده است. اين آسياب های بادی 
طوری طراحی شده بودند كه می بايست به صورت دستی و با فشاردادن اهرمی 

كه در پشت پره های آنها بوده به سمت باد می چرخيدند.

  

نخستين توربين بادی با كاربرد توليد برق، يك ماشين شارژ باتری بود كه 
نام جيمز باليث  ساخته  به  در ژوئن 1887 توسط يك مهندس اسكاتلندی 
شد. چند ماه بعد، مخترع آمريكايی چارلز فرانسيس براش  نخستين توربين 
باد خودكار را برای توليد برق در كليولند در اوهايو  ساخت. قطر روتورهای 
اين آسياب بادی 17 متر بود ويك اهرم جانبی برای چرخاندن آن به سمت 
باد داشت.توربين براش اولين آسياب بادی بود كه گيربكسی با نسبت 50:1 
و ژنراتور جريان مستقيم با سرعت 500 دور در دقيقه داشته است. با وجود 
دليل  به  محدوديت هايی  كار،  سال   20 مدت  در  توربين  اين  نسبی  موفقيت 
نيازروتور برای توليد برق وجود داشت.  سرعت كم و استحكام باالی مورد 
ميزان برق توليدی اين آسياب بادی 12 كيلوواتی با روتور 17 متری در مقابل 
توربين های بادی مدرن با اين قطر روتور و ظرفيت 70 تا 100 كيلوواتی بسيار 
ناچيزاست. از اين زمان بود كه نام توربين های بادی جايگزين آسياب های بادی 
شدند. در سال 1922 توربين های محور عمودی ساونيوس به دست مهندسی 
نيروی پسا  با  اين توربين ها  نام زيگورد ساونيوس اختراع گرديد.  به  فنالندی 
كار كرده و بازده آنها پايين بود. در سال 1931 توربين  بادی داريوس معروف 
به تخم مرغ همزن توسط جورج داريوس مهندس هوافضای فرانسوی ساخته 
شد. در اين توربين ها نيروی برآ به جای پسابه كارگرفته شده و دارای دو يا 

اين  بازده  سه پره آيروديناميكی بودند كه به محور مركزی متصل می گرديد. 
باد برای آغاز  نياز به سرعت باالی  پايين بود، چرا كه  ابتدا  نيز در  توربين ها 
سال  در  بار  اولين  برای  بيشتر  ظرفيت  با  بادی  توربين های  داشت.  چرخش 
1931 در روسيه توسعه يافتند. به طوری كه توربينی 100 كيلوواتی در ساحل 
شمالی دريای كاسپين در طول 2 سال در حدود 200 هزار كيلووات ساعت 
برق توليد نمود. پس از آن در درازای سال های 1935 تا 1970 نيروگاه هاي 
با توربين های بادی در  انگلستان  بادی در آمريكا، دانمارک، فرانسه، آلمان و 
مقياس بزرگ راه اندازی شدند. در آمريكا نيز در سال 1908، 72 توربين بادی 
با كاربرد توليد برق )بين 5 تا 25 كيلووات( فعال بودند. در دهه 1930كه هنوز 
سامانه سراسری توزيع برق راه اندازی نشده بود، توربين های بادی كوچك برای 
توليد برق مورد نياز مزارع بسيار متداول بودند. در پاييز سال 1941، نخستين 
توربين بادی در كالس مگاوات در ورمونت راه اندازی شد. نخستين توربين 
بادی متصل به شبكه برق در سال 1951 دربريتانيا در جزاير اوركنی ساخته شد.

  
 

پره هستند.  با سه  و  افقی  نوع محور  از  بيشتر  امروزی  مدرن  توربين های 
پره های اين توربين ها بسيار شبيه به بال هواپيما طراحی گرديده و از نيروی برآ 
استفاده می كنند. ميزان برق توليدی آنها به طراحی و ظرفيت توربين و محل 
قرار گيری آن مربوط می شود. بيشتر توربين های تجاری بين 1 تا 2.5 مگاوات 
برق توليد می كنند. با توجه به شرايط وزش باد و ميزان برق مصرفی خانوارها، 

توربين های 1 مگاواتی برق مورد نياز تقريبا 500 خانه را تامين خواهند كرد.

تولید نیرو در توربین های بادی
چنان كه می دانيم جريان هوا بر روی هر سطحی دو نوع نيروی آيروديناميكی 
با نام های پسا  و برآ  به وجود می آورد كه نيروی پسا در جهت جريان بوده و 
نيروی برآ عمود بر آن است. يكی از اين نيروها يا هر دو می توانند نيروی مورد 
نياز برای چرخش پره های توربين  بادی را تامين نمايند.در اين ميان تجهيزاتی 

شکل3-آسیابهایبادیایرانی

شکل5-توربینهایبادیدرمزارعآمریکا

شکل6توربینبادیورمونت

شکل4-آسیاببادیهلندی
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كه از نيروی پسا استفاده می كنند،بيشتر نيروی باد را به نيروی مكانيكی مانند 
چرخاندن چرخ چاه های آب تبديل می كنند و محورهای عمودی در بين آنها 
رايج تر است. اين توربين ها مانند يك بادبان باز در برابر باد عمل كرده و نيروی 
باد پره را به پيش مي راند. اولين چرخ های بادی كه در ايران باستان مورد استفاده 
قرار می گرفت با اين فرآيند كار می كردند. توربين ساونيوس يك نمونه بسيار 
ساده از آسياب های بادی بر پايه نيروی پسا است. از آنجا كه نيروی پسا در 
بخش كاو )درونی( اين پره ها بسيار بيشتر از بخش كوژ )بيرونی( آنها است، 

توربين آغاز به چرخش خواهد كرد.
 

 

با استفاده از نيروی برآ انرژی بيشتری نسبت به نيروی پسا بدست می آيد. 
بنابراين امروزه بيشتر توربين های بادی از گونه بر پايه برآ بوده و از اين روی، 
مقطع آيروديناميكی پره های آنها به ويژه در گونه های افقی شباهت بسياری به 
بال هواپيما دارد. اين مقطع آيروديناميكی سبب اختالف سرعت جريان سيال 
و در نتيجه آن،اختالف فشار بين سطح باال و پايين پره شده و نيروی برآيندی 

عمود بر جهت باد توليد می كند. 

انتقال گشتاور  انرژی موجود در باد با چرخاندن پره های توربين و سپس 
پره ها به روتور يك ژنراتور به دست می آيد. توان قابل تبديل در توربين باد را 

می توان با رابطه زير نشان داد.

در اين رابطه Pتوان تبديلی به وات، CPضريب بازده توربين، كه به طراحی 
توسط  A ،(kg/m3) مساحت جاروب شده  باد  دارد،ρ چگالی  بستگی  آن 
پره ها)m2( و V سرعت وزش باد )m/s( است. همچنين D قطر پره توربين 
به متر است.زمانی كه توربين انرژی باد را می گيرد، سرعت باد كم خواهد شد 
كه اين خود باعث جدا شدن باد می شود. آلبرت بتز فيزيكدان آلمانی در 1919 
اثبات كرد كه يك توربين بادی حداكثر می تواند 59 درصد از انرژی بادی را كه 
در مسير آن می وزد، را تبديل كند و به اين ترتيبCPدر معادله باال هرگز بيشتر 
از 0.59 نخواهد شد. اين مقدار به قانون بتز معروف است.در سال های گذشته 

قطر توربين های بادی و توان توليدی آنها افزايش بسيار زيادی يافته است.
 

چنان كه ديده می شود سرعت باد اثر بسيار مهمی در ميزان توان توليدی دارد.
بنابراين جانمايی و چيدمان توربين های بادی در مزرعه های باد بسيار مهم است. 
همچنين هرچه توربين در سرعت باد پايين تری بيشترين توان خود را ارايه دهد 
مطلوب تر خواهد بود. از سوی ديگر سرعت باد بسيار باال نيز ممكن است به 
توربين آسيب بزند. بنابراين هر توربين  بادی در بازه مشخصی كار خواهد كرد. 

سرعت های باد به اين ترتيب معرفی می شوند.
سرعت باد ورود : كمترين سرعتی است كه توربين در آن وارد مدار می شود.
سرعت باد نامی : كمترين سرعتی است كه توربين در آن به توان نامی خود 

می رسد.
سرعت باد خروج : سرعتی است كه توربين در آن از مدار خارج می شود.

سرعت باد بيشينه )نجات( : بيشترين سرعتی است كه توربين می تواند بدون 
آسيب ديدن تاب بياورد.

با توجه به اينكه پره هاي توربين باد داراي وزن و در ازای زيادی هستند، 
بسياري  مركز  از  گريز  نيروي  ايجاد  باعث  روتور  دوراني  سرعت  افزايش 
خواهدشد. همچنين ميزان نويز توليدي به شدت افزايش يافته و بازده توربين 

نيز كاهش مي يابد.در نتيجه بيشينه سرعت دوراني پره ها محدود شده است.
توربين ها از نظر شكل محور نيز به دو گونه محور افقی  و محور عمودی  

تقسيم می شوند.

توربین های محور عمودی
 اين توربين ها به دو گونه اصلی تقسيم بندی می شوند:ساونيوسو داريوس.

و  شده اند  تشكيل  استوانه  نيم  دو  دستكم  از  ساونيوس  گونه  از  توربين های 
مانند يك چرخ آب با نيروی پسا كار می كنند. در حالی كه توربين داريوس 
محور  توربين های  می گيرد.  بهره  افقی  محور  توربين های  مشابه  تيغه هايی  از 
عمودی بسيار نزديك به زمين قرار می گيرند. از سودمندی های چنين چيدمانی 
امكان جای دادن تجهيزات سنگينی چون ژنراتور و گيربكس نزديك به سطح 
زمين و پايين بردن مركز گرانش توربين و افزايش پايداری آن است.ولی از 
سوی ديگر شدت باد در سطح زمين كمتر بوده و در نتيجه برق كمتری نيز 
توليد خواهدشد. از ديگر مزايای اين نوع توربين ها می توان به نياز نداشتن به 
سامانه سمت اشاره كرد. چراكه اين نوع توربين ها، باد را از هر جهت مهار كرده 

شکل7-نیروهایآیرودینامیکیپساوبرآ

شکل10-رشدتوانتولیدیوقطرتوربینهایبادیاز1985تاکنون

شکل8-تولیدنیرویپسادرتوربینساونیوس

شکل9-تولیدنیرویبرآدرتوربینبادی

با توجه به اینکه 
پره هاي توربین باد 

داراي وزن و در 
ازای زیادی هستند، 

افزایش سرعت 
دوراني روتور باعث 
ایجاد نیروي گریز 

از مرکز بسیاري 
خواهدشد. همچنین 
میزان نویز تولیدي 
به شدت افزایش 

یافته و بازده توربین 
نیز کاهش مي یابد.در 
نتیجه بیشینه سرعت 
دوراني پره ها محدود 

شده است.
توربین ها از نظر 

شکل محور نیز به دو 
گونه محور افقی  و 

محور عمودی  تقسیم 
می شوند
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در این توربین ها 
جریان هوا روی 
مقطع آیرودینامیکی 
شکل پره ها حرکت 
کرده و نیروی برآ 
را به وجود می آورد 
که باعث چرخش 
روتور می گردد. ناسل 
توربین های محور 
افقی محلی برای 
قرار دادن گیربکس، 
ژنراتور و دیگر 
بخش های کنترلی آن 
است. چنان که گفته 
شد، در توربین های 
بادی مساحت جاروب 
شده باید مستقیما 
روبروی وزش باد 
باشد تا بیشینه برق 
تولیدی را به دست 
دهد. پس توربین های 
محور افقی باید 
سامانه ای برای تنظیم 
سمت توربین جهت 
قرارگیری در برابر 
باد داشته باشند که 
به آن سامانه سمت 
می گویند

و اين مزيت، برتری بسياری نسبت به كمبودهای آن دارد. در سال های اخير 
توربين هايی از تركيب دو گونه ساونيوس و داريوس نيز ساخته شده اند.

   
   
  

توربین های محور افقی

در اين توربين ها جريان هوا روی مقطع آيروديناميكی شكل پره ها حركت 
می گردد.  روتور  باعث چرخش  كه  می آورد  وجود  به  را  برآ  نيروی  و  كرده 
ناسل توربين های محور افقی محلی برای قرار دادن گيربكس، ژنراتور و ديگر 
بخش های كنترلی آن است. چنان كه گفته شد، در توربين های بادی مساحت 
جاروب شده بايد مستقيما روبروی وزش باد باشد تا بيشينه برق توليدی را 
تنظيم سمت  برای  بايد سامانه ای  افقی  توربين های محور  به دست دهد. پس 
سمت  سامانه  آن  به  كه  باشند  داشته  باد  برابر  در  قرارگيری  جهت  توربين 
می گويند. بدين ترتيب كل ناسل مي تواند به سمت باد بچرخد. در توربين های 
كوچك دنباله بادنما اين كنترل را بر عهده دارد. ولی در سامانه های متصل به 
كننده  تعيين  به وسيله حسگرهای  كه  است  فعال  كنترل سمت  شبكه،سامانه 
جهت باد و موتورها، ناسل را به سمت باد می چرخاند. شايان ذكر است كه در 
توربين های بادی بزرگ و پيشرفته سامانه هايی برای كنترل فراز و واماندگی  نيز 
وجود دارند كه از آسيب ديدن توربين در سرعت های باال جلوگيری می كنند.

 از مهمترين بخش های توربين بادی افقی می توان به روتور، پره، برج، ناسل، 
ژنراتور، گيربكس، ترمز و سامانه های انتقال قدرت، كنترل سمت و هيدروليك 

شکل12-توربینساونیوس

شکل13-انواعتوربینداریوس،راستبهچپ:کالسیک،5پرهایH-typeوهلیکال

شکل14-توربینترکیبیداریوس-ساونیوس
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اشاره كرد. در شكل زير ناسل يك توربين بادی افقی به همراه بخش های درون 
آن نشان داده است.

 ويژگی های كلی گونه های مختلف توربين بادی را می توان در جدول زير 
خالصه كرد.

چشم انداز انرژی بادی در ایران
كاربری توربين های بادی را می توان در دو بخش نيروگاه بادی و مزرعه های 

شکل15-بخشهایدرونناسلیکتوربینبادیافقی

شکل16-مقایسهبخشهایتوربینهایبادیعمودیوافقی

از مهمترین 
بخش های توربین 
بادی افقی می توان 
به روتور، پره، برج، 

ناسل، ژنراتور، 
گیربکس، ترمز و 
سامانه های انتقال 

قدرت، کنترل سمت و 
هیدرولیک اشاره کرد
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در وزارت نیرو، 
نصب پنج هزار 
مگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر در 
قانون برنامه پنجم 
توسعه هدف گذاری 
شده است که از 
این میزان 4500 
مگاوات آن برای 
توسعه باد در نظر 
گرفته شده است. 
می توان گفت در 
پنج سال آینده 
بازاری4000 
مگاواتی برای 
توسعه بخش 
خصوصی وجود 
خواهد داشت. با 
فعال شدن بخش 
خصوصی در عرصه 
ساخت نیروگاه هاي 
بادی، توان مالی، 
فنی و مدیریتی 
کشور افزایش 
یافته و کل کشور از 
این مشارکت سود 
خواهد برد

باد و همچنين توليد برق برای مصارف خانگی و شهری بررسی كرد.
گسترش  جهت  مناسبی  بستر  بادخيز،  مناطق  وجود  به  توجه  با  ايران  در 
پروژه های  مهمترين  از  يكی  است.  فراهم  بادی  توربين های  از  بهره برداری 
انجام شده در اين زمينه تهيه اطلس بادی كشور در سازمان انرژی های نو و با 
مشاوره شركت الماير آلمان بوده است.برابر اين اطلس بادی و بر پايه اطالعات 
دريافتی از 60 ايستگاه در مناطق گوناگون كشور، ميزان ظرفيت نامی سايت ها 
انرژی بادی قابل دستيابی كشور از  در حدود 60000 مگاوات بوده و ميزان 
نشانگر  اندازه  می شود.اين  برآورد  مگاوات   18000 به  نزديك  اقتصادی  ديد 
ظرفيت چشمگير كشور در زمينه ساخت نيروگاه هاي بادی و همچنين اقتصادی 
بودن سرمايه گذاري در اين صنعت است. اين در حالی است كه از كل توانايی 
70000 مگاواتی توليد برق كشور در حال حاضر تنها نزديك به 100 مگاوات 
آن از باد به دست می آيد. برای سنجش بهتر می توان به كشور آلمان اشاره كرد 

كه بيش از 30000 مگاوات از برق خود را از انرژی بادی فراهم می كند.
در وزارت نيرو، نصب پنج هزار مگاوات نيروگاه تجديدپذير در قانون برنامه 
پنجم توسعه هدف گذاری شده است كه از اين ميزان 4500 مگاوات آن برای 
توسعه باد در نظر گرفته شده است. می توان گفت در پنج سال آينده بازاری4000 
مگاواتی برای توسعه بخش خصوصی وجود خواهد داشت. با فعال شدن بخش 
مديريتی  و  فنی  مالی،  توان  بادی،  نيروگاه هاي  ساخت  عرصه  در  خصوصی 
كشور افزايش يافته و كل كشور از اين مشاركت سود خواهد برد. همچنين 
بايد توجه داشت كه نيروگاه هاي بادی به سرمايه اوليه بااليی نياز دارند، بنابراين 
تامين سرمايه اوليه در اين طرح ها از مشكالت اجرايی آنها است.نكته ديگر در 
اين زمينه، اشتغال زايی و تحول اجتماعی در مناطق محروم كشور است. از آنجا 
كه بيشتر نقاط بادخيز ايران در مناطقی واقعند كه از نظر توسعه اجتماعی محروم 
به شمار می روند، بنابراين توسعه نيروگاه هاي بادی مستقيما در شرايط اجتماعی 
اين مناطق تحول ايجاد خواهد كرد. آمارها نشان می دهد تنها در سال 2010 
ميالدی در كشورهای پيشرو و در حال توسعه به ازای 39 گيگاوات ظرفيت 
جديد بادي نصب شده،  630 هزار شغل در اين حوزه ايجاد شده است.  نكته 
مهم ديگر اينكه، باتوجه به مشكالت بهره برداری و حفظ پايداری شبكه های 
گسترده، به وسيله توليد پراكنده برق، از ميزان اتكا به شبكه های طوالنی كاسته 
شده و اين يكی از راهكارهای صورت گرفته در صنعت برق است. اين كار نه 
تنها به لحاظ اقتصادی هزينه  بر نيست، بلكه به واسطه كاهش تلفات شبكه انتقال 

و توزيع و همچنين كاهش نياز به ظرفيت ذخيره شده توليد وافزايش پايداری 
در شبكه، هزينه تمام شده برق به صورت چشمگيری كاهش خواهد يافت.بازار 
نيروگاه هاي بادی در ايران رو به شكوفايی است و ورود به اين بازار می تواند 
آينده خوبی را در دراز مدت برای سرمايه گزاران تضمين كند. بنابراين اگر به 
ايران به صورت پايگاهی برای توليد تجهيزات و تامين نيروی انسانی متخصص 
نگريسته شود، بازارهای كشورهای منطقه می توانند مورد توجه قرار گيرند.در 
حال حاضر شركت فراب سه نيروگاه بادی98 مگاواتی بينالود و تاكستان يك و 
دو را در دست ساخت دارد. تجهيزات توليد برق بادی در مقياس كوچك )100 
كيلووات يا كمتر( معموالً برای برق منازل، زمين های كشاورزی يا مراكز تجاری 
كوچك مورد استفاده قرار می گيرد. در برخی از مكان های دور افتاده مالكان 
ترجيح می دهند كه از توربين های بادی به جای ژنراتورهای ديزل استفاده كنند. 
در برخی موارد نيز برای كاهش هزينه های خريد برق يابه كارگيری برق پاک از 
اين توربين هابهره گرفته می شود. توربين های متصل به شبكه در هنگام كار نياز 
به استفاده از برق شبكه را از بين می برند. در سيستم های جدا از شبكه يا بايد از 
برق به صورت دوره ای استفاده كرد و يا از باتری برای ذخيره سازی انرژی بهره 
گرفت. در مناطق شهری كه امكان به كارگيری باد در مقياس های بزرگ وجود 
ندارد نيزمی توان از انرژی بادی در كاربردهای ويژه ای مانند روشنايی بزرگراه ها 
درگاه های  پاركو مترها،  مانند  كنترلی شهری  تجهيزات  برق  تامين  پارک ها،  و 
اينترنت بی سيم و چراغ  های راهنمايی به همراه يك باتری و سلول خورشيدی 
استفاده شود تا نياز به اتصال به شبكه از بين برود. بايد گفت كه شركت توبا با 
توجه به پيشينه طوالنی در زمينه طراحی و شبيه سازی سياالتی مدتی است در 
زمينه توربين های بادی و طراحی آنها نيز آغاز به فعاليت كرده و در حال بررسی 
فرصت ها و مناقصات موجود در كشور است. به نظر می رسد كه همكاری دو 

شركت فراب و توبا در اين زمينه سودمند باشد.
*کارشناسطراحیومهندسیشرکتتوبا
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»يوسف آرمودلي«، مدير عامل سازمان انرژي هاي نو ايران )سانا( 
است؛ شرکتی که هدف اصلی اش کمک به پايدارسازی و تنوع بخشی 
منابع انرژی، توسعه ظرفیت ها و کاهش هزينه های درازمدت نظام تولید 
انرژی و صیانت از محیط  زيست و منابع انرژی  تجديدناپذير کشور 
از طريق مديريت منابع تجديدپذير انرژی و مديريت گسترش تولید و 
مصرف انرژی های نوين در کشور با تمرکز بر حداکثر سازی مشارکت 
بخش خصوصی است. آرمودلی به عنوان مديری با تجربه که سال ها در 
عرصه هاي مديريتی حضور داشته است، خطر منابع فسیلی و تجديد 
ناپذير را خطری جدی مي داند و سرمايه گذاری به هر طريق ممکن را در 
عرصه انرژی هاي تجديدپذير امری ضروری. او به صراحت بر اين باور 

است که: گسترش انرژی هاي تجديدپذير، نیازمند سرمايه گذاری بسیار 
بااليی است و بايد قبول کنیم که برای کشور ما که سرمايه گذار اصلی در 
همه زمینه ها بیشتر دولت بوده است، برای توسعه اين کار، با محدوديت 
منابع مالی رو به رو بوده ايم. ولی خوشبختانه با شروع دولت يازدهم 
و با وجود محدوديت هاي دولت در خصوص اجرای پروژه هاي عمرانی 
جديد، تمام تالش متمرکز بر وضع قوانین و مقررات تشويقی جهت 
سرمايه گذاری و ورود بخش خصوصی به حوزه تجديدپذيرها شده و 
رويکردهای حمايتی از بخش خصوصی به منظور توسعه انرژی هاي 
تجديدپذير شدت دو چندان يافته است. گفتگو با مدير عامل سازمان 
انرژی هاي نو ايران را با محوريت همین ضرورت ها در ادامه مي خوانید...
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گسترش انرژی هاي 
تجدیدپذیر، نیازمند 

سرمایه گذاری 
بسیار باالیی است 

و باید قبول کنیم که 
برای کشور ما که 

سرمایه گذار اصلی در 
همه زمینه ها بیشتر 

دولت بوده است، 
برای توسعه این کار، 

با محدودیت منابع 
مالی روبه رو بوده 

ایم. ولی خوشبختانه 
با شروع دولت 

یازدهم و با وجود 
محدودیتهای دولت 
در خصوص اجرای 
پروژه هاي عمرانی 
جدید، تمام تالش 

متمرکز بر وضع 
قوانین و مقررات 

تشویقی جهت 
سرمایه گذاری و ورود 

بخش خصوصی به 
حوزه تجدیدپذیرها 

شده است

نو انرژیهاي سازمان تشکیل تاریخچه :
ایرانبهچهزمانیبرميگردد؟

مدرن  جوامع  در  انرژی  مصرف  رشد  امروزه 
فسيلی،  منابع  اتمام سريع  بر خطر  صنعتی، عالوه 
تهديدآميز  و  ناپذير  برگشت  تغييرات  با  را  جهان 
در  بنابراين  است.  كرده  مواجه  محيطی  زيست 
راستای  در  المللی  بين  سياست هاي  و  برنامه ها 
منابع  به  ای  ويژه  نقش  جهانی،  پايدار  توسعۀ 
ايران  در  است.  شده  محّول  انرژی  تجديدپذير 
سازمان انرژی هاي نو متعاقب سياست گذاری هاي 
 1374 سال  از  نيرو  وزارت  انرژی  امور  معاونت 
دستيابی  منظور  به  مهم  اين  به  پرداختن  دار  عهده 
درخصوص  دنيا،  روز  فنّاوری هاي  و  اطالعات  به 
پتانسيل  تجديدپذير،  انرژی هاي  منابع  از  استفاده 

سنجی و اجرای پروژه هاي متعدد خورشيدی، باد، 
زمين گرمايی، هيدورژن و بيوماس بوده است. 

ظرفیت افزایش و استقبال عدم دالیل :
احداثنیروگاههايبادیدرایراندرمقایسهبا
سایرنیروگاههاچیست؟راهکارعبورازوضعیت

موجودچیست؟
نيازمند  تجديدپذير،  انرژی هاي  گسترش 
سرمايه گذاری بسيار بااليی است و بايد قبول كنيم 
همه  در  اصلی  سرمايه گذار  كه  ما  كشور  برای  كه 
اين  برای توسعه  بوده است،  بيشتر دولت  زمينه ها 
ايم.  بوده  رو  روبه  مالی  منابع  محدوديت  با  كار، 
ولی خوشبختانه با شروع دولت يازدهم و با وجود 
محدوديتهای دولت در خصوص اجرای پروژه هاي 
عمرانی جديد، تمام تالش متمركز بر وضع قوانين 

ورود  و  سرمايه گذاری  تشويقی جهت  مقررات  و 
و  شده  تجديدپذيرها  حوزه  به  خصوصی  بخش 
رويكردهای حمايتی از بخش خصوصی به منظور 
چندان  دو  شدت  تجديدپذير  انرژی هاي  توسعه 

يافته است.
افزایش خصوص در دولت تمهیدات :
عالقمندیسرمایهگذاریدراحداثنیروگاههابه

چهنحویاست؟
عالقمندی  افزايش  برای  دولت  كه  تمهيداتی 
احداث  در  خصوصی  بخش  سرمايه گذاران 
نيروگاه هاي تجديدپذير به كار گرفته را مي توان به 

صورت زير خالصه نمود:
•افزايش رقم خريد تضمينی برق تجديدپذير از 
نيروگاه هاي انرژی هاي نو و پاک كه معادل 4627 

در گفتگو با مدیر عامل سازمان انرژي هاي نو ایران مطرح شد

توسعه نیروگاه هاي بادی یک اقدام استراتژیک است
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از منظر اقتصادی 
بکارگیری انرژی 
بادی برای تولید 
برق در کشور ما 
از اهمیت زیادی 
برخوردار است. به 
طور مثال مطابق 
آمارهای وزارت نیرو 
از سال 1383 تا 
1390 نیروگاه های 
کشور 224 میلیون 
بشکه گازوئیل )عالوه 
بر سوخت های 
دیگر مایع( برای 
تولید برق مصرف 
کرده اند. ارزش این 
مقدار گازوئیل بیش 
از 25 میلیارد دالر 
است. اگر طی همین 
هشت سال به تدریج 
نیروگاه  هاي بادی 
مجموعاً به ظرفیت 
12500 مگاوات 
در کشور ساخته 
می شد و برق تولید 
می کرد نیازی به 
مصرف گازوئیل در 
نیروگاه های حرارتی 
نبود

بند  )موضوع  مي باشد.  ساعت  كيلووات  بر  ريال 
)ب( ماده 133 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری 
اسالمی ايران( كه قرارداد خريد تضمينی برق از اين 
نيروگاه ها برای يك دوره 5 ساله منعقد مي شود كه 
مربوطه در  نيروگاه هاي  برق  نيز  اين دوره  از  پس 
قالب قرارداد دو جانبه يا بورس انرژی و يا بازار 

برق به صورت بلند مدت قابل خريد خواهد بود.
• قانون دريافت عوارض از برق به منظور توسعه 
انرژی هاي تجديدپذير كه در آن وزارت نيرو عالوه 
بر دريافت بهای برق به ازای هر كيلووات ساعت 
برق فروخته شده مبلغ سی   ريال در قبوض مربوطه 
مشتركين  به  استثنای  برق  مشتركين  از  و  درج 
خانگی روستايی دريافت مي نمايد كه حدوداً نيمی 
برق  توليد  از  در حمايت  مذكور حاصله  منابع  از 
تجديدپذير و پاک هزينه مي گردد. )موضوع بند 69 
قانون  تبصره 9  ز  بند  و  بودجه سال 1392  قانون 

بودجه سال 1393(
•قانون ايجاد تعهد به تحويل سوخت مايع صرفه 
جويی شده يا معادل آن به مدت 2 سال از ابتدای 
بهره برداری نيروگاه تجديدپذير به سرمايه گذاران 
بخش خصوصی، نيروگاه تجديدپذير )به ازای هر 
الكتريسيته، معادل 1  3.72 كيلووات ساعت توليد 
سال1392و  بودجه  قانون   19 ماده  )موضوع  ليتر( 
جزء 1 بند هـ تبصره 11 قانون بودجه سال 1393(
بادی نیروگاه احداث اقتصادی مزایای :
کاهش منظر از موضوع این چیست؟ ایران در

مصرفسوختهایفسیلیچهتاثیریدارد؟

و  هزينه ها  بادی،  نيروگاه هاي  ارزيابی  در 
سرمايه،  برگشت  زمان  مدت  طرح،  درآمدهای 
قيمت انرژی الكتريكی توليدی و نرخ بازده داخلی 
كامل  مقايسه  برای  نهايی  شاخص هاي  سرمايه، 
باد  انرژی  صنعت  مي باشند.  مختلف  مؤلفه هاي 
همراه  به  را  مختلفی  اجتماعی  و  اقتصادی  منافع 
دارد كه از جمله مهمترين آنها عبارتند از: نداشتن 
انرژی  منابع  به  اتكاء  كاهش  اجتماعی،  هزينه هاي 
اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  تقويت  وارداتی، 

مناطق روستايی و اشتغال زايی.
در كشورمان ايران عليرغم اينكه مشاهده مي شود 
با در نظر گرفتن هزينه هاي خصوصی نيروگاه هاي 
بادی و فسيلی، توسعه نيروگاه هاي بادی برای توليد 
برق هم اكنون در حال اقتصادی شدن مي باشد ولی 
اگر هزينه هاي اجتماعی نيروگاه هاي فسيلی كه در 
برگيرنده اثرات برونزايی منفی است مبنای مقايسه 
قرار گيرد هزينه توليد در مولدهای بادی كمتر از 
مي تواند  آن  از  حاصل  برق  و  بود  خواهد  فسيلی 
 – اقتصادی  توسعه  در  پايدار  انرژی  يك  بعنوان 

اجتماعی كشور مورد استفاده قرار گيرد.
برای  بادی  انرژی  بكارگيری  اقتصادی  منظر  از 
توليد برق در كشور ما از اهميت زيادی برخوردار 
است. به طور مثال مطابق آمارهای وزارت نيرو از 
سال 1383 تا 1390 نيروگاه های كشور 224 ميليون 
بشكه گازوئيل )عالوه بر سوخت های ديگر مايع( 
برای توليد برق مصرف كرده اند. ارزش اين مقدار 
طی  اگر  است.  دالر  ميليارد   25 از  بيش  گازوئيل 

بادی  نيروگاه  هاي  تدريج  به  سال  هشت  همين 
كشور  در  مگاوات   12500 ظرفيت  به  مجموعاً 
ساخته می شد و برق توليد می كرد نيازی به مصرف 
هزينه  نبود.  حرارتی  نيروگاه های  در  گازوئيل 
احداث اين ميزان نيروگاه تجديدپذير كمتر از 22 
ميليارد دالر است. به عبارت روشنتر اگر فقط طی 

 امروزه رشد مصرف انرژی در جوامع مدرن صنعتی 
با  را  جهان  فسيلی ،  منابع  سريع  اتمام  خطر  بر  عالوه 
آميز زيست محيطی  ناپذير و تهديد  تغييرات برگشت 
بين  سياستهای  و  برنامه ها  در  لذا  است.  نموده  مواجه 
المللی در راستای توسعه پايدار جهانی، نقش ويژه ای 
به منابع تجديدپذير انرژی محول شده است. به گونه 
ای كه بطور مثال اتحاديه اروپا توليد 12درصد انرژی 
الكتريكی مورد نياز در سال 2010 از طريق انرژيهای نو 
را هدف قرارداده است. در كشور ما نيز در اين راستا 
سياستگذاری هاي  متعاقب  ايران  نو  انرژی هاي  سازمان 
از سال 1374 عهده  نيرو  انرژی وزارت  امور  معاونت 
دار پرداختن به اين مهم به منظور دستيابی به اطالعات 
و فن آوريهای روز دنيا در خصوص استفاده از منابع 
اجرای  و  سنجی  پتانسيل  تجديدپذير،  انرژی هاي 
گرمايی،  زمين  و  باد  )خورشيدی،  متعدد  پروژه هاي 
هيدورژن و بيوماس( بوده است. در اواخر سال 1378 
حجم عمليات و تنوع انجام آنها باعث گرديد كه وزارت 
نيرو با استناد به ماده هاي 1 و 2 قانون تأسيس وزارت 

ماده   2 تبصره  همچنين  و   1353/11/28 مصوب  نيرو 
پيشنهاد  كشور  كل   1378 سال  بودجه  قانون  واحده 
وزيران  محترم  هيأت  به  را  سانا  شركت  شدن  دولتی 
بدنه تشكيالت  در  تا جايگاه خالی سازمانی كه  بدهد 
دولت به امر مهم توسعه انرژيهای تجديدپذير بپردازد 
تاريخ  در  وزيران  محترم  هيأت  سرانجام  گردد.  مرتفع 
65004/ت21343هـ  شماره  مصوب   1378/12/08
انرژيهای  توسعه  منظور  به  نيرو  وزارت  پيشنهاد  به  بنا 
با  آن  ای  منطقه  و  المللی  بين  اهميت  و  تجديدپذير 
اين شركت  نمود  موافقت  سانا  دولتی  تشكيل شركت 
طرحهای  مديريت  دار  عهده  دولتی  كاماًل  صورت  به 
مربوطه گردد. اين در حالی بود كه در سياستهای كلی 
 1377/10/23 مورخ  مصوب  انرژی  بخش  در  نظام 
در  و  تهيه  نظام  مصلحت  تشخيص  مجمع  توسط  كه 
تاريخ 1379/11/03 به تأييد مقام معظم رهبری رسيده 
از  بند   2 است ،  ابالغ گرديده  و طی شماره 76230/1 
دارد.  اشاره  تجديدپذير  انرژی هاي  موضوع  به  بند   11
)سانا(  ايران  نو  انرژيهای  سازمان  سهامی  شركت  لذا 

درباره سازمان انرژي هاي نو ایران
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در راستای ساخت 
توربین ملی بادی 

دولت ابتدا سند 
راهبرد ملی و نقشه 
راه توسعه صنعت 

باد را در ایران 
تدوین نموده و 
با توجه به این 

نقشه راه به تولید 
توربین هاي مگاواتی 
رسیده است که در 

این راستا طراحی و 
ساخت توربین هاي 

2.5 مگاواتی توسط 
بخش خصوصی 
صورت گرفته و 

اولین مزرعه بادی 
مگاواتی در قزوین 

به ظرفیت 20 
مگاوات راه اندازی 

شده است
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 1379/01/30 مورخ   161299 ثبت  شماره  به 
2732/ت28288هـ  شماره  مصوبه  بموجب  و 
هيات محترم وزيران مورخ 1382/02/02 )مبنی 
بر تصويب اساسنامه شركت( ، با هدف توسعه 
كاربرد انرژی هاي حاصل از منابع تجديدپذير ، 
به صورت صد درصد دولتی درآمد و تا آخر 
سال 81 به عنوان مدير پروژه طرح های معاونت 
امور انرژی مسئوليت انجام تحقيقات و توسعه ، 
طراحی و مشاوره ساخت و اجراء سيستم هاي 
انر ژی تجديدپذير را بعهده گرفت و از سال 82 
خود مستقيماً مجری طرحها گرديد. الزم بذكر 
است كه نهادهايی همچون سازمان انرژی اتمی ، 
وزارت جهاد كشاورزی و سازمان بهينه سازی 
مصرف سوخت نيز در اين زمينه فعاليت هايی 
بهره  بهينه و  استفاده  به منظور  اند كه  را داشته 
برداری موثر از انرژی هاي تجديدپذير، مجلس 
شورای اسالمی در بند )ش( تبصره 12 قانون 
بودجه سال 83 دولت را موظف به تمركز كليه 
فعاليتهای مربوط به انرژی ها نو در يك دستگاه 
اجرايی ظرف مدت سه ماه از تصويب قانون 
عالی  شورای  راستا  اين  در  و  گردانيد  مذكور 

مورخ   1901/178607 شماره  مصوبه  اداری 
1383/09/28 را كه مبنی بر تمركز انجام كليه 
به  مربوط  قانونی  فعاليت هاي  و  ماموريت ها 
انرژی هاي تجديدپذير در وزارت نيرو مي باشد 
را ابالغ و كليه منابع و اقدامات انجام شده در 
اين خصوص را به سانا منتقل نمود در اواسط 
سال 1385 با تغيير ساختاری در وزارت نيرو 
دفتر  انرژی،عمال  و  برق  معاونت  ايجاد  و 
انرژی هاي نو حوزه ستادی وزارت نيرو در اين 
سازمان ادغام و همكاران و پروژه هاي مربوطه 
ابتدای  از  همچنين  گرديد.  منتقل  سانا  به  نيز 
تجديدپذير  انرژی هاي  پروژه  تنها  سال 1386 
كه در خارج از مجموعه سانا )پروژه نيروگاه 
مي شد  انجام  توانير(  شركت  بينالود-در  بادی 
آفرينی هايي  نقش  نهايت  در  و  منتقل  سانا  به 
كه ساير بازيگران در اين عرصه نظير وزارت 
جهاد كشاورزی ،وزارت نفت و شركت توانير و 
حوزه ستادی وزارت نيرو( عهده دار بودند به 
سانا منتقل شده و... اين سازمان تنها متولی امر 
توسعه انرژی هاي تجديدپذير در كشور گرديد.

از  دالر  ميليارد   22 كشور  شده،  گفته  سال  هشت 
واردات گازوئيل می كاست )و يا گازوئيل مصرف 
نشده در نيروگاه ها را صادر می كرد( و همين مبلغ 
را صرف احداث نيروگاه های بادی می نمود نه تنها 
ظرفيت صادرات خالص نفت كشور در سطح سال 
باقيمانده عمر همين  در  بلكه  می شد  1383 حفظ 

ميزان نيروگاه های بادی – پانزده سال- 70 ميليارد 
نفت، صرفه جويی  امروز  قيمت های  به  ديگر  دالر 
داشته  باشد. نفت می توانست  افزايش صادرات  يا 
از اين رو به نظر مي رسد توسعه نيروگاه هاي بادی 
در كشور مي تواند يك اقدام استراتژيك محسوب 
رتبه  ما  كشور  اينكه  به  توجه  با  مضافا  مي شود. 
نخسِت مجموع ذخاير نفت و گاز را به طور مستقيم 
بهبود  و  بدون شك حفظ  داراست.  غيرمستقيم  و 
تجديدپذير  منابع  بكارگيری  طريق  از  جايگاه  اين 
و كاربرد سوخت هاي فسيلی در كاربردهايی بجز 
افزوده  ارزش  دارای  كه  برق  توليد  و  سوزاندن 
باالتری مي باشند وظيفه نسل سياستگذاران كشور 

است.
:وضعیتسرمایهگذاریبخشخصوصی
احداث دست در یا شده احداث پروژههاي و

توسطاینبخشبهچهصورتیاست؟
پايان آذر ماه 93 در حدود 12442 مگاوات  تا 
مجوز اوليه برای مطالعه امكان سنجی نيروگاه هاي 
تجديدپذير صادر شده است كه از اين ميان تقريبًا 
 1602 است،  رسيده  بهره برداری  به  مگاوات   43
مگاوات دارای قرارداد خريد برق مي باشد )شامل 
دو نوع قرارداد بيع متقابل 972 مگاوات و قرارداد 
ماده 133 يا خريد نقدی 630 مگاوات(. همچنين 
118 مگاوات دارای پروانه احداث و 3578 مگاوات 
تقريبًا  می باشند.  احداث  اوليه  نامه  موافقت  دارای 
سنجی  امكان  مطالعه  دست  در  نيز  مگاوات   927
است و اما حدود 6172 مگاوات از اين مجوزها به 

علت عدم پيگيری متقاضيان و انقضای مهلت مقرر 
فرصت هاي  بلوكه شدن  از  پيشگيری  منظور  به  و 
ابطال  متقاضيان،  ساير  استفاده  و  سرمايه گذاری 

گرديده است:
:تمهیداتدولتبرایساختتوربینملی

انرژیبادیچیست؟
در راستای ساخت توربين ملی بادی دولت ابتدا 
سند راهبرد ملی و نقشه راه توسعه صنعت باد را 
در ايران تدوين نموده و با توجه به اين نقشه راه به 
توليد توربين هاي مگاواتی رسيده است كه در اين 
توربين هاي 2.5 مگاواتی  راستا طراحی و ساخت 
اولين  و  گرفته  صورت  خصوصی  بخش  توسط 
 20 ظرفيت  به  قزوين  در  مگاواتی  بادی  مزرعه 

مگاوات راه اندازی شده است. 

:آیندهسرمایهگذاریاحداثنیروگاهبادی
فکر آیا ميکنید؟ ارزیابی چگونه را ایران در
ميکنیدسرمایهگذاراندرآیندهبهسرمایهگذاری
داد نشانخواهند بیشتری رغبت بخش این در

یاکمتر؟
مناسب و شجاعانه،  اقدامات  اين گونه  به رغم 
در  سرمايه گذاران  روی  پيش  مشكالتی  همچنان 
تامين مالی و ارائه تسهيالت به آنها وجود دارد كه 
با توجه به تسهيالتی كه دولت برای ورود بخش 
كه  اميدواريم  داده  قرار  حوزه  اين  در  خصوصی 
گيری  رشد چشم  با  بخش  اين  در  سرمايه گذاری 

روبرو باشد.
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:تاریخچهاستفادهازانرژیبادبرایتولید
برقبهچهدورانیبرميگردد؟

مربوط  باد  انرژی  از  شده  شناخته  استفاده  اولين 
به كاربرد در قايق هاي بادی است و اين تكنولوژی 
نقش بسيار مهمی در توسعه آسياب هاي بادی داشته 
است. شخصی به نام چارلز اف. براش در سال 1888 
ميالدی آسياب بادی بزرگی را با قابليت توليد برق در 
كليولند اوهايو اختراع نمود. اين آسياب بادی ظرفيتی 
12 كيلوواتی داشت. از اين زمان بود كه نام توربينهای 

بادی جايگزين آسياب هاي بادی شدند.
:تاریخچهتولیدبرقبااستفادهازانرژی

بادیدرایرانبهچهزمانیبرميگردد؟
اولين آسيابهای بادی برای آسياب كردن غالت و 
پمپاژ آب به كار گرفته شده بودند و قديمی ترين مدل 
طراحی شده آن از نوع محور عمودی بوده كه در طی 
سالهای 900-500 ميالدی در ايران توسعه يافته است. 

نخستين مستندات مربوط به طراحی اين آسياب هاي 
بادی نيز مربوط به ايرانيان مي باشد. اولين تجربه ايران 
بر  مدرن  بادی  توربين هاي  از  استفاده  و  نصب  در 
مي گردد به سال 1373) 1994 ميالدی( كه كشورمان 
همگام با پيشرفت جهانی با نصب دو توربين بادی 
550 كيلوواتی در سايت منجيل و رودبار به باشگاه 
كشورهای صاحب فناوری توليد برق از جريان باد 

پيوست. 
:مزایایاستفادهازانرژیبادچیست؟

زمره  در  ايران  اگرچه  محيطی  زيست  منظر  از 
كشورهايي كه متعهد به كاهش انتشار گازهاي آالينده 
و گلخانه اي هستند، محسوب نمي شود ولي از هم 
اكنون براساس سياست هاي مصوب، خود را متعهد 
زيست  ومحيط  اتمسفر  زمين،  كره  از  حفاظت  به 
مي داند و توليد انرژي از منابع تجديدپذير از جمله 
انرژي بادي را مورد تاكيد قرار مي دهد. به طور كلي با 

جايگزيني هر يك درصد از انرژي برق بادي با انرژي 
برق توليدي از نيروگاه هاي سوخت فسيلي مي توان 
حدود سه درصد از انتشار گازهاي گلخانه اي كاست. 
در عين حال صيانت از منابع فسيلی نظير نفت و گاز 
و ايجاد اشتغال هم از مواردی است كه برای هيچ كس 

پوشيده نيست.
کدامند؟ بادی توربینهاي انواع :
متداول ظرفیتهاي و مختلف تکنولوژیهاي

چیست؟
توربين  برای  مختلفی  طراحی هاي  اگرچه 
دو  به  عمده  طور  به  ولی  مي باشد  موجود  بادی 
تقسيم  محور چرخش  اساس جهت  بر  كلی  دسته 
 Horizontal Axis افقی  محور  مي شوند:  بندی 
آن  رايج  نوع  كه   Wind Turbines(HAWTS)
 Vertical Axis Wind عمودی  محور  و  مي باشد 

.Turbines(VAWTS)
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از منظر زیست 
محیطی اگرچه ایران 
در زمره کشورهایي 
که متعهد به کاهش 
انتشار گازهاي 
آالینده و گلخانه اي 
هستند، محسوب 
نمي شود ولي از 
هم اکنون براساس 
سیاست هاي مصوب، 
خود را متعهد به 
حفاظت از کره زمین، 
اتمسفر ومحیط 
زیست مي داند 
و تولید انرژي از 
منابع تجدیدپذیر از 
جمله انرژي بادي 
را مورد تاکید قرار 
مي دهد. به طور کلي 
با جایگزیني هر 
یک درصد از انرژي 
برق بادي با انرژي 
برق تولیدي از 
نیروگاه هاي سوخت 
فسیلي مي توان 
حدود سه درصد 
از انتشار گازهاي 
گلخانه اي کاست

محمد تقي رمضانی در گفتگو با با فراب برای پنج سال آینده خبر داد

چهار هزار مگاوات بازار بادی براي بخش خصوصي
»در وزارت نیرو، نصب پنج هزار مگاوات نیروگاه تجديدپذير در قانون 
برنامه پنجم توسعه هدفگذاري شده است که از اين میزان 4500 مگاوات آن 
براي توسعه باد در نظر گرفته شده است، مي توان گفت در پنج سال آينده 
قريب به چهار هزار مگاوات بازار براي توسعه بخش خصوصي وجود خواهد 
داشت.  سیاست کالن کشور ما در چشم انداز برنامه هاي آتي در افزايش 
نقش بخش هاي غیر دولتي استوار شده است که از جمله فوايد و مزاياي 
آن کاستن از حجم و فعالیت هاي تصدي گري دولت است. با فعال شدن بخش 
خصوصي در عرصه احداث نیروگاه هاي بادي که جذابیت هاي فراواني براي 
بخش خصوصي دارد، توان مالي، فني و مديريتي کشور افزايش مي يابد و 

با شروع پروژه ها و فعالیت هاي جديد عمال بخش خصوصي به کمک بخش 
دولتي آمده و کل کشور از اين مشارکت سود خواهد برد.«؛  اينها را محمد تقي 
رمضانی معاون فنی شرکت سانا مي گويد؛ شرکتی که تمرکز فعالیت هايش را 
بر انرژی هاي تجديدپذير قرار داده و در اين حوزه با جديت به فعالیت مشغول 
است تا به تواند به هدف نهايی اش که »تبديل شدن به متولی منحصر به فرد 
انرژی هاي تجديدپذير در کشور و سرآمد سازمان هاي مشابه در منطقه 
در حوزه ماموريت تعیین شده است، جامه عمل بپوشاند. در گفتگوی زير 
جنبه هاي فنی و عملیاتی نیروگاه هاي تجديدپذير با نگاهی به پیشینه اين 

نوع انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است...
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ظرفيت توربين هاي بادی بر اساس توليد كنندگان 
مختلف بسيار متنوع مي باشد ولی مي توان اين گونه 
عنوان نمود كه در حال حاضر بيشتر از توربين هاي 
مگاواتی با ظرفيت هاي باالتر از يك مگاوات تا 3.3 در 

سراسر جهان استفاده مي شود.
:پتانسیلانرژیبادیدرایرانچگونهاست؟

كشور ايران با تنوع آب و هوايي زيادي روبروست. 
براي اينكه بتوان از منابع باد موجود جهت توليد برق 
در  اعتماد  قابل  باد  اطالعات  وجود  نمود،  استفاده 
خصوص پتانسيل باد منطقۀ مورد نظر جهت احداث 

نيروگاه بادي ضروري است.
بستر  بادخيز،  مناطق  به وجود  توجه  با  ايران  در 
مناسبی جهت گسترش بهره برداری از توربين هاي 
بادی فراهم مي باشد. يكی از مهمترين پروژه هاي انجام 
شده در زمينه انرژی بادی تهيه اطلس بادی كشور بوده 
است كه پروژه مذكور در سازمان انرژيهای نو ايران 
صورت گرفته و به عنوان يكی از پروژه هاي ملی در 

صنعت انرژی باد محسوب مي گردد.
طبق اطلس بادی تهيه شده و بر اساس اطالعات 
مختلف  مناطق  در  بادسنجی  ايستگاه ها  از  دريافتی 
كشور، ميزان ظرفيت اسمی سايتها در حدود 60000 
مگاوات مي باشد.هم اكنون بيش از 15000 مگاوات 
پتانسيل اقتصادی و بيش از 40000 مگاوات پتانسيل 
فنی در كشور شناسايی شده است،كه اين ميزان مويد 
پتانسيل قابل توجه كشور در زمينه احداث نيروگاه هاي 
در  سرمايه گذاری  بودن  اقتصادی  همچنين  و  بادی 

صنعت انرژی بادی مي باشد. 
:محدودیتهاياستفادهازانرژیبادبرای
و ایران در محدودیتها آیا برقچیست؟ تولید

جهانبایکدیگرمتفاوتهستند؟
از محدوديتهای استفاده از انرژی بادی برای توليد 
برق مي توان به اين موارد اشاره نمود: زمانی كه باد نمی 
وزد برقی توليد نمی شود بنابراين نمی توان به عنوان 
يك منبع قابل اعتماد به آن نگريست، سرمايه گذاری 
نيروگاه هاي  توسعه  محدوديت  بزرگترين  باال  اوليه 
بادی است و در عين حال كسب تكنولوژی بومی يكی 
از چالشهای اصلی كشورمان بوده كه به ياری خداوند 

گامهای بلندی در اين راستا برداشته شده است.
:پیشرفتهايایراندرزمینهطراحی،ساخت
ونصبتوربینهايبادیچگونهاست؟ایرانازاین

منظرهماکنوندرچهجایگاهیقراردارد؟
قطعات  توليد  و  ساخت  فنی  دانش  به  دستيابی 
توليد  سهم  رساندن  و  كيلووات  بادی 660  توربين 
داخل اين قطعات از 20درصد به حدود 90درصد ، 
علی رغم تحريم ها ساخت داخل و بومی شده اند. 
به اين ترتيب دستيابی به دانش فنی طراحی و ساخت 
كليه اجزا و قطعات توربين بادی سايز مذكور و قرار 
اين  دارای  كشورهای  معدود  بين  در  ايران  گرفتن 
فناوری در دنيا محقق شده و نمونه هايي از اين نوع 

توربين ها به كشورهای همسايه صادر گرديده است.

 دستيابی به دانش فنی و توانايی طراحی توربين 
بادی مگاواتی به طوری كه طراحی و ساخت توربين 
2.5 مگاواتی ملی صورت گرفته و اولين نيروگاه بادی 
مگاواتی در قزوين به ظرفيت 20 مگاوات راه اندازی 

گرديده است.
:ظرفیتاحداثشدهودردستاحداث
نیروگاههايبادیدرکشورکدامند؟لطفابهتفکیک

اعالمفرمائید.
نصب و راه اندازي دو نيروگاه بادي با ظرفيت راه 
اندازی شده بيش از 128 مگاوات در منجيل و بينالود 
با توليد بيش از 300 ميليون كيلووات ساعت انرژی 
الكتريكی در سال. ايجاد چندين نيروگاه بادی نمونه 
فرهنگ  منظور  به  در سطح كشور  بادخيز  نقاط  در 
سازی و ترويج كاربرد نيروگاه هاي بادی كه عبارتند 
از نيروگاه هاي بادی زابل، باباكوهی شيراز، ماهشهر، 
كيلووات  به ظرفيت 660  اصفهان، سرعين هركدام 
و نيروگاه بادی عون بن علی تبريز با ظرفيت 1980 
كيلووات با 3 توربين 660 كيلوواتی. و نيروگاه هاي 
1.5 مگاواتی و 2.5 مگاواتی خواف خراسان رضوی 

توسط بخش خصوصی راه اندازی شده است.
با  بادی  مزرعه  اولين  كه  است  ذكر  به  الزم 
توربين هاي 2.5 مگاواتی در قزوين توسط گروه مپنا 

به ظرفيت 20 مگاوات راه اندازی گرديد.
:چشماندازاستفادهازانرژیبادیدرایران

چگونهاست؟
در وزارت نيرو، نصب پنج هزار مگاوات نيروگاه 
تجديدپذير در قانون برنامه پنجم توسعه هدفگذاري 
شده است كه از اين ميزان 4500 مگاوات آن براي 
توسعه باد در نظر گرفته شده است، مي توان گفت در 
پنج سال آينده قريب به چهار هزار مگاوات بازار براي 

توسعه بخش خصوصي وجود خواهد داشت. 
سياست كالن كشور ما در چشم انداز برنامه هاي 
آتي در افزايش نقش بخش هاي غير دولتي استوار شده 
است كه از جمله فوايد و مزاياي آن كاستن از حجم 
و فعاليت هاي تصدي گري دولت است. با فعال شدن 
بخش خصوصي در عرصه احداث نيروگاه هاي بادي 
كه جذابيت هاي فراواني براي بخش خصوصي دارد، 
توان مالي، فني و مديريتي كشور افزايش مي يابد و 
با شروع پروژه ها و فعاليت هاي جديد عمال بخش 
خصوصي به كمك بخش دولتي آمده و كل كشور 
از اين مشاركت سود خواهد برد. همچنين بايد توجه 
داشت كه نيروگاه هاي بادي به سرمايه اوليه بااليي نياز 
دارند بنابراين تامين سرمايه اوليه در اين طرح ها از 
مشكالت اجرايي آن هاست. لذا با افزايش رقم خريد 
تضمينی برق تجديدپذير از نيروگاه هاي انرژی های 
نو و پاک كه معادل 4627 ريال بر كيلووات ساعت 
مي باشد كمك شايانی به سرمايه گذاران شده است. 
اين قراردادها برای يك دوره 5 ساله منعقد مي شود 
كه پس از اين دوره نيز برق نيروگاه هاي مربوطه در 
قالب قرارداد دو جانبه يا بورس انرژی و يا بازار برق 

به صورت بلند مدت قابل خريد خواهد بود. بازار 
نيروگاه هاي بادي در ايران رو به شكوفايي است و 
دراز  در  را  آينده خوبي  مي تواند  بازار  اين  به  ورود 
مدت براي سرمايه گذاران تضمين كند. بنابراين اگر 
به ايران به صورت پايگاهي براي توليد تجهيزات و 
تامين نيروي انساني متخصص نگريسته شود بازارهاي 

كشورهاي منطقه مي توانند مورد توجه قرار گيرند. 
:کشورهایپیشرودرصنعتانرژیبادی
زیر درباره کمی لطفا هستند؟ کشورها کدام

ساختهایاینکشورهایپیشروتوضیحدهید؟
و  توليدات  بازارها،  اغلب   2013 سال  در 
توسعه  حال  در  كشورهای  در  سرمايه گذاری ها 
گسترش يافت و اين امر نشانده دهنده اين مطلب 
است كه انرژی هاي تجديدپذير ديگر تنها به تعداد 
انگشت شماری از كشورها تعلق ندارند. با حمايت از 
ادامه روند پيشرفت هاي فن آوری ها، كاهش قيمتها و 
نوآوری در تامين منابع مالی و با در نظر گرفتن تمامی 
سياستهای حمايتی، انرژی هاي تجديدپذير در محدوده 
جهان،  سراسر  در  كنندگان  مصرف  از  تری  وسيع 
به صرفه خواهد شد. در كشورهای زيادی،  مقرون 
انرژی هاي تجديدپذير به عنوان منبع حياتی و ضروری 
تامين تقاضای انرژی حال و آينده تلقی گرديده است و 
تعداد آنها رو به افزايش مي باشد. حوزه برق با ظرفيت 
جهانی بالغ بر 1560 گيگاوات كه 8درصد بيش از سال 
2012 بوده است، مهمترين نرخ رشد را داشته است. 
انرژی برق آبی 4درصد افزايش داشته و ظرفيت خود 
را به 1000 گيگاوات رسانيده است و ساير انرژی هاي 
تجديدپذير در مجموع رشدی نزديك به 17درصد 
داشته اند كه ظرفيتی بيش از 560 گيگاوات را نشان 
گذشته  سال   5 طول  در  متوسط  طور  به  مي دهد. 
ظرفيت جهانی سيستم هاي فتوولتائيك ساالنه به طور 
متوسط تقريبا 55درصد رشد داشته است. انرژی بادی 
در همين مدت مشابه بيشترين ظرفيت اضافه شده را به 
خود اختصاص داده است. در سال 2013 انرژی هاي 
تجديدپذير بيش از 56 درصد از ظرفيت جهانی اضافه 
شده را به خود اختصاص داده و به مراتب باالتر از 

سهم ظرفيت اضافه شده در چندين كشور مي باشد.
در طول چند سال گذشته، هزينه هاي تراز شده برق 
توليدی از انرژی بادی در خشكی و بويژه فتوولتائيك 
از  نتيجه تعداد بيشتری  يافتند. در  به شدت كاهش 
مالی  حمايت  بدون  خورشيدی  و  بادی  پروژه هاي 
دولت ها ساخته شدند. در سرتاسر جهان، مشتريان 
از  گيری  بهره  سمت  به  بزرگ  صنايع  و  تجاری 
اند تا هزينه هاي انرژی  انرژی هاي تجديدپذير رفته 
را كاهش داده و قابليت اطمينان منبع انرژی خود را 
از 35  بيش  سال 2013  در  باشند.  داده  افزايش  نيز 
گيگاوات به ظرفيت بادی در سراسر جهان افزوده شده 
و مجموع آن به 318 گيگاوات رسيده است. پنج كشور 
پيشرو در زمينه مجموع ظرفيت نصب شده در جهان 

عبارتند از چين، آمريكا، آلمان، اسپانيا و هند.

در ایران با توجه به 
وجود مناطق بادخیز، 

بستر مناسبی 
جهت گسترش 
بهره برداری از 

توربین هاي بادی 
فراهم مي باشد. 

یکی از مهمترین 
پروژه هاي انجام 

شده در زمینه انرژی 
بادی تهیه اطلس 
بادی کشور بوده 

است که پروژه 
مذکور در سازمان 
انرژیهای نو ایران 

صورت گرفته و 
به عنوان یکی از 

پروژه هاي ملی در 
صنعت انرژی باد 
محسوب مي گردد
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استفاده از انرژي باد براي نخستين بار توسط ايرانيان با ساخت آسياب هاي 
بادي در 200 سال پيش ار ميالد مسيح صورت گرفت. ايده استفاده از اين 
آسياب هاي بادي در قرون 12 و 13 به اروپا و سپس به آمريكا انتقال يافت 
و سالها آنجا مورد استفاده قرار گرفت. نمونه اين آسياب ها هنوز در مناطق 
خواف )استان خراسان رضوي( و نهبندان )استان خراسان جنوبي( وجود دارد 
كه در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرند. )شكل 1( در بسياري از مراجع 
آمده است كه در استان هاي شرقي ايران براي باال كشيدن آب از چاه و آسياب 
كردن غالت از آسياب هاي بادي استفاده مي شده است. مشاهدات و تحقيقات 
نشان مي دهد كه در تابستان و گاهي در ماه هاي پاييز در اغلب نواحي خشك 
و بي آب ايران كه احتياج به آب بيشتر مي باشد ، شدت وزش باد عامل مهمي 
در به كارگيري انرژي باد بوده است. تاقبل از سال 1319 در منطقه باد خيز 

منجيل ، از انرژي باد براي پمپاژ آب و روشنايي استفاده مي شده است.
 

تاریخچه ساخت توربین باد
باتري بود كه  با كاربرد توليد برق ، يك ماشين شارژ  باد  نخستين توربين 

در سال 1887 توسط يك مهندس اسكاتلندي به نام جيمز بالث ساخته شد. 
نخستين  براش  فرانسيس  چارلز  نام  يه  آمريكايي  مخترع  يك  بعد  چندماه 
توربين باد خودكار براي توليد برق را دركليولند اوهايو ساخت. در دهه 1930 
توربين هاي بادي كوچك براي توليد برق در مزارع آمريكا ، كه هنوز سامانه 
سراسري توزيع برق راه اندازي نشده بود بسيار متداول بود. سرانجام در پاييز 

1941 ، نخستين توربين باد در كالس مگاوات در ورمونت راه اندازي گرديد.

توربین بادی در ایران 
در سال 2004 ميالدي تنها 25 مگاوات از 33000 مگاوات برق توليد شده 
در ايران با استفاده از انرژي باد توليد شده بود. در سال 2006 ميالدي سهم 
برق توليد شده در ايران با استفاده از انرژي بادي 45 مگاوات بود )رتبه سي ام 
دنيا( كه نسبت به سال 2005 رشد چهل درصدي را نشان مي داد. درسال 2008 
نيروگاه منجيل در استان گيالن )شكل 2( و بينالود در استان خراسان رضوي 
ظرفيت توليد 82 مگاوات برق را داشته اند كه اين ظرفيت در سال 2009 به 

حدود 130 مگاوات ساعت رسيده است.

فراب و نیروگاه بادي 

شکل1

شکل2-نیروگاهمنجیل
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استفاده از انرژي باد 
براي نخستین بار 
توسط ایرانیان با 
ساخت آسیاب هاي 
بادي در 200 سال 
پیش ار میالد مسیح 

صورت گرفت. ایده 
استفاده از این 
آسیاب هاي بادي 
در قرون 12 و 13 
به اروپا و سپس به 
آمریکا انتقال یافت 
و سالها آنجا مورد 
استفاده قرار گرفت. 
نمونه این آسیاب ها 
هنوز در مناطق خواف 
)استان خراسان 
رضوي( و نهبندان 
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جنوبي( وجود دارد 
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مورد استفاده قرار 
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فراب و سرمایه گذاري در زمینه نیروگاه هاي بادي 
امكان سنجي احداث  اوايل سال 1388 بررسي نحوه سرمايه گذاري و  از 
نيروگاه بادي در شركت فراب آغاز گرديد. در جمع بندي هاي اوليه با توجه 

به مزاياي احداث اين نيروگاه ها از جمله :
در  جويي  صرفه  و  درطبيعت  پذيرموجود  تجديد  انرژي  از  استفاده   -

هزينه هاي سوخت فسيلي 
- حمايت وزارت نيرو از گسترش نيروگاه هاي برق تجديد پذير و انعقاد 

قرارداد خريد تضميني برق با شرايط مناسب
براي  نشاط آور  محيط  ايجاد  و  زيست  محيط  آلودگي  كاهش  به  كمك   -

زندگي
- قطع وابستگي توليد برق به مسائل سياسي دنيا ازجمله تغيير قيمت نفت
- پايين بودن هزينه هاي جاري نيروگاههاي بادي در مقايسه با نيروگاه هاي  فسيلي 

- امكان نصب سريع هر دستگاه توربين بادي و بهره برداري در مدت زمان 
كوتاه

- كمك به اشتغال بيشتر داخل كشور و راه گشايي براي فرصتهاي مطالعاتي 
و پژوهشي

مصارف  براي  بادي  توربين هاي  اطراف  زمين هاي  از  استفاده  امكان   -
كشاورزي و دامداري 

زمينه  در  سرمايه گذاري  مگاوات   400 تا   300 حدود  شد  اين  بر  تصميم 
اين  گيرد.  قرار  مطالعه  بررسي و  مورد  بادخيز كشور  نقاط  در  بادي  نيروگاه 

مطالعات در مراحل اوليه شامل فعاليت هاي ذيل بود:
-  انتخاب مناطق بادخيز با توجه به اطلس باد كشور

به داده هاي  با توجه  باد منطقه  ارزيابي اطالعات  - بررسي كلي سايت و 
ايستگاه هاي باد سنجي 

- طراحي چيدمان توربين ها در مزرعه بادي
- تخمين انرژي قابل استحصال نيروگاه 

-  تخمين هزينه ها و مطالعات و محاسبات اقتصادي
- مطالعات اتصال به شبكه 

-  جمع بندي اطالعات جهت انتخاب نهايي سايت و توربين باد مناسب 
خراسان  بينالود  و  قزوين  تاكستان  سمنان ،  حداده  جمله  از  مناطقي  نهايتا  و 
انتخاب  عرصه  اين  در  فراب  شركت  سرمايه گذاري  اولويت هاي  عنوان  به 
گرديدند. پس از دريافت مجوزات اوليه سرمايه گذاري از سازمان انرژي هاي 
چهار  در  سرمايه گذاري  پروژه هاي  معاونت  فعاليت هاي  مجموعه  ايران  نو 

محور اصلي به صورت موازي پيگيري گرديد:
-  تامين مالي احداث اين پروژه هاي از طريق وام صندوق توسعه ملي و 

يا فاينانس 
-  عقد قرارداد تامين تجهيزات و احداث نيروگاه

- تحصيل اراضي مورد نياز هر پروژه 

- اخذ مجوزات تكميلي و عقد قرارداد خريدتضميني برق با شركت توانير
در ادامه با حذف گزينه احداث نيروگاه در منطقه حداده سمنان ، نيروگاه هاي  
با ظرفيت 100 مگاوات و  بينالود هريك  نيروگاه  تاكستان 1 و 2  همچنين 
در  فراب  شركت  سرمايه گذاري  پروژه هاي  بعنوان  مگاوات   300 درمجموع 

زمينه نيروگاه هاي بادي معرفي و ثبت گرديد. 

 

 

با انتخاب سايتهاي مورد نظر فعاليت هاي فراب در محورهاي اصلي پروژه 
بصورت همزمان آغاز گرديد كه اهم پيشرفتهاي حاصله در زمينه هاي  مختلف 

عبارتند از:
از  استفاده  در خصوص  چيني  با شركت هاي  اوليه  توافقات  و  مذاكره   .1

تسهيالت فاينانس 
تامين  خصوص  در  هندي  و  چيني  اي ،  كره  شركت هاي  با  مذاكرات   .2

تجهيزات و عقد قرارداد احداث به صورت مشاركت با فراب 
3. عقد قرارداد تحصيل اراضي در مناطق تاكستان و بينالود 

مطالعات  تاييديه  همچنين  سايت ها  كليه  زيست  محيط  مجوزات  اخذ   .4
اتصال به شبكه 

5. انتخاب نوع و برند توربين هاي احداثي در نيروگاه ها 
به  تاكستان 1 و 2  نيروگاه هاي  باد سنجي  6. ساخت و احداث دكل هاي 

منظور تدقيق اطالعات باد سنجي و متعاقبا طراحي توربين ها 
همانگونه كه مشخص است اصلي ترين چالش احداث اين پروژه ها همچون ساير 
پروژه هاي سرمايه گذاري تامين مالي پروژه مي باشد كه جديت توسط همكاران اين 
معاونت بطور موازي با ساير فعاليت هاي احداث  در حال پيگيري و اقدام مي باشد. 
شركت فراب با رسالت عظيم خود در زمينه طرح هاي زيربنايي انرژي فعاليت خود 
را همچون گذشته تنها محدود به احداث اين نيروگاه ها ننموده است و با مذاكرات 
جدي با مشاوران اروپايي و با استفاده از تجربيات گرانقدر همكاران مهندسي  در 
حال بررسي  امكان طراحي توربين 3 مگاواتي و ساخت داخل نمودن يك نمونه 
توربين 2.5 مگاواتي مي باشد كه اميد است در سايه حمايت هاي هميشگي مديريت 

شركت شاهد موفقيت هاي روزافزون شركت در اين زمينه نيز باشيم.
*مدیرمهندسيونظارتبرپروژههايسرمایهگذاري

جمع بندي اطالعات 
جهت انتخاب نهایي 

سایت و توربین 
باد مناسب و نهایتا 

مناطقي از جمله 

حداده سمنان ، 
تاکستان قزوین و 
بینالود خراسان به 
عنوان اولویتهاي 

سرمایه گذاري 
شرکت فراب در 

این عرصه انتخاب 
گردیدند. پس از 
دریافت مجوزات 

اولیه سرمایه گذاري 
از سازمان 

انرژي هاي نو ایران 
مجموعه فعالیت هاي 

معاونت پروژه هاي 
سرمایه گذاري در 
چهار محور اصلي 
به صورت موازي 

پیگیري گردید
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به واسطه حرکت 
قطارها یا اتومبیل ها 
در داخل تونل ها 
جریان طبیعی از 
هوا ایجاد می گردد 
که اصطالحاً به آن 
اثر پیستونی گفته 
می شود. این اثر 
ارتباط مستقیمی با 
سطح مقطع قطار 
و تونل دارد. هرچه 
نسبت سطح مقطع 
تونل به سطح مقطع 
قطار کوچکتر باشد، 
اثر پیستونی و به 
تبع آن جریان هوای 
ایجاد شده بزرگتر 
خواهد بود
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1- رویكردهای طراحی سیستم تهویه تونل ها
يكی از ضروری ترين مسائل در تونل های قطار و مترو شهری يا بين شهری تأمين 
هوای سالم و كافی در شرايط كاری عادی و ازدحام تونل است. سيستم های تهويه با 

توجه به نحوه كاری آنها به دو دسته كلی تقسيم می گردند. 
1- سيستم های تهويه بر پايه تهويه طبيعی

2- سيستم های تهويه بر پايه تهويه مكانيكی

1-1- سیستم تهویه طبیعی
به واسطه حركت قطارها يا اتومبيل ها در داخل تونل ها جريان طبيعی از هوا ايجاد 
می گردد كه اصطالحاً به آن اثر پيستونی گفته می شود. اين اثر ارتباط مستقيمی با سطح 
مقطع قطار و تونل دارد. هرچه نسبت سطح مقطع تونل به سطح مقطع قطار كوچكتر 

باشد، اثر پيستونی و به تبع آن جريان هوای ايجاد شده بزرگتر خواهد بود.
سيستم های تهويه طبيعی از اين اثر پيستونی استفاده كرده و جريان هوای ايجاد 
ــده را به منظور تهويه تونل بكار می گيرند. اين روش تهويه برای تونل های تك  ش

مسيره نسبت به تونل های دو مسيره كاربرد بيشتری دارد.

1-2- سیستم تهویه مكانیكی
ــتفاده از ادوات  ــتم های تهويه مكانيكی جريان هوا در داخل تونل با اس در سيس
ــانتريفوژ، جت فن ها و ...( ايجاد می گردد. با  مكانيكی )فن های محوری، فن های س

توجه به جهت حركت هوا در داخل تونل، سيستم تهويه مكانيكی به سه نوع
1- تهويه كاماًل عرضی
2- تهويه نيمه عرضی

امکان سنجی تهویه نرمال تونل امام زاده محمد 
SES با استفاده از اثر پیستونی با

موقعیت  به  توجه  با  شهر جديد هشتگرد 
جغرافیايی و آب و هوايی می تواند بر ساماندهی 
جمعیتی و جلوگیری از گسترش بدون برنامه 
کالن شهر کرج و تهران بسیار موثر باشد. اما 
اين اهداف زمانی تحقق می يابد که تسهیالت 
شهروندان  ترغیب  برای  مناسبی  امکانات  و 
نسبت به اسکان در اين شهر جديد فراهم آيد. 
يکی از امکانات مهم و موثری که می توان به آن 
اشاره کرد، چگونگی دسترسی به سیستم حمل 
و نقل سريع ريلی )قطار سريع السیر(است، که 
جذابیت سکونت در اين شهر را افزايش می دهد.

خط ريلی کرج - هشتگرد برای کاهش مدت زمان 
سفر، هزينه و ترافیک آزاد راه کرج - قزوين در 
رفاه حال  ساعات صبحگاهی و عصر، جهت 
خصوص  به  هشتگرد  جديد  شهر  ساکنین 
شاغلین در شهر تهران که مجبور به رفت و آمد 
روزانه به پايتخت هستند، احداث می شود. اين 
خط ريلی به طول تقريبی 25 کیلومتر در امتداد 
مسیر تهران - کرج در غرب ايستگاه گلشهرادامه 
مي يابد. اين مسیر در شروع پس از گذر از زمین 
حريم  در  مسکونی  ساختمان های  و  زراعی 
شمالی اتوبان کرج - قزوين قرار می گیرد. در 

مسیر سه گالری به طول های 2630، 1795 و 
410 متر احداث شده است. 

گالری دوم در مسیر ريلی کرج - هشتگرد 
نامگذاری شده  امام زاده محمد  نام گالری  به 
است. طول اين گالری 2630 متر است. هدف 
مقاله حاضر بررسي طراحی سیستم تهويه 
اين گالری به گونه ای است که بتوان بیشترين 
استفاده را از تهويه طبیعی و اثر پیستونی، 
برد. بدين منظور نرم افزار SES برای تعیین 
میزان دبی جريان يافته در نتیجه اثر پیستونی 

قطار به کار رفته است.

وحید آقا کاشی*  
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به منظور استفاده 
از سیستم تهویه 

طبیعی بایستی 
تعیین کرد که میزان 

دبی جریان یافته 
ناشی از حرکت 

قطار در داخل 
تونل به چه میزان 

می باشد. در صورتی 
که این میزان دبی 

بزرگتر از دبی 

محاسبه شده مورد 
نیاز برای تهویه 

باشد، استفاده از 
تهویه طبیعی برای 
تهویه نرمال تونل 

امام زاده محمد 
امکان پذیر خواهد 

بود.
برای تعیین میزان 
دبی جریان یافته 

در داخل تونل ناشی 
از حرکت قطارها 

از شبیه سازی های 
 SES یک بعدی

کمک گرفته شده که 
نتایج آن در بخش 
بعدی ارائه می گردد
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3- تهويه طولی
تقسيم بندی می گردد.

ــتم تهويه، ابتدا بايد ميزان دبی مورد نياز تعيين شود. در  جهت انتخاب نوع سيس
ــرايطی كه  آالينده توليد نمی شود، ميزان دبی  تنها برای دفع بار حرارتی خواهد  ش
ــيدن به شرايط مطلوب  بود. در بخش بعدی ميزان بار توليدی و دبی الزم برای رس

محاسبه خواهد شد.

2- محاسبات بار شرایط نرمال
ــتگاهی وجود ندارد، لذا قطار در  ــا توجه به اينكه در تونل امام زاده محمد ايس ب
ــافرين از قطار خارج نمی شوند.  ــته و مس حالت عادی در داخل تونل توقف نداش
بنابراين الزامی نسبت به استفاده از سيستم تهويه مطبوع و ايجاد شرايط آسايش در 
تونل وجود ندارد. در اين موقعيت، شرايط طرح داخل به گونه ای تعريف می شود 
كه در عملكرد سيستم تهويه قطار و ساير تجهيزات برقی داخل تونل اختاللی ايجاد 
نكند. شرايط طرح داخل و خارج به طور خالصه در جدول )1( آورده شده است.

جدول)1(-شرایطالزمبرايطراحيدرخارجوداخلتونل

ــده در مراجع معتبر، برای شرايط  ــبه بار برودتي بر مبناي روابط ارائه ش محاس
ــده است. ميزان بار نهايی محاسبه  ــد و نتايج در جدول )2( ارائه ش نرمال انجام ش
 5849906 Btu/hr شده بر اساس اطالعات دريافتی و محاسبات اوليه در حدود

می باشد كه معادل MW 1.71 است و ميزان دبی مورد نياز در حالت تهويه نرمال 
برابر با 240 مترمكعب بر ثانيه (m3/sec) خواهد بود.

3- انتخاب نوع سیستم تهویه
با توجه به طول تونل امام زاده محمد و همچنين هزينه های تجهيزات و عمرانی 
پروژه، چهار طرح مختلف برای تهويه نرمال اين تونل پيشنهاد مي گردد. اين چهار 

طرح عبارتند از:
1- تهويه طبيعی

2- تهويه مكانيكی با رويكرد تهويه طولی
3- تهويه مكانيكی با رويكرد تهويه طولی همراه با يك ناحيه مكش ميانی )يك 

شفت ميانی(
ــه مكش ميانی )دو  ــرد تهويه طولی با دو ناحي ــه مكانيكی با رويك 4- تهوي

شفت ميانی(
ــتفاده از  ــی مورد نياز و طول تونل اس ــت با توجه به ميزان دب ــه ذكر اس الزم ب
سيستم های تهويه كاماًل عرضی يا نيمه عرضی به دليل هزينه های باالی عمرانی و 

تجهيزاتی مورد بررسی قرار نگرفت.
همچنين در اين مقاله به دليل گستردگی مطالب، تنها نتايج مربوط به تهويه طبيعی 

ارائه خواهد شد.
به منظور استفاده از سيستم تهويه طبيعی بايستی تعيين كرد كه ميزان دبی جريان 
يافته ناشی از حركت قطار در داخل تونل به چه ميزان می باشد. در صورتی كه اين 
ميزان دبی بزرگتر از دبی محاسبه شده مورد نياز برای تهويه باشد، استفاده از تهويه 

طبيعی برای تهويه نرمال تونل امام زاده محمد امكان پذير خواهد بود.
ــی از حركت قطارها از  ــرای تعيين ميزان دبی جريان يافته در داخل تونل ناش ب
شبيه سازی های يك بعدی SES كمك گرفته شده كه نتايج آن در بخش بعدی ارائه 

می گردد.

SES 4- نتایج شبیه سازی یك بعدی با
امكان استفاده از سيستم تهويه طبيعی برای تهويه تونل امام زاده محمد تحت سه 

شرايط مختلف بررسی می گردد كه عبارتند از:
• تونل بدون شفت ميانی
• تونل با يك شفت ميانی
• تونل با دو شفت ميانی

ــود. در حالت  ــرايط، دو حالت مختلف در نظر گرفته می ش برای هر يك از ش
اول قطاری كه وارد تونل می شود تا زمان خروج از تونل قطارِ ديگری را در مسير 
مخالف در تونل مشاهده نمی كند. در اين حالت در هر زمان در داخل تونل تنها يك 
ــيرهای مخالف بطور همزمان وارد  قطار وجود دارد. در حالت دوم قطارها در مس

تونل مي شوند.

4-1- نتایج شبیه سازی های اولیه
یك بعدی SES برای شرایط بدون شفت میانی

تغييرات دبی هوای جريان يافته ناشی از حركت قطارها برای حالت اول )حركت 

بيشينه دمای ميانگين مجاز
)oC( در تونل 

دماي حباب خشك هوا40
)oC( در تابستان 

34/4

بيشينه دمای تونل
)oC( در شرايط ازدحام 

دماي حباب تر هوا 45
)oC( در تابستان

17/77

رطوبت نسبی هوا
 در ساعت 15 در تابستان

 20/8
%

تغييرات روزانه دما
)oC( در تابستان 

5/55

مقدار)Btu/hr(بار

147080بار روشنايی تونل

4599495بار حركت با سرعت ثابت قطار

1049046بار سيستم تهويه قطار

54285ساير بارها

5849906مجموع

جدول)2(-بارهایحرارتیتولیدشده)شرایطنرمال(
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نتایج 
شبیه سازی های 
یک بعدی اولیه نشان 
داد که در حالت اول 
)حضور تنها یک 
قطار در تونل( میزان 
دبی هواي جریان 
یافته در تونل در 
 )sec/m3( حدود
217 می باشد. این 
دبی در حالت دوم 
)حضور هم زمان 
دو قطار در تونل( 
/m3( به کمتر از

sec( 17 تقلیل پیدا 

می کند. با مقایسه 
میزان دبی جریان 
یافته در داخل تونل با 
میزان دبی مورد نیاز 
می توان نتیجه گرفت 
که حتی در صورت 
حرکت یک قطار 
به تنهایی در داخل 
تونل، اثر پیستونی 
به اندازه ای نخواهد 
بود که دبی مورد نیاز 
حالت تهویه نرمال را 
برآورده کند
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يك قطار در تونل( و حالت دوم )حركت دو قطار در تونل در مسيرهاي مخالف( در 
داخل تونل بر حسب زمان، به ترتيب در شكل های )1( و )2( نشان داده شده است.

 

ــان داد كه در حالت اول )حضور تنها  نتايج شبيه سازی های يك بعدی اوليه نش
 )m3/sec( ــواي جريان يافته در تونل در حدود ــك قطار در تونل( ميزان دبی ه ي
217 می باشد. اين دبی در حالت دوم )حضور هم زمان دو قطار در تونل( به كمتر از 
)m3/sec( 17 تقليل پيدا می كند. با مقايسه ميزان دبی جريان يافته در داخل تونل با 
ميزان دبی مورد نياز می توان نتيجه گرفت كه حتی در صورت حركت يك قطار به 
تنهايی در داخل تونل، اثر پيستونی به اندازه ای نخواهد بود كه دبی مورد نياز حالت 
تهويه نرمال را برآورده كند. لذا استفاده از سيستم تهويه طبيعی در شرايط بدون شفت 

ميانی برای تهويه طبيعی تونل امام زاده محمد امكان پذير نيست.

4-2- نتایج شبیه سازی های اولیه یك بعدی
SES  برای شرایط یك شفت میانی

تغييرات دبی هوای جريان يافته ناشی از حركت قطارها برای حالت اول و حالت 
دوم برای دو ناحيه تونل غربی و تونل شرقی بر حسب زمان، به ترتيب در شكل های 

)3( و )4( نشان داده شده است.
 

 

ــان داد كه در حالت اول )حضور  ــازی های يك بعدی اوليه نش نتايج شبيه س
ــا يك قطار در تونل( ميزان دبی هواي جريان يافته در هر بخش تونل )قبل  تنه
ــد. در حالت دوم  ــفت( در حدود )m3/sec( 200 می باش ــفت، بعد از ش از ش
)حضور هم زمان دو قطار در تونل( ميزان دبی هوا تقريباً بين )m3/sec( 20 تا 
)m3/sec( 50می باشد. با مقايسه ميزان دبی هواي جريان يافته در داخل تونل 
در حالت اول با ميزان دبی مورد نياز )برای هر بخش)m3/sec( 120( می توان 
ــرايط وجود شفت ميانی  ــتونی قطار در حالت اول و ش نتيجه گرفت كه اثر پيس
برای تهويه تونل امام زاده محمد كافی خواهد بود. در حالت دوم با اينكه وجودِ 
ــتونی كمك كرده و تاثير قطارها در  ــفت ميانی تا حدودی به افزايش اثر پيس ش
مسيرهای مخالف را خنثی می كند، با اين وجود ميزان دبی جريان يافته به ميزان 

دبی مورد نياز سيستم تهويه نخواهد رسيد.
لذا می توان نتيجه گرفت، در صورتی كه زمان بندی حركت قطارها در داخل 
ــد كه تنها يك قطار در تونل وجود داشته باشد، استفاده از  تونل به گونه ای باش
سيستم تهويه طبيعی برای تهويه نرمال تونل امام زاده محمد با احداث يك شفت 

ميان تونلی، امكان پذير می باشد.

 SES 4-3- نتایج شبیه سازی های اولیه یك بعدی
برای شرایط دو عدد شفت میانی

تغييرات دبی هوای جريان يافته ناشی از حركت قطارها برای حالت اول و حالت 
دوم برای سه ناحيه تونل غربی، تونل ميانی و تونل شرقی بر حسب زمان، به ترتيب 

در شكل های )5(و )6( نشان داده شده است.
 

 

نتايج شبيه سازی های يك بعدی اوليه نشان داد كه در حالت اول ميزان دبی هواي 
جريان يافته در هر بخش تونل )تونل شرقی، تونل غربی و تونل ميانی( در حدود 
ــت دوم ميزان دبی هواي  ــد. در حال ــا )m3/sec( 200 می باش )m3/sec( 170 ت

شکل)1(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان
بدونشفتمیانی-حالتاول

شکل)4(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان– بایک
شفتمیانی-حالتدوم

شکل)5(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان-بادو
شفتمیانی-حالتاول

شکل)2(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان-بدون
شفتمیانی-حالتدوم

شکل)3(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان–بایک
شفتمیانی-حالتاول
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می توان نتیجه 
گرفت، در صورتی 

که زمان بندی حرکت 
قطارها در داخل 
تونل به گونه ای 

باشد که تنها 
یک قطار در تونل 

وجود داشته باشد، 
استفاده از سیستم 
تهویه طبیعی برای 
تهویه نرمال تونل 

امام زاده محمد 
امکان پذیر می باشد. 

در شرایطی که دو 
قطار در تونل وجود 
دارند نواحی شرقی 

و غربی تونل با 
استفاده از سیستم 
تهویه نرمال قابل 

تهویه می باشند اما 
ناحیه میانی تونل 

شاهد افزایش دما 
خواهد بود

مي
عل

ه 
قال

م

شکل)6(-تغییراتدبیهوایجریانیافتهدرتونلامامزادهمحمدبرحسبزمان-بادو
شفتمیانی-حالتدوم

ــد.  ــرقی و غربی تقريباً بين )m3/sec( 50 تا )m3/sec( 70 می باش تونل های ش
ــه ميزان دبی جريان يافته در داخل تونل در حالت اول با ميزان دبی مورد  با مقايس
نياز )برای هر بخش)m3/sec( 80( می توان نتيجه گرفت كه اثر پيستونی قطار در 
حالت اول و شرايط وجود شفت های ميانی برای تهويه تونل امام زاده محمد كافی 

خواهد بود.

ــدودی به افزايش اثر  ــفت های ميانی تا ح ــت دوم با اينكه وجودِ ش  در حال
ــف را خنثی می كند،  ــيرهای مخال ــتونی كمك كرده و تأثير قطارها در مس پيس
ــتم  ــان يافته به ميزان دبی مورد نياز سيس ــود ميزان دبی هواي جري ــا اين وج ب
ــازی مشخص است اثرات  ــيد. همانطور كه در نتايج شبيه س تهويه نخواهد رس
ــی تونل توانايی تهويه تونل  ــتونی در حالت دوم خصوصاً برای ناحيه ميان پيس
ــرايط نرمال ندارد. لذا می توان نتيجه گرفت، در صورتی كه زمان بندی  را در ش
حركت قطارها در داخل تونل به گونه ای باشد كه تنها يك قطار در تونل وجود 
ــتم تهويه طبيعی برای تهويه نرمال تونل امام زاده  ــته باشد، استفاده از سيس داش
محمد امكان پذير می باشد. در شرايطی كه دو قطار در تونل وجود دارند نواحی 
ــتفاده از سيستم تهويه نرمال قابل تهويه می باشند اما  ــرقی و غربی تونل با اس ش

ناحيه ميانی تونل شاهد افزايش دما خواهد بود.

5- جمع بندی
ــبات به همراه شبيه سازی های يك بعدی انجام شده نشان داد كه  نتايج محاس
ــتفاده از سيستم تهويه طبيعی برای تهويه نرمال تونل امام زاده محمد تنها در  اس

صورتی امكان پذير است كه شرايط زير فراهم گردد:
ــد كه تنها يك قطار در  ــن زمان بندی حركت قطارها به گونه ای باش 1- تعيي

داخل تونل وجود داشته باشد
2- يك يا دو شفت ميانی در داخل تونل احداث گردد

در صورت فراهم بودن شرايط فوق، تونل امام زاده محمد می تواند در شرايط 
نرمال توسط اثرات پيستونی قطار تهويه گردد.

*دانشجويدکتريمهندسيمکانیکشریف،کارشناسمهندسيفرآیندوپایپینگفراب
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گرمایش جهاني و 
بحران آب و هوایي 
دو مساله مهم 
هستند که در چند 
سال اخیر توجه 
جهاني را به خود 
جلب کرده است، 
متاسفانه با وجود 
فوریت این بحران، 
رسانه ها به قدر 
کافي به این بحران 
نپرداخته اند. متوقف 
کردن گرمایش 
جهاني امري ممکن 
است، اگر هریک از 
ما بخواهیم تا سهم 
خود را در قبال آن 
انجام بدهیم. یک 
تغییر در شیوه تفکر 
و زندگیمان مي تواند 
گرمایش جهاني را 
تاسطح بسیار پایین 
کاهش دهد

اله
قـ ـ

م

وقتيازگرمايشزمينحرفميزنيم42
ازچهحرفميزنيم؟

گرمايش جهاني و بحران آب و هوايي دو مساله مهم هستند که در چند سال اخیر توجه جهاني را به خود جلب کرده است، متاسفانه با وجود فوريت 
اين بحران، رسانه ها به قدر کافي به اين بحران نپرداخته اند. متوقف کردن گرمايش جهاني امري ممکن است، اگر هريک از ما بخواهیم تا سهم خود را در 

قبال آن انجام بدهیم. يک تغییر در شیوه تفکر و زندگیمان مي تواند گرمايش جهاني را تاسطح بسیار پايین کاهش دهد.

رضوان مدبر*
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بخار آب، دي اکسید 
کربن، متان و ازن 
موثرترین گازهاي 
گلخانه اي هستند. 

با وجودي که 
نمي توان به طور 

دقیق مشخص کرد 
که سهم هر کدام 

از این گازها در اثر 
گلخانه اي زمین 

چقدر است اما بخار 
آب بین 36درصد تا 
70درصد، دي اکسید 
کربن بین 9درصد تا 
26درصد، متان بین 
4درصد تا 9درصد 
و ازن حدود 3  تا 
7درصد در فرآیند 

اثر گلخانه اي زمین 
نقش بازي مي کنند

اله
قـ ـ

م
گرمایش جهاني چیست؟ 

آنچه اين روزها از آن به عنوان گرمايش جهاني 
ــود در  ــرده مي ش ــام ب )Global warming( ن
ــن درجه حرارت زمين در  حقيقت افزايش ميانگي

نزديكي سطح آن است.
ــد در طول  ــان مي ده ــمندان نش تحقيقات دانش
ــال گذشته ميانگين دماي هوا در نزديكي  يكصد س
ــانتيگراد  ــطح زمين بين 0/18 تا 0/74 درجه س س

افزايش يافته است.
در مورد داليل اين پديده، يك سري از تئوري ها 
ــن فرآيند مبتني  ــاي گلخانه اي بر اي ــر تأثير گازه ب
ــت و برخي ديگر فرآيندهايي نظير فّعاليت هاي  اس
آتشفشاني و زمين گرمايي و همچنين فّعاليت هاي 
ــيدي را دليل اين پديده مي دانند. استناد اين  خورش
دانشمندان براي گفته هاي خويش، وقوع دوره هاي 
ــرد و گرم در طول مدت زماني است كه از عمر  س
ــتفاده از داده هاي  ــمندان با اس زمين مي گذرد. دانش
ــاير  ــان، يخچال ها و س ــده از گياه جمع آوري ش
ــد و معتقدند  ــت يافته ان ــا به اين نتايج دس نمونه ه
ــد مي كند كه  ــات به طور قطعي تايي ــه اين تحقيق ك

فعاليت هاي انساني بر آب و هوا تأثير مي گذارد.
ــته  ــه در مدت چند دهه گذش ــا معتقدند ك آنه
ــتقيم با توليد گازهاي  افزايش دماي زمين بطور مس
گلخانه اي ناشي از فعاليت هاي انساني مرتبط است.

تعریف اثر گلخانه اي 
جو زمين از انواع گوناگون گازها تشكيل شده، 
ــطح زمين  ــي از گازها كه به حفظ گرماي س گروه
ــه اي معروف  ــاي گلخان ــك مي كنند، به گازه كم
ــان در اتمسفر زمين مانند  هستند. زيرا نحوه كارش
ــه پرتوهاي  ــت ك ــوه عملكرد يك گلخانه اس نح
ــيدي را گير مي اندازد تا گرماي الزم جهت  خورش
ــم آورد، بدون  ــل گلخانه فراه ــد گياهان داخ رش
ــفري براي گير  ــاي گلخانه اي هيچ اليه اتمس گازه
ــع وجود نخواهد داشت و زمين به  انداختن تشعش
قدري سرد خواهد شد كه غير قابل سكونت خواهد 

بود. 
ــيد به سطح زمين مي رسد،  زماني كه نور خورش
ــده و زمين را گرم مي كند  مقداري از آن جذب ش
ــيد سردتر است، آن انرژي  و چون زمين از خورش
ــبت به خورشيد از  را با طول موج هاي بلندتري نس
ــه آنها در فضا از بين  ــود مي تاباند. پيش از آن ك خ
بروند، مقداري از اين طول موج هاي بلندتر توسط 
ــوند.  گازهاي گلخانه اي در جو زمين جذب مي ش
ــدن جو  ــي باعث گرم ش ــن انرژي تابش جذب اي
ــن در اثر انتقال گرماي  ــود )جو زمين همچني مي ش
ــوس و گرماي نهفته حاصل از سطح نيز گرم  محس
ــود(. گازهاي گلخانه اي، نور خورشيد را هم  مي ش
ــمت خارج از  ــطح زمين و هم به س ــمت س به س
سطح زمين مي تابانند. به فرآيند بازتابش اين نور به 

سمت سطح زمين كه توسط جو انجام مي شود، اثر 
گلخانه اي مي گويند.

بخار آب، دي اكسيد كربن، متان و ازن موثرترين 
گازهاي گلخانه اي هستند. با وجودي كه نمي توان 
به طور دقيق مشخص كرد كه سهم هر كدام از اين 
ــت اما بخار  گازها در اثر گلخانه اي زمين چقدر اس
آب بين 36درصد تا 70درصد، دي اكسيد كربن بين 
ــد تا 26درصد، متان بين 4درصد تا 9درصد  9درص
و ازن حدود 3  تا 7درصد در فرآيند اثر گلخانه اي 

زمين نقش بازي مي كنند.
ــاني  ــي از فعاليت انس  با گازهاي گلخانه اي ناش
ــدد در طول زمان  ــاي گلخانه اي متع غلظت گازه
افزايش يافته است. فعاليت انساني سطوح گازهاي 
گلخانه اي عمدتًا در اثر آزادسازي دي اكسيد كربن 
ــر بر گازهاي  ــد، اما تاثيرات بش ــش مي ده را افزاي
ــت. برخي از  ــد متان، قابل اغماض نيس ديگر مانن
ــي از فعاليت  ــي گازهاي گلخانه اي ناش منابع اصل
انساني عبارتند از: سوزاندن سوخت )هاي( فسيلي 
ــش غلظت  ــه موجب افزاي ــا ك ــب جنگله و تخري

مقادير دي اكسيد كربن مي شود؛ 
ــاليزاري برنج، استفاده از  ــت ش چارپايان و كش
زمين و تغييرات در ناحيه تاالبي، خسارات مربوط 
ــي از تهويه  ــهاي ناش ــه خط لوله )ها( ، و پراكنش ب
ــبب تمركزهاي  ــش دفن زباله س مناطق تحت پوش
بيشتر متان در جو مي گردد. بسياري از سيستم هاي 
سرپوشيده دفع زباله با تهويه كامل و به سبك هاي 
جديدتر هستند كه فرآيند تخمير را افزايش و بهبود 
ــتفاده از CFCها در سيستمهاي تبريد،  مي دهد. اس
ــتمهاي اطفاء حريق  ــا در سيس ــرد CFCه و كارب
خاموش سازي آتش و فرآيندهاي سازندگي منابع 

اصلي توليد متان هستند. 

پیامد هاي گرمایش زمیني
ــن در اثر گازهاي  ــش دماي زمي ــد 1: افزاي پيام
ــوخت هاي فسيلي و معدني  گلخانه اي ناشي از س
ــي قطبها و  ــاي طبيع ــدن يخچاله ــث ذوب ش باع
ــازمان ملل به مناسبت  ــت. س ارتفاعات گرديده اس
ــت در گزارشي اعالم كرد  روز جهاني محيط زيس
ذوب شدن يخها و برفهاي قله ها زندگي 40 درصد 
انسانهاي كره زمين را به طور مستقيم و غير مستقيم 

تحت تاثير قرار خواهد داد. 
ــاال آمدن  ــاميدني، ب ــود آب آش ــد 2: كمب  پيام
ــاحلي  ــطح دريا، زير آب رفتن برخي مناطق س س
ــطح آب دارند از  ــا كه ارتفاع كمي از س و جزيره ه
ــده است. با  ــدن يخها عنوان ش پيامدهاي ذوب ش
افزايش گرمايش جهاني احتمال، انفجار آتشفشانها 

افزايش مي يابد.
ــا، گرمايش  ــات ناس ــر طبق گزارش ــد 3: ب  پيام
جهاني سبب تغيير شديدتر در الگوي آب و هوايي 
ــالي،  ــال اخير خشكس ــود. در چند س زمين مي ش

ــيل ها و رانش زمين، گردبادها و طوفان ها شدت  س
بيشتري يافته اند.

ــيا،  ــونامي در آس ــي چون س ــاي بزرگ پديده ه
ــرگ آور،  ــيالب هاي م ــهمگين و س بارش هاي س
ــا و موج هاي  ــوزي هاي عظيم در جنگل ه آتش س
ــانه هاي گرمايش  ــا، همه از نش ــا در اروپ غول آس

زمين است. 
ــاي گياهي و  ــش زمين، گونه ه ــد 4: گرماي پيام

جانوري را تهديد مي كند
ــره زمين را در  ــدن ك ــمندان پيامد گرم ش دانش
ــكي و در  ــاي درختان و گياهان روي خش حلقه ه
ــاي قديمي و آبزيان  ــا مرگ مرجان ه اقيانوس ها ب
ــن حباب هاي  ــكل آنان همچني ــا و تغيير ش درياه
ــتند و تمام اين  ــاهد هس ــته يخ ها ش نمايان در هس
ــان دهنده آن است كه جهان براي هزاران  موارد نش

سال بدين حد گرم نبوده است. 
بيشتر گونه هاي جانوري در حال نابودي هستند 
و براي زنده ماندن قادر به كوچ كردن نخواهند بود 
ــه بعضي گونه ها در واكنش به گرما در  در حالي ك

حال نمو هستند.
 پيامد 5: ايجاد نواحي مرده اقيانوسي: 

مناطق كم اكسيژن يا فاقد اكسيژن )نواحي مرده( 
ــاحلي سراسر دنيا  ــوند كه درمناطق س ناميده مي ش
ــًا دو برابر  ــون، هر دهه تقريب ــه 1960 تا كن از ده
ــده است. بيش از 4000 ناحيه مرده اقيانوسي در  ش
سراسر دنيا بوجود آمده است كه مجموعًا مساحتي 
ــع دارند.  آلودگي  ــزار كيلومتر مرب ــغ بر 246 ه بال
ناشي از نيتروژن و هرزه آب هاي كودهاي فسفري 
و همچنين نيتروژن موجود در فاضالب حيواني و 
ــيميايي و حيواني توسط باران درون رودها  كود ش
ــپس به اقيانوسها مي رود و موجب  و خليج ها و س
ــود كه پس از مرگشان توسط  رشد جلبك ها مي ش
باكتري مصرف مي شوند. اثرات اكسيژن زدايي اين 
ــرده بزرگ  ــه ايجاد مناطق م ــا، معموالً ب باكتري ه

مي انجامد.

آیا راه حلي وجود دارد؟ 
ــراي همه ما: براي توقف گرمايش  خبر خوب ب

جهاني زمين هنوز زمان داريم.
ــاندن  كاري كه ما بايد انجام دهيم به حداقل رس
ــه گازهاي گلخانه اي را  ــت ك تمام فعاليت هايي اس

توليد مي كند.
*کارشناسسیویلشرکتناردیس
منابع:
-نیکنژادداود:بررسيپیامدهايناشيازگازهاي
گلخانهايواثراتآنبررويکرهزمین،سومینهمایشو
نمایشگاهتخصصيمحیطزیست
http: //salamatnews.com
http: //www.goveg.com
www.asriran.com
www.civilica.com
 www.daneshha.akairan.com
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امضاهاي دیجیتالي 
نوعي رمزنگاري 
نامتقارن را به کار 
مي گیرند. براي 
پیغام هاي ارسال 
شده از طریق یک 
کانال ناامن، یک 

امضاي دیجیتالي 
مناسب به گیرنده 
این اطمینان را 
مي دهد که این پیغام 
قطعا توسط فرد مورد 
نظر ارسال شده 
است. 
امضاهاي دیجیتالي 
از بسیاري جهات 
مشابه امضاهاي 
دستي سنتي هستند، 
با این تفاوت که جعل 
یک امضاي دیجیتالي 
خوب بسیار سخت تر 
از جعل یک امضاي 
دستي و مبتني بر 
رمزنگاري هستند

آیه توکلي *

ــردن عصر اطالعات  ــپري ك ما اكنون در حال س
ــراد و تجارت هايي كه هر روز به  ــتيم. تعداد اف هس
ــابقه اي در  ــوند به طور بي س اينترنت ملحق مي ش
ــي به اينترنت  ــت. هر روز دسترس ــد اس حال رش
ــتر مي شود و قيمت آن  ــان تر و سرعت آن بيش آس
ــياري از افراد ميزان زيادي از  ــود. بس ارزانتر مي ش
ــت به تبادل اطالعات  ــت خود را بر روي اينترن وق
ــي مي پردازند. اينترنت  ــه تبادالت مال و همچنين ب
ــت. هر كس مي تواند  ــبكه اطالعاتي باز اس يك ش
از اينترنت استفاده كند و امكان دارد كه از آن براي 
ــيب پذير، براي  ــات از مناطق آس ــتخراج اطالع اس
ــودجويانه و غير قانوني استفاده كند. در  مقاصد س
ــال  ــناد الكترونيكي و ارس جهان امروز مديريت اس
ــات الكترونيكي بخش بزرگي از  و دريافت اطالع
ــود.  ــامل مي ش تبليغات و فعاليت هاي اجرايي را ش
ــتفاده از اطالعات مبتني  هنوز انتظار مي رود كه اس
ــرز قابل توجهي  ــطح جهان به ط بر كامپيوتر در س
ــترش  باشد. يكي از تكنولوژي هايي كه  در حال گس
موجب افزايش اعتماد گرديده، »امضاي ديجيتالي« 
ــگاري باعث  ــن تكنيك مبتني بر رمزن ــد. اي مي باش
ــي اطالعات الكترونيكي مي شود  به رسميت شناس
ــند و جامعيت  ــه طوري كه هويت پديدآورنده س ب

اطالعات آن، قابل بازبيني و كنترل مي باشد.
ــاي  ــا امضاه ــي ب ــاي ديجيتال ــوال امضاه معم
ــوند، در حالي كه  ــتباه گرفته مي ش الكترونيكي اش
ــد از كپي هاي  ــاي الكترونيكي صرفا عبارتن امضاه
ــتي؛ در برخي  ــاي دس ــك امض ــده از ي ــكن ش اس
كشورها از جمله اياالت متحده آمريكا و كشورهاي 
ــاي الكترونيكي اعتبار  ــو اتحاديه اروپا، امضاه عض
ــياري در اينترنت  ــي دارند.  افراد خرابكار بس قانون

ــرقت هويت باعث  حضور دارند كه مي توانند با س
ــما گردند. به همين  ــازمان ش ــر شما و يا س دردس
ــا فروش  ــده اند كه ب ــركت هايي ايجاد ش ــل ش دلي
ــه تاييد هويت و اعتبار  امضاي ديجيتالي، در پروس
ــما كمك مي كند.  امضاي ديجيتالي بر اساس  به ش
گزارش مركز امداد و هماهنگي عمليات رخدادهاي 
ــت از يك فايل موجود   رايانه اي )ماهر(، عبارت اس
ــما را تاييد مي كند.  روي رايانه كه اعتبار هويت ش
ــط برنامه هاي اينترنتي و يا  امضاهاي ديجيتالي توس
ــتفاده قرار مي گيرند تا  محلي سيستم شما مورد اس

هويت شما را به فرد ديگري اثبات كنند. 
ــت يك طرح  ــاي ديجيتالي در حقيق ــك امض ي
ــار يك پيغام يا  ــراي اثبات هويت و اعتب رياضي ب
ــت. يك امضاي ديجيتالي معتبر  ــند ديجيتالي اس س
ــط  ــان مي دهد كه اين پيغام توس به گيرنده پيام نش
ــده و در زمان  ــده اي ارسال ش ــخص شناخته ش ش
ــت. امضاهاي ديجيتالي  ــز تغيير نكرده اس انتقال ني
معموال براي انتشار نرم افزارها، نقل و انتقاالت مالي 
ــخيص جعل در آن اهميت  و موارد ديگري كه تش

دارد، مورد استفاده قرار مي گيرند. 
ــگاري نامتقارن  ــاي ديجيتالي نوعي رمزن امضاه
ــده  ــال ش ــه كار مي گيرند. براي پيغام هاي ارس را ب
ــاي ديجيتالي  ــك كانال ناامن، يك امض از طريق ي
ــان را مي دهد كه اين  ــب به گيرنده اين اطمين مناس
پيغام قطعا توسط فرد مورد نظر ارسال شده است. 

ــابه  ــياري جهات مش امضاهاي ديجيتالي از بس
ــتند، با اين تفاوت كه  ــتي سنتي هس امضاهاي دس
ــيار سخت تر  جعل يك امضاي ديجيتالي خوب بس
ــتي و مبتني بر رمزنگاري  از جعل يك امضاي دس
هستند. امضاهاي ديجيتالي همچنين اين خاصيت را 

ــتنده به سادگي نمي تواند آن را انكار  دارند كه فرس
نمايد، مگر اينكه كليد خصوصي وي لو رفته باشد. 
ــب زماني براي  ــن برخي روش ها از برچس همچني
امضاي ديجيتالي استفاده مي كنند، درنتيجه حتي اگر 

كليد خصوصي لو برود، امضا معتبر باقي مي ماند. 

طرح عمومي امضاي دیجیتالي 
يك طرح امضاي ديجيتالي نوعا از سه الگوريتم 
ــت؛ يك الگوريتم توليد كليد كه  ــده اس تشكيل ش
ــد خصوصي را به طور يكنواخت و تصادفي از  كلي
ــه اي از كليدهاي خصوصي ممكن انتخاب  مجموع
ــم كليد خصوصي و يك كليد  مي كند. اين الگوريت
عمومي مرتبط با آن را ايجاد مي كند. يك الگوريتم 
امضا كه يك پيغام و يك كليد خصوصي را دريافت 
ــط كليد خصوصي  ــرده و با رمز كردن پيغام توس ك

فرستنده، امضا را توليد مي كند. 
يك الگوريتم اعتباريابي امضا كه يك پيغام، كليد 
ــي و يك امضا را دريافت كرده و اعتبار پيغام  عموم
را با رمزگشايي امضا توسط كليد عمومي فرستنده و 
مقايسه حاصل با پيغام اصلي، تاييد و يا رد مي كند. 
ــي مورد نياز است.  در اين ميان دو ويژگي اساس
ــت اينكه امضاي توليد شده از يك پيغام ثابت  نخس
ــت، بايد بتواند هويت و  ــك كليد خصوصي ثاب و ي
اعتبار آن پيغام را با استفاده از كليد عمومي مربوطه 
ــد يك امضاي معتبر  ــخص كند. دوم اينكه تولي مش
براي كسي كه كليد خصوصي را در اختيار ندارد از 

لحاظ محاسباتي بايد غيرممكن باشد. 

دالیل استفاده از امضاي دیجیتالي 
ــي و تاييد  ــيله بررس تاييد هويت اين كار به وس

امضاي دیجیتالي چیست؟
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یک گواهي تایید 
عبارت است از 

سندي که مشخصات 
صاحب یک کلید به 
همراه کلید عمومي 

آن فرد را در بر دارد. 
اگر فردي داراي کلید 

عمومي و خصوصي 
نباشد مي تواند از 

CA درخواست 

کرده و زوج کلید 
خود را دریافت کند. 
هم چنین اگر فردي 

بخواهد کلید عمومي 
یک فرد دیگر را 

پیدا کند، مي تواند 
مشخصات وي را به 

CA داده و گواهي 

هویت فرد مزبور را 
دریافت کند. 

ــه آيا كاربر  ــان را ايجاد مي كند ك ــار اين اطمين اعتب
ــت يا خير. وقتي  ــي كه ادعا مي كند هس همان كس
ــاي ديجيتالي به  ــت كليد خصوصي يك امض مالكي
يك فرد خاص متعلق باشد، يك امضاي معتبر نشان 
ــط همان فرد ارسال  مي دهد كه آن پيغام قطعا توس
ــت. اهميت اين موضوع به خصوص در  ــده اس ش

زمينه هاي مالي روشن مي شود. 
تماميت داده امضاهاي ديجيتالي تماميت داده را 
تضمين مي كنند و كاربر نگران اين موضوع نخواهد 
ــد.  ــده باش بود كه داده تصادفا يا عمدا جايگزين ش
ــه رمزنگاري محتويات پيغام را پنهان مي كند،  اگرچ
تغيير محتواي پيغام رمز شده بدون فهميدن محتواي 

آن ممكن است. 
ــته باشد،  اما اگر يك پيغام امضاي ديجيتالي داش
ــام، امضا را  ــا در اين پيغ ــري پس از امض ــر تغيي ه
ــن، هيچ راه موثري  ــازد. عالوه بر اي غيرمعتبر مي س
براي تغيير يك پيغام و امضاي آن و توليد يك پيغام 

جديد با امضاي معتبر وجود ندارد. 
ــي، محرمانگي را  ــي امضاهاي ديجيتال محرمانگ
ــه پيغام ها  ــد و اطمينان مي دهند ك ــن مي كنن تضمي
ــده و مجاز بازگشايي  ــط افراد شناخته ش فقط توس

مي گردند. 
ــنجي امضاهاي ديجيتالي همچنين تاريخ  زمان س
و ساعت را نيز اعتبارسنجي مي كنند. به همين دليل 
ــال يا  ــتنده يا گيرنده نمي توانند در مورد ارس فرس

دريافت پيغام ادعاي نادرستي مطرح كنند. 

اجزاي تشكیل دهنده امضاي دیجیتالي 
• كليد عمومي: اين كليد بخشي از سيستم تاييد 
اعتبار است كه هر كسي مي تواند يك كپي از آن را 

در اختيار داشته باشد. 
ــه عنوان  ــن بخش ب ــل: اي ــام و آدرس ا يمي • ن
اطالعات ارتباطي و براي اينكه مشاهده كننده قادر 

به شناختن جزئيات باشد الزم است. 

• زمان انقضاي كليد عمومي: اين بخش از امضا 
ــت كه امضا در گذر زمان تغيير كرده و  براي اين اس

سوء استفاده غير ممكن باشد. 
• نام شركت: اين بخش مشخص كننده شركتي 

است كه امضا به آن متعلق است. 
• شماره سريال شناسه ديجيتالي: اين بخش عدد 
ــت كه براي رديابي به امضا ضميمه شده  يكتايي اس

است. 
ــت كه  • امضاي ديجيتالي CA: اين امضايي اس
توسط مرجعي كه امضاها را تعريف و تاييد مي كند، 

ايجاد شده است. 
ــك كليد  ــار دارد. ي ــد در اختي ــر A دو كلي كارب
عمومي كه به صورت عمومي براي دانلود در اختيار 
ــرار دارد و يك كليد خصوصي كه اين كليد  همه ق
ــت. تمامي كليدها براي قفل  تنها در اختيار وي اس
ــده مورد استفاده  كردن اطالعات در يك مد رمز ش
قرار مي گيرند. همان كليدها براي بازگشايي داده ها 
ــز مورد نيازند. يك كاربر ديگر مي تواند داده ها را  ني
ــتفاده از كليد عمومي كاربر A رمز كند. كاربر  با اس
ــتفاده از كليد خصوصي خود آن را خواهد  A با اس
ــر A، داده ها  ــد خصوصي كارب ــود. بدون كلي گش

نمي توانند رمزگشايي شوند. 
امضاي ديجيتالي مي تواند براي خصوصي كردن 
ــتند و ساير داده ها مورد استفاده قرار  ايميل هاي مس
 A ــتم كاربر ــتنده، ابتدا سيس ــمت فرس گيرد. در س
توسط تابع درهم سازي، خالصه اي از پيغام را تهيه 

مي كند. 
ــپس اين خالصه توسط كليد خصوصي كاربر  س
ــن ترتيب امضا تهيه  ــود و به اي A رمزگذاري مي ش
مي گردد. پيغام اصلي نيز توسط كليد عمومي گيرنده 
ــراي گيرنده  ــه همراه امضا، ب ــده و ب رمزگذاري ش
ارسال مي گردد. در سمت گيرنده، فرآيند معكوس 
ــتفاده از  اتفاق مي افتد. ابتدا نرم افزار كاربر B با اس
ــايي مي كند.  كليد عمومي كاربر A، امضا را رمزگش

ــد خصوصي  ــط كلي ــام اصلي نيز توس ــپس پيغ س
رمزگشايي شده و در اختيار تابع درهم سازي قرار 
مي گيرد تا خالصه آن تهيه شود. يكسان بودن پيغام 
ــان مي دهد كه اين پيغام  ــه، نش حاصل از دو پروس

متعلق به كاربر A است. 

 )CA( مركز گواهي هویت
ــت در حقيقت مانند يك  يك مركز گواهي هوي
دفترخانه اسناد رسمي عمل مي كند كه الكترونيكي 
ــده توسط اين مركز از اعتبار  است. اسناد منتشر ش
ــه اين مركز  ــي برخوردارند. وظيف حقوقي و قانون
نگهداري كليدهاي عمومي افراد و مشخصات آن ها 
ــق يك كليد به يك فرد  ــدور گواهي تاييد تعل و ص

است. 
ــندي كه  ــت از س ــك گواهي تاييد عبارت اس ي
مشخصات صاحب يك كليد به همراه كليد عمومي 
آن فرد را در بر دارد. اگر فردي داراي كليد عمومي 
ــت  ــد مي تواند از CA درخواس و خصوصي نباش
ــود را دريافت كند. هم چنين  ــرده و زوج كليد خ ك
ــد عمومي يك فرد ديگر را  ــر فردي بخواهد كلي اگ
پيدا كند، مي تواند مشخصات وي را به CA داده و 

گواهي هويت فرد مزبور را دريافت كند. 
برخي مراكز غير معتبر در اينترنت نيز كليدهايي 
ــا كاربران  ــران قرار مي دهند. ام ــار كارب را در اختي
ــن كليدها اجتناب كرده و كليدهاي  بايد حتما از اي
ــي را صرفا از مراكز معتبر دريافت كنند. چرا  عموم
ــه اين كليدهاي غيرمعتبر، مي تواند باعث لو رفتن  ك

پيغام محرمانه كاربران گردد. 

*تکنیسینسختافزاروپشتیبانيفني

منابع:
 www.youdzone.com/signature.html
 www.ictna.ir
 www.forum.boursekala.com
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شرح مختصر حادثه:
پروژه چند منظوره تونل انتقال آب، احداث سد 
و نيروگاه 120 مگاواتي اومااويا در كشور سريالنكا، 

از حدود 4 سال پيش فعال گرديده است.
ــد، توسط يك تونل  در طرح اصلي آب از دو س
بلند به طول حدود 15 كيلومتر و دهانه حفاري 3.8 
ــش بتني كامل جداره تونل( متر  )در حالت با پوش
به يك شافت قائم به ارتفاع حدود 600 متروسپس 
ــردد و در نهايت ازطريق يك  ــروگاه منتقل مي گ ني
تونل  به طول 3.5كيلومتر، با دهانه حفاري 3.8 متر 

به پاياب ريخته مي شود.
ــد و كوتاه با  ــردو تونل بلن ــات حفاري ه عملي
ــين حفاري مكانيزه  با  ــتفاده از دو دستگاه ماش اس
ــول تقريبي 160 متر كه اصطالحآ TBM ناميده  ط
مي شود )اين نوع TBM جزء TBM هاي كوچك 

مي باشد( انجام مي پذيرد. 
ــزات و  ــرات، تجهي ــه جايي نف ــات جاب عملي
ــط قطارهاي  مصالح به داخل تونل و بالعكس توس
ــا ارتفاع كم و  ــوص )Rolling Stock( ب مخص
ــول زياد صورت مي پذيرد كه روي 2 خط ريلي  ط

مستقر مي باشند. 
ــنگ ريزه هاي ضايعاتي  ــن و ماسه وس  گل، ش
ــل ماک ناميده  ــي از حفاري كه اصطالحا تون ناش
ــوند، پس از تخليه در واگن هاي مخصوص  مي ش
مصالح كه اصطالحا ماک كار)Muck Car( ناميده 
ــوند، به بيرون تونل منتقل و در محلي خاص  مي ش
به صورت موقت تخليه و سپس به محل دپوحمل 

مي گردند. 
ــايل مثل ريل ،روغن،گريس  قطعات و ساير وس
ــاري به صورت  ــه نيازعمليات حف ــا ب ــز بن و... ني
ــتمر ازپرتال به ماشين حفار، توسط قطاري كه  مس
اصطالحا ست شارژ ناميده مي شود منتقل مي گردد. 

سگمنت ها نيز ازهمان محلي كه تونل ماک ها خارج 
ــاي متحرک ريلي كه  ــط جرثقيل ه مي گردند، توس
روي ماشين حفار مستقر هستند از روي ست جابه 

جا وبه محل نصب خود منتقل مي شوند.
جهت باال رفتن سرعت عمليات حفاری با توجه 
ــول تونل ها واينكه عمليات خروج تونل ماک  به ط
ــگمنت از يك خط ريلی  ــينه كار و تخليه س از س
ــت ريل ها  بر روي TBM انجام مي پذيرد، الزم اس
ــند به يكديگر متصل تا قطارها بتوانند  نيز قادر باش
ــه عمليات  ــر TBM جهت ادام ــرعت به زي به س
ــال ريل ها به  ــد. محل اتص ــاری حركت نماين حف
يكديگر سوزن )كاليفرنيا يا سوئيچ( ناميده مي شود 
ــوزن نيز توسط فردي كه  و عمليات جابه جايي س

سوزن بان ناميده مي شود انجام مي پذيرد.
ــدود 500 متر از ــوال ح ــوزن معم  موقعيت س

ــب با عمليات  TBM فاصله دارد و همواره متناس
ــد وقت يك بار  ــاري و حركت TBM هرچن حف
 TBM ــده و به موقعيت نزديك تر نسبت به بازش
ــاري در تونل بلند  ــات حف ــل مي گردد. عملي منتق
ــل كوتاه،  ــركت پرهون طرح و در تون ــط ش توس

توسط مشاركت KTB انجام مي پذيرد.
ــي تونل ها  ــه محدوديت فضاي داخل باتوجه ب
ــار در داخل تونل كنار هم  ــر( وقتی دو قط )3.8 مت
قرار مي گيرند فاصله بين قطارها بسيار محدود و در 

حدود 10 سانتي متر مي باشد.
ــيل بروز خطر حوادثي چون  شرايط فوق پتانس
ــايش   واگن ها و  ــردن نفرات بين قطارها، س گيرك
ــديدا مي افزايد كه در اين رابطه شركت  غيره را ش
ــه كار با TBM را به عنوان  فراب با توجه به اينك
اولين تجربه آغاز نموده، پس از شناسايي و ارزيابي 
ــتوالعمل ها و  ــك هاي مرتبط، دس خطرات و ريس
ــي كار با TBM را تهيه و پس  ــن نامه هاي ايمن آئي

از ترجمه، در اختيار كليه كاربران قرار داده است.
ــاعت  در روز جمعه مورخ 93.08.16 حدود س
ــاله سريالنكايي لوكوموتيو كه  9.30 اپراتور 23 س
وظيفه انتقال قطار شارژ شده با سگمنت ها ازپرتال 
ــير تونل  ــاب به TBM را دارد پس از طي مس پاي
ــوزن توقف  نهايتا در فاصله حدود 100 متري از س
ــر از زير  ــروج لوكوموتيو ديگ ــوده و منتظر خ نم

TBM مي شود.
ــخص نيست، اپراتور ياد شده  به داليلي كه مش
)آقاي سيوانتا( از لوكوموتيو پارک شده خود روی 
خط شماره 2 خارج شده و به محل سوزن مراجعه 

مي نمايد.
درهمين زمان لوكوموتيو ديگر روی خط شماره 
يك  پس از اتمام عمليات بارگيری مصالح حفاری 
ــده ،  ــگمنت ها از زير TBM خارج ش و تخليه س
ــوزن آقاي  ــيدن لوكوموتيو به محل س ــس از رس پ
سيوانتا)متوفي( جهت برگشت به سمت لوكوموتيو 
خود اقدام به سوارشدن در كابين اپراتور به صورت 
ــيدن به  ــره )كنار اپراتور( مي كند تا پس از رس 2 نف
ــده( كه به صورت  ــت شارژ ش لوكوموتيو خود)س
ــوزن واقع  ــت درفاصله حدود 100 متري از س ثاب

گرديده به درون كابين خود جابه جا گردد.
پس از رسيدن دو كابين به يكديگر، آقاي سيوانتا 
ــور لوكوموتيو به كابين  ــد  پرش از كابين اپرات قص
ــته كه ظاهرا به دليل عدم توقف كامل  خود را داش
ــيار  ــوي در حال حركت، نامبرده در فاصله بس لوك
اندک بين لوكوها)حدود 10 سانتي متر( گيرافتاده و 
ــماني  پس از چرخش بين دوكابين و صدمات جس

شديد، درجلوي كابين خود مي افتد.
ــرات اجرايي بالفاصله فرد  ــاير نف با اطالع به س
ــتفاده از لوكوموتيو به خارج از تونل  مصدوم با اس
ــتان انتقال مي يابد كه  منتقل و از آنجا نيزبه بيمارس

46
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 گل، شن و ماسه 
وسنگ ریزه هاي 
ضایعاتي ناشي از 
حفاري که اصطالحا 
تونل ماك نامیده 
مي شوند، پس از 
تخلیه در واگن هاي 
مخصوص مصالح 
که اصطالحا 
 Muck(ماك کار
Car( نامیده 

مي شوند، به بیرون 
تونل منتقل و در 
محلي خاص به 
صورت موقت تخلیه 
و سپس به محل 
دپوحمل مي گردند

تجزیه و تحلیل یک حادثه 
درطرح چند منظوره اومااویا

آموزشهايایمنيبهمسئولینحفاريپیمانکارانومشارکتدرمطالعهمیدانيحادثه

محسن خرسندي *
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ــفانه به دليل خون ريزي داخلي در بيمارستان  متاس
فوت مي نمايد.

ــده لوكوي ديگر نيز به دليل صدمات روحي  رانن
شديد در بيمارستان بستري مي گردد.

  
دالیل بروز حادثه:

1- بي احتياطي اپراتور مصدوم و تعجيل درپياده 
شدن از لوكوي درحال حركت، قبل از توقف كامل 
آن و هم چنين ترک بي دليل محل اصلي كار خود.

ــوي در حال حركت  ــدم توقف كامل لوك 2- ع
جهت پياده شدن فرد متوفی.

ــروز حادثه،  ــر از داليل محتمل ب ــي ديگ 3- يك
ــت كه اپراتور در حين  ــتك محافظ مفصلي اس دس
ــتك به عنوان حفاظ درب كابين  حركت از اين دس
ــت باز به  ــتك درحال ــد. اين دس ــتفاده مي نماي اس
صورت قائم و كامآل موازي با دستك اصلي كابين، 
در مجاورت درب قرار گرفته كه با يك چرخش 90 
ــاعت درحالت بسته  درجه در جهت عقربه هاي س

قرار گرفته و مانع ازتردد فرد مي گردد.

ــگام خروج به  ــت كه فرد متوفي هن محتمل اس
ــتك را با دستك اصلي  ــتباهي اين دس صورت اش

ــده باشد و  ــان ش ــتباه گرفته و مانع از عبور ايش اش
لوكوي درحال حركت مجال برگشت را نيز ازايشان 

گرفته باشد. 

آموخته هاي ناشي از حادثه:
ــه در نتيجه بي  ــه اين حادث ــه به اينك 1- باتوج
ــت، افزايش  احتياطي هر دو اپراتور اتفاق افتاده اس
آموزش كليه نفرات سريالنكايي مشغول به كارالزم 
ــت مورد توجه قرار گيرد هرچند آموزش نيز به  اس
ــه نيز از آنها  ــده و حتي تعهد نام ــن افراد داده ش اي
دريافت شده است. عليهذا يكي از بهترين راه كارها 
ــرايط و بي احتياطي كارگران  براي مقابله با اين ش
همواره برگزاري آموزش بوده است كه اين موضوع 
ــگيري  ــدر برنامه هاي HSE جهت پيش ــز در ص ني
ــت. كه  ــن حادثه قرارگرفته اس ــرار مجدد اي از تك
ــه اي حادثه،  ــن رابطه پس از تحليل علل ريش در اي
ــات آموزشي  ــي از آن، طي جلس آموخته هاي ناش
ــاغل به كار درتونل ها،  به كليه نفرات پيمانكاران ش

منتقل گرديد.   
  2- در بررسي اين حادثه به اين نتيجه رسيديم 
ــگيري  كه نقش و جايگاه اپراتور لوكوموتيو در پيش
ــد.  ــيار حائز اهميت مي باش ــوادث تونلي، بس از ح

سالمت جسمي و رواني فرد اپراتور، سرعت عمل 
ــياري وي مي تواند در پيشگيري از بسياري  و هوش

حوادث تعيين كننده باشد. 
به همين دليل ضروري است تست هاي پزشكي 
ــتن  ــاص براي كليه اپراتورها انجام و ضمن داش خ
ــاي الزم به صورت هفتگي  تجربه كافي، آموزش ه
ــن رابطه به منظور  ــرار گردد. درهمي براي آنها برق
ــوادث، مقرر  ــگيري از ح ــزه درپيش ــش انگي افزاي
ــب هر سه ماه يك بار به  ــبتا مناس گرديد مبلغي نس
عنوان تشويق به راننده هاي لوكوموتيو بدون حادثه 

پرداخت گردد.
ــبت به  ــه اينكه هردو اپراتور نس ــا توجه ب 3- ب
ــت  ــض مقررات ايمني اقدام نموده اند، الزم اس نق
اهرم هاي نظارتي و اجرايي HSE در تونل ها توسط 
ــر گردد و به محض مالحظه هر  پيمانكاران قوي ت
 HSE ــض مقررات داخلي گونه بي احتياطي و نق
بالفاصله نسبت به برخورد با كارگران اقدام نمايند.
از  ادواري  ــاي  بازديد ه ــت  اس ــروري  ض  -4
تجهيزات فني و ايمني ROLLING STOCK به 
ــتمر صورت پذيرد و از ايمني عملكرد  صورت مس

آنها اطمينان حاصل گردد.
*رییسبخشایمنيوبهداشت

3347

ثه
اد

ح

با توجه به اینکه 
هردو اپراتور نسبت 

به نقض مقررات 
ایمني اقدام نموده 

اند، الزم است 
اهرم هاي نظارتي 

 HSE و اجرایي
در تونل ها توسط 

پیمانکاران قوي تر 
گردد و به محض 
مالحظه هر گونه 

بي احتیاطي و نقض 
 HSE مقررات داخلي

بالفاصله نسبت به 
برخورد با کارگران 

اقدام نمایند

نمايداخلکابیناپراتوروضعیتداخلدوکابینلوکوهادرزمانحادثه

فاصلهبسیاراندك2لوکونسبتبهیکدیگروضعیتیککابیندرتونلپایاب
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10قسمت

اسطوره

خودروسازي

درباره کارلوس 
ُغصن

ثمین امامي

)Carlos Ghosn:انگليسي )به  گوسن  يا  ُغصن  كارلوس 
كارآفرين، بازرگان و مدير ارشد اجرايي، از جمله مغزهاي متفكري 
است كه با قدرت باالي انديشه خود توانسته در يك زمان، در نقش 
رياست هيات مديره و مدير عامل اجرايي، هدايت دو كمپاني بزرگ 
رياستش  طريق  از  و  بگيرد  عهد  بر  را  نيسان  و  رنو  خودروسازي 
بزرگ جهان،  اين دو خودروساز  بر  آليانس  در شركت رنو-نيسان 
باور نكردني ظاهر  به عنوان يك پديده  مديريت  كند و در هر دو 
شود. غصن در اواخر دهه 1990 ميالدي، در پي مديريت بحران مالي 
جايي  تا  رسيد،  ورشكستگي،به شهرت  از  نيسان  نجات شركت  و 
كه به وي لقب قاتل هزينه ها داده شد. وي هم اكنون، عامل توليد 1 
خودرو، از هر 10 خودروي فروخته شده در سراسر جهان مي باشد و 
به عنوان يكي از 50 مرد مشهور در سياست و اقتصاد جهاني، شناخته 
مي شود. كارلوس غصن نمونه كامل مديري است كه با آشنايي كامل 
از فرهنگ هاي مختلف، بازارهاي چند مليتي را شناسايي كرده و با 
استفاده از خرد و دانش باالي خود نبض هر يك از اين بازارها را در 
اختيارگرفته است. مديري كه خود متولد آمريكاي جنوبي است، كار 
رسمي خود را در اروپا آغاز كرده و اوج شهرتش را درآسيا تجربه 
نموده و حال هر هفته بين سه قاره آسيا، اروپا و آمريكا در حال سفر 

است تا مبادا از تجربيات ديگران عقب بماند.

بیوگرافي
كارلوس غصن،لبناني-برزيلي تبار است، در سال 1954 در برزيل 
متولد شده و مليت كنوني اش فرانسوي است. دانش آموخته مدرسه 
زبان هاي  به  و  مي باشد  معدن  عالي  مدرسه  و  پاريس  پلي تكنيك 

فرانسه،انگليسي، عربي، پرتغالي و ژاپني مسلط مي باشد.
وي فعاليت خود را از شركت ميشلن )بزرگترين توليدكننده تاير 
سال   18 طول  در  و  نمود  آغاز   1981 سال  در  اروپا(  در  اتومبيل 
فعاليتش در اين كمپاني، در كارخانجات مختلف ميشلن در سرتاسر 
پله هاي  از  عبور  كار،  در  او  سرشار  هوش  داشت.  اشتغال  جهان 
نظريات  و  توانايي ها  سبب  به  بود.  گردانيده  آسان  بسيار  را  ترقي 
گرفت  قرار  ميشلن  مديران  موردتوجه  سرعت  به  فوق العاده اش 
تنها 30 سال داشت،به رياست بخش  ودر سال 1984 در حالي كه 
تحقيق و توسعه ميشلن منصوب شد. يك سال بعد به مديرعاملي 
مديرعامل  به عنوان   1990 سال  در  رسيد.  آمريكاي جنوبي  ميشلن 
شد  انتخاب  آمريكاي جنوبي  ميشلن  مديره  هيات  رئيس  و  اجرايي 
با  تاير كمپاني توسط ميشلن،  و در پي خريداري شركت گودريچ 
با  گرفت.  دست  در  نيز  را  شركت  اين  قبلي،رياست  سمت  حفظ 
پيچيدن آوازه شهرت و توانايي مهندس غصن در سراسر جهان و 
ميان كمپاني هاي بزرگ و صنعتي،هر يك در تالش براي بكارگيري 
اوبرآمدند و پيشنهاداتي را مطرح مي نمودند. از ميان تمامي تقاضاها 
از شركت هاي دور و نزديك، غصن پيشنهاد كمپاني رنوي فرانسه 
رنو  خودروسازي  شركت  سوي  از   1996 سال  در  و  پذيرفت  را 
با  گرديد.  منصوب  آمريكاي جنوبي  رنو  مديرعامل  معاون  به عنوان 

کارلوس 
غصن،لبناني-برزیلي 
تبار است، در سال 
1954 در برزیل 
متولد شده و ملیت 
کنوني اش فرانسوي 
است و به زبان هاي 
فرانسه،انگلیسي، 
عربي، پرتغالي 
و ژاپني مسلط 
مي باشد.
وي فعالیت خود 
را از شرکت 
میشلن )بزرگترین 
تولیدکننده تایر 
اتومبیل در اروپا( 
در سال 1981 
آغاز نمود و در طول 
18 سال فعالیتش 
در این کمپاني، در 
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مدیر 60 ساله 
نیسان از معدود 
خارجیاني است 
که هدایت یک 

شرکت ژاپني را 
در دست دارند و 

بهترین حقوق را در 
میان مدیران ژاپني 

دریافت مي کند. 
کوریر ماتسومورا، 

معاون اجرایي و 
عضو هیات مدیره 

نیسان مي گوید: 
بزرگ ترین موفقیت 
غصن آن است که 
مي تواند در عقاید 

مردم تغییرات 
ساختاري ایجاد کند

بازار خودرو كم كم استعدادهاي ويژه  به  او  ورود 
سياست هاي  گشت.  نمايان  صنعت  اين  در  او 
اقتصادي او چنان مورد رضايت مديران كمپاني در 
عنوان  به  مختلف  در جلسات  او  از  كه  بود  آمده 
مدت  در  مي بردند،  نام  حرفه اي  سياستمدار  يك 
زمان اندكي باكاهش هزينه هاي اضافي و همچنين 
اين  سودده  كم  شعبات  از  تعدادي  كردن  تعطيل 
سود  كسب  سبب  مختلف،  مكان هاي  در  شركت 
را  او  پس  آن  از  و  گرديد  كمپاني   فراوانبراي 

»le Cost Killer« -قاتل هزينه ها- مي ناميدند.
به  ژاپن  نيسان  كمپاني   1990 دهه  اواخر  در 
پايان عمر خودش نزديك شده بود. سهامداران اين 
بودند. كرده  خود  سهام  فروش  به  اقدام  شركت 
از  كرايسلر  و  فورد  مي داد.  ضرر  ساله  هر  نيسان 
موافقت  رنو  كردند،ولي  خودداري  سفارش  دادن 
بدهي،  ميليارد   5/4 پذيرش  برابر  در  كه  كرد 
36/8 درصد دارايي هاي خالص شركت را دريافت 
توجيه  در  شفافيت  فقدان  به  مبتال  نيسان  كند. 
زياد  مشتري ها،تمركز  روي  ناكافي  تمركز  سود، 
همراه  كار  فرهنگ  فقدان  رقبا،  كردن  بيرون  براي 
عملكردو عدم وجود ديد همكاري بين افراد بود. 
سهام،  رسمي  رنوبا خريد  1999 شركت  سال  در 
اعالم كرد كه قصد دارد جلوي ورشكستگي كامل 
نيسان را بگيرد. غصن با حفظ سمت در رنو،در ماه 
ژوئن 1999 به عنوان مدير عمليات نيسان، فعاليتش 
را در اين شركت آغاز نمود.پس از يكسال تحقيق 
رياست  به   2000 ژوئن  در  ژاپن،  در  بررسي  و 
نيسان  مديرعاملي  به   2001 ژوئن  در  و  شركت 
در  غصن  كارلوس  كه  هنگامي  گرديد.  منصوب 
ژوئيه 1999 نيسان را تحويل گرفت، چندين گروه 
درست كرد تا براي كمك به او در تهيه طرح احيا، 
و  خريد  ساخت،  مانند  حياتي  عملكرد  مورد  در 

مهندسي كندوكاو كنند. او جهت افزايش همكاري، 
كارمندان نمونه را در راس گروه ها قرار داد و تيم ها 
را به يك مدير كليدي سپرد كه از رنو با او به ژاپن 
آمده بود.مشابه عملكردش در رنو،غصن قول داد 
مخارج اضافي را نصف كرده و تعداد فروشندگان 
را  كاري  زمينه هاي  ولي  برساند،  20  درصد  به  را 
به احياي نيسان موكول كرد. او دست طراحان را 
قابليت  در طراحي بدون دغدغه و نگراني درباره 
از   را  ناكامورا«  »شيرو  او  گذاشت.  آزاد  ساخت، 
ايسوزو براي شخصيت بخشيدن و هويت دادن به 

ماشين ها و كاميون هاي نيسان استخدام كرد.
شركت  اين  هدايت  سكان  غصن  هنگامي كه 
ژاپني را در دست گرفت، نيسان بالغ بر 20 ميليارد 
دالر بدهي داشت و از 48 مدل خودرويي كه توليد 
مي كرد، تنها 3 مدل سود دهي داشت. او با مديريت 
جدي و توانمند خود، توانست در آغاز هزاره سوم 
سرعت  افزايش  با  سازد.  نمايان  را  اميد  روزنه 
توليدات، فروش 17 درصدي در سال 2000 نيسان 
را قادر ساخت تا جلوتر از هوندا بايستد كه فروش 
تويوتا  با  مقايسه  در  ولي  داشت،  13/8  درصد 
42/2  درصدي بسيار عقب بود. عملكرد غصن در 
نيسان چنان چشمگير بود،كه در سال نخست سود 
خالصي معادل 2/7 ميليارد دالر را عايد كمپاني كرد 
و تا سال 2005 كليه بدهي هاي نيسان را پرداخت 
تقريبا  ور  كمپاني  به  دوباره  جاني  دادن  نمود. 
به عنوان كمپاني شماره  »نيسان« كه حال  شكسته 
دو خودرو سازي مجددا به عرصه رقابت بازگشته 
است،سبب شد تا در عرض مدت كوتاهي غصن 
به مشهورترين چهره در ژاپن تبديل شود و نام او 
باقي  ژاپن  مردم  اذهان  در  اسطوره  يك  عنوان  به 
بماند.هنگامي كه او در سال 2000 سكان هدايت 
اين كمپاني را در دست گرفت، به همه هواداران 

اين شركت قول داد كه در عرض دو سال مجددا 
و  بازگرداند  اوليه اش  پرشكوه  روزهاي  به  را  آن 
اگر موفق به انجام دادن اين كار نگردد، بالفاصله 
پس از اين مدت از سمت خود استعفا خواهد كرد 
نه تنها  سال  دو  مدت  از  بعد  كه  ديدند  همگان  و 
او  موفقيت  براي  بلكه  نبود  او  استعفاي  به  نيازي 
فوجي  »تاكيرو  گرديد.  برپا  بزرگي  جشن هاي 
موتو« از دانشگاه توكيو و معاون سردبير روزنامه 
استراتژي   »داشتن  متحد مي گويد:  خودروسازهاي 
درجه يك به عنوان مدير ارشد، موثرترين راه براي 

انتقال توانايي هاست.«
به عنوان  كارلوس غصن   2005 سال  مه  ماه  در 
و  گرديد  منصوب  نيز  رنو  شركت  مديرعامل 
مديريت  همزمان،  بطور  كه  بود  فردي  نخستين 
جهاني  فورچون  فهرست  در  موجود  كمپاني  دو 
بر عهده داشت. وي در 28 ژوئن 2012  را   500
هيات  رياست  و  اجرايي  مديرعامل  حالي كه  در 
مديره شركت هاي رنو،نيسان و رنو- نيسان آليانس 
هيات  رئيس  نايب  به عنوان  داشت،  دست  در  را 
از  او  گرديد.  منصوب  نيز  آوتوواز  شركت  مديره 
اعضاي هيات مديره بانك برزيلي، ايتاو يوني بانكو 
شوراي  عضو  همچنين  مي باشد،  آلكوا  شركت  و 
راهبردي دانشگاه سنت جوزف بيروت و دانشگاه 

آمريكايي بيروت نيز محسوب مي شود.
مدير 60 ساله نيسان از معدود خارجياني است 
كه هدايت يك شركت ژاپني را در دست دارند و 
دريافت  ژاپني  مديران  ميان  در  را  حقوق  بهترين 
مي كند. كورير ماتسومورا، معاون اجرايي و عضو 
موفقيت  بزرگ ترين  مي گويد:  نيسان  مديره  هيات 
غصن آن است كه مي تواند در عقايد مردم تغييرات 

ساختاري ايجاد كند.
منابعدردفترنشریهموجوداست
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یعني قراردادي خسارت دعوي سوال:آیا
خسارتيکهازنقضتعهدقرارداديیاازاجراي
ناقصآنایجادميشود،.ریشهدرضمانقهري

داردیاازنوعمسئولیتقراردادياست؟
براي مثال فرض كنيم عقد بيعي بين دو نفر منعقد 
شده و يكي از طرفين يا هر دوي آنها تعهدش را 
اجرا  اصال  يا  مي كند  اجرا  ناقص  صورت  به 
نمي كند و از اين جهت خسارتي به متعهدله وارد 
مقررات  به واسطه  بتوان  اينكه  از  مي شود،صرفنظر 
مسئوليت قراردادي طرف مقابل را ملزم به ايفاي 
تعهد اجرا نشده يا ايفاي كامل تعهدي كه ناقص 
اجرا شده نمود يا خير،مي خواهيم بررسي نمائيم كه 
آيا از نظر اصولي و علمي مي توان جبران خسارت 
براساس قواعد ضمان قهري خواستار  را  متعهدله 
شد يا به عبارت بهتر آيا اين فرض درست است 
كه خسارت يا مسئوليت ناشي از عدم اجراي تعهد 
قراردادي يا اجراي ناقص آن را از نوع مسئوليت 
خير،چنين  اينكه  يا  بدانيم  قهري  ضمان  يا  مدني 
مسئوليت  جنس  از  و  سنخ  از  بايد  را  مسئوليتي 

قراردادي دانست؟
از  ناشي  مسئوليت  آيا  كه  سوال  اين  به  پاسخ 
عدم اجراي تعهد قراردادي يا اجراي ناقص آن،كه 
از نقض تعهد اصلي حاصل مي شود از نوع ضمان 
قهري است يا مسئوليت قراردادي،وابسته و منوط 
به دانستن اين موضوع است كه آيا تعهد ثانويه اي 
براي  اوليه  و  اصلي  تعهد  نقض  نتيجه  در  كه 
به جبران  تعهد  آن همان  ايجاد مي شود و  مديون 
تعهد  دنباله  و  است،بدل  مقابل  طرف  خسارت 
اصلي قراردادي است يا مستقل از آن است و تعهد 

جديدي محسوب مي شود؟

دنباله  و  بدل  را  خسارت  جبران  به  تعهد  اگر 
تعهد  اين  اين صورت  در  كنيم  تلقي  اصلي  تعهد 
نيز مثل همان تعهد اوليه )مثال تعهد به تسليم مبيع 
در عقدبيع( ريشه قراردادي مي يابد و جز به عنوان 
جبران  تقاضاي  نمي توان  قراردادي  مسئوليت  آثار 
آن را نمود، درحالي كه اگر آن را مستقل از تعهد 
اصلي بدانيم نه بدل و دنباله آن، در اين حالت اثري 
محسوب مي باشد كه ناشي از حكم قانون است و 
ريشه در ضمان قهري مي يابد و بدين سان مي توان 
خواستار جبران آن براساس قواعد ضمان قهري و 

البته به شرط تحقق اركان آن، شد.
نظر،  دو  اين  از  هركدام  از  پيروي  نتيجه  در 
تقسيم  گروه  دو  به  نيز  انديشمندان  و  نويسندگان 

شدند.
عده اي كه تعهد به جبران خسارت ناشي از عدم 
اصلي  تعهد  از  مستقل  را  قراردادي  تعهد  اجراي 
تلقي كرده اند و عده اي كه آن را دنباله و بدل تعهد 
نظريه  دو  دستگي  دو  اين  تبع  به  مي دانند؛  اصلي 
و  قراردادي  مسئوليت  مبناي  مورد  در  متفاوت 
قهري ابراز شد:كساني كه معتقد به وحدت مبناي 
نخست  گروه  همان  كه  هستند  مسئوليت  دو  اين 
محسوب مي شوند و كساني كه معتقد به تعدد مبناي 
مسئوليت قراردادي و قهري هستند كه گروه دوم 
هستند. در واقع پاسخگويي به سوال طرح شده در 
ابتداي اين تحقيق،نيازمند بررسي يك مساله كلي تر 
است و آن مساله اين است كه آيا مبناي مسئوليت 
قراردادي و قهري متفاوت از هم هستند يا اينكه 

مبناي اين دو نظام مسئوليت يكسان است. 
به عبارت ديگر قبل از پاسخگوئي به سوال طرح 
شده بايد همان دو نظريه اي كه در باال ذكر شد مورد 

تحليل و بررسي قرار بگيرد و سپس تأثير پيروي از 
هر كدام از اين نظريات را در پاسخ به سوال اصلي 

خودمان بررسي نمائيم.
بنابراين در اين تحقيق،ما ابتدا هر كدام از اين دو 
نظريه تعدد مبنا و وحدت مبنا را توضيح مي دهيم و 
سپس تأثيري كه پذيرش هر يك از اين نظريات در 
ماهيت و ريشه تعهد به جبران خسارت قراردادي 
دارد را مورد بررسي قرارداده و در نهايت نظر استاد 

دكتر كاتوزيان را مطرح مي كنيم.
بايد  مقدمه  اصلي،در  بحث  به  ورود  از  پيش 
آثار  داراي  قراردادي  مسئوليت  اينكه  در  گفت 
قهري  ضمان  عمومي  قواعد  با  كه  است  ويژه اي 
تفاوت دارد،ترديدي نيست؛چنان كه بر طبق ماده 
ي 13 قانون آئين دادرسي مدني زيان ديده مي تواند 
گذشته از دادگاه محل اقامت مدعي عليه به دادگاهي 
كه عقد در آن جا واقع شده است يا تعهد بايد در 
آن جا انجام شود،در مسئوليتهاي قراردادي رجوع 
نمايد و يا اينكه دامنه نفوذ قراردادهاي خصوصي 
درباره مسئوليت هاي قراردادي بيشتر است و غيره؛ 
اما مقصود ما از وجود تفاوت بين دو نظام مسئوليت 
نيست  جزئي  تفاوتها  اين گونه  قهري  و  قراردادي 
چراكه صرف وجود اين گونه تفاوتها سبب نمي شود 
كه ما دو نظام مسئوليت قراردادي و قهري را جداي 

از هم تلقي نمائيم.
 ما در بررسي مبناي اين دو مسئوليت به دنبال 
آن گونه تفاوتي هستيم كه منجر به تفاوت مبنايي 
و بنيادي اين دو شود نه تفاوت هاي قابل اغماض 
تفاوتي)اگر  چنين  وجود  نتيجه  در  جزئي؛تا  و 
دو  مسئوليت،  نوع  دو  اين  كه  گفت  بتوان  باشد( 
نظام جداگانه و متفاوت از هم هستند و پيرو اين 

تحلیل و بررسي مبناي دعوي خسارت قراردادي 

پاسخ به این سوال 
که آیا مسئولیت 
ناشي از عدم اجراي 
تعهد قراردادي یا 
اجراي ناقص آن،که 
از نقض تعهد اصلي 
حاصل مي شود از 
نوع ضمان قهري 
است یا مسئولیت 
قراردادي،وابسته 
و منوط به دانستن 
این موضوع است که 
آیا تعهد ثانویه اي 
که در نتیجه نقض 
تعهد اصلي و اولیه 
براي مدیون ایجاد 
مي شود و آن همان 
تعهد به جبران 
خسارت طرف 
مقابل است،بدل و 
دنباله تعهد اصلي 
قراردادي است یا 
مستقل از آن است 
و تعهد جدیدي 
محسوب مي شود؟

فائزه ناظریان*
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در واقع در الزامات 
خارج از قرارداد 

نیز مثل مسئولیت 
قراردادي مي توان 
وجود دو نوع تعهد 

اصلي و فرعي را 
مطرح کرد به این 

صورت که در اینجا 
نیز پیش از ایجاد 

ضرر،به موجب قانون 
هرکس متعهد است 

به دیگران زیان 
نرساند،از نظام 

اجتماعي تخلف نکند 
و محتاط باشد. این 
همان تعهد اولیه و 

اصلي است

قي
قو

ح
نتيجه گيري بتوانيم به پاسخ سوال اصلي بپردازيم.

بررسي نظریه تعدد مبناي مسئولیت 
قراردادي و قهري یا همان نظریه سنتي

نويسندگاني كه مبناي مسئوليت قراردادي را از 
الزامات خارج از قرارداد جدا مي بينند يا به عبارتي 
خود  نظر  توجيه  در  سنتي  نظريه  پيروان  همان 
ديده  قراردادي،زيان  مسئوليت  در  كه  مي گويند 
و مسئول به واسطه قرارداد با هم ارتباط داشته اند 
و در نتيجه همين ارتباط يكي مديون ديگري شده 
ناشي  آنان  پيمان  از  كه  تعهدي  نشدن  است.اجرا 
شده باعث مي شود كه طلبكار جبران زياني را كه 
از اين رهگذر ديده است از هم پيمان خود بخواهد. 
پس در چنين موردي ريشه تعهد،قرارداد است و 
مسئوليت مديون نسبت به جبران خسارت،از آثار 
اين تعهد و بدل و دنباله تعهد اصلي است. براي 
و  مبيع  تسليم  به  متعهد  بايع  بيع  قرارداد  در  مثال 

مشتري متعهد به پرداخت ثمن است.
طرفين  اوليه  و  اصلي  تعهدات  تعهدات،  اين 
عقد است كه مسلما همه مي پذيرند ناشي از عقد 
و قرارداد بين آنهاست. حال اگر هر يك از طرفين 
عقد تعهدات اصلي و اوليه خود را اجرا نكنند،تعهد 
ثانوي و فرعي جاي آن را مي گيرد كه در واقع همان 
تعهد به جبران خسارت طرف مقابل است. پيروان 
نظريه سنتي يا همان تعدد مبنا معتقدند كه اين تعهد 
التزام  همان  دنباله  و  بدل  ثانوي)جبران خسارت( 
اصلي است. اما آنچه در اينجا مهم و حائز اهميت 
چنين  از  كه  است  معقولي  و  منطقي  نتيجه  است 
تحليلي حاصل مي شود. در واقع پذيرش اين نظريه 
اين نتيجه را در بر دارد كه براي آن التزام ثانوي كه 
قراردادي  نيز ريشه اي  ايجاد مي شود  براي مديون 
اراده  و  خواست  به  منتسب  را  آن  و  شويم  قائل 

طرفين بنمائيم.
وقتي  كه  معتقدند  دسته  اين  ديگر  عبارت  به 
بين دو نفر عقد بيعي منعقد مي شود، آنها به طور 
ضمني بر اين مساله نيز توافق كرده اند كه اگر تعهد 
اصلي)تسليم مبيع يا پرداخت ثمن(اجرا نشود،طرف 
واقع  در  و  اوست  به جبران خسارت  ملزم  مقابل 
طرفين هنگام انعقاد قرارداد به طور ضمني به چيزي 
كه بايد بدل تعهد اصلي قرار گيرد)يعني همان التزام 
به جبران خسارت( نيز نظر دارند،پس اين التزام و 

تعهد نيز ريشه قراردادي دارد. 
شايد  كه  مي دهند  ادامه  نظريه  اين  طرفداران 
قرارداد  از  ناشي  مسئوليت  در  كنند  ادعا  برخي 
و  مي شود  تعهد  ايجاد  باعث  مسئول  خطاي  نيز 
خطا،خطاست،چه فرقي مي كند قراردادي در ميان 
باشد يا نباشد يا ممكن است ادعا شود كه در هر 
موردي كه مسئوليتي ايجاد مي شود،مبناي واقعي آن 
حكم قانون است پس اينكه بخواهيم تعهد ثانوي 
را منسوب به اراده ي طرفين نمائيم امري معقول 

نيست. اين دسته به اين ايرادها نيز اين گونه پاسخ 
گفته اند كه:در زمينه قراردادها، قانون، ايجاد تعهد را 
به اراده ي اشخاص و توافق آنها واگذار كرده است 
و اين اعطاي صالحيت چنان در حفظ آزادي هاي 
فردي اهميت دارد كه جدايي وقايع و اعمال حقوقي 
را ايجاب مي كند. بايد قرارداد را از ساير وقايعي 
كه رخ مي دهد و آثار حقوقي كه از خود به جاي 
مسئوليت  كردن  مخلوط  نمود.  متمايز  مي گذارد، 
قراردادي و غيرقراردادي پايه ي بسياري از نهادهاي 
حقوق مدني را برهم مي ريزد و به همين جهت بايد 

از آن پرهيز كرد.
مسئوليت  مورد  در  نظريه  اين  پيروان   -
غيرقراردادي يا الزامات خارج از قرارداد معتقدند 
و  پيمانها  مفاد  مسئوليتها،اجراي  اين گونه  در  كه 
احترام به اراده ي اشخاص مطرح نيست. چون اصال 
قراردادي وجود ندارد. در واقع در اين حالت نظم 
عمومي ايجاب مي كند كه قانون كسي را كه به طور 
نامشروع به ديگري ضرر زده است مسئول قرار دهد 
پس تنها قانون است كه شرايط و نتايج اين تعهد را 

معين مي نمايد.
مثل  نيز  قرارداد  از  خارج  الزامات  در  واقع  در 
تعهد  نوع  دو  وجود  مي توان  قراردادي  مسئوليت 
اصلي و فرعي را مطرح كرد به اين صورت كه در 
اينجا نيز پيش از ايجاد ضرر،به موجب قانون هركس 
متعهد است به ديگران زيان نرساند،از نظام اجتماعي 
تخلف نكند و محتاط باشد. اين همان تعهد اوليه و 
اصلي است. حال اگر از اين تكاليف تخلف شود 
به  التزام  به وجود مي آيد كه همان  تعهد جديدي 
جبران خسارت است و ديگر فرقي ندارد كه اين 
تعهد جديد را دنباله ي تعهد قبل بدانيم يا تعهدي 
مستقل چرا كه در هر دو حالت چنين تعهدي ناشي 
از حكم قانون است. يعني در واقع در الزامات خارج 
از قرارداد چه تعهد اوليه و چه تعهد ثانويه هر دو 
ناشي از حكم قانون است و اراده شخص در آن 
دخيل نيست و اين وجه اشتراک اين دو نظريه است. 
در واقع ما چه به نظريه ي تعدد مبنا و چه وحدت 
از اين لحاظ تفاوتي ندارد وجه  مبنا معتقد باشيم 
از  افتراق اين دو نظريه در جبران خسارت ناشي 
نقض تعهد قراردادي بروز مي نمايد كه در مباحث 

آينده توضيح مي دهيم.

بررسي نظریه وحدت مبناي مسئولیت 
قراردادي و قهري یا نقد نظریه سنتي

مسئوليتهاي  بين  نويسندگان  از  دسته  اين 
قراردادي و قهري تفاوتي قائل نمي شوند.

ايشان در مورد مسئوليت قراردادي مي گويند در 
حالتي كه بين دو نفر قراردادي وجود دارد،تعهدي 
كه در اثر عهدشكني براي مديون ايجاد مي شود به 
كلي مستقل از تعهد اصلي است نه اينكه دنباله يا 
بدل تعهد اصلي باشد. اينها معتقدند تعهد مربوط 

ناشي  متخلف  مسئوليت  از  خسارت  جبران  به 
اصلي  تعهد  بدل  يا  دنباله  را  آن  نبايد  و  مي شود 
تلقي كرد يعني به عبارت ديگر بايد تعهد مربوط 
به جبران خسارت را كه از نقض تعهد اوليه حاصل 
مي شود،ناشي از حكم قانون دانست نه اينكه ريشه 
معتقدند  اين گروه  نمود.  تلقي  قرارداد طرفين  در 
كه درست است در مسئوليت قراردادي رابطه ي 
مسئوليت  ولي  دارد  وجود  طرفين  بين  قراردادي 
ثانوي )تعهد به جبران خسارت در صورت نقض 
نيست  طرفين  ي  اراده  و  قرارداد  از  ناشي  تعهد( 
بلكه ناشي ازنقض قرارداد است.تعهد ناشي از عقد 
يك چيز و تعهد ناشي از مسئوليت قراردادي چيز 
اصلي مي شود.  تعهد  ديگري است كه جايگزين 
دو تعهد متوالي وجود دارد: تعهد ناشي از قرارداد 
و تعهد ناشي از مسئوليت قراردادي. اولي ناشي از 
اراده ي طرفين است اما دومي از حكم قانون سر 
به  متعهد  بايع  بيع،  عقد  در  مثال  مي گيرد.  چشمه 
تسليم مبيع است. اين تعهد ناشي از قرارداد است. 
تعهد  نكند  ايفا  را  خود  تعهد  بايع  هرگاه  ليكن 
جديدي پديد مي آيد كه تعهد به جبران خسارت 

است و ناشي از حكم قانون است نه قرارداد.
مبنايي  وحدت  اثبات  جهت  در  و  ادامه  در 

مسئوليت قراردادي و قهري مي گويند:
درباره مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم يا همان 
الزامات خارج از قرارداد نيز وضع به همين گونه 
است.)يعني به همان گونه كه در مورد تعهد به جبران 

خسارت نقض تعهد قراردادي مطرح كرده اند(.
طرفين  بين  قراردادي  رابطه  كه  است  درست 
نيست ولي قبل از ورود خسارت يك تعهد قانوني 
كلي وجود دارد مانند تعهد به عدم ايراد ضرر به 
مي آورد  پديد  ديگري  تعهد  آن  نقض  كه  ديگري 
كه عبارت از تعهد به جبران خسارت است. مهم 
اين است كه در هر دو مسئوليت،تعهد دوم ناشي 
از حكم قانون است. لذا از آنجايي كه به نظر اين 
گروه در هر دو نوع مسئوليت،تعهد دوم يعني تعهد 
به جبران خسارت وارده،ناشي از حكم قانون است، 
با مسئوليت  مبناي مسئوليت مدني و قهري  نهايتا 
از  كه  است  نتيجه اي  اين  است.  يكسان  قراردادي 

نظريه ي وحدت مبنا به دست مي آيد.
اما بر اساس نظريه تعدد مبنا چون در مسئوليت 
قراردادي،تعهد دوم، يعني تعهد به جبران خسارت، 
مسئوليت  در  و  شده  تلقي  قرارداد  از  ناشي 
پس  است  قانون  حكم  از  ناشي  دوم  قهري،تعهد 
نمي توان مبناي اين دو نوع مسئوليت را يكي دانست 
چراكه در يكي ناشي از قرارداد و در ديگري ناشي 

از قانون است.
در واقع نتيجه منطقي پيروي از نظريه وحدت مبنا 
كه تعهد ثانوي را مستقل از تعهد اصلي دانسته است 
اين است كه باعث مي شود التزام به جبران خسارت 
آذر-دی  1393قراردادي كه از عدم انجام تعهد اصلي نشأت گرفته 
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درست است که اصل 
حاکمیت اراده،به 
معناي فلسفي خود، 
مبالغه آمیز است و 
امروز قواعد حقوق 
حکومت خود را بر 
قراردادها تثبیت کرده 
است ولي همین 
حقوق به دلیل مباني 
اخالقي مربوط به 
احترام به پیمانها و 
حفظ عدالت معاوضي 
و مباني سرمایه داري 
به اشخاص اجازه 
داده است که در 
حدود قوانین براي 
خود ایجاد التزام 
کنند. در این چارچوب 
اراده دو طرف حاکم 
است و همین نیابت 
کلي براي اینکه 
قرارداد منبعي در برابر 
سایر اسباب دیون به 
شمار آید کافي است

قي
قو

ح

چهره اي بسان الزامات خارج از قرارداد يابد يعني 
باعث مي شود اين التزام ريشه اي غير قراردادي پيدا 
كند و نتوان آن را منسوب به اراده ي طرفين نمود 
و حال آنكه اگر آن را دنباله ي تعهد اصلي بدانيم 

ماهيتي قراردادي مي يابد.

نتیجه پیروي از هر یك از نظریات
بررسي  مي خواهيم  قسمت  اين  در  ما  واقع  در 
نمائيم كه پيروي از هر يك از اين دو نظريه چه 
ابتداي  در  كه  ما  اصلي  پرسش  پاسخ  بر  تأثيري 

تحقيق مطرح شد، دارد.
جبران  دعوي  مي توان  آيا  كه  بود  اين  پرسش 
خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي را در قالب و 
بر اساس قواعد ضمان قهري در دادگاه مطرح نمود 

يا خير بايد آن را همان مسئوليت قراردادي دانست.
با توجه به مطالبي كه در قسمت هاي پيش مطرح 
شد،اكنون پاسخ به اين پرسش دشوار نيست چرا كه 
بستگي به اين دارد كه ما پيرو كداميك از نظريات 

فوق الذكر باشيم.
بديهي است كه اگر از طرفداران و پيروان نظريه 
)جبران  ثانويه  و  فرعي  تعهد  كه  باشيم  مبنا  تعدد 
چنين  مي دانند،در  اصلي  تعهد  دنباله  را  خسارت( 
يا  نقض  از  ناشي  خسارت  جبران  دعوي  حالتي 
اجراي ناقص تعهد قراردادي نيز ماهيتي قراردادي 
مي يابد و در نتيجه ما نمي توانيم اين دعوي را بر 
بايد  و  نمائيم  طرح  قهري  ضمان  قواعد  اساس 
قراردادي  مسئوليت  به  مربوط  مقررات  همان  به 
نظريه  پيروان  از  اگر  آنكه  حال  و  شويم  متوسل 
ثانوي كه از  وحدت مبنا باشيم كه تعهد فرعي و 
نقض تعهد اصلي ايجاد مي شود را مستقل از التزام 
دعوي  مي توانيم  حالت  اين  مي دانند،در  اصلي 
جبران خسارت قراردادي را بر اساس قواعد ضمان 
هم  قبال  كه  همان طور  چراكه  نمائيم  طرح  قهري 
گفته شد،در اين صورت اين دعوي ماهيتي خارج 
از قرارداد مي يابد و مي توان به قواعد ضمان قهري 

توسل جست.

بررسي نظر استاد كاتوزیان در خصوص 
ماهیت دعوي جبران خسارت قراردادي 

)كتاب مسئولين مدني- جلد اول- چاپ هشتم-
صفحات100 و101(

نظريه  دو  از  كدام  هر  به  انتقاداتي  ابتدا  ايشان 
نتيجه گيري  سپس  و  مي نمايند  مطرح  الذكر  فوق 
مي نمايند:نظر اخير)1(از مكتب »اعالم اراده« در آلمان 
الهام گرفته است و با قواعد كنوني حقوق سازگار 
به نظر نمي رسد، زيرا اگر تعهد قراردادي به معني 
بار  اراده اشخاص  اعالم  بر  قانون  كه  باشد  آثاري 
مي كند بايد اراده ظاهري مبناي منحصر همه پيما نها 
به شمار آيد و اراده باطني و سالمت و عيوب آن 
موثر در نفوذ عقد نباشد. بر اين مبنا اشتباه و اكراه 
و گاه تدليس از عيوب اراده نيست و خللي به عقد 

نمي رساند چون در چنين مواردي اعالم اراده نقصي 
ندارد و اراده باطني سالم و آزاد نيست. درحالي كه 
در هيچ حقوقي قانون گذار به اين عوامل بي اعتنا 
اراده  به ويژه در حقوق ما كه اصوال  نمانده است. 
باطني حاكم بر عقد است و اعالم اراده همه نيروي 
اين  مي گيرد،پذيرفتن  دروني  منبع  اين  از  را  خود 

نظريه امكان ندارد.
معناي  اراده،به  اصل حاكميت  كه  است  درست 
فلسفي خود، مبالغه آميز است و امروز قواعد حقوق 
حكومت خود را بر قراردادها تثبيت كرده است ولي 
همين حقوق به دليل مباني اخالقي مربوط به احترام به 
پيمانها و حفظ عدالت معاوضي و مباني سرمايه داري 
قوانين  داده است كه در حدود  اجازه  به اشخاص 
براي خود ايجاد التزام كنند. در اين چارچوب اراده 
دو طرف حاكم است و همين نيابت كلي براي اينكه 
قرارداد منبعي در برابر ساير اسباب ديون به شمار آيد 

كافي است.
نمي توان كرد  انكار  نظر نخست )2(،  ولي درباره 
كه مسئوليت مربوط به جبران خسارت ناشي از عدم 
اجراي تعهد، طبيعتي ممتاز از تعهد اصلي دارد و به 
دشواري مي توان ادعا كرد كه بدل و دنباله آن است. 
اين مسئوليت در نتيجه تخلف از عقد به وجود آمده 
است و در زمره آثار آن قرار ندارد و همچنين از نظر 
منطقي، تعهدي ناشي از عقد است كه منسوب به 
توافق دو طرف باشد. تعهد مربوط به جبران خسارت 
متعلق قصد مشترک قرار نگرفته است و به قانون 

بيشتر ارتباط دارد تا به توافق آنان.
با وجود اين، بايد دانست كه مسئوليت قراردادي 
ضمانت اجرايي است كه از طرف قانون گذار براي 
تأمين اجراي درست قراردادها به وجود آمده است. 
منبع مستقيم و بي واسطه مسئوليت، قانون است،ولي 
چون حكم قانون بر مبناي تضمين قرارداد است،به 
غير مستقيم  منبع  نيز  را  قرارداد  مي توان  اعتبار  اين 
آن شمرد. ارتباط و مالزمه ي عقد را با مسئوليت از 
عقد  اگر  كه  دريافت  مي توان  خوبي  به  قضيه  اين 
بر  نمي شد.  ايجاد  نيز  مسئوليت  نمي داشت  وجود 
خالف الزامات،كه در آن هدف،تأمين نظم عمومي 
مسئوليت  در  غير است،  به  اضرار  از  جلوگيري  و 
قراردادي، هدف، تأمين حاكميت عقد است. به همين 
جهت است كه قانون مدني نيز خسارات ناشي از عدم 
انجام تعهد قراردادي را از الزامات به كلي جدا ساخته 
و ضمن مواد 226 تا 230 در شمار آثار قرارداد آورده 
است. در اين مواد هيچ سخني از تقصير به ميان نيامده 
و همه جا گفت وگو از تخلف از تعهد است و ماده ي 
230 نيز تعيين خسارت را به توافق دو طرف واگذار 

مي كند.
اين ايراد نيز كه مسئوليت از توافق ناشي نشده 
است،مانع از قراردادي شناختن آن نيست. زيرا در 
حقوق كنوني،بسيار است تعهداتي كه منسوب به عقد 
مي شود درحالي كه در انديشه ي دو طرف نيز نگذشته 

است. براي مثال،ضمان معاوضي يا تعهد ايمني در 
قراردادهاي بيع و اجاره،در كمتر پيماني مورد توجه 
و توافق قرار مي گيرد درحالي كه همه ي آنها در زمره 
آثار عقد هستند. ماده 220 قانون مدني نيز،تعهداتي را 
كه به موجب قانون از عقد حاصل مي شود در زمره 
تعهدات قراردادي آورده است. بنابراين، همين اندازه 
كه قرارداد زمينه حكم قانون گذار و شرط اعمال آن 
باشد، در زبان حقوقي، آثاري را كه بر اين حكم بار 
مي شود ناشي از قرارداد و منسوب به آن مي دانند و 
همين ارتباط با عقد است كه احكام و آثار مسئوليت 

قراردادي و قهري را از هم ممتاز مي سازند.
همانطور كه مشاهده مي كنيم، با توجه به مطالبي 
كه استاد كاتوزيان در كتابشان مطرح كرده اند،مي توان 
تمايل ايشان را به پذيرش نظريه تعدد مبناي مسئوليت 
قراردادي و قهري يا به عبارت ديگر پذيرش اين امر 
كه دعوي جبران خسارت قراردادي از آثار مسئوليت 
ندارد،  قهري  ضمان  در  ريشه  و  است  قراردادي 

استنباط نمود.
نظريه  طرفداران  استدالل  از  قسمت  آن  ايشان 
به  )تعهد  را  ثانوي  و  فرعي  تعهد  كه  را  مبنا  تعدد 
جبران خسارت ناشي از نقض تعهد قراردادي(دنباله 
و  نمي پذيرند  به هيچ وجه  مي دانند،  اصلي  تعهد  ي 
مي گويند به هيچ عنوان نمي توان اين تعهد ثانوي را 
ناشي از تعهد اوليه دانست اما با وجود اين نمي توان 
ارتباط و مالزمه عقد را با مسئوليت نيز از بين برد. به 
عبارت ديگر،به نظر ايشان، صرف وجود يك رابطه 
قراردادي، هر چند كه وجود آن قرارداد فقط و فقط 
اعمال  قانون گذار  حكم  اينكه  براي  باشد  زمينه اي 
شود و اصل حاكميت اراده بسيار كمرنگ باشد،براي 
اينكه ما بخواهيم جبران خسارت ناشي از نقض تعهد 
كفايت  نمائيم،  تلقي  قرارداد  از  ناشي  را  قراردادي 
كتابشان  از  مي كند. همان طور كه در جاي ديگري 
ميگويند: ».... در مقام داوري نسبت به اين اختالف ها 
)3( بايد گفت:با اينكه نمي توان مسئوليت قراردادي را 

دنباله تعهد ناشي از عقد دانست)آن طور كه طرفداران 
نظريه تعدد مبنا معتقدند( ،ارتباط آن با حاكميت اراده 
باعث مي شود كه از مسئوليتهاي قهري فاصله بگيرد و 

احكامي ويژه ي خود بيابد.« 
 بنابراين و به عنوان نتيجه گيري، براساس نظر 
مي توان  شد  مطرح  ابتدا  در  كه  پرسشي  به  ايشان 
خسارت  جبران  دعوي  كه  داد  پاسخ  اين گونه 
قراردادي را نمي توان ريشه در ضمان قهري دانست 
مسئوليت  آثار  و  مقررات  همان  اساس  بر  بايد  و 

قراردادي در دادگاه مطرح نمود.
*مشاورحقوقيشرکتفراب

)1(اشارهبهنظریهبرخينویسندگانآمریکایيداردکهبا
افراطگرایيهرتعهديرادرعالمحقوقبهوجودميآیدرا
ناشيازقانونميدانند.درواقعایننظریهچهرهايازهمان
نظریهوحدتمبناست.
)2(مقصودنظریهتعددمبنااست.
)3(مقصود،اختالفبیندونظریهوحدتوتعددمبناي
مسئولیتقرارداديوقهرياست.
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در دل كوهستان و برف ... بر فراز آسمان

گردشي ماجراجويانه
 بر فراز بلندي ها تهران

تهران گردي امروز ما، از تاريخ و معماري و گذشته شهر و مردمانش کمي فاصله دارد. البته شايد بيشتر از 
کم! اين پايتخت بزرگ، همه چيز دارد؛ در کنار تاريخ و بناهاي کهن و تفريح گاه هاي شهري، تهران چيزهايي 
ديگر هم دارد. جاهايي دارد که در آنجاها مي توان ماجراجويي کرد و تجربه اي دگرگونه از تفريح و سرگرمي را 

از سرگذراند. گردشگري ماجراجويانه در تهران و مناطق پيرامون آن، مقصد امروز ما است. 
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چیزهایي در آسمان، به جز ابرها و 
هواپیماها و آلودگي و پرندگان! 

آسمان تهران به جز آلودگي و دودي كه انگار 
هم نشين هميشگي ما شده است و گاهي هم ابرهايي 
ساكنان  روزها  در  مي روند،  و  مي آيند  شتابان  كه 
هواپيمايي هايي  بگوييد  شايد  دارد؛  نيز  ديگري 
پرواز  بزرگ  شهر  اين  آسمان  فراز  بر  روزانه  كه 
مي كنند. بله دقيقا! اما فقط همين ها نيستند. باز شايد 
پاسخ دهيد پرندگان! بله پرندگان ساكنان هميشگي 
آسمان شهرمانند. اما جز اين هايي كه نام شان آمد، 
دارند  وجود  تهران  آسمان  در  نيز  ديگر  چيزهايي 
بدل  آن  در  ماندگار  و  ثابت  جزئي  به  گويي  كه 
شده اند؛ پرندگان با پاراگاليدر كه در سال هاي اخير 
آسمان  در  ماندگار  عضوي  عنوان  به  توانسته اند 
باز  بي كران  پهنه  اين  در  خود  براي  جايي  تهران، 
كنند. در برخي از مناطق تهران به ويژه نيمه شمالي 
شهر، نگاهت كه به آسمان مي افتد، در كنار پرندگان 
انسان  كه  مي بيني  را  بزرگي  بال هاي  و هواپيماها، 
فراز  بر  و  دربرگرفته اند  را  پرنده اي  ماجراجوي 

آسمان خودنمايي مي كنند. 
و  دل انگيزترين  از  يكي  پاراگاليدر  با  پرواز 
انسان در دل آسمان  پرواز  هيجان انگيزترين شيوه 
تهران  در  را  بسياري  تفريح،  و  اين ورزش  است. 
است.  كرده  خود  شيفته  آن  پيرامون  مناطق  و 
پاراگاليدر به انسان امكان مي دهد با بهره گيري از 
يك چتر كه اصطالحا »بال ناميده مي شود بر فراز 
بلندي اي مانند تپه و كوه به پرواز درآيد و پس از 

گذراندن مسافتي به آساني روي زمين بنشيند.
براي پرواز با پاراگاليدر بايد يك سايت پرواز 
سايت  اين  باشد.  فراهم  مشخص  ويژگي هاي  با 
دست كم بايد چند صد متر فضا براي شروع پرواز 
پرنده  براي  مشكلي  امنيتي  نظر  از  تا  باشد  داشته 
باد  به  رو  بايد  همچنين  سايت  مكان  نيايد.  پديد 
در  امروزه  باشد.  قله  به  دسترسي  جاده  داراي  و 
تهران براي پيدا كردن يك سايت مناسب پرواز با 
پاراگاليدر نيازي نيست به مكاشفه و جست وجو 
پرواز  منطقه  بياوريد؛ دست كم چهار سايت و  رو 
با پاراگاليدر در تهران و مناطق پيرامون آن وجود 
دارد. اين سايت هاي پرواز، ويژگي هاي مناسب را 
دارند و پس از آموزش پرواز با پاراگاليدر و تهيه 

يا اجاره ابزارها و وسيله هاي مورد نياز، مي توان بر 
فراز آنها به پرواز درآمد.

پرواز با پاراگالیدر محدودیت كلي ندارد
نمي شناسد؛  زمان  و  فصل  پاراگاليدر،  با  پرواز 
كافي است عاشق پرواز و آسمان باشيد! كمي حس 
ماجراجويي، يك بال و كاله كاسكت و چند وسيله 
كوچك ديگر به همراه يك مربي و راهنما كه در 
بهره گيري  زمينه  دارد،  وجود  پرواز  سايت هاي 
مي كنند.  فراهم  را  پاراگاليدر  هوايي  تفريح  از 
نكرده اند  پرواز  تاكنون  كه  پاراگاليدر  دوستداران 
مي توانند با آموزش و كرايه بال يا همان چترها، اين 
تفريح را در تهران و مناطق پيرامون آن بيازمايند. 
آن دسته هم كه حرفه اي ورزش پاراگاليدر را دنبال 
سايت هاي  به  يك بار  هفته اي  دست كم  مي كنند، 

پرواز سرمي زنند.
برخي  گرفتن  نظر  در  با  پاراگاليدر  با  پرواز 
محدوديت هاي وزني و مالحظه هايي مانند سالمتي 
همه  براي  ارتفاع،  و  پرواز  از  ترسيدن  و  جسمي 
ممكن است. در واقع همه مي توانند با رعايت آن 
مالحظات با پاراگاليدر پرواز كنند. عالقه به پرواز، 
تنها عامل تعيين كننده است. دوستداران پاراگاليدر 
تهيه  و  آموزشي  دوره  گذراندن  از  پس  مي توانند 
يا اجاره تجهيزات انفرادي به يكي از نزديك ترين 
بال هاي  با  و  بروند  تهران  در  پروازي  سايت هاي 
خود از روي بلندي بپرند و لحظه هايي شگفت انگيز 

را در آسمان تجربه كنند. 

بال هایت را ببند، آماده پرواز باش
بي سيم،  كاله،  تكيه گاه( ،  )صندلي  بال، هارنس 
نياز  مورد  بسته  كامل ترين  واريومتر و جي پي اس، 
براي پرواز حرفه اي با پاراگاليدر است. گران ترين 
بال  اصطالحا  يا  چتر  پاراگاليدر،  با  پرواز  وسيله 
دارد،  قيمت  تومان هم  ميليون  تا 10  آن است كه 
كه  پرواز، كساني هستند  برخي سايت هاي  اما در 
تجهيزات پرواز با پاراگاليدر را اجاره مي دهند. اگر 
كنيد،  را تجربه  پرواز  اين  فقط يك بار  مي خواهيد 

مي توانيد از آنها اجاره بگيريد.
چندان  پاراگاليدر  با  پرواز  آموزشي  دوره هاي 
هزينه بر نيست. دست كم بايد سه دوره را بگذرانيد 

تا به توانيد براي پرواز آماده شويد. پس از يك يا 
دو ماه آموزش، مي توانيد شرايط آمادگي پرواز را به 
دست آوريد و يك پرنده پاراگاليدر شويد. هزينه 
پرواز در سايت ها نيز عمدتا بين 100 تا 150 هزار 

تومان براي هر بار پرواز است.
پرواز با پاراگاليدر، رها شدن در آسمان، بي هيچ 
حفاظ و كابيني است؛ واقعا در آسمان غوطه خواهيد 
خورد و لذت واقعي پرواز را تجربه خواهيد كرد. 
كساني كه شوق پرواز، شيفته شان كرده و نمي توانند 
با  پرواز  آموزشي  دوره  يك  گذراندن  انتظار  در 
اين  پرواز دارند.  امكان  باز هم  بمانند،  پاراگاليدر 
آموزشي  هيچ گونه  بدون  عالقه مندان،  از  دسته 
مي توانند همراه با خلبان و مربي ماهر، يك پرواز 

دو نفره پاراگاليدر را تجربه كنند. 

... رویایي كه همین نزدیكي است
تهران  در  منطقه  نزديك ترين  جنت آباد،  سايت 
براي پرواز با پاراگاليدر است. اين سايت در پايان 
خيابان جنت آباد شمالي جاي گرفته و دسترسي به 
يا  اگر نمي خواهي  براي همه آسان است. حتي  آن 
نمي تواني پرواز كني، تماشاي پرندگان با پاراگاليدر 
بهترين  جنت آباد،  است.  امكان پذير  سايت  اين  در 
سايت پروازهاي معمولي و تفريحي است و هيچ گونه 
محدوديت فصلي ندارد. در زمستان ها به ويژه زماني 
كه ديگر سايت ها پربرف اند، سايت جنت آباد بهترين 
گزينه است. نرسيده به سايت، وانت ها و پاترول هايي 
هستند كه دوستداران پرواز با پاراگاليدر را به به مركز 

آن مي برند. 
دومين سايت شهري پرواز با پاراگاليدر در تهران، 
در منطقه شمال وردآورد جاي دارد. شمال بزرگ راه 
همت در محدوده وردآورد، روزها به ويژه پايان هفته، 
شهرت  اينجا  است.  پاراگاليدر  با  پرندگان  ميزبان 
سايت جنت آباد را ندارد اما مكاني مناسب براي پرواز 
است. حرفه اي ها بيشتر به سايت وردآورد مي روند. 
كساني كه در تعطيالت پايان هفته از بزرگراه همت 
به سمت غرب مي روند، درياچه خليج فارس را كه 
پشت سرمي گذارند، در آسمان بر فراز كوه ها مي توانند 
تجربه اي  كه  ببينند  را  پاراگاليدر  با  پرنده  چندين 

ماجراجويانه را برگزيده اند! 
دو سايت ديگر پرواز با پاراگاليدر براي تهراني ها 

پرواز با پاراگالیدر با 
در نظر گرفتن برخي 
محدودیت هاي وزني 
و مالحظه هایي مانند 
سالمتي جسمي و 
ترسیدن از پرواز و 
ارتفاع، براي همه 
ممکن است. در واقع 
همه مي توانند با 
رعایت آن مالحظات 
با پاراگالیدر پرواز 
کنند. عالقه به پرواز، 
تنها عامل تعیین کننده 
است. دوستداران 
پاراگالیدر مي توانند 
پس از گذراندن 
دوره آموزشي و تهیه 
یا اجاره تجهیزات 
انفرادي به یکي 
از نزدیک ترین 
سایت هاي پروازي 
در تهران بروند 
و با بال هاي خود 
از روي بلندي 
بپرند و لحظه هایي 
شگفت انگیز را در 
آسمان تجربه کنند

مژگان
جعفري
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هر چند نشستن 
کنار شومینه بخاري 

و نوشیدن یک 
فنجان چاي داغ، 

خالي از لطف نیست 
اما بهتر است فعال 

آن را فراموش 
کنید؛ نخستین 

برف ها روي 
کوهستان البرز، 
شما را به سوي 
خود مي کشانند؛ 

گشت وگذاري در 
کوه هاي پوشیده 
از برف به همراه 

یک هیجان 
توصیف ناشدني! 

 سوز و سرماي 
هوا اگر براي 

بسیاري دل پذیر 
نباشد، مسلما 

براي آن هایي که 
از زمستان گذشته 
تا زمستان کنوني 

روزمي شمارند، 
به هیچ عنوان 
کسل کننده و 

عذاب آور نیست

ي
رد

انگ
هر

ت

وجود دارد كه براي رسيدن به آنها به سفري نيم يا 
يك روزه به بيرون شهر نياز است. نخستين سايت، 
امام زاده هاشم است. در كيلومتر 65 جاده هراز، پس از 
گذر از آبعلي و وارد شدن به محدوده امام زاده هاشم، 
يك مسير دسترسي در سمت راست جاده وجود دارد 
كه عالقه مندان را به سايت پاراگاليدر مي برد. آخرين 
مكان مناسب براي پرواز با پاراگاليدر، سايت آبسرد 
است. در جاده دماوند، 10 كيلومتر پس از گيالوند، 
و پيش از رسيدن به سه راهي آبسرد، نزديك منطقه 
ده چنار، در سمت چپ جاده قله اي بلند وجود دارد كه 
جاده اي پيچ درپيچ، عالقه مندان را به ارتفاعات و سايت 
آبسرد مي رساند. وجود دشتي گسترده روبه روي منطقه 
پرواز، هيجان و زيبايي پرواز را دوچندان مي كند. براي 
رسيدن به دو سايت پروازي امام زاده هاشم و آبسرد،  
خودروي مناسب به ويژه شاسي بلند مورد نياز است. 
دسترسي با خودرو به دو سايت پروازي امام زاده هاشم 
و آبسرد، با فرارسيدن زمستان و بارش برف، كمي 
به  رسيدن  براي  بايد  و عالقه مندان  مي شود  مشكل 
آنجاها، خود را براي كوه نوردي روي برف ها نيز آماده 

كنند. 

پاراگالیدر؛ پرواز تا بي كران 
با اطالعات كافي! 

اگر مي خواهيد آگاهي هايي بيشتر درباره چگونگي 

پرواز با پاراگاليدر و ضوابط و مقررات آن به دست 
مطالعه  و  اينترنت  در  جست وجو  جز  به  آوريد، 
وب سايت هاي ويژه پرواز با پاراگاليدر، مي توانيد با 
انجمن ورزش هاي هوايي ايران كه زير نظر فدراسيون 
انجمن هاي ورزشي است از اين راه ها ارتباط داشته 
باشيد؛ وب سايت  iranairsports.ir و شماره تلفن 
44739075. انجمن ورزش هاي هوايي ايران در كنار 

زمين شماره دو مجموعه ورزشي آزادي قرار دارد. 
 

سرسره بازي در ارتفاعات با لذتي 
توصیف ناپذیر! 

كنار  در  امروز  كه  ديگري  تفريح  و  سرگرمي 
به  هم  باز  بپردازيم،  آن  به  مي خواهيم  پاراگاليدر 
آسمان و كوه و ارتفاع ارتباط مي يابد؛ اسكي است. 
تفاوت اين سرگرمي كه با گشت وگذاري متفاوت در 
كوهستان هاي تهران و مناطق پيرامون آن همراه است، 
در »فصلي بودن« آن است. پاراگاليدر، يك تفريح و 
سرگرمي هميشگي است اما اسكي را تنها با با نشست 
البرز در محدوده پايتخت  برف روي كوهستان هاي 

مي توان تجربه كرد. 
هر چند نشستن كنار شومينه بخاري و نوشيدن 
يك فنجان چاي داغ، خالي از لطف نيست اما بهتر 
است فعال آن را فراموش كنيد؛ نخستين برف ها روي 
مي كشانند؛  خود  سوي  به  را  شما  البرز،  كوهستان 
گشت وگذاري در كوه هاي پوشيده از برف به همراه 
يك هيجان توصيف ناشدني!  سوز و سرماي هوا اگر 
براي بسياري دل پذير نباشد، مسلما براي آن هايي كه 
از زمستان گذشته تا زمستان كنوني روزمي شمارند، 
به هيچ عنوان كسل كننده و عذاب آور نيست. اگر فقط 
يك بار لذت اسكي را در يكي از پيست هاي اطراف 

تهران چشيده باشيد، باز در پي آن خواهيد بود. 

آلپاین یا اسنوبورد؟ 
و   )Alpine( آلپاين  كردن،  اسكي  نوع  دو  هر 

)Snow board( ، جاذبه ها و لذت ويژه  اسنوبورد 
خود را دارند. آن هايي كه خواهان سرعت زيادند و 
ترجيح مي دهند با شتاب از قله پايين بيايند، آلپاين 
انجام  خواهان  اگر  اما  است  مناسبي  گزينه  برايشان 
حركات دور از ذهن هستيد و مي خواهيد از اين نيم قله 
به آن نيم قله با حركات نمايشي حركت كنيد، اسنوبرد 

بيشتر مناسب شما است. 

پیش به سوي یك تفریح سرد
كاله،  كاپشن،  عينك،  اسنوبورد،  اسكي،  چوب 
دست كش و شلوار ويژه، همه ابزارهايي است كه براي 
يك تجربه دل انگيز اسكي نياز داريد. اگر نمي خواهيد 
يا نمي توانيد همه اينها را بخريد، مي توانيد از دكه هاي 
اجاره لوازم اسكي، هر كدام از آنها را جداگانه اجاره 
براي  را  اسكي  كه  كساني  به  توصيه  بهترين  كنيد. 
نخستين بار تجربه مي كنند، تهيه لوازم ارزان تر يا اجاره 

آنها در پيست ها است.
پيست هاي ديزين، شمشمك، توچال، دربندسر و 
آبعلي در تهران و مناطق پيراموني آن، امكان سفري 
متفاوت به دل كوهستان را براي شما فراهم مي آورند. 
ديزين،  و  شمشك  آبعلي،  پيست هاي  ميان،  اين  از 

امكانات اقامتي نيز دارند.

پیست بین المللي شمشك
اين پيست در 57 كيلومتري شمال شرقي تهران در 
روستاي شمشك قرار دارد. شمشك براي نخستين بار 
در سال 1337 مورد بهره برداري قرار گرفت و داراي 

تله سي يژ است.

پیست بین المللي دیزین
يكي از بزرگ ترين و بهترين پيست هاي اسكي در 
خاورميانه است كه همه امكانات رفاهي در آن وجود 
نيز  اسكي روي چمن  دوره جام جهاني  يك  دارد. 

تاكنون در اين منطقه برگزار شده است.

پیست اسكي آبعلي
نخستين پيست اسكي ايران كه دستگاه هاي باالبر در 
آن راه اندازي شد، آبعلي است. اين منطقه محل تولد 

اسكي نوين در ايران است.

پیست اسكي دربندسر
شمال  كيلومتري   60 در  دربندسر  اسكي  پيست 
شرقي تهران در روستاي دربندسر قرار دارد. از ابتداي 
آذر تا اواخر فروردين ماه مي توان در اين پيست اسكي 

كرد. 

پیست اسكي توچال 
يكي از پيست هايي است كه براي ساكنان تهران 
گزينه مناسبي بوده و دغدغه مسير طوالني را از ميان 
برده است. اين پيست از سال 1355 فعاليت خود را 

آغاز كرده است.

نشانينامسایت

تهران، خيابان جنت آباد شماليشهران

آبسردآبسرد آبعلي، 

تهران، جاده آبعلي، امام زاده هاشمامام زاده هاشم

نشانينامسایت

شميرانات، رودبار قصران، شهر شمشكپيست بين المللي شمشك

1- كرج )كيلومتر 80 جاده چالوس( بعد از هتل گچسر، سه راهي ديزين به طرف پيست بين المللي ديزين
گاجره، 3 كيلومتر بعد از هتل گاجره

پاركينگ  شمشك،  از  بعد  كيلومتر   12 شمشك،  سمت  به  لشگرک،  تهران،   -2
گردنه ديزين

كيلومتر 57 جاده تهران، هراز، منطقه آبعليپيست اسكي آبعلي

شميرانات، رودبار قصران، دربندسر، پيست اسكي دربندسرپيست اسكي دربندسر

ولنجك، توچال، ايستگاه هفتم، پيست اسكي توچالپيست اسكي توچال
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پرش با پاراگالیدر، 
رویاي دیرینه بشر 
را تحقق بخشیده 
است؛ خلبان به آرامي 
از سطح شیب دار 
کوه به سمت پایین 
مي دود و با حالتي به 
شکل سر خوردن 
در آسمان از کوه 
جدا مي شود. خلبان 
براي شروع پرواز 
احتیاجي به سقوط 
آزاد یا پرش از صخره 
ندارد. هنگام پرواز 
به هیچ وجه حالت 
ترس از افتادن، به 
انسان دست نخواهد 
داد. این پرش اصال 
با باال رفتن از کوه یا 
وحشت نگاه کردن از 
باالي یک ساختمان 
بلند قابل مقایسه 
نیست

تحقق روياي بشر  
بر فراز کوهستان هاي تهران

پرش با پاراگاليدر، روياي ديرينه بشر را تحقق 
از سطح شيب دار  آرامي  به  خلبان  است؛  بخشيده 
كوه به سمت پايين مي دود و با حالتي به شكل سر 
خوردن در آسمان از كوه جدا مي شود. خلبان براي 
از  پرش  يا  آزاد  سقوط  به  احتياجي  پرواز  شروع 
صخره ندارد. هنگام پرواز به هيچ وجه حالت ترس 
پرش  اين  داد.  نخواهد  دست  انسان  به  افتادن،  از 
اصال با باال رفتن از كوه يا وحشت نگاه كردن از 

باالي يك ساختمان بلند قابل مقايسه نيست. 
كوهنوردان  1986ميالدي  سال  حدود  در 
وسيله اي  از  كوه  از  آمدن  پايين  براي  سوييسي 
كه  وسيله اي  البته  مي بردند.  بهره  پاراگاليدر  شبيه 
آزاد  سقوط  چتر  به  بيشتر  مي كردند  استفاده  آنها 
امروزي  به شكل  زمان  مرور  به  و  داشت  شباهت 
چتربال  با  كوه  از  آمدن  پايين  داد.  شكل  تغيير 
انگيزه اي شد براي پيشرفت اين ورزش و تفريح، 
به گونه اي كه امروزه در سراسر جهان گسترش يافته 
و بسيار محبوب شده است. پاراگاليدر يا چتربال، 
است.  پرواز  شكل  همگاني ترين  و  ساده ترين 
است. ساده  آن  وسيله هاي  جابه جايي  و  يادگيري 

و  نشست  و  ندارد  موتوري  هيچ گونه  پاراگاليدر 
برخاست آن توسط پاي خلبان صورت مي پذيرد. 
اين وسيله به دليل وزن و حجم كوچك، به آساني 
و  زيبا  بسيار  چتربال  با  پرواز  مي شود.   جابه جا 
لذت بخش و يك رقابت شخصي هميشگي است. 
پرواز با پاراگاليدر، تلفيقي از حركات بدن و كنترل 
مغز است كه در يك بازي فوق العاده با هم تركيب 
درآوردن  پرواز  به  براي  مناسب  مكان  مي شوند. 
پاراگاليدر، كوه ها و تپه هاي به هم پيوسته مشرف 
به دشت است. مكان برخواستن بايد شيب مناسب 
ديواره ها و صخره ها  از  پاراگاليدر  با  باشد.  داشته 
باد  است  الزم  برخواستن  هنگام  پريد.  نمي توان 
مناسب از سمت دشت به طرف كوه وجود داشته 
و  باد  به  رو  سراشيبي  در  دويدن  با  خلبان  باشد. 
به طرف دشت به پرواز درخواهد آمد. براي انجام 
از مربيان  به وسيله فراگيري آموزش ها  بايد  پرواز 
باتجربه و داراي مدارک الزم، اقدام به يادگيري و 

پرواز با پاراگاليدر كرد. 
و  عملي  و  تئوري  مراحل  گذراندن  از  پس 
موفقيت در آزمون ها شما مي توانيد با عضويت در 

گروه يا باشگاه هايي كه در اين زمينه فعاليت مي كنند 
كنيد.  پرواز  و  شركت  پروازي شان  برنامه هاي  در 
يادگيري پرواز به سادگي يادگيري رانندگي است. 
مطالب  كه  است  اين  دارد،  فراوان  اهميت  آنچه 
و  آيروديناميك  هواشناسي،  درباره  را  الزم  تئوري 
تئوري پرواز بايد فراگرفت. يك خلبان پاراگاليدر 
بايد به تواند خود را به رعايت كامل مقررات ملزم 
كند و شايد اين سخت ترين بخش يادگيري پرواز 
با  البته  است.  سال   16 پرواز  سن  كمترين  باشد! 
تا 16 سال  افراد 14 سال  به رشد جسمي،  توجه 
هم مي توانند امكان فراگيري پرواز را داشته باشند. 
خلبان  براي  تنفسي  و  قلبي  ناراحتي هاي  داشتن 
پاراگاليدر خطرآفرين است. خانم ها هم به سادگي 
جالب  فرابگيرند.  را  پاراگاليدر  با  پرواز  مي توانند 
تاكنون  پروازي  ركوردهاي  از  برخي  بدانيد  است 
به وسيله خانم ها در دنيا ثبت شده است. در واقع 
نياز  خاصي  بدني  قدرت  به  پاراگاليدر  با  پرواز 
ندارد؛ تنها داشتن آمادگي جسماني و شهامت الزم 

براي آن كافي است.
*مسئولکمیتهآموزشانجمنورزشهايهوایيایران
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روی  كه  ای  كتابخانه  ديدن  كه  همانقدر 
دارد،  حسرت  است  گرفته  خاک  را  كتاب هايش 
كتابفروشی ها  از جلوی  عابران  همانقدر هم عبور 
آن،  ويترين  در  شده  چيده  كتاب های  آنكه  بی 
آن  توقف در جلوی  برای  ای  لحظه  را  رهگذران 
ترغيب كند، حسرت بار است. چقدر اين حسرت 
تيراژ  بسيار!  هم  چقدر  و  است  خوردن ها سخت 
كتاب ها به عدد نگران كننده 500 رسيده است و 
يار  اين  نشود،  كتاب  برای  فكری  زود  خيلی  اگر 
را  اش  گذاری  تاثير  و  حيات  زود  خيلی  مهربان 
به تمامی از دست خواهد داد و حداكثر به كااليی 
لوكس برای هديه دادن هايمان تبديل خواهد شد؛ 
مثل »شكالت مرسی«!سوال اصلی هم همين است، 

چه كنيم كه كتاب »شكالت مرسی« نشود؟
***

يادش به خير! يك زمانی بود كه برای كتاب سر 
و دست می شكستيم! صفحه  شناسنامه كتاب را كه 
باز می كرديم، شاد می شديم از تكرار چاپ های 
يك اثر و تيراژهای باالی چند هزاری آن. امروز اما 
آن روزگار گذشته است و معدودند كتاب هايی كه 
تيراژ چند هزارتايی می خورند و بر فضای فكری 

جامعه تاثير می گذارند. علت اما چيست؟

زندگی  گرفتاری های  به  تواند  می  دليل  يك 
روزمره بر گردد؛ گرفتاری هايی كه نه تنها آدم ها را 
از كتاب دور كرده است،كه ميان آنها و روزنامه ها 
نيز فاصله ای عميق انداخته است، آنها را از مجالِت 
جدی نيز دور كرده است و در كل »فرهنگ« را از 

سبد كاالی خانوار دور كرده است.
دليل دوم بی شك به گران شدن كتاب بر می 
كتاب  اصلی  مخاطب  نپذيريم،  يا  بپذيريم  گردد. 
طبقه متوسط اجتماعی است و اين طبقه نيز آنقدر 
روبروست  اقتصادی  درشت  و  ريز  مشكالت  با 
كاالی  سبد  در  هم  را  كتاب  تواند  نمی  ديگر  كه 
يا  بخواهد  اينكه  به  برسد  چه  بگنجاند  خانوارش 
ماه چند كتاب  بازار كتاب، در هر  با رصد  بتواند 

مورد نظرش را هم از بازار كتاب تهيه نمايد.
دليل سوم به افت كيفيت كتاب های منتشر شده 
بر می گردد؛ گزاره ای كه خود دو علت اساسی 
به  شك  بی  كيفيت  افت  اين  از  وجه  يك  دارد؛ 
مميزی و مسائل مرتبط با آن بر می گردد. مسئله 
ايران  نشر  صنعت  گريبانگير  سال هاست  كه  ای 
و ضعفی  با شدت  مختلف  دوره های  در  و  است 
مميزی  است.  داشته  تداوم  بيش  و  كم  معنادار، 
از  اساسی  عامل  يك  هم  همواره  و  است  مميزی 

در  عميق  و  كتاب های جدی  نبود  يا  كيفيت  افت 
پيشخوان كتابفروشی ها. وجه دوم افت كيفيت اما 
می گردد.  بر  مترجمين  و  نويسندگان  به  شك  بی 
قشری تاثير گذار كه چند سالی است از دامنه تاثير 
در  آنها  آفرينی  نقش  و  شده  كاسته  آنها  گذاری 
سپهر فرهنگی ايران كمرنگ شده است.كم سوادی 
برخی نويسندگان و مترجمين، به روز نبودن برخی 
در  تعميق  عدم  و  نگری  سطحی  كنار  در  آنها  از 
افت  كه  است  عواملی  جمله  از  كاری  حوزه های 
كيفيت كتاب را در سال های گذشته به دنبال داشته 

و به دوری مردم با كتاب منجر شده است.
***

از  كه  شب ها  بگويم!  هم  را  ديگر  نكته  يك 
جلوی رستوران ها و فست فودی های پايتخت می 
گذرم و ازدحام جمعيت به صف نشسته در البی 
آنها را كه می بينم، با خود می گويم اگر دليل اصلی 
به  اين  پس  است،  اقتصادی  مردم  نخواندن  كتاب 
نيستند؟  اينان مردم  صف نشستگان كيستند؟ مگر 
چطور می توان برای يك پيتزا يا استيك 20 تا 40 
هزار تومان پرداخت كرد اما نتوان برای يك كتاِب 
خوب، عددی در حدود 20 هزار تومان را پرداخت 

كرد؟ به اين سوال شما پاسخ دهيد!

 نگراِن كتاب

به بهانه كاهش چشمگیر شمارگان كتاب و چند مسئله دیگر

پژمان موسوی
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یادش به خیر! یک 
زمانی بود که برای 
کتاب سر و دست 

می شکستیم! 
صفحه  شناسنامه 
کتاب را که باز می 

کردیم، شاد می 
شدیم از تکرار 

چاپ های یک اثر و 
تیراژهای باالی چند 
هزاری آن. امروز اما 

آن روزگار گذشته 
است و معدودند 

کتاب هایی که تیراژ 
چند هزارتایی می 
خورند و بر فضای 

فکری جامعه تاثیر 
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كتاب »چرا ملت ها شكست مي خورند؟  )ريشه هاي قدرت ، ثروت و فقر( 
نوشته دارون عجم اوغلو  و جيمز اي. رابينسون با ترجمه محسن ميردامادي و 
محمدحسين نعيمي پور منتشر شد. اين كتاب با 15 فصل از جمله: نظريه هايي كه 
جواب نمي دهند، توليد فقر و غنا، تفاوت هاي كوچك و برهه هاي سرنوشت ساز ، 
وزن تاريخ، من آينده را ديده ام و نتيجه بخش است، رشد تحت سلطه نهادهاي 
استثماري ، در سرزمين ما نه، موانع توسعه ، توسعه معكوس ، پراكندگي رفاه ، 
چرخه تكاملي ، چرخه شوم ، در هم شكستن قالب  و فهم فقر و غنا همراه است. 
در يادداشت پشت جلد كتاب آمده است: »چرا ملت ها شكست مي خورند؟ با 
نگارشي درخشان و دلپذير به پرسشي پاسخ مي دهد كه قرن ها متخصصان را 
درمانده كرده است. چرا برخي كشورها ثروتمند و برخي ديگر فقيرند و به واسطه 
ثروت و فقر ، سالمتي و بيماري ، غذا و قحطي از يكديگر مجزا مي شوند؟  آيا 
اين امر ناشي از فرهنگ ، آب و هوا يا جغرافياست؟ شايد جهل و غفلت از 

سياست هاي صحيح علت ناكامي هاست؟ مطلقا خير. هيچ يك از اين عوامل قطعي 
يا محتوم نيستند. از اين كه بگذريم ، چگونه توضيح دهيم كه چرا بوتسوانا تبديل 
به يكي از كشورهايي شده است كه سريعترين رشدها را در جهان دارند، در حالي 
كه ساير كشورهاي آفريقايي همچون زيبمابوه ، كنگو و سيرالئون در ورطه فقر و 
خشونت گرفتار آمده اند؟ دارون عجم اوغلو و رابينسون قاطعانه نشان مي دهند كه 
اين نهادهاي اقتصادي و سياسي ساخته دست بشرند كه شالوده موفقيت اقتصادي 
)يا فقدان آن( را مي سازند. عجم اوغلو و رابينسون بر مبناي پانزده سال مطالعه 
بر روي منابع اصلي به شواهد تاريخي فوق العاده اي از امپراطوري رم ، دولت - 
شهرهاي مايا و نيز دوران قرون وسطي ، اتحاديه جماهير شوروي و آفريقا نظم 
مي بخشند تا نظريه اقتصاد سياسي تازه اي بنا كند كه ارتباطي وسيع با پرسش هاي 
سترگ امروزين دارد. »چرا ملت ها شكست مي خورند؟  نحوه نگاه و درک شما را 

نسبت به جهان دگرگون مي كند«.

»فرهنگ بروبچه های ترون« عنوان كتابی تحقيقی به قلم زنده ياد مرتضی 
از  يكی  احمدی  مرتضی  زنده ياد  كرد.  منتشر  هيال  نشر  كه  است  احمدی 
چهره های شاخص بازيگری در سينما و تلويزيون بود اما در عرصه جمع آوری 
و اجرای ترانه های عاميانه و فرهنگ فولكلوريك نيز تالش درخوری داشت. 
و  ويژه  كلمات  ضرب المثل ها،  تهران،  مردم  فرهنگ  و  زبان  به  دراين كتاب 
واژه های تهرانی می پردازد. زبان تهرانی، زبانی جذاب و شيرين است. بسياری 
از  دارند  تهران می شوند سعی  مقيم  ديگر  استان های  از  كه  تهران  از ساكنان 
روزمره  درمكالمه های  تهرانی  لهجه  از  و  بگيرند  فاصله  خود  ولهجه  زبان 
استعداد طرف است.  به  بسته  تا چه حد موفق می شوند  اينكه  كنند.  استفاده 

مرحوم مرتضی احمدی در مورد اين كتاب نوشته است: من برای جمع آوری 
فرهنگ بروبچه های ترون )تهران( به ياری حافظه ام متكی بودم و گپ زدن با 
بچه محل های همسن وسالم و بچه های اصيل تهران و يادداشت كردن نكاتی 
كه در گفته هايشان می يافتم. اين كتاب از دو بخش تشكيل شده است: كلمات 
ويژه، واژه ها وتعبيرات. در بخش كلمات ويژه كلماتی آمده اند كه طرز تلفظ 
شان در زبان تهرانی منحصر به فرد است و در ساير لهجه ها به گونه ای ديگر 
تلفظ می شوند. در بخش واژه ها وتعبيرات كه بخش اصلی كتاب است، واژه ها 
و تعبيرات تهرانی شرح داده می شوند و در پايان صفحات مربوط به هر حرف، 

اصطالحات و ضرب المثل ها ذكر شده اند

خودش  تعبير  به  و  مي است  رولو  آثار  برجسته ترين  از  يكي  كتاب  اين 
محصول 30 سال تامل و جستجوي او در مورد دو خصيصه بنيادي روح انسان 
است. در نگاه او عشق و اراده گرچه پيش تر موجب رفع مشكالت مي شدند 
و  اثر همه اليه هاي عشق  اين  در  او  مي آيند.  به حساب  معضل  امروز خود 
مراتب جلوه هاي آن را مي كاود و به اين نتيجه مي رسد كه چون عشق را گم 
كرده ايم به فنون سكس ورزي روي آورده ايم. اراده نمي كنيم چون مي ترسيم 

اگر كسي يا چيزي را بگزينيم، چيز يا كس ديگري را از دست بدهيم.

رولو مي، در شهر آدا، در ايالت اوهايو آمريكا متولد شد به زعم آن كه پدر 
و مادرش از تحصيالت كافي برخوردار نبودند و انگيزه الزم براي كسب علم 
وجود نداشت از دانشكده ابرلين كارشناسي هنر و در سال 1928 از مدرسه 
الهيات فارغ التحصيل شد. رولو مي  پس از تحصيل  با درجه ليسانس  علميه 
شد  مشغول  كاوي  روان  حرفه  به  آالنسون  ويليام  پزشكي  روان  مدرسه  در 
باليني  فارغ التحصيل دكتري روانشناسي  او در سال 1949 نخستين  سرانجام 

از دانشگاه كلمبيا بود.

چرا ملت ها
 شکست مي خورند

فرهنگ بروبچه های ترون

عشق و اراده

نامكتاب:چراملتهاشکستميخورند
نويسنده:دارونعجماوغلو،جيمزاي.رابينسون
مترجمين:محسنميردامادي،محمدحسيننعيميپور
ناشر:روزنه
قيمت:29500تومان

نامكتاب:فرهنگبروبچههایترون
نويسنده:مرتضیاحمدی
نشر:هيال

نامكتاب:عشقواراده
نويسنده:رولومي
مترجم:سپيدهحبيب
نشر:دانژه
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كتاب »انسان براي خويشتن در واقع پژوهشي در روانشناسي اخالق به شمار 
مي رود. اريك فروم در اين اثر از بسياري از جهات ديدگاهي مشابه ديدگاه اثر ديگر 
خود با عنوان »گريز از آزادي برگزيده است و به اين اعتبار مي توان اين اثر را ادامه 
مباحث »گريز از آزادي دانست. در كتاب »گريز از آزادي« فروم مي كوشد تا فرار 
انسان امروزي را از خود و آزادي خويش مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و درباره 
اصول اخالقي، هنجارها و ارزش هايي كه به درک نفس و استعدادهاي نهايي انسان 
رهنمون است، مي پردازد. فروم در كتاب »انسان براي خويشتن به قرائتي انسان گرايانه 
از انديشه هاي ماركسيستي روي مي آورد. شايد برخي از اينكه در يك اثر روانكاوانه به 
مسائل اخالقي پرداخته مي شود متعجب شوند، اما اريك فروم سخت بر اين عقيده 
پا مي فشارد كه روانشناسي نه تنها بايد قضاوت هاي اخالقي دروغين را طرد كند، 
بلكه مي تواند پاي بست بناي هنجارهاي با ارزش و عيني رفتار در نظر گرفته شود و 
براساس همين رويكرد، او نمي تواند مسائل اخالقي را از بررسي هاي شخصيت- چه 
به لحاظ تئوري و چه به لحاظ تشخيص بيماري- حذف كند. البته اين عقيده فروم با 
گرايش متداول در روانشناسي كنوني كه بر سازگاري و هماهنگي و نه »خوبي تأكيد 
دارد و طرفدار نسبي گرايي اخالقي است، متعارض است. جداكردن روانشناسي 
از اصول اخالقي روشي به نسبت جديد است. انديشمندان بزرگ اخالق اومانيستي 

قديم- كه مبناي اين كتاب بر آراي آنان استوار است- فيلسوف و روانشناساني بودند 
كه عقيده داشتند درک طبع انساني و فهم ارزش ها و هنجارهاي زندگي بشر وابسته به 
يكديگرند. يونگ، روانكاو مشهور، بر اين باور است كه روانشناسي و درمان رواني، با 
مسائل اخالقي و فلسفي انسان وابستگي ناگسستني دارند. ولي ضمن اينكه اين عقيده 
به خودي خود داراي اهميت شاياني است، توجه فلسفي يونگ تنها به واكنشي برضد 
فرويد منجر شد، نه به روانشناسي فلسفي پس از وي. از طرف ديگر فرويد و مكتب 
وي كه با طرد احكام ارزشي غير معقول سهم بسزايي در پيشرفت تفكر اخالقي دارند 
درباره ارزش ها معتقد به نسبيت بودند، عقيده اي كه به اعتقاد اريك فروم اثر منفي هم در 
تكامل تئوري اخالق و هم در پيشرفت روانشناسي داشت. با توجه به اين نظر فروم كه 
روانشناسي از فلسفه و اصول اخالقي يا جامعه شناسي و اقتصاد جدايي ناپذير است، او 
در كتاب »انسان براي خويشتن بر مسائل فلسفي و روانشناسي تأكيد مي گذارد. برخي 
انتظار دارند كه كتاب هاي روانشناسي راه رسيدن به »شادكامي يا »آرامش فكري را 
نشان دهند و عالج و نسخه آن را ارائه كنند اما اين كتاب محتوي چنين راهنمايي ها و 
توصيه هايي نيست، بلكه حاوي تئوري هايي براي روشن كردن مسأله اصول اخالقي و 
روانشناسي است؛ هدف اين كتاب اين است كه خواننده را وادار به پرسش از خود كند 

نه اينكه او را آرامش و تسكين بخشد.  

كتاب تسلي بخشي هاي فلسفه مي كوشد تا با استناد به آثار شش فيلسوف بزرگ راه 
حلهايي براي مشكالت روزمرة ما ارائه كند. با خواندن اين كتاب از »سقراط مي آموزيم 
كه عدم محبوبيت را ناديده انگاريم؛ »سنكا« به ما كمك مي كند تا بر احساس يأس 
و نااميدي غلبه كنيم؛ و »اپيكور بيپولي« ما را چاره مي كند. »مونتني راهنماي مناسبي 
براي درمان ناكارآيي هاي ماست؛ عشاق دلشكسته مي توانند با خواندن آثار »شوپنهاور 
تسلي خاطر يابند؛ و كساني كه در زندگي با سختي هاي زيادي روبه رو هستند با »نيچه 

همذات پنداري خواهند كرد. 
آلن دوباتن در اين كتاب در جست وجوي راهي براي آشتي دادن فلسفه با زندگي 
روزمره است . سقراط ، اپيكور، شوپنهاور، مونتني ، نيچه و سنكا شش فيلسوفي هستند 
كه از نگاه دوباتن راه حل هايي براي مشكالت زندگي روزمره پيشنهاد مي كنند. اين 
كتاب به بيشتر زبان هاي دنيا ترجمه شده و در شمار كتاب هاي پرفروشي است كه در 
پي ساده و قابل فهم كردن فلسفه براي همه ، البته در شكلي موفق است . اين كتاب چنان 
كه از نام آن پيداست به جست وجوي فلسفه اي مي پردازد كه واجد امر تسلي بخش و 
دلگرم كننده است ، شايد بهتر است بگوييم دوباتن در سراسر اين كتاب و در ميان آراي 
فيلسوفان بزرگ به دنبال الگويي براي تسلي و دلداري انسان مي گردد. او در اين كتاب 
از شيوه هايي ياري مي جويد كه در نوع خود بديع است . او به آثار، نظرات و بيوگرافي 
شش فيلسوف بزرگ نقب مي زند تا از اين رهگذر پاسخي به تشويش ها و مشكالت 
روزمره انسان داده باشد. تسلي بخشي  هاي فلسفه كتابي است كه مباحث فلسفي را به 
ساده ترين زبان ممكن در اختيار خواننده قرار مي دهد، اما اين زبان ساده كه نشان از 
ميل دوباتن به انتشار و ترويج فلسفه در ميان اكثريت انسان ها دارد. به راستي چگونه 
مي توان ناآشنايان با فلسفه را به مرز آشنايي با فلسفه رساند؟ آيا زبان ساده اي براي 

بيان فلسفه و مباحث فلسفي وجود دارد؟ شايد جواب اين سوال تا حدودي پيچيده 
باشد ولي بايد گفت دوباتن در اين كتاب به نوعي »فلسفه« به زبان ساده  دست يافته و 
توانسته است خود را در مرز ميان فلسفه و امر مضحك حفظ نمايد. فلسفه زماني كه 
با زبان ساده بيان شود خطر غلتيدن به حوزه امر مضحك را در بردارد. به واقع مي توان 
گفت بيان امر فلسفي به زبان ساده نوعي فعل و انفعال شيميايي است كه امر فلسفي 
را به امر مضحك تبديل مي كند، اما دوباتن از جمله نويسندگاني است كه با كمك 
شيوه هاي بديع و هوشمندانه اش به اين واكنش شيميايي اجازه انجام شدن نمي دهد. 
شايد بتوان گرايش و ميل دوباتن را »جنون توضيح فلسفه براي همه  نام نهاد، جنوني 
كه خود را در كتاب تسلي بخشي  هاي فلسفه به بهترين نحو نمايش مي دهد. او در اين 
كتاب شش فيلسوف بزرگ را در برابر شش مشكل يا معضل انساني قرار مي دهد و از 
هركدام به عنوان نماينده اي براي اين مشكالت ياد مي كند، هدف اين است كه خواننده 
بتواند از رهگذر آشنايي با هر فيلسوف و استناد به نظرياتش راه حلي براي مشكل خود 
بيابد. سقراط ، سنكا، اپيكور، مونتني ، شوپنهاور و نيچه فيلسوفاني هستند كه دوباتن از 
آثار و نظرياتش در كتاب تسلي بخشي  هاي فلسفه استفاده مي كند، از ديد او اين شش 
فيلسوف مي توانند در رابطه با شش مشكل انساني نقش تسلي بخش را داشته باشند. 
سقراط فيلسوفي تسلي بخش در مواجهه با عدم محبوبيت است ، از سقراط مي آموزيم 
كه عدم محبوبيت را هيچ انگاريم ، سنكا ياور ما در برابر احساس نااميدي و ياس است 
و اپيكور مشكالت مادي و اقتصادي ما را درمان مي كند، اين اپيكور است كه بايد براي 
بي پولي ما فكري كند. مونتني فيلسوف ناتواني ها و ناكارآيي هاي ماست و شوپنهاور نيز 
تسلي بخش قلب هاي شكسته است . در نهايت به نيچه مي رسيم ، فيلسوف ارتفاعات 

بلند هم ياور انسان در برابر سختي هاي زندگي است .

انسان براي خویشتن

تسلي بخشي هاي فلسفه

نامكتاب:انسانبرايخويشتن
نويسنده:اريكفروم
مترجم:اكبرتبريزي
ناشر:بهجت

نامكتاب:تسليبخشيهايفلسفه
نويسنده:آلندوباتن
مترجم:عرفانثابتي
ناشر:ققنوس
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در هنر باید
 مثـل چـرم 

مقاوم بود

گپ و گفت با
 مريم میرمحمودی

 بانوی هنرمند فراب
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به نظر من اگر برنامه 
دقیق و منظمي 

براي زندگي داشته 
باشیم تقریباً از هیچ 
کاري جا نمي مانیم، 

البته هنر در وهله 
اول ذوق و سلیقه 

مي خواهد و در این 
صورت، وقت خود به 
خود تنظیم مي شود. 

ذهن هنرمندان در 
تمام روز در حال 
انجام فعالیت و 

پردازش است و از 
دنیاي پیرامون الهام 
مي گیرد )هرکس به 
هر نحوي( وقتي به 

هنري تعهدي داشته 
باشیم یعني احساس 

مسئولیت در قبال 
آن هنري که انجام 

مي دهیم وقتي با 
هنرمان تعهدي وجود 

داشته باشد ارتباط 
بین کار منزل و بیرون 

و هنر ایجاد مي شود
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:سرکارخانممیرمحمودي!لطفابرایشروع
بحث،مختصريازبیوگرافيکاریوحرفهایخود

رابرایمانعنواننمایید.
متولد 1367 و فارغ التحصيل كارشناسي شيمي هستم. 
از خرداد 1391 در شركت فراب مشغول به كار شدم، 
يازده ماه در معاونت توسعه منابع انساني و پشتيباني بودم 
و از ارديبهشت 1392 وارد معاونت طرح هاي صنايع 

ريلي شدم.
:بهغیرازفعالیتهايحرفهایوکاری،در
چهزمینهايازهنرفعالیتدارید؟مختصريازسابقه

هنریتانراهمبرایمانبازگونمایید.
خياطي، چرم دوزي، بافتني و گلدوزي با دست.
سابقه هنري من تقريباً به دوران كودكي ام برمي گردد، 
از بچگي عالقه خاصي به كارهاي هنري داشتم و پيش 
زمينه تمام كارهايم مادرم بودند. دوران ابتدائي را  به 
كوبلن دوزي مشغول بودم و از اوايل سالهاي راهنمائي 
نقش هنر در زندگيم برايم پر رنگ تر شد. از همان 
دوران راهنمائي دنبال بافتني با دست رفتم كه مادرم 
در اين زمينه نقش بسزائي داشته و دارد، سپس هنر گل 
چيني و مجسمه سازي را با جديت دنبال كردم، بعد 
از چند سال با هنر گلدوزي با دست آشنا شدم كه از 
نظر خانواده ام يكي از بهترين كارهايم بود، آن را نيز به 
طور حرفه اي ادامه دادم و چندين تابلوي گلدوزي را به 
دوستانم هديه دادم. شايد وارد دنياي هنر شدن من نياز 
به جرقه نداشت، چون از همان بچگي اوقات فراغتم را 
با كارهاي دستي  و هنري پر مي كردم و مهمترين اصل 

آن مشوقان خوبم همچون پدر و مادرم بودند.
:کميازهنرچرمدوزيبرایمانبگویید؟
ازچهسنيشروعبهچرمدوزيکردیدوآیادر

نمایشگاهخاصيهمشرکتکردهاید؟
خياطي و چرم دوزي از هنرهايي است كه به صورت 
حرفه اي آن را دنبال مي كنم و با عالقه هرچه تمام تر آن 
را ادامه مي دهم اما در اين مدت وقتي كه براي خياطي 
مي گذارم كمتر شده است، زيرا هنر چرم دوزي با توجه 
به ظرافتي كه دارد وقت گير است و من هم اين روزها 
مثل سابق نمی توانم برای آن وقت بگذارم. همانطور كه 
مي دانيد هنر چرم دوزي يك قدمت و سابقه طوالني 
در كشور ما دارد؛ در دوران گذشته هنرمنداني بزرگ 
و گمنام بوده اند كه در اين زمينه كار كرده اند و زنده 
نگاه داشتن ياد و هنر آنان مسئوليتي است كه به دوش 
هنرمندان است و ما در قبال آنان متعهد هستيم، از طرفي 

هنر به همين سادگي بر جان و روح هنرمند ننشسته 
است بلكه لطف الهي باعث جاري شدن روح هنر در 
هنرمند و هنر اوست. بنابراين هنرمند بايد قدر خود 
را بشناسد و چرم را با تمام ويژگي هاي طبيعي اش كه 
سخت است و مقاوم با دستان هنرمندش نرم و شكيل 
سازد. هنر چرم دوزي از جمله هنرهاي سنتي است كه 
بدون نياز به افراد و امكانات خارج از كشور قابل اجرا 
است و مي توان با هزينه كم، اتاق و فضائي كوچك به 
وسعت حدود 10 متر و چند شيء يا ابزار فلزي اين 
كارگاه را راه اندازي كرد. ابزار كار اين هنر تماماً ايراني 
است و به ايران هم تعلق دارد. تنها بايد همت كرد و 
عوامل موفقيت در اين هنر را فراهم كرد كه مهمترين 
آن پشتكار است. در هنر چرم دوزي به لحاظ سختي و 
مقاومت چرم صبوري الزم است چون هنر وقت گيري 
است. من در اواخر سال گذشته هنر چرم دوزي را 
شروع كردم و تاكنون نتوانستم در نمايشگاه خاصي 
شركت كنم، براي حضور در نمايشگاه هنرهاي دستي 
الزم است تمام روز را در آن نمايشگاه صرف كنيم و 

اين فرصت هنوز براي بنده ايجاد نشده است.
:درباالاشارهبهخیاطيکردیدوآنطورکه
پیداستشمادرهنردوختودوزنیزمهارتدارید!

کميازاینهنروظرافتهايآنبرایمانبگویید.
در تابستان سال 1385 اولين فرصتي بود كه توانستم 
بدون دغدغه ذهني و مشغله درسي تمام روزم را براي 
كالسهاي  ماه  مرداد  اوايل  از  كنم،  صرف  هنر  اين 
خياطي را به صورت تمام وقت شروع كردم، روال 
كار اين بود كه اول بايستي دوره نازک دوزي را كه 
خودش نه ماه بود را طي مي كرديم و بعد از اتمام اين 
دوره مي توانستيم دوره هاي پيشرفته تر را ثبت نام كنيم. 
ولي من چون عالقه بسيار زياد و مشوقان خوبي داشتم 
بعد از يك ماه  توانستم دوره ضخيم دوزي و ژورنال 
و لباس عروس را هم ثبت نام كنم و به موازات هم 
پيش ببرم، تقريباً تمام روزهاي هفته را كالس خياطي 
بودم. پدر و مادرم بسيار مرا تشويق كردند. به نظر من، 
انسان بايد در راه های زندگی برای خودش نشانه هائی 
گذاشته باشد و اينكه در راه رسيدن به كاميابی، چه 
كسانی به او كمك كردند را هميشه در يادش زنده نگه 
داشته و از آنها قدرشناسی كند تا هميشه پيروز باشد 
و از زندگيش، بهترين بهره  ممكن را ببرد. اگر انسان 
دچار غرور بی جا شود و خودش را گم كند، جايگاه 
اصليش را از دست خواهد داد و اين امر بسيار مهمی 

بنابراين  او را فراموش می كند.  نيز  است و خداوند 
بهتر است زمانی كه می خواهيم به خود بباليم، به ياد 
خدا بيفتيم. شانس در صورتی به انسان رو می كند كه 
خداوند بخواهد. من اين را به چشم ديدم و امروز بعد 
از سال ها كار و زحمت، جوابش را از خداوند منان 

گرفتم و خيلی هم خوشحال هستم.
:همانطورکهميدانیداینروزهاخانمهاي  
خانهدارهمبهدلیلمشغلههايزیادیکهدارند
کمتربهکارهايدیگرميپردازند؛بااینحالشما
چگونهميتوانیدایننظمرابینکاروهنرخودزنده

نگهدارید؟
به نظر من اگر برنامه دقيق و منظمي براي زندگي 
داشته باشيم تقريباً از هيچ كاري جا نمي مانيم، البته هنر 
در وهله اول ذوق و سليقه مي خواهد و در اين صورت، 
وقت خود به خود تنظيم مي شود. ذهن هنرمندان در 
تمام روز در حال انجام فعاليت و پردازش است و از 
دنياي پيرامون الهام مي گيرد )هركس به هر نحوي( 
احساس  يعني  باشيم  داشته  تعهدي  هنري  به  وقتي 
مسئوليت در قبال آن هنري كه انجام مي دهيم وقتي با 
هنرمان تعهدي وجود داشته باشد ارتباط بين كار منزل 

و بيرون و هنر ايجاد مي شود.
:چهمحدودیتهایيدرجامعهبرايحضور
فعاالنهزناندرعرصههنربخصوصدرهنرخیاطي

وچرمدوزيوجوددارد؟
ماهري  و  پيشه  خالق  هنرمندان  از  ما  جامعه ي 
برخوردار است و تقريباً براي هنر خياطي و چرم دوزي 
براي بانوان محدوديت خاصي وجود ندارد، بيشتر اين 
محدوديت ها مربوط به جوامع بين المللي مي باشد كه 
بانوان ايراني نمي توانند در آن شركت كنند.همانطور 
كه شاهد اين هستيم كه بهترين مزون دوزهاي ايران 
بانوان هستند و حتي كار چرم دوزي كه از نظر من 
براي خانم ها يك مقدار سخت و سنگين است ولي 
با اين حال به نحو احسن انجام مي دهند.كار آفرينان و 
هنرمندان هر شهر سرمايه هاي انساني و معنوي آن شهر 
هستند به خصوص اگر اين سرمايه ها جوان و داراي 

انگيزه بيشتري براي نوآوري و ابتكار باشند.
:وسخنآخر...

با سپاس از شما و با آرزوي توفيق براي همه مشتاقان 
هنرهاي دستي. تالش، عشق، انگيزه، صبوري و تحمل 
سختي ها رمز پيروزي و موفقيت است و هنرمند كسي 

است كه هنرش را تنها براي خودش نگه نمي دارد.

»هنر چرم دوزي« از جمله هنرهاي سنتي است که بدون نیاز به افراد 
و امکانات خارج از کشور قابل اجرا است و مي توان با هزينه کم، اتاق و 
فضائي کوچک به وسعت حدود 10 متر و چند شيء يا ابزار فلزي اين 
کارگاه را راه اندازي کرد. اين سخن بانويی است که از کودکی در خانه 
و در کنار فعالیت هاي روزمره خود، به يادگیری انواع هنرهای دستی 
مشغول بوده و بعضی از آنها را نیز به صورت کامال حرفه ای دنبال کرده 
است. خانم میرمحمودی از جمله هنرمندان فرابی است که اين روزها در 

معاونت ريلی مشغول به کار است و هم در کار و هم در هنرش، که اين 
روزها چرم دوزی است، صبوری پیشه کرده و با جديت به فعالیت در 
حوزه کار و هنر مشغول است. او بر اين باور است که برخی هنرها مثل 
چرم دوزی هیچ امکانات خاصی نمی خواهد و به راحتی و با اندکی پشتکار 
مي توان به صورت حرفه ای به فعالیت هاي هنری و از جمله چرم دوزی 
پرداخت و روح و روان را صیقلی اساسی داد. گپ و گفت ما با او را در 

ادامه مي خوانید... 
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آيا شما تاكنون به اين موضوع انديشيده ايد كه چرا هر چه 
روزها كوتاه تر مي شود و غروب آفتاب زودتر اتفاق مي افتد،  
بدون هيچ دليل خاصي احساس دلمردگي و افسردگي به ما 
دست مي دهد و گرايش و ميل بيشتري به صرف مواد قندي 

و شيرين پيدا مي كنيم؟ 
همان طور كه در اغلب كشورهاي جهان با تغيير ساعت 
آغاز و پايان روز در هر نيم سال صرفه جويي هاي باور نكردني 
در توليد و مصرف انرژي به عمل آورده مي شود،  عملكرد 
زيست شيميايي مغز همه افراد نيز در هنگام تغيير فصل و 
بلندي و كوتاهي روزها و در غروب و طلوع آفتاب تغيير 
مي كند و عدم پاسخگويي تغذيه هاي متناسب با اين تغييرات 
و جابجايي نسبت درصد انرژي هاي دريافتي از منابع پروتئيني 
انتخاب نوع و ميزان چربي هاي مصرفي،   و مواد قندي و 
مشكل تطابقي در توليدات ميانجي هاي عصبي )ترانسميترها(  
از جمله سروتونين به وجود مي آورد و سوخت و ساز بدن 
كاماًل تغيير مي كند. تحت تأثير اين تغييرات،  ميل و گرايش 
اغلب افراد نيز در فصول مختلف دگرگون مي شود و بيشتر به 
نوشيدن مواد حاوي كافئين و تئين روي مي آورند و بي اختيار 
به سوي مصرف شيريني و شكالت كشيده مي شوند،  غافل 
از آنكه ميل به خوردن چنين فرآورده هاي چرب،  شيرين،  
شور و ترد و نوشيدني هاي گازدار و بي گاز و بي رنگ و 
زدن  خيمه  از  موقت  به صورت  گرچه  آرام بخش  رنگين 
چادر افسردگي و كم حوصلگي بر تارک روحمان جلوگيري 

مي نمايد و بارقه اي از اميد و سرحالي در ذهن ما پديدار 
مي سازند،  ولي متأسفانه اين رخداد ديري نمي پايد. مخصوصًا 
در افرادي كه به مواد حاوي كافئين گرايش افزون تري دارند،  
با زايل شدن اثر موقتي مواد ذكر شده،  احساس سرگشتگي 
و نااميدي در تمام وجود آنها پديدار مي گردد و مشكالت 
احساس  و  افسردگي  شدت  و  پايه گذاري  را  جديدتري 

دلتنگي را افزون تر از پيش مي نمايد.
عدم تأمين نياز بدن به ويتامين B1 و يا كاهش سطح آن 
در بدن،  عالوه بر گسترده شدن ميزان افسردگي،  عوارض 
ديگري از قبيل احساس خستگي مفرط،  اختالالت روحي – 
رواني،  سردرد،  بي اشتهايي،  كاهش يادگيري،  از دست دادن 
وزن بدن،  تهوع،  يبوست،  دل درد و گزگز شدن دست ها و 

پاها را نيز به همراه دارد.

چه باید كرد و چه گروه هاي غذایي 
را باید انتخاب نمود؟ 

در وراي لذت جويي و لذت خواهي از طعم و رنگ و 
بوي مواد غذايي روزمره،  بايد بنا بر رسالتي كه در حفظ 
سالمتي جسم و جان خود بر عهده داريم،  اين موضوع را 
آويزه گوش خود نماييم كه هرگز از اصل سه گانه تناسب،  
تعادل و تنوع به مدت طوالني پا را فراتر نگذاريم و به اين 
موضوع توجه داشته باشيم كه بدن شگفت انگيز ما از بعد 
ساختاري،  ترميمي،  دفاعي،  شادابي و فكر و انديشه و 
ذهن پويا،  به طور منظم و مرتب به 13 ويتامين،  16 ماده 

معدني و 20 اسيدآمينه و چندين اسيد چرب ضروري و 
تعداد زيادي تركيبات شيميايي ثانويه موجود در سبزيجات و 
ميوه جات با رنگ هاي متنوع و عطرهاي دل انگيز و طعم هاي 
متفاوت ناشي از اين تركيبات نيازمند است و كمبود هر يك 
از اين ريزمغذي ها و درشت مغذي ها در درازمدت،  عوارض 
باليني خاص و كاهش قدرت مقاومت در قبال تهاجم عوامل 
بيماري زا و يا نقصان قدرت يادگيري،  يادآوري،  خالقيت و 

نوآوري را بر جاي مي گذارد.
گرچه تمام مواد مغذي براي حفظ سالمتي جسم و جان 
اهميت دارند و وظيفه و عملكرد مفيد و تأثيرگذار خود را 
به ظهور مي رسانند،  ولي تعداد انگشت شماري از آنها  )در 
بر عهده  را  كليدي تري  نموده ايم( وظايف  آغاز  كه  بحثي 

دارند،  به طور مثال: 

 مواد مغذي ضدافسردگي
منابعغذایياسیدفولیک:

Bویتامینهايگروه-
بروز  موجب  آن  كمبود  )كه  اسيدفوليك   غني  منابع 
اختالالت روحي – رواني،  افسردگي و كم خوني مي گردد( ،  
گروه سبزيجات مخصوصاً سبزيجات برگي به رنگ سبز مثل 
اسفناج  )كه به عنوان يك سبزي ضدافسردگي از مصرف آنها 

نبايد غافل بود(  مي باشند.
همچنين استفاده از سير خام و پخته  )مثاًل بوراني اسفناج 
با سير(  عالوه بر تأثير مثبت بر ميزان كلسترول خون،  در 

نشاط زمستاني با غذاهاي ضد افسردگي
62

ت
الم

س
در وراي لذت جویي 
و لذت خواهي از طعم 
و رنگ و بوي مواد 
غذایي روزمره،  باید 
بنا بر رسالتي که در 
حفظ سالمتي جسم 
و جان خود بر عهده 
داریم،  این موضوع 
را آویزه گوش خود 
نماییم که هرگز از 
اصل سه گانه تناسب،  
تعادل و تنوع به مدت 
طوالني پا را فراتر 
نگذاریم
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ايجاد نشاط و سرحالي و برطرف نمودن افسردگي اثر مثبتي 
دارد.

 ویتامین B1  )تیامین( 
عدم تأمين نياز بدن به ويتامين B1 و يا كاهش سطح آن 
در بدن،  عالوه بر گسترده شدن ميزان افسردگي،  عوارض 
ديگري از قبيل احساس خستگي مفرط،  اختالالت روحي – 
رواني،  سردرد،  بي اشتهايي،  كاهش يادگيري،  از دست دادن 
وزن بدن،  تهوع،  يبوست،  دل درد و گزگز شدن دست ها و 

پاها را نيز به همراه دارد.

B6 منابع غذایي ویتامین 
-ویتامینB6)پیریدوکسین،پیریدوکسامینو

پیریدوکسال(
و گسترش  زمينه سازي  در  تنها  نه  ويتامين  اين  كمبود 
افسردگي تأثيرگذار مي باشد،  بلكه عدم توجه به تأمين نياز 
بدن از طريق تغذيه يا مكمل ياري بنا بر توصيه متخصصين،  
مو،   ريزش  بدن،   ايمني  كاهش  كم خوني،   ايجاد  سبب 
ضايعات پوستي،  اختالل در رشد كودكان، دل درد،  استفراغ،  
سوزن شدن  سوزن  و  گزگز  تنفس،   عمق  كوتاه تر شدن 

دست ها،  كرختي در پاها و اختالل در تعادل مي شود.
جگر  از:   عبارتند  ويتامين  اين  عمده  غذايي  منابع 
گوساله،  گوشت مرغ،  شير،  موز،  سيب زميني،  تخمه 
آفتابگردان،  برنج،  آلو. آب پرتقال طبيعي و خانگي،  گل 

كلم،  گوجه فرنگي و كره بادام زميني.

B12 ویتامین
يا  و  كمبود  و  است   B گروه  ويتامين هاي  خانواده  از 
عدم دسترسي به دريافت آن مخصوصاً در افرادي كه بنا بر 
ضرورت و يا به داليل اعتقادي گياه خوار صرف مي باشند،  
عوارض متعددي را عالوه بر افسردگي موجب مي شود. از 
جمله اين عوارض مي توان به كم خوني،  التهاب مخاط و 
زخم زبان و دهان،  بي خوابي،  بي اشتهايي،  كاهش حافظه و 
وزن،  التهاب عصب و اختالالت روحي اشاره نمود. منابع 
غذايي اين ويتامين عبارتند از:  جگر،  گوشت گوساله جوان،  

مرغ،  ماهي تن،  شير،  تخم مرغ،  پنير و ماست كم چرب.

 مواد معدني تأثیرگذار بر روند 
افسردگي هاي زمستاني

سلنیوم
كمبود اين ماده معدني نه تنها موجبات افسردگي افراد را 
فراهم مي آورد،  بلكه بروز ترس و چيره تر شدن خستگي را 
نيز به تهي شدن ذخاير بدن از اين ريزمغذي نسبت مي دهند.
برطرف نمودن نياز بدن از طريق مكمل ياري و يا منابع 
غذايي حاوي سلنيوم كه منجر به رفع كمبود اين ماده معدني 
گردد،  به سرحال شدن و برطرف نمودن افسردگي منجر 
خواهد شد. ضمناً سلنيوم به علت خاصيت ضد زنگ زدگي و 
يا آنتي اكسيداني،  راديكال هاي آزاد و مهاجم را خنثي مي كند 
و از سرطاني شدن سلول ها جلوگيري به عمل مي آورد و 
همانند ساير آنتي اكسيدان ها بر روي ساز و كار مغز و شبكه 
در هم تنيده اعصاب،  تأثير مثبت مي گذارد و احتماالً از بروز 

آلزايمر زودرس جلوگيري مي نمايد.

منابع غذایي سلنیوم
غني ترين منبع غذايي سلنيوم،  فندق برزيلي مي باشد كه 
بالغ بر 2500 برابر بيشتر از ساير آجيل ها،  حاوي ماده معدني 
سلنيوم است،  ولي غذاهاي دريايي،  ماهي و آبزيان ديگر،  
دانه ها و غالت كامل پرک شده،  جگر مرغ و جوجه پرورش 
يافته در هواي آزاد نيز از ديگر منابع غذايي سلنيوم محسوب 
مي شوند. رنگ پريدگي،  خستگي،  بي حوصلگي و كاهش 
مقاومت در قبال عوامل بيماري زاي عفوني و كاهش ميزان 
بهره هوشي توأم با افت تحصيلي،  از ديگر عوارض تهي 

شدن ذخاير آهن بدن تلقي مي شوند
بايد  سلنيوم  حاوي  مكمل هاي  خودسرانه  استفاده  از 
خودداري شود،  چرا كه دريافت زياد آن از طريق مكمل ها 
و غذاها مسموميت هاي خطرناكي را ايجاد مي نمايد،  ولي 
استفاده از منابع غذايي آن و مخصوصاً ماهي هاي مختلف  
)كه عالوه بر دارا بودن سلنيوم،  غني از اسيدهاي چرب امگا-

3 و پروتئين هاي حيواني با ارزش بيولوژيكي باالتر و صدها 
تركيب مفيد ديگر مي باشند( ،  بدون صدمه زدن به سالمتي،  

به نشاط شما خواهند افزود.

 آهن
آهن از جمله مواد معدني بسيار پراهميت و داراي وظايف 
و خواص متعدد مي باشد. كم خوني و تهي شدن بدن از ذخاير 
آهن،  دو حالت بسيار نزديك به هم مي باشند. تفاوت اين دو 

موضوع،  در سطور زير به صورت ساده بيان گرديده است.

 كم خوني
كم خوني يعني تهي شدن گلبول هاي قرمز خون از آهن 
و افت غلظت هموگلوبين. در اين حالت حجم گلبول هاي 
قرمز كوچك تر از معمول مي شود و رنگ پريده تر شده و به 

رنگ قرمز روشن در مي آيند.
چنين گلبول هايي توانايي الزم را جهت انتقال اكسيژن 
كافي از شش ها به سلول هاي بافت هاي بدن دارا نمي باشند 
و تحت تأثير اين رويداد،  در افراد مبتال به كم خوني،  آزاد 
شدن انرژي در سلول هاي بدن با تأخير انجام مي شود و اين 
منفي  تأثير  بدن  توانايي سلول هاي  و  بر عملكرد  موضوع 

مي گذارد.

 كمبود آهن
كمبود آهن و تهي شدن ذخاير بدن از آهن نشانه هاي 
و  افسردگي  آن ها،   بارزترين  كه  دارد  گسترده تري  بسيار 
بي حوصلگي،  خستگي،  بي قراري،  بي اشتهايي و سردرد 

مي باشد.
كمبود و افت ذخاير آهن بدن قبل از ايجاد كم خوني،  
موجب بروز عوارض رفتاري خاصي مي گردد. افرادي كه 
حتي به كمبود خفيف مبتال هستند  )به خصوص در سنين 
كودكي(، پرخاشگر،  كم توجه و بي اشتها مي شوند و تمايل 
عجيبي به خوردن خاک،  كاه گل،  مهر نماز و يخ از خود 
بي حوصلگي و  نشان مي دهند. رنگ پريدگي،  خستگي،  
كاهش مقاومت در قبال عوامل بيماري زاي عفوني و كاهش 

ميزان بهره هوشي توأم با افت تحصيلي،  از ديگر عوارض 
تهي شدن ذخاير آهن بدن تلقي مي شوند.

در  خصوص  به  بدن  آهن  كمبود  نشانه هاي  ديگر  از 
كودكان،  اختالالت ايجاد شده در تكامل رواني – حركتي و 

كاهش توجه و يادگيري و بيش فعالي مي باشد.

منابع غذایي آهن
حاوي  غذايي  منابع  از  روزمره  غذايي  برنامه  در  اگر 
نوع  دو  شود،   استفاده  متعادل  و  متناسب  ميزان  به  آهن 
آهن در دسترس سلول هاي بدن قرار داده مي شود. به علت 
گيرنده هاي متفاوت و مجزايي كه جهت عبور دادن آنها از 
مخاط دستگاه گوارش وجود دارد،  درصد جذب آنها از مواد 

غذايي مصرفي متفاوت از يكديگر مي باشد.
آهن هم از طريق مصرف گوشت هاي قرمز،  جگر،  مرغ 
و ماهي تأمين مي شود و ده ها برابر بيشتر و بهتر از آهن غيرهم 
جذب مي گردد،  ولي آهن غيرهم كه از طريق مصرف ميوه،  
ميزان خيلي  به  سبزيجات،  غالت،  حبوبات و تخم مرغ 
بيشتر از آهن هم در برنامه غذايي روزمره دريافت مي گردد،  
ده ها برابر كمتر از آهن هم جذب مي شود و جذب آن در 
ارتباط كامل با ساير تركيبات غذايي است و گاهي همزماني 
مصرف آنها منجر به كاهش جذب آهن غيرهم به ميزان 41 
تا 95 درصد مي شود،  لذا توصيه مي گردد به طور همزمان يا 
بالفاصله بعد از خاتمه صرف غذا از نوشيدن چاي و برخي 
نوشابه هاي گازدار و مخصوصاً ميل كردن ماست و لبنيات 

و يا ساير مواد غذايي حاوي كلسيم خودداري به عمل آيد.
نان هايي كه با استفاده از جوش شيرين تهيه مي شوند و 
همچنين ساير فرآورده هاي غالت كه در تهيه و فرآوري آنها 
جوش شيرين به كار برده مي شود،  نبايد همزمان و بالفاصله 
بعد از ميل كردن مواد غذايي حاوي آهن غيرهم مصرف 

گردند.
زياده روي در مصرف شير به خصوص در كودكان،  يكي 

از عوامل ايجاد كننده زمينه كم خوني برشمرده مي شود.
منابع غذايي قابل توجه حاوي آهن،  به ترتيب عبارتند 
از:  جگر گوساله،  لوبيا،  سيب زميني تنوري و آب پز،  جوانه 
و  زردآلو  برگه  ماهي،   و  مرغ  گوساله،   گوشت  گندم،  
غذاهايي مانند سوپ و آش و پلو حاوي گوشت و عدس 
و يا خورش هاي سبزيجات دربردارنده گوشت هاي قرمز و 

سفيد.
لذا توصيه مي شود از مصرف زياد مواد غذايي حاوي فيبر 
و يا فيتات ها مثل انواع غالت،  دانه ها،  آجيل ها و پروتئين 
سويا به صورت خالص و يا تركيبات حاوي پلي فنول ها 
مثل قهوه و چاي و همچنين مواد غذايي حاوي كلسيم مانند 
شير،  پنير،  ماست و ساير فرآورده هاي لبني،  همزمان با 
مصرف مواد غذايي حاوي آهن غيرهم خودداري گردد و 
برعكس با همزماني مصرف مواد خوراكي و نوشيدني هاي 
حاوي ويتامين C،  به افزايش سطح جذب آهن كمك و 
مساعدت شود. تلفيق مواد غذايي گياهي و حيواني حاوي 

آهن نيز سطح جذب آهن را افزايش مي دهد.
اميد است با رعايت تغذيه صحيح و اصول بهداشتي- 
سالمتي،  زمستان را با به وديعه گذاشتن خاطرات خوش به 

خوبي سپري كنيم.
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کمبود و افت ذخایر 
آهن بدن قبل از 

ایجاد کم خوني،  
موجب بروز عوارض 

رفتاري خاصي 
مي گردد. افرادي که 
حتي به کمبود خفیف 

مبتال هستند  )به 
خصوص در سنین 

کودکي(، پرخاشگر،  
کم توجه و بي اشتها 

مي شوند و تمایل 
عجیبي به خوردن 

خاك،  کاه گل،  مهر 
نماز و یخ از خود 

نشان مي دهند. 
رنگ پریدگي،  

خستگي،  
بي حوصلگي و 

کاهش مقاومت 
در قبال عوامل 

بیماري زاي عفوني و 
کاهش میزان بهره 
هوشي توأم با افت 
تحصیلي،  از دیگر 

عوارض تهي شدن 
ذخایر آهن بدن 

تلقي مي شوند
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سیزده
نویسندهوکارگردان:هومنسیدي

است پسر13سالهاي داستان:داستان خالصه
درسنرشد،پدرومادرشازهمجداميشوند.
اوبهدلیلتنهایيوعقدههایيکهبرایشبهوجود
آمدهبهجوانهايبزرگترازخودشپناهميبردو
اینباعثتغییروتحوليدرويميشودکههویت

واقعيواصلياوراتغییرميیابد...
صمدي،ریما آزاده جعفري، بازیگران:امیر

رامینفرو...

تراژدي
کارگردان:آزیتاموگویي

داستان:»تراژدي«داستانمردياستبهنامقاسم
تصمیم رفتهاش دست از غرور جبران براي که
عجیبيميگیرد،حبیبنگران،زینتمرددوموسي

سرگرداناستامااتفاقعجیبيدرپیشاست..
رادان،رویانونهالي بازیگران:مهديهاشمي،بهرام

و...

چند متر مكعب عشق
کارگردان:جمشیدمحمودي

به افغاني مهاجر عبدالسالم داستان: خالصه
همراهدخترشدریککارگاهمشغولبهکاراست.
اما ميشود او دختر عاشق ایراني کارگر صابر

عشقيکهفرجامشراهیچکسنميداند.
نادر ابراهیمي، بازیگران:ساعدسهیلي،حسیبا

فالح

خانوم
کارگردان:تیناپاکروان

نقطه سه زن، سه روایت »خانوم« داستان: خالصه
تهران،ازشمالتاجنوباست.

سیامک فراهاني، شقایق حیایي، امین بازیگران:
انصاري،اشکانخطیبي،اندیشهفوالدوند

امروز
کارگردانوتهیهکننده:رضامیرکریمي

در کهنهکار، تاکسي راننده یونس داستان: خالصه
پایاِنیکروزِکاريبهزنجوانيکمکميکندتابه
بیمارستانبرسد.غافلازاینکهدربیمارستاناتفاقاِت

زیاديدرانتظارِاوست.
شبنم گلستاني، سهیال پرستویي، پرویز بازیگران:

مقدمي

ابله )مجموع نمایش خانگي( 
کارگردان:کمالتبریزي

در که است نویسندهاي هوشنگ داستان: خالصه
او دارد. جنایيتخصص پلیسي فیلمنامههاي نگارش
درگیرماجرايیکيازشخصیتهايعجیبشبنامپریسا

ميشودو...
بازیگران:مهراناحمدي،هانیهتوسلي،احمدمهرانفر،

بهنامتشکر

شايد بعد از کارهای سخت روزانه، بخواهید در خیابان های تهران قدمی بزنید و گشت و گذاری هم در فرهنگ داشته باشید.
کافه هنر در اين صفحه تالش کرده ايم، به رويدادهای فرهنگی اشاره ای گذرا داشته باشیم. 

نمایش چركنویس براي نمایش 2
کارگردان:محمدجوادحبیبي

نویسنده:ساموئلبکت
محلاجرا:مرکزآفرینشمنشورهنر)سالناستاد
فنيزادهدورهاجرا:21دی1393-21بهمن1393

ساعت:17:30
بهايبلیت:18,000تومان

نمایش باگانه
کارگردان:حامدادواي

محل:تماشاخانهاستادجمشیدمشایخي)چهارراه
ولیعصر(

دورهاجرا:28دی1393-15بهمن1393
ساعت:20:30

بهايبلیت:15,000تومان

پائیز
نویسندهوکارگردان:نادربرهانيمرند

محل:ایرانشهر-سالناستادناظرزادهکرماني
دورهاجرا:18بهمن1393-18اسفند1393

مدت:80دقیقه

پاییز، تنهایي
خواننده:احسانخواجهامیري

ژانر:پاپ

سلول شخصي
خواننده:رضایزداني

ژانر:پاپ

شكوه
خواننده:محمداصفهاني

ژانر:پاپ






