




 مقاله علمی مد نظر برای بخش مقاالت علمی نشریه فراب، شامل یافته های علمی و تجربی 
همکاران مجموعه، ترجمه مقاالت علمی از زبان های دیگر، گزارش مقاالت ارائه شده در کنفرانس های 
علمی و بیان دستاوردهای تجربی با اتکا به چارچوب های علمی است. همکاران می توانند نوشته های 
خود در هر یک از این زمینه ها را با رعایت مواردی که در ادامه می آید برای نشریه فراب ارسال کنند.
 مقاله باید به زبان فارسي باشد.داشتن چکیده فارسي براي مقاله ضرورت دارد. تعداد کلمات 

چکیده نیز نباید از 700 کلمه بیشتر باشد.
 عالقمندان به ارسال مقاله علمی باید ابتدا چکیده ای از مقاله کامل خود را برای دفتر نشریه 
ارسال کنند؛ تیم علمی نشریه پس از بررسی چکیده مقاله، نتیجه بررسی را در اسرع وقت به 

همکاران اعالم خواهد کرد.
 هیئت تحریریه پس از دریافت اصل مقاله و بررسی آن، پذیرش مقاله و نوبت چاپ را اعالم 

خواهد کرد.
 مسئولیت صحت مندرجات مقاله هاي علمي با نویسنده یا نویسندگان آن است.

 همراه مقاله نام ونشاني دقیق، شماره تلفن نویسنده یا نویسندگان و محل خدمت آنان ذکر شود.
 مقاله در برگه هايA4 ، با فونت B Nazanin و سایز فونت 12 تایپ شود. 

 ویرایش مقاالت با همراهی و همکاری نویسنده یا نویسندگان انجام خواهد شد. هیئت تحریریه 
تنها نکات علمی الزم را گوشزد خواهد کرد.

 مقاله نهایی باید شامل عنوان، نام و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان، چکیده، روش کار، تجزیه و 
تحلیل، نتیجه گیري و منابع باشد. حجم مقاله نیز نباید از 4 هزار کلمه بیشتر باشد.

 عنوان مقاله باید گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد.
 ارجاع هاي متن مقاله داخل کمان و به این شیوه است: )نام خانوادگي، سال انتشار: شمارة صفحه(؛ 
مانند )زرین کوب، 25:1377(. شیوة ارجاع به منابعي که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این صورت 

خواهد بود: )اسمیت و همکاران، 22:1974(
 در ذكر مشخصات انتشاراتي هر منبع در فهرست منابع، از شيوة زير پيروي شود:

 مقاله: نام خانوادگي، نام )سال انتشار( »نام مقاله«، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال، شماره.
 کتاب: نام خانوادگي، نام )سال انتشار( عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره مجلد، نوبت 

چاپ، محل انتشار، نام ناشر.

 راهنماي تدوين و ارسال مقاله هاي علمي برای نشریه

نحوه ارائه مقاله نهایی

فراخوان ارسال مقاله علمي
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مجله خبري

د    ر مسير توسعه

فرهنگ و زند    گي

بازديد معاون اول رئيس جمهور و وزير نيرو از سد و نيروگاه داريان
معاون اول رئیس جمهوری با همراهي وزیر نیرو و استاندار کرمانشاه، از سد و نیروگاه »داریان« 

در شهرستان پاوه بازدید کرد... 

فراب در جمع بزرگان صنعت نفت جهان
گروه فراب در قالب شرکت هاي »فراب«، »ناردیس«، »نوتاش« و »پمپ برکه« با حضور فعال در 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي، به معرفي توانمندي هاي 

فني و اجرایي خود پرداخت.... 

حضور در معتبرترين دانشگاه صنعتي كشور
دهمین جشنواره صنعتي مکانیک شریف، همزمان با پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه صنعتي 

شریف، طي روزهاي بیست و یکم تا بیست و سوم اردیبهشت ماه امسال...

اعالم آماده باش نفتی ايران به عربستان
  معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات توافق نفتی با توتال فرانسه از آمادگی ایران برای آغاز یک 

رقابت جدید با عربستان سعودی برای توسعه صنایع پتروشیمی در دوران پساتحریم خبر داد...
 

رمزگشايی از نشانه های تکريم آب در فرهنگ ايرانی
 خدایا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ بدار. )بخشی از وصیت نامه کوروش 

هخامنشی( آب یکی از مقدس ترین عناصر طبیعی نزد ایرانیان باستان به شمار... 

نقش منابع آب در توسعه پايدار كشور
توسعه پایدار و آب انچنان به هم وابسته اند که کمترکشور توسعه یافته اي را مي توان سراغ گرفت 

که در رنج بي آبي باشد و یا به دنبال رفع کمبود آن نباشد...

سدسازي؛ از افتخار صنعت تا متهم تخريب
 ساخت سد در ایران قدمتی دیرینه و تاریخی دارد، سازه های پیچیده آبی چغازنبیل در استان 

خوزستان و سدهایی مانند »کبار« در قم، سد »وشمگیر« در آق قالی گلستان و...

انتقال آب؛ آرمانی بزرگ اما پرنقص 
به نظر می رسد آرمان های عظیم و باشکوه برای حل مسئله کم آبی، برای  میلیون ها نفر از ساکنان 

شهرهای خشک مرکزی ایران که با خشک سالی دست وپنجه نرم می کنند...

OPC UA آشنايي با استاندارد
استاندارد OPC UA نسل جدید OPC Classic است که وظیفه اش تعریف اینترفیس 
استاندارد براي مبادله راحت اطالعات تجهیزات )بویژه اتواسیون صنعتي( سازندگان مختلف با...

نخل طال پس از 17 سال دوباره به ايران آمد
پس از خاطره  نخل طالی عباس کیارستمی در جشنواره کن، این بار و 17 سال بعد در بخش 
اصلی این فستیوال معتبر جهانی و در شصت ونهمین دوره آن، فیلم »فروشنده« به نمایش 

درآمد و افتخارهای بزرگی را برای سینمای ایران کسب کرد... 

دموكراسی كربنی، نفت و آزادی 
چه ارتباطي بین دموکراسي و سوخت فسیلي وجود دارد؟ سوخت فسیلي هم دموکراسي مدرن 
را ممکن مي سازد و هم محدودیت هایي براي آن ایجاد مي کند. براي درك این محدودیت ها باید 

با آنچه ظهور گونة مشخصي از سیاست دموکراتیک را ممکن مي سازد، آشنا شویم. ...

زندگي كردن در جهان كلمات
»اولین شعرهایي که به سراغم آمدند در سال پنجم دبستان بود که در قالب »دوبیتي« و به 
زبان مادري خودم یعني گیلکي بود؛ دلیلش هم روشن است چون پیوسته به زبان گیلکي 

مي گفتیم و مي شنیدیم و حتي الالیي هاي منطقه ما هم ...
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پس از آنکه سازمان بین المللی انرژی اتمي از عمل ایران به تعهدات برجام خبر داد، 
بازرگانان و صنعتگرانی از سراسر جهان به سمت ایران سرازیر شدند و سخن از قراردادهایی 
به میان آمد که ارزش آنها به میلیاردها دالر می رسید. ایرباس از فروش 118 فروند هواپیما به 
ایران خبر داد. پژو سیتروئن و رنو نیسان اعالم کردند که مونتاژ خودروهای خود را در ایران از 
سر می گیرند و تحلیلگران پیش بینی کردند که فروش خودرو در سال 2016 در ایران رکورد 
خواهد شکست. شرکت های مد ایتالیایی همچون ورساچه و روبرتو کاوالی فروشگاه هایی را 
در تهران افتتاح کردند و رفت و آمدها به ایران آنقدر زیاد شد که برخی بازدیدکنندگان از 

تهران حتی برای پیدا کردن اتاق در این شهر در تقال بودند.
 نشریه اقتصادی اکونومیست هفته اول ماه می امسال گزارشی را به موضوع مشکالت 
سرمایه گذاری خارجی در ایران اختصاص داد و اذعان کردکه ورود به فضای تجاری ایران 
برای خارجی ها دشوارتر از  آن چیزی است که تصور می شود. اکونومیست می گوید: با وجود 
همه گشایشی که اتفاق افتاده است، راه اندازی کسب وکار در ایران دشوارتر از آن است که 
برخی انتظارش را داشتند و  فقدان فاینانس همچنان بزرگ ترین مشکل سرمایه گذاری در 

ایران است.
کارشکنی  می کند؛  تأکید  آن  بر  خود  گزارش  در  اکونومیست  که  مواردی  جمله  از 
آمریکا در دستیابی به تعهدات توافق ژنو است. به نوشته اکونومیست آمریکا از دسترسی 
شرکت هایی که در ایران فعالیت می کنند، به سیستم مالی خود ممانعت می کند. این موجب 
ترس بانک های خارجی است که مدت ها است با قوانین تحریم های آمریکا آشنایی دارند. 
نیویورك تایمز نیز در گزارشی که اخیرا منتشر شد همچون اکونومیست معتقد است یکی از 
موانع سرمایه گذاری در ایران الزامات قوانین بانکی آمریکا است که بانک های اروپایی نیز باید 
آنها را رعایت کنند.  بدون وجود بانک ها، آن قراردادهایی که تیتر اخبار را به خود اختصاص 
داده بودند، از پیشرفت باز می ایستند. باید توجه کرد که ایران در رتبه بندی بانک جهانی از 
منظر سهولت کسب وکار، جایگاه 118 را به خود اختصاص می دهد که این رتبه، رتبه مناسبی 
برای یک کشور تشنه سرمایه گذاری خارجی نیست. شرایط روزهای پس از برجام برای حضور 
شرکت های خارجی سخت است. با در نظر گرفتن ترسی که سرمایه گذاران خارجی برای ورود 
به ایران دارند؛ به نظر می رسد که در شرایط امروز کشورمان هیچ چیز به اندازه قدرت گرفتن 
شرکت های داخلی با اتکا به منابع مالی موجود که تلفیقی از منابع داخلی و منابع مالی محدود 

خارجی است؛ نمی تواند راهگشای مسیر توسعه کشور باشد.
 بودجه انبساطی روزهای پس از تحریم که از باال رفتن حجم فروش نفت حاصل شده 
است در کنار کاهش مشکالت نقل و انتقال پول برای شرکت های داخلی، این امکان را فراهم 
آورده است که تاحدودی امکان رقابت با نام های شناخته شده بین المللی را در بازار ایران پیدا 
کنند. این فرصتی است که شرکت های داخلی می توانند از آن برای قرار گرفتن در مسیر رشد 
استفاده کنند. مسیری که پیمودن آن نیازمند عزمی ملی برای تغییر شرایط اقتصادی کشور و 
رشد شرکت های خصوصی داخلی است. خوشبختانه دولت یازدهم نیز با نگاهی کارشناسانه به 
این موضوع در تالش برای بهبود شرایط کسب و کار برای شرکت های داخلی است. تالشی که 
چنانچه با همراهی مجلس و سایر دستگاه ها و نهادهای موثر در اقتصاد ایران همراه شود، می تواند 
وضعیت فعلی اقتصاد کشور را اصالح کند. در این میان حمایت از شرکت های توانمند داخلی که 
اقدام به صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه های داخلی می کنند، از جمله اقداماتی 
است که باید در دستور کار تمام بخش های اقتصادی و حاکمیتی قرار گیرد. این حمایت ها که 
باید فراتر از حمایت های مالی باشند و طیفی از حمایت های سیاسی و فرهنگی را نیز در بر گیرند، 
کمک خواهند کرد تا این شرکت ها که مثابه بازوان اقتصادی و صنعتی کشور عمل می کنند، هر 
روز فربه تر و توانمندتر شوند و امکان رقابت در بازارهای منطقه ای و جهانی را پیدا کنند. بدیهی 
است اصالح سیاست های فعلی کسب و کار و حمایت های سیاسی و فرهنگی از شرکت های 
داخلی، دست گذاشتن روی زانوی خود و برخاستن در جهانی است که حرکت خود را به خاطر 

تعلل ما متوقف نکرده و نخواهد کرد.

تجـــربهنگـــاري
از دردسرهای ساخت رانر  تا جفت کردن

شفت های توربين با »سيروس رقاقي«

حفاری مجموعه مغار و تونل های وابسته
 نيروگاه اوما اویا تمام شد

پياده سازی پالن اجرایی و نمایش وضعيت 
پروژه  با »وحيد دوستی مجد«

 نیروگاه آزاد در 65 کیلومتري جاده سنندج به مریوان قرار دارد. این 
نیروگاه از اواخر سال 89 بعنوان اولین پروژه نیروگاه برق آبي طراحي و 

ساخت داخل کشور با ظرفیت 10 مگاوات در قالب ...

حفاری های زیرزمینی مجموعه نیروگاه اوما اویا با حفاری تونل دسترسی MAT به طول 
تقریبی 2 کیلومتر در مرداد ماه 1390 آغاز شد. در زمان حفاری در محدوده هایي از تونل 
با آب نفوذی زیر زمینی مواجه بودیم. بیشترین آب ورودی در محدوده 700 متری تونل 

در زمان حفاری به حدود 35 لیتر در ثانیه رسید و...

مدل سازی چهار بعدي حاصل لینک شدن برنامة زمان بندي با مدل 
سه بعدي طرح محصول پروژه و نتیجة ورود عامل زمان به محیط مدل 

است که از این طریق شکل گیری اجزاء و تکوین تدریجی...

محسن خرسند        ي، عليرضا رضايتمند        ، هومن مساح تاش حميد        ه هفت لنگ، آرش د        لجو 
آد        رس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از ميد        ان وليعصر خيابان شهيد         شهامتي، شماره 41 
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منتظر همسایه نباشیم،
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خط و ایستگاه مترو شهر آفتاب به عنوان نخستین 
مسیر از پروژه هاي ریلي اجراشده توسط شرکت فراب، 
روز دوشنبه سي ام فروردین ماه با حضور شهردار تهران، 
معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمي و جمعي از 
اعضای شورای شهر تهران، افتتاح شد. به گزارش روابط 
عمومي شرکت فراب، دکتر »محمد باقر قالیباف«، شهردار 
تهران، در مراسم افتتاح ایستگاه و خط متروی شهر آفتاب 
با بیان اینکه این خط مترو از ایستگاه شاهد تا شهر آفتاب 
شش کیلومتر است، گفت: این عدد در وهله اول چشمگیر 
نیست؛ چرا که کارگران و مسئوالن مترو به طور هفتگی 
بالغ بر 700 متر حفر تونل دارند. اما در مقابل، برخی 
شهرها در کشور وجود دارند که ده ها سال است که در 
امر ساخت مترو فعال هستند، اما هنوز نتوانسته اند شش 

کیلومتر از متروی خود را به بهره برداری برسانند. 
وی با بیان اینکه افتتاح شش کیلومتر کوچک است، 
اما انصافا امروز اقدام مهم و تاثیرگذاری انجام شده است، 
بر  بود که  آفتاب مدت ها  گفت: ساخت مجموعه شهر 
زمین مانده و ضرورت داشت که ساخت این مجموعه 

اینکه  بیان  با  تهران  گیرد. شهردار  قرار  کار  در دستور 
مجموعه شهر آفتاب به زودی افتتاح مي شود، گفت: یکی 
از چالش های مهم شهر تهران، بحث مشکالت نمایشگاه 
بین المللی در داخل شهر بودشهردار تهران با بیان اینکه 
وارد شدن مترو به شهر آفتاب به دو دانشگاه و یک حوزه 
علمیه نیز کمک زیادی کرد، گفت: طي سال هاي 84 
تا 94 )یک دهه اخیر(، 100 کیلومتر مترو در پایتخت 
افتتاح شده است.  مهندس »مهران لطفي«، مدیر عامل 
شرکت فراب، در پیامي به معاون طرح هاي ریلي شرکت، 
مجموعه  مترو  ایستگاه  و  خط  افتتاح  تبریک  ضمن 
نمایشگاه هاي بین المللي شهر آفتاب به عنوان نخستین 
مسیر از پروژه هاي ریلي اجراشده توسط شرکت فراب، 
ابراز امیدواري کرد: تا تبدیل شدن فراب به عنوان »بزرگ 
ترین پیمانکار EPC پروژه هاي ریلي کشور«، راهي نمانده 
است. براساس این گزارش، شرکت فراب پیمانکار تأمین و 
نصب تجهیزات مکانیکي و الکتریکي پروژه توسعه جنوبي 
خط 1 مترو تهران، حد فاصل ایستگاه شاهد تا شهر جدید 

پرند، است.

خط و ایستگاه مترو شهر آفتاب
 با حضور شهردار تهران افتتاح شد

شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب در بهمن ماه 1394 
برنده مناقصه حمل 16 نگله بار سنگین و فوق سنگین از 
شرکت آذر آب شد. شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب که 
بهمن ماه سال گذشته در مناقصه حمل 16 نگله بار سنگین 
و فوق سنگین از شرکت آذر آب برنده شده بود، اسفند ماه 
موفق به عقد قرارداد با شرکت آذر آب شد. در حال حاضر 
دو نگله بار به ارتفاع هر یک 6 متر و وزن جمعاً 296 تن 
و دونگله هر یک به ارتفاع 7 متر و وزن جمعا 356 تن 
آماده حرکت از اراك به مقصد پتروشیمي بوشهر هستند. 
همچنین تاکنون 3 نگله بار 92 تني نیز حمل و به سایت 
پتروشیمي بوشهر تحویل داده شده است. وزن 16 نگله 
باری که شرکت تجارت و سرمایه برنده مناقصه حمل آن 

شده است در مجموع 2600 تن و طول آن 380 متر است. 
این بارها از مبداء شرکت آذرآب اراك به مقصد پتروشیمي 
بوشهر در منطقه عسلویه حمل می شوند و برای رساندن 
این بارها باید مسافتی دو هزار کیلومتری از مبداء اراك تا 

مقصد پتروشیمي بوشهر طی شود.

شرکت تجارت و سرمایه برنده مناقصه حمل 16 نگله بار شد

 ادامه عملیات نصب پکیج ریفورمر پتروشیمي پرد  یس

برق دار شدن پست 20 كیلو ولت پتروشیمي پرد  یس

اتمام عملیات رنگ و عایق دي اریتور در یونیت 21 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

ادامه عملیات عایق كاري در یونیت 45 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

بتن ریزي گود نیروگاه در سایت پایین نیروگاه آبي ترم
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بازدید معاون اول رئیس جمهور
و وزیر نیرو از سد و نیروگاه داریان

نیرو  وزیر  همراهي  با  رئیس جمهوری  اول  معاون 
در  »داریان«  نیروگاه  و  سد  از  کرمانشاه،  استاندار  و 
عمومي  روابط  به گزارش  کرد.  بازدید  پاوه  شهرستان 
ام  دوشنبه سي  روز  که  بازدید  این  در  فراب،  شرکت 
فروردین ماه برگزار شد، مدیر عامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایران، مدیر عامل شرکت توسعه منابع آب و 
نیروي ایران و مدیر عامل شرکت فراب نیز حضور داشتند. 
دکتر »اسحاق جهانگیری« در این بازدید از ساختمان 
نیروگاه، سرریز، مخزن و دریاچه سد و تجهیزات طرح 
اول  معاون  بازدید،  این  ادامه  در  کرد.  دیدن  داریان 
رئیس جمهور در محل مظهر جدید »چشمه بل« حاضر 

شد و مهندس »محمود مشیری«، مجری طرح داریان 
در شرکت آب و نیرو، به بیان توضیحاتي درباره این پروژه 
سد  گزارش،  این  اساس  بر  پرداخت.  محیطی  زیست 
داریان از نوع سنگریزه ای با هسته رسی است که ارتفاع 
آن از پی 179 متر، ارتفاع از کف رودخانه 159 متر، تراز 
تاج سد 839 متر، طول تاج 368 متر، عرض تاج 15 
متر، عرض در پی 870 متر و حجم کل مخزن سد 338 

میلیون متر مکعب است.
 210 ظرفیت  به  برق آبي  نیروگاه  داراي  سد  این 
مگاوات )شامل سه واحد 70 مگاواتي( است که توسط 

شرکت فراب احداث مي شود.

بار در کشور، شرکت فراب موفق به  براي نخستین 
 Long( افزودن زیرساخت رادیویي باند باریک برد بلند
به  اختصاصي   )Range Narrowband Radio
سیستم اندازه گیري هوشمند فراب )FarAMI( و اجراي 

اولین تست موفق آن در سطح کل سیستم شد.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، مهندس »بهروز 
حاجیان«، رئیس بخش مهندسي پروژه هاي کنتورهاي 
این  گفت:  خبر،  این  اعالم  با  فراب،  شرکت  هوشمند 
 RF اقدام، اولین مرحله از ساخت ماژول هاي مخابراتي
براي کنتورهاي هوشمند طرح فهام )فراسامانه هوشمند 
اندازه گیري و مدیریت انرژي( است که براي نخستین بار 

در کشور، توسط شرکت فراب انجام شده است.
حاجیان با بیان اینکه کارفرماي پروژه هاي کنتورهاي 
 )GPRS هوشمند، زیرساخت موجود مخابرات سیار )بستر
و روش PLC( Power Line Communication(را 
براي ارتباط مخابراتي تجهیزات با سیستم مرکزي انتخاب 
کرده بود، گفت: ولي چون زیرساخت GPRS که هم اکنون 
در پایلوت فاز اول پروژه هاي بوشهر و زنجان استفاده شده 

و در حال بهره برداري است. در ایران بسیار پر هزینه بوده 
و از طرفي بسترهاي PLC نیز در شرایط فعلي شبکه هاي 
توزیع برق کشور غیر قابل اطمینان هستند، بنابراین در 
کنار توسعه ماژول هاي مخابراتي بر اساس بسترهاي مد 
نظر کارفرما )PLC و GPRS(، مشابه کشورهاي پیشرفته 
دیگر، راه حل جایگزین ارتباط رادیویي با استفاده از ماژول 
مخابراتي RF نیز توسط شرکت فراب انتخاب و توسط تیم 

مهندسي و نرم افزار شرکت دنبال شد. 
رئیس بخش مهندسي پروژه هاي کنتورهاي هوشمند 
کلیه  بررسي  با  تقریباً  گفت:  ادامه  در  فراب  شرکت 
فناوري هاي بالغ موجود در بازار، از ابتداي سال 94 یکي 
از فناوري هاي جدید مورد استفاده در اروپا را به سبب 
شباهت مقررات رادیویي ایران با اروپا در این بخش، انتخاب 
کردیم و تست هاي اولیه کیفي آن را در کشور انجام دادیم. 
وي سپس گفت: این فناوري مبتني بر مخابرات باند باریک 
است که به سبب به کارگیري تکنیک هاي مدرن، امکان 
برقراري ارتباطات برد بلند را بدون تخطي از مقررات بسیار 

سختگیرانه رادیویي باندهاي آزاد صنعتي، فراهم مي کند.

افزوده شدن زیرساخت رادیویي بانِد باریِك برِد 
بلند  به سیستم اندازه گیري هوشمند فراب

نمایي كلی از نیروگاه آبی سردشت 

اتمام عملیات نصب و راه اندازي سیستم توان طرح 
توسعه جنوبی خط 1 مترو - حد فاصل ایستگاه شاهد تا 

ایستگاه شهر آفتاب

نصب الکترو موتور در پوند صدرا پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

عایق كاري VV2301  در یونیت 23 پاالیشگاه ستاره خلیج فارس

بتن ریزي Weir در سایت باال نیروگاه آبي ترم
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مجله خبری6

بيست و يکمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پااليش و پتروشيمي برگزار شد

فراب در جمع بزرگان صنعت نفت جهان
شرکت هاي  قالب  در  فراب  گروه 
»پمپ  و  »نوتاش«  »ناردیس«،  »فراب«، 
برکه« با حضور فعال در بیست و یکمین 
و  پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللي  نمایشگاه 
پتروشیمي، به معرفي توانمندي هاي فني 

و اجرایي خود پرداخت.
به گزارش روابط عمومي شرکت فراب، 
بیست و یکمین نمایشگاه بین المللي نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشیمي، روز پنج شنبه 
دائمي  محل  در  ماه  اردیبهشت  شانزدهم 

حضور  با  تهران  بین المللي  نمایشگاه هاي 
نفت  وزیر  معاون  جوادي«،  الدین  »رکن 
و  ایران  نفت  ملي  شرکت  مدیر عامل  و 
و  نفت  وزیر  معاون  شاهدایي«،  »مرضیه 
مدیر عامل شرکت ملي صنایع پتروشیمي؛ 

آغاز به کار کرد.
در سومین روز برگزاري این نمایشگاه، 
اول  معاون  جهانگیري«،  »اسحاق  دکتر 
رئیس جمهور؛ با همراهي مهندس »بیژن 
مهندس  و  نفت؛  وزیر  زنگنه«،  نامدار 

صنعت،  وزیر  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
معدن و تجارت؛ در نشستي با پیمانکاران و 
فعاالن صنعت نفت حاضر شدند و از برخي 
سالن هاي نمایشگاه، از جمله سالن 8 و 9 

بازدید کردند.
شاخص  کنندگان  بازدید  جمله  از 
به  مي توان  نمایشگاه،  این  در  فراب  غرفه 
صنعت،  وزیر  نعمت زاده«،  »محمدرضا 
معدن و تجارت؛ »محمد بن حمد الرمحی«، 
وزیر نفت و گاز کشور عمان؛ »رکن الدین 

مدیر عامل  و  نفت  وزیر  معاون  جوادي«، 
اکبر  »علي  ایران؛  نفت  ملي  شرکت 
شعبان پور«، مدیر عامل شرکت نفت و گاز 
پارس؛ »عباس شعري مقدم«، عضو هیأت 
پتروشیمي؛  صنایع  ملي  شرکت  مدیره 
»فرهاد ایزدجو«، مجري فازهاي 22 تا 24 
پارس جنوبي؛ »علي رضا ضیغمي«، مجري 
پارس جنوبي  نفتي  الیه هاي  طرح هاي 
سازندگي  قرارگاه  گاز  و  نفت  معاون  و 

خاتم االنبیاء )ص(، اشاره کرد.
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در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی 
 1900 پتروشیمی،  و  پاالیش  گاز،  نفت، 
شرکت از ایران و 40 کشور دیگر، در محل 
تهران  بین المللی  نمایشگاه های  دائمی 
نخستین  نمایشگاه،  این  داشتند.  حضور 
نمایشگاه بین المللی صنعت نفت در دوران 
پساتحریم به شمار مي رفت و میزبان شمار 
جهان  نفت  برتر  شرکت های  از  زیادی 
کشورهاي  از  مهم  شرکت   880 که  بود 
امارات،  ایتالیا،  چین،  اوکراین،  آلمان، 
هنگ  فرانسه،  بلژیک،  اتریش،  ارمنستان، 
کنگ، هند، مالزی، هلند، لهستان، کانادا، 
ونزوئال، کره جنوبی، روسیه، اسپانیا، ترکیه، 
انگلیس، جمهوری آذربایجان، نروژ، برزیل، 
بلغارستان، رومانی، ژاپن، نیوزیلند، تایوان، 
اندونزی، فنالند، سوئیس، موناکو، استرالیا، 
سنگاپور، سوئد، پرتغال و امریکا )از طریق 
کرده اند  شرکت  اروپایی(  کنندگی های 
تعداد  این  باری است که  این نخستین  و 
نمایشگاه  دراین  خارجی  شرکت کننده 

حضور پیدا کردند.
شرکت هایی مانند زیمنس آلمان، لوك 
سال های  در  که  روسیه  گازپروم  و  اویل 
گذشته از حضور در ایران خودداری کرده 
نیز  ایران  نفت  نمایشگاه های  در  حتی  و 
نمایشگاه  در  امسال  نمی کردند،  شرکت 
برای  که  تهران  نفت  صنعت  بین المللی 
نخستین بار در پساتحریم برگزار می شد، 

حضور یافتند.
در  فراب  گروه  متري   114 غرفه  در 
سالن 8 و 9 این نمایشگاه، عالوه بر میزباني 
از مقام هاي عالي رتبه صنعت نفت کشور و 
برگزاري نشست هاي متعدد کاري با حضور 

مختلف  بخش هاي  مسئوالن  و  مدیران 
کارشناسان  از  زیادي  جمع  نفت،  صنعت 
حضور  نیز  مندان  عالقه  و  دانشجویان  و 
نیاز  مورد  تخصصي  توضیحات  که  یافتند 

از جانب مسئوالن غرفه به آنان ارائه شد.
یکمین  و  بیست   9 و   8 سالن  در 
پاالیش  گاز،  نفت،  بین المللي  نمایشگاه 
مجموعه هاي  زیر  از  برخي  پتروشیمي،  و 
وزارت نفت مانند معاونت مهندسي وزارت 
شرکت  نفت،  صنعت  پژوهشگاه  نفت، 
و  پاالیش  ملي  شرکت  ایران،  گاز  ملي 
ملي  شرکت  نفتي،  فرآورده هاي  پخش 
نیرو،  و  نفت  باشگاه  پتروشیمي،  صنایع 
و  مهندسي  و  نفت  سرمایه گذاري صنعت 
ساختمان صنایع نفت، شرکت هاي دیگري 
مانند گروه مپنا، فراسان، گروه فاتح صنعت 
تابلو،  کرمان  اهواز،  سازي  لوله  کیمیا، 
و  بورس  سازمان  اراك،  سازي  ماشین 
اوراق بهادار ایران، نفت ایرانول، پتروشیمي 

مارون، گداختار و ...، حضور داشتند.
این نمایشگاه، عصر روز یکشنبه نوزدهم 
پایان  خود  کار  به   1395 ماه  اردیبهشت 

داد.

 دولت از قراردادهای جدید نفتی 
ایران حمایت مي کند

معاون اول رئیس جمهوري با حمایت از 
هم  گفت:  نفتی،  قراردادهای  جدید  مدل 
اکنون ایران به سمت توسعه صنعتی پیش 
مهم ترین  گاز،  و  نفت  بخش  که  مي رود 
ایران  اقتصاد  از  بخش  محوری ترین  و 

محسوب مي شود. 
در  جهانگیري«  »اسحاق  دکتر 

یکمین  و  بیست  برگزاری  از  روز  سومین 
پاالیش  گاز،  نفت،  المللی  بین  نمایشگاه 
میالد  سالن  محل  در  ایران  پتروشیمی  و 
گفت: سیاست اقتصاد مقاومتی، سیاستی 
ظرفیت هاي  تمام  از  مي خواهد  که  است 
خواهان  اقتصاد  این  کند؛  استفاده  جهان 
بهره گیری از منابع مالی، بازارهای دنیا و 

فناوری هاي جهان است.
مقاومتی،  اقتصاد  امروز  افزود:  وی 
اقتصادی دانش بنیان و متکی به دانش روز 
است که محور  اقتصادی  است؛ همچنین 
عدالت  و  بوده  بخش خصوصی  آن، حول 

محور است.
معاون اول رئیس جمهوري تصریح کرد: 
در میان بخش هاي مختلف، حوزه نفت و 
از مهم ترین بخش هایي  گاز و پتروشیمی 
قرار  آن  در  مقاومتی  اقتصاد  که  هستند 

گرفته است.
نفتی  قراردادهای جدید  به  جهانگیری 
اشاره کرد و گفت: ما در این قراردادها به 

تا  هستیم  فناوری  و  دانش  انتقال  دنبال 
از تمام ظرفیت هاي کشور استفاده کنیم؛ 
البته باید از مهندسی و تجهیزات ساخت 

داخل ایران به نحو احسن استفاده کنیم.
از  یکی  و  ما  هدف  داد:  ادامه  وی 
سرمایه گذاری  جذب  دولت،  اولویت هاي 
مستقیم است و ما از شرکت هایي که در 
این خصوص با ایران وارد مذاکره مي شوند، 
با  داریم  اعتقاد  زیرا  مي کنیم؛  استقبال 
جذب  و  شرکت ها  این  مدیریت  کار،  این 
قرار  ما  اختیار  در  نیز  سرمایه گذاری ها 

خواهد گرفت.
معاون اول رئیس جمهوري تصریح کرد: 
بخش نفت و گاز مهم ترین و محوری ترین 
بخش اقتصاد کشور است؛ همان طور که 
ایران امروز به سمت صنعتی شدن حرکت 
آینده حول  در  نیز  ایران  مي کند، صنعت 

محور نفت و گاز شکل خواهد گرفت.
مقررات  همه  کرد:  عنوان  چهانگیری 
مربوط به قراردادهای نفتی، شفاف و روشن 
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و  روشن  فضایی  با  و سرمایه گذاران  است 
وی  کرد.  خواهند  فعالیت  ایران  در  آگاه 
دولت  در  نفتی  قراردادهای  اصول  افزود: 
تدوین شد؛ برخی بر این قراردادها نقد وارد 
کردند که ما در پاسخ به آنها عنوان کردیم 
که مي توانند مطالب خود را به وزارت نفت 
و دولت بازتاب دهند که ده ها جلسه نیز در 

این باره برگزار شد.
حاکم  اصول  داد:  ادامه  جهانگیری 
برای  و  بوده  دقیق  نفتی،  قراردادهای  بر 
سرمایه گذاران نیز جذابیت دارد؛ البته اگر 
باشد،  به اصالح داشته  نیاز  قراردادها  این 
ظرف یکی دو هفته آینده این اتفاق خواهد 
افتاد. اما فکر نمي کنم که تغییر خاصی در 

آنها ایجاد شود.

تاکید کرد:  اول رئیس جمهوري  معاون 
نفت  وزارت  تا  کنند  کمک  باید  همه 
را  نفتی  جدید  قراردادهای  شجاعت  با 
عملیاتی کند که البته ما نیز از اصول این 

قراردادها دفاع مي کنیم.

افزایش صادرات نفت مهم ترین 
دستاورد دولت پس از برجام

را  دولت  دستاورد  مهم ترین  نفت  وزیر 
پس از اجرای برجام افزایش صادرات نفت 
با  اقتصاد مقاومتی را  عنوان کرد و گفت: 

لغو تحریم ها جدی تر پی مي گیریم.
مهندس »بیژن نامدار زنگنه« در سومین 
روز از برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی 

ایران با اشاره به این که صادرات نفت خام 
و  تحریم ها  لغو  از  پیش  گازی  میعانات  و 
هزار   350 و  میلیون  یک  برجام  اجرای 
بود، تصریح کرد: مهم ترین  روز  بشکه در 
دستاورد دولت پس از اجرای برنامه جامع 
صادرات  افزایش  )برجام(،  مشترك  اقدام 

نفت خام و میعانات گازی بوده است.
وی با بیان این که مجموع صادرات نفت 
خام و میعانات گازی به بیش از 2 میلیون و 
400 هزار بشکه در روز مي رسد، افزود: هیچ 
مانعی برای احیای سهم ایران در بازارهای 
جهانی نفت خام وجود ندارد. زنگنه با بیان 
این که تحقق برجام بهترین زمینه را برای 
کرده  فراهم  ایران  نفت  صنعتی  توسعه 
اقتصاد  اهداف  تحقق  کرد:  تصریح  است، 

به صورت  تحریم ها،  لغو  پایه  بر  مقاومتی 
جدی تری دنبال مي شود. وزیر نفت با بیان 
این که هم اکنون در شرایطی هستیم که 
مي توانیم بخش درونزایی اقتصاد مقاومتی 
را  بود  گرفته  شکل  تحریم  دوران  در  که 
ایجاد  فضای  با  کرد:  اظهار  کنیم،  تقویت 
شده پس از تحریم ها و ارتباط با شرکتهای 
خارجی، بخش برون گرای اقتصاد مقاومتی 

نیز تقویت خواهد شد. 
این  در  داخلی  سازندگان  افزود:  زنگنه 
فضا با مشارکت شرکت هاي خارجی اقدام 
تنها  نه  که  تولید محصوالتی مي کنند  به 
در داخل کشور مورد استفاده قرار خواهد 
گرفت، بلکه به کشورهای منطقه نیز صادر 
مي شود و ایران سکویی برای صادرات کاال 

فروردين-ارديبهشت 1395



9

در منطقه خواهد شد.
همان گونه  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
که در برنامه ششم عنوان شده است برای 
بر  عالوه  نفت  صنعت  در  سرمایه گذاری 
منابع داخلی، به سرمایه گذاری شرکت هاي 
خارجی نیاز است، تصریح کرد: استفاده از 
تکنولوژی و دانش فنی روز از نیازمندی هاي 
صنعت نفت در پساتحریم است که اجرای 
ارتباط  و  موضوع  این  تحقق  برجام سبب 

بهتر با شرکت هاي خارجی شده است.
در  نفت  وزارت  اولویت هاي  زنگنه 
توسعه  را  نفتی  جدید  قراردادهای 
ضریب  افزایش  و  مشترك  میدان هاي 
خوشبختانه  گفت:  و  کرد  اعالم  بازیافت 
اکنون قراردادهای ما در غرب کارون  هم 

افزایش  و  جنوبی  پارس  گازی  میدان  و 
در  کشور،  اصلی  میدان هاي  از  برداشت 

حال نهایی شدن است.
صنعت  توسعه  به  اشاره  با  نفت  وزیر 
ظرفیت  افزایش  منظور  به  پتروشیمی 
و  اشتغال  ایجاد  تولیدات،  تنوع  تولید، 
امسال  داد:  ادامه  ارزش  زنجیره  تکمیل 
ارزش  به  دالر  میلیارد  چهار  از  بیش 
اضافه  پتروشیمی  محصوالت  تولیدات 
مي شود. ضمن این که هشت میلیون تن 
نیز ظرفیت تولید محصوالت پتروشیمی به 

مدار مي آید.
زنگنه افزود: طی سال هاي اخیر شاهد 
نفتی  فرآورده هاي  تولید  کیفیت  افزایش 
بودیم؛ به نحوی که امسال نخستین واحد 

مدار  وارد  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
واردکننده  دیگر  آن  از  پس  که  مي شود 
بنزین نخواهیم بود و از سال آینده صادر 

کننده این فرآورده خواهیم بود.

ضرورت تقویت بخش خصوصی
را  حرکتی  که  این  بیان  با  نفت  وزیر 
حرکت  گرفته  شکل  نفت  صنعت  در  که 
تالش  اظهارکرد:  مي دانم،  امیدبخشی 
در  جدید  فعالیت  زمینه هاي  تا  مي شود 
صنعت نفت چه در بخش باالدستی و چه 
بهبود  و  پاالیش  دستی،  پایین  بخش  در 
در  فعالیت  در  اما  شود؛  مهیا  فرآورده ها 
مباشر  نمي توانیم  ما  پایین دستی،  بخش 
باشیم و باید بخش خصوصی را برای اجرای 

این امور تقویت کنیم. ولي زیرساخت هاي 
زنگنه  مي دهیم.  انجام  ما  را  آنها  اجرای 
گفت: این مجموعه آینده پر امیدی را برای 
کشور در همه شاخه هاي صنعتی و تولیدی 
کشور ایجاد مي کند و ما مي توانیم نه تنها 
صنعت نفت را در این زمینه توسعه دهیم، 

بلکه کل اقتصاد کشور را به پیش ببریم.
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد: نمایشگاه 
بین المللی نفت زمینه هاي ارتباط سازمان 
با  ایرانی  کننده  تولید  شرکت هاي  یافته 
شریکان خارجی را فراهم کند. البته هدف 
تنها  خارجی  شرکت هاي  با  شراکت  از 
و  بازار  بلکه کسب  نیست،  فناوری  انتقال 
حضور در بازارهای مختلف با اعتماد کافی 

برای ایران، از مهم ترین اهداف است.
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مکانیک  صنعتي  جشنواره  دهمین 
شریف، همزمان با پنجاهمین سال تأسیس 
دانشگاه صنعتي شریف، طي روزهاي بیست 
و یکم تا بیست و سوم اردیبهشت ماه امسال 
و  استادان  مسئوالن،  از  جمعي  حضور  با 
دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف و جمعي 
دانشکده  در  کشور،  صنعتي  مدیران  از 
شیمي این دانشگاه برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومي شرکت فراب، در این دوره از 
جشنواره، فراب به عنوان »حامي طالیي« با 
حضور در مراسم افتتاحیه، برپایي نمایشگاه 
و کارگاه آموزشي حضور فعالي داشت. در 

آیین گشایش این جشنواره، پس از پخش 
مهندس  فراب،  شرکت  معرفي  کلیپ 
»عبدالحسین فامورزاده«، معاون مهندسي 
حوزه هاي  شرکت،  معرفي  به  شرکت، 
دست  در  و  شده  اجرا  پروژه هاي  فعالیت، 
اجرا و توانمندي هاي فني و مهندسي آن 
خود  سخنان  از  بخشي  در  وي  پرداخت. 
با  مرتبط  حوزه هاي  در  فراب  نگاه  گفت: 
مهارت  و  دانش  کسب  فعالیتش،  و  کار 
لحاظ  به  شدن  سرآمد  و  حوزه ها  آن  در 
علمي و فني، بوده است. فامورزاده سپس 
دوران  در  فراب  دستاوردهاي  از  برخي  به 

فعالیتش اشاره کرد و گفت: احداث افزون 
بر 99 درصد از مجموع ظرفیت نصب شده 
نیروگاه هاي برق آبي کشور پس از پیروزي 
انقالب اسالمي؛ احداث نیروگاه سیاه بیشه 
به عنوان نخستین نیروگاه تلمبه ذخیره اي 
ایران؛ احداث نیروگاه آزاد به عنوان نخستین 
کسب  ایراني؛  گاورنر  و  توربین  با  نیروگاه 
عنوان صادر کننده نمونه ملي خدمات فني 
و مهندسي براي پنج مرتبه و کسب رتبه 
اول صادر کنندگان خدمات فني و مهندسي 
نیروي  داشتن  کنار  در   ،1394 سال  در 
انساني متخصص و زبده، از جمله افتخارات 

فراب هستند. معاون مهندسي شرکت فراب 
در ادامه به بیان برخي از تجربیات کسب 
شده در جریان طراحي، ساخت، راه اندازي و 
بهره برداري نیروگاه آزاد به عنوان نخستین 

نیروگاه با توربین و گاورنر ایراني پرداخت.

برپایي غرفه و برگزاري کارمان
 و کارگاه آموزشي

عنوان  با  که  نشستي  در  همچنین 
»کارمان« و با موضوع »مهندسي مکانیک 
»مهدي  مهندس  حضور  با  فراب«  در 
و  آموزش  بخش  رئیس  ایرواني منش«، 

حضور در معتبرترين دانشگاه صنعتي كشور

فراب به دنبال سرآمد شدن علمي و فني است
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توسعه منابع انساني و مهندس »حمیدرضا 
فرآیند  مهندسي  فني  کارشناس  بزرگي«، 
شغلي  زمینه هاي  شد،  برگزار  پایپینگ،  و 
رشته  آموختگان  دانش  براي  موجود 
مهندسي مکانیک و وضعیت حضور دانش 

آموختگان این رشته در فراب، معرفي شد.
موضوع  با  آموزشي  کارگاه  برپایي 
ترکیبي«  سیکل  نیروگاه هاي  »طراحي 
حاجي  مرتضي  »سید  مهندس  سوي  از 
مهندسي  فني  کارشناس  میرسعیدي«، 
دیگر  از  فراب،  شرکت  پایپینگ  و  فرآیند 
فراب  غرفه  بود.  جشنواره  این  بخش هاي 
در  جشنواره  این  جانبي  نمایشگاه  در  نیز 
کنار چندین شرکت و گروه صنعتي دیگر، 
کارشناسان  و  مدیران  از  برخي  حضور  با 
از دانش  توبا که خود  شرکت هاي فراب و 

آموختگان رشته مهندسي مکانیک دانشگاه 
از  جمعي  پذیراي  بودند،  شریف  صنعتي 

استادان و دانشجویان بود.

جشنواره صنعتي مكانيك شریف 
چيست؟

دانشگاه  مکانیک  مهندسي  دانشکده 
صنعتي شریف از سال 1385 جشنواره اي 
مکانیک  صنعتي  »جشنواره  عنوان  با  را 
شریف« برگزار مي کند که هدف آن بهبود 
و تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و آشنایي 
طریق  از  مکانیک  صنعت  با  دانشجویان 
حضور صنایع مختلف در نمایشگاه و معرفي 
فعالیت ها و محصوالت آنان به دانشگاهیان، 
مرتبط،  آموزشي  کارگاه هاي  در  شرکت 
حضور در نشست هاي علمي فناورانه، فراهم 

کردن فضایي براي ارتباط مدیران صنعتي 
دانشگاه،  استادان  و  دانشجویان  با  موفق 
مشکالت  از  بخشي  حل  جهت  در  تالش 

صنایع و اهدافي از این دست است.
بر پایه این گزارش، در مراسم گشایش 
این جشنواره، دکتر »غالمحسین فرهي«، 
رئیس دانشکده مهندسي مکانیک دانشگاه 
دانشکده  این  معرفي  به  صنعتي شریف، 
استاد  و دکتر »محمد دورعلي«،  پرداخت 
به  خود  سخنراني  در  نیز  دانشکده،  این 
نقد وضع موجود آموزش عالي در ایران و 
ارتقاي سطح آموزشي و  براي  راهکارهایي 

پژوهشي دانشگاه پرداخت.
وي در این سخنراني ضمن معرفي نمونه 
هایي از همکاري دانشکده مکانیک دانشگاه 
صنعتي شریف با صنایع کشور با بهره گیري 

از ظرفیت ها و توانمندي هاي علمي و فني 
استادان و دانشجویان این دانشکده، تجربه 
راه اندازي »کارگاه خالقه« و »مرکز طراحي 
عنوان  را  دورعلي«  اتوماسیون  و  سیستم 
کرد. این استاد دانشگاه صنعتي شریف در 
بیان برخي تجارب 20 سال گذشته خود 
اجراي »تونل  و  از طراحي  این مراکز،  در 
 تایپ تست و سیموالتور نیروگاهي«؛ »ربات
  10 درجه آزادي حمل و نصب الینرهاي

نیروگاه  مایل  آبراهه هاي  تني   40
متحرك جوشکاري  سیاه بیشه«؛ »سکوي 
»سینکرو  سیاه بیشه«؛  نیروگاه  اّبراهه هاي 
»پروژه  آزاد«؛  نیروگاه  »گاورنر  لیفتر«؛ 
داریان«،  نیروگاه  »گاورنرهاي  و  اومااویا« 
و  خود  مشترك  همکارهاي  عنوان  به 

دانشجویانش با فراب نام برد.

با افزوده شدن بهره برداري از نیروگاه آبي سیمره به 
بهره برداري  و  تولید  مدیریت  فعالیت هاي شرکت  دامنه 
برق فراب، آزمون استخدامي براي جذب نیروي انساني 

متخصص جدید در این نیروگاه برگزار شد.
مهندس  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
»مجید آشتیاني«، مدیر منابع انساني و پشتیباني شرکت 
مدیریت تولید و بهره برداري برق فراب، با اعالم این خبر، 
گفت: شرکت مدیریت تولید و بهره برداري برق فراب در 
راستاي ماموریت خویش و پس از حضوري شایسته در 
سیاه بیشه،  ذخیره اي  تلمبه  نیروگاه هاي  از  بهره برداري 
شد  موفق  این بار  آزاد،  و  شیرکوه   ،2 گتوند، سنگ توده 

کارفرماي طرح سیمره،  با  اولیه  توافق هاي  انجام  ضمن 
بهره برداري از این نیروگاه 480 مگاواتي را نیز به دامنه 
همین  در  افزود:  آشتیاني  بیفزاید.  خویش  فعالیت هاي 
انساني متخصص مورد  نیروي  به  منظور جذب  و  راستا 
نیز فراهم  کردن شرایط یکسان و منصفانه براي  نیاز و 
نفرات بومي منطقه، آزمون استخدامي با بهره گیري از 
خدمات مشاوره اي و اجرایي مرکز آموزش هاي تخصصي 
دانشگاه شهید عباسپور و با حضور داوطلبان حائز شرایط 
در اسفندماه سال گذشته در محل دانشگاه باختر ایالم 
برگزار شد. وي سپس گفت: در نهایت، نفرات پذیرش شده 
در آزمون که سه  برابر ظرفیت مورد نیاز بودند، از طریق 

موثر  مشارکت  با  تخصصي  و  فني  مصاحبه  برگزاري 
همکاران معاونت مهندسي فراب و در سه گروه مکانیک، 
برق و ابزار دقیق و نیز مصاحبه عمومي با محوریت منابع 
رفتار سازماني، گزینش  و  فرهنگ  بر  متمرکز  و  انساني 
نهایي و رتبه بندي شدند. مدیر منابع انساني و پشتیباني 
شرکت مدیریت تولید و بهره برداري برق فراب افزود: با 
اعالم نتایج نهایي آزمون به ذینفعان در روزهاي گذشته، 
قرار است نفرات برگزیده خود را به نیروگاه سیمره معرفي 
از  نیروگاه،  در  آنان  همکاري  شروع  مقدمات  تا  کنند 
ابتداي خردادماه امسال و با برگزاري دوره هاي آموزشي 

اولیه فراهم شود.

جذب نیروي انساني جدید براي بهره برداري از نیروگاه سیمره
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ابالغ قرارداد تامين تجهيزات 
نيروگاه آبي Gulpur پاكستان

 Gulpur قرارداد تامین تجهیزات نیروگاه 102 مگاواتي
قرارداد  این  شد.  ابالغ   Andritz Hydro شرکت  به 
برآورده  میلیون دالر  آن 65  ارزش  و  بوده   EPC نوع  از 
شده است. تامین تجهیزات الکترومکانیکي )دو واحد 52 
مگاواتي از نوع کاپالن(، لوله آب بر و سیستم هاي کنترلي 

بخشي از محدوده کاري ابالغ شده به این شرکت است.

شركت Statkarft سهام خود را 
واگذار كرد- سريالنكا

شرکت Statkarft اعالم کرد که سهام خود در شرکت 
سریالنکایي Nividhu Ltd را به سایر شرکا واگذار 
مي کند. شرکت Statkraft در حال حاضر 30 درصد 
 Nividhu شرکت  داراست.  را  شرکت  این  سهام  از 
و   Assupiniella نیروگاه هاي مالک  در حال حاضر 
Belihuloya به مجموع ظرفیت 6.2 مگاواتي است. 
برق آبي  بازار  از  به خروج   Statkraft تصمیم شرکت
سریالنکا به دلیل عدم رشد در سهم بازار این کشور بیان 

شده است. 

امضاي تفاهم نامه ساخت چهار 
نيروگاه آبي در گرجستان

دولت گرجستان تفاهم نامه اي با دو شرکت امضاء کرد 
که بر اساس این تفاهم نامه، چهار نیروگاه آبي به مجموع 
خواهد  احداث  کشور  این  در  مگاوات   53.4 ظرفیت 
شرکت  و  کشور  این  دولت  بین  تفاهم نامه  اولین  شد. 
نیروگاه  احداث  براي   Royal Building گرجستاني 
آبي Snostskali به ظرفیت 22.2 مگاوات تدوین شده 
است. مدت زمان اجراي این نیروگاه سه سال و هزینه 

احداث آن، 37.8 میلیون دالر برآورد شده است. 

آغاز فرآيند ساخت نيروگاه آبي 
Adjarala در چين

شرکت چیني SinoHydro اعالم کرد که مراحل 
آغاز  را   Adjarala مگاواتي   147 نیروگاه  ساخت 
کرده است. اسکوپ این پروژه شامل ساخت سد به 
تامین سه واحد  ارتفاع 40 متر،  طول 3700 متر و 
49 مگاواتي و احداث خطوط انتقال است. تامین مالي 
انجام   Exim Bank بانک چیني این پروژه توسط 
خواهد گرفت و این بانک تاکنون 550 میلیون دالر 

براي احداث این نیروگاه تخصیص داده است. 

راه اندازي تجاري نيروگاه آبي
 Itezhi Tezhi در زامبيا

اولین نیروگاه آبي مشارکتي با بخش خصوصي در کشور زامبیا 
 Itezhi نیروگاه که این  راه اندازي تجاري شد.  وارد مرحله 
Tezhi نام دارد، در قالب قرارداد BOT و با هزینه 239 
میلیون دالر احداث شده است. در این نیروگاه دو واحد 60 
مگاواتي از نوع کاپالن استفاده شده است. بر طبق توافق به 
عمل آمده هر کیلووات ساعت برق تولیدي این نیروگاه به مدت 

25 سال با نرخ ثابت 0.0851 دالر خریداري خواهد شد. 

تامين تجهيزات نيروگاه بادي 
توسط شركت Iron Wind در هند

شرکت هندي Iron Wind که در زمینه تولید 
بادي فعالیت دارد، اعالم کرد که دو  توربین هاي 
سفارش به مجموع ظرفیت 100 مگاوات دریافت 
کرده است. بر این اساس، این شرکت مسئولیت 
بادي توربین   25 راه اندازي  و  نصب   تامین، 
2 مگاواتي را بر عهده خواهد داشت. برق تولیدي 
هزار   100 از  بیش  مصرف  براي  نیروگاه  دو  این 

خانوار مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

 ساخت نيروگاه حرارتي در هند 
 BHEL توسط شركت

مگاواتي   1600 حرارتي  نیروگاه  ساخت  قرارداد 
قرارداد  این  ارزش  ابالغ شد.   BHEL به شرکت 
822.9 میلیون دالر برآورد شده است. این نیروگاه 
بر  واحد 800 مگاواتي تجهیز خواهد شد.  به دو 
اساس برنامه ریزي هاي صورت گرفته این نیروگاه 

در سپتامبر 2019 به بهره برداري مي رسد. 

آب و برق       حرارتي        انرژي هاي نو
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ابالغ قرارداد طرح چندمنظوره 
Alto Piura در شيلي

 Alto Piura قرارداد اجراي پروژه چند منظوره
 Astaldi به مشارکتي متشکل از شرکت ایتالیایي
Group و شرکت پرویي Obrainsa ابالغ شد. 
پروژه  این  اجراي  اول  فاز  که  قرارداد  این  ارزش 
است، 110 میلیون دالر است. در فاز اول یک سد 
به ارتفاع 10 متر و طول 36 متر، تونل انتقال آب 
به طول 13 کیلومتر و قطر 4.2 متر احداث خواهد 
شد. فاز دوم این پروژه احداث نیروگاه به ظرفیت 

300 مگاوات خواهد بود. 

ساخت نيروگاه سيكل تركيبي 
Noroeste در مكزيك

 887 ترکیبي  سیکل  نیروگاه  ساخت  قرارداد 
 Iberdrola شرکت  به   Noroeste مگاواتي 
ابالغ شد. هزینه ساخت این نیروگاه 400 میلیون 
به واحدهاي  نیروگاه  این  برآورد شده است.  دالر 
 Mitsubishi Hitachi شرکت   M501J
خواهد  تجهیز   Power System MHPS
به  ژانویه سال 2019  در  است  مقرر شده  و  شد 

بهره برداري برسد. 

افزايش مالكيت شركت 
Innergex فرانسه

نیروگاه  اعالم کرد که هفت   Innergex شرکت
بادي به مجموع ظرفیت 87 مگاوات را در کشور 
براي  شرکت  این  است.  کرده  خریداري  فرانسه 
یورو  میلیون   93 مبلغ  نیروگاه ها  این  خریداري 
نیروگاه ها  این  تولیدي  برق  است.  کرده  پرداخت 
 Electricite de Frnace به مدت 15 سال به

فروخته خواهد شد. 

شروع فرآيند نصب توربين هاي 
 Pen Y Cymoedd بادي نيروگاه

در انگلستان
شرکت Vettenfall اعالم کرد که فرآیند نصب 
76 توربین بادي 3 مگاواتي نیروگاه 228 مگاواتي 
الزم  است.  کرده  آغاز  را   Pen Y Cymoedd
به ذکر است که توربین هاي بادي توسط شرکت 
زیمنس تامین شده اند. بر اساس برنامه ریزي هاي 
سال  پایان  تا  نیروگاه  این  ساخت  گرفته  صورت 
جاري میالدي به پایان مي رسد. برق تولیدي این 
نیروگاه توسط 140 هزار خانوار مورد استفاده قرار 

خواهد گرفت.

امضاي قرارداد احداث نيروگاه آبي 
Souapiti درغنا

قرارداد مهندسي، تامین و ساخت )EPC( نیروگاه 
چیني  شرکت  به   Souapiti مگاواتي   450 آبي 
CWE ابالغ شد. ارزش این قرارداد یک میلیارد و 
380 میلیون دالر برآورد شده است و زمان تقریبي 
اجراي آن 58 ماه خواهد بود. احداث سد RCC به 
ارتفاع 116.5 متر و طول یک هزارو 148 متر نیز 
توانایي  نیروگاه  این  از اسکوپ پروژه است.  بخشي 
تولید 1.9 تراوات ساعت برق در سال را خواهد داشت.

تهیه و تد    وین:محمد        رضا نازآباد        ي-کارشناس برنامه ریزي و کنترل پروژه معاونت توسعه طرح ها 

فروردين-ارديبهشت 1395



برای توسعه  به آمادگی تونس  اشاره  با  نیرو  وزیر 
برای  برنامه ریزی  از  ایران،  با  برقی  همکاری های 
تعمیر  و  ساخت  مهندسی،  و  فنی  خدمات  صادرات 

نیروگاه های برق شمال آفریقا خبر داد.
با »منجی  دیدار  در حاشیه  »حمید چیت چیان« 
اینکه  با اعالم  انرژی و معادن تونس،  مزروق«، وزیر 
هم اکنون زمینه های گوناگونی برای همکاری وجود 
انرژی تونس  دارد، تصریح کرد: در فرصتی که وزیر 
ایرانی  شرکت های  برخی  از  دارند،  حضور  ایران  در 
بازدید خواهند کرد و با مدیران برخي از شرکت های 
نیرو  وزیر  داشت.  خواهند  مذاکره  و  مالقات  داخلی 
زمینه  در  تا  هستند  آماده  ایرانی  افزود: شرکت های 
بازسازی نیروگاه های تونس و همچنین تولید برق از 
انرژی های تجدیدپذیر، نیروگاه های سیکل ترکیبی و 
صدور خدمات فنی و مهندسی، با این کشور همکاری 
کنند. »منجی مزروق«، وزیر انرژی و معادن تونس، 
هم در این دیدار با بیان اینکه از پیشرفت و توسعه ای 

که در ایران در زمینه برق و تولید برق انجام گرفته 
مطلع هستیم و دیدارهای برنامه ریزی شده ای داریم 
گفت:  یابد،  گسترش  همکاری ها  زمینه  این  در  که 
تونس نیازمند این است که تولید برق خود را افزایش 
دهد و این موضوع مي تواند به تحکیم روابط اقتصادی 
با  ایرانی  همکاری شرکت های  درباره  کشور  دو  بین 

تونس بیفزاید.
زمینه  در  ایران  برنامه های  از  استقبال  با  وي 
در  کرد:  تاکید  تجدیدپذیر،  انرژی های  از  برق  تولید 
چشم انداز سال 2030 میالدی، قرار است 30 درصد 
تجدیدپذیر  انرژی های  از  تونس  تولیدی  انرژی های 
در  همکاری  راه های  که  باشد  بادی  انرژی  همچون 
ایران  تجربه  به  توجه  با  و  شده  بررسی  زمینه  این 
و  برق  تولید  زمینه  ایرانی در  نیروگاه های  و کیفیت 
اینکه این کیفیت در سطح جهانی است، امیدواریم از 

تجربیات شرکت های ایرانی استفاده کنیم.
اینکه  بیان  با  تونس  معادن  و  انرژی  وزیر 
نیروگاه های ایرانی و تجهیزات فنی و مهندسی ایران 
از کیفیت باالیی برخوردار هستند که مي تواند در این 
باشد، خاطرنشان  تونس  برای  مناسبی  زمینه کمک 
با  جانبه  دو  همکاری های  توسعه  آماده  تونس  کرد: 

ایران در صنایع برق و انرژی است.
خبرگزاري مهر

قزاقستان  رئیس جمهوري  سفر  آستانه  در 
به تهران، قرارداد ساخت سه نیروگاه برق بین 
به ارزش 600 میلیون دالر  ایران و قزاقستان 
امضا شد. ایران و قزاقستان قرارداد ساخت سه 
 600 ارزش  به  حرارتی  و  بادی  برق  نیروگاه 
میلیون دالر با شرکت »اوراسیا این وست گروپ« 
امضا کردند و قرار است این نیروگاه ها در مدت 
زمان 18 ماه در این کشور آسیای میانه احداث 

شود.
امضای  جزئیات  تشریح  در  صالحی  بهمن 
این  گفت:  برق،  نیروگاه های  ساخت  قرارداد 
فاینانس خارجی توسط  از  استفاده  با  پروژه ها 
قزاقستان  در  ایرانی  پیمانکاران  و  سازندگان 
اجرای  بار  اولین  برای  و  مي شود  احداث 

انجام  قزاقستان  در  نیروگاهی  پروژه هاي 
با  برق  صنعت  سندیکای  عضو  این  مي شود. 
تاکید بر اینکه نیروگاه تولید برق در قزاقستان 
جاده  حاشیه  و  خزر  دریای  ساحل  کنار  در 
مي شود،  احداث  آلماتی  منطقه  در  ابریشم 
از  نیروگاه  این  تکمیل  برای  داشت:  اظهار 

تجهیزات داخلی استفاده خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: عالوه بر احداث این 
اجرای  برای  قزاقستانی  مقامات  با  نیروگاه  سه 
و  آب  راه سازی،  جمله  از  دیگری  پروژه هاي 
فاضالب، احداث خطوط لوله گازی، توسعه معادن 
و اکتشافات معادن به توافق رسیده و انعقاد تفاهم 
نامه پروژه ها نیز در دست اقدام قرار گرفته است.

خبرگزاری ايسنا

 ایران و قزاقستان قرارداد ساخت
 ۳ نيروگاه برق امضا کردند

برای  اینکه  به  اشاره  با  توانیر  توزیع  هماهنگی  معاون 
جبران 500 میلیارد تومان ضرر ناشی از عدم پرداخت پول 
نمی کنیم،  استفاده  ابزاری  هر  از  مشترکان  از سوی  انرژی 
گفت: دریافت هزینه مازاد صدور قبض برای اطالع رسانی به 

مشترکان بوده و تهران و اصفهان این کار را انجام داده اند.
نیرو  وزارت  اینکه  بر  تاکید  با  حقی فام«  »محمودرضا 
از سوی  مصرفی  برق  پول  موقع  به  پرداخت  عدم  بابت  از 
مشترکان 500 میلیارد تومان متضرر مي شود، گفت: وزارت 
نیرو و یا شرکت توانیر از تاخیر در پرداخت به موقع قبوض 
اما  می کند،  ضرر  تومان  میلیارد   500 مردم  سوی  از  برق 
اینکه می گویند توانیر برای جبران این زیان اقدام به صدور 
قبوض فیش کرده و با ارسال آن به درب منازل مشتریان 
قصد دارد، این ضرر را جبران کند، درست نیست. او با اشاره 
به اینکه برای جبران ضرر از هر ابزاری استفاده نمی کنیم و 
از مردم پول نمی گیریم، خاطرنشان کرد: به هر حال برای 
اینکه به مردم اطالع دهیم تا مشتریان برق برای پرداخت 
پول برق خود اقدام کنند، صدور فیش و ارسال آن حدود 
چهار هزار و400 تومان هزینه دارد. حقی فام اضافه کرد: در 
این فیش ها و قبض ها به هیچ وجه بحث قطع برق مطرح 
نمي شود و تنها جنبه اطالع رسانی دارد، تا مشتریان اقدام به 

پرداخت پول برق مصرفی خود کنند.
خبرگزاری جمهوری اسالمی ايران )ايرنا(

ضرر 500 ميليارد تومانی وزارت نيرو 
به خاطر تاخير پرداخت پول برق

ایران در شمال آفریقا نيروگاه  می سازد
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)سابا(  ایران  انرژی  بهره وری  سازمان  مدیرعامل 
اعالم کرد: این سازمان به منظور اجرای طرح فراسامانه 
فن آوری های  اساس  بر  )فهام(  ایران  انرژی  هوشمند 
روزآمد جهانی، انجام پروژه هوشمندسازی کنتورهای 
حاضر  حال  در  و  دارد  کار  دستور  در  را  کشور  برق 
حداقل 6 شرکت تولیدکننده داخلی قابلیت تولید کنتور 
هوشمند و سه شرکت نرم  افزاری در راستای بومی  سازی 
این فن  آوری مطابق با معیارهای روزآمد جهانی مهارت 

الزم را به  دست آورده اند.
داشت:  اظهار  باره  این  در  سجادی«  »سیدحسین 
)فراسامانه هوشمند  فهام  عنوان مجری طرح  به  سابا 
اندازه گیری و مدیریت انرژی( با بهره  برداری از حداکثر 
توانمندی های داخلی در طراحی، تولید و اجرای پروژه 
خود  فعالیت  جهانی  استانداردهای  با  مطابق  مذکور 
از تولیدکنندگان  این راستا حمایت  را آغازکرده و در 
داخلی کنتور دیجیتال برای انتقال دانش فنی از طریق 
شرکت های صاحب نام خارجی را مد نظر دارد و امروز 
باید گفت که اجرای مرحلة اول طرح فهام با این حضور 

فعاالنة داخلی میسر شده است.
تاکنون چه  این پرسش که  به  پاسخ  در  سجادی 
تعامل و همکاری هایی برای تسریع و تسهیل امور با 

شرکت های داخلی و خارجی به عمل آمده است، گفت: 
تدوین اسناد طرح بزرگ فهام با مشارکت سازندگان 
داخلی انجام شد، پس از برگزاری مناقصات نیز قرارداد 
با پیمانکاران EPCمنعقد  به صورت کلید در دست 
توان  از  حداکثر  استفاده  شرایط  نتیجه  در  و  شد 
فنی و مهندسی داخل کشور با تأکید بر به کارگیری 
تولیدکنندگان داخلی و تعهد انتقال فن آوری روز به 

داخل کشور و استمرار آن انجام شد.
برنامه ها  انجام  بر  نظارت  نحوة  مورد  در  سجادی 
ایجاد  هدف  با  فهام  طرح  اول  مرحلة  گفت:  نیز 
کل  در  تعمیم  و  اجرا  برای  الزم  زیرساخت های 
کشور برنامه ریزی شده که در حال اجرا است و به 
عنوان نمونه مي توان به طرح پایلوت یا پیش برنامه 
بوشهر  زنجان،  خوزستان،  البرز،  تهران،  استان   6 در 
الزم  موفقیت  از  که  کرد  اشاره  خراسان رضوی  و 
برخوردار بوده اند و عالوه بر تولیدکنندگان داخلی که 
در مرحلة اول طرف قرارداد پیمانکاران هستند برای 
نیز  کنتور  داخلی  تولیدکنندگان  سایر  توانمندسازی 
برنامه ریزی شده صورت گرفته  و  اقدام های هدفمند 

و درحال استمرار است.
پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

با آغاز جهش بهاری مصرف برق؛

خط قرمز خاموشی  های تابستان ۹5 تعيين شد

تنها 6 شرکت داخلی توان توليد کنتور هوشمند را دارند

آخرین برنامه های صنعت برق
در زمينه نصب کنتورهای هوشمند

مديرعامل شركت مادر تخصصي توانير:

تلفات برق امسال تک رقمي مي شود 
به  از رسیدن  توانیر  مدیرعامل شرکت مادر تخصصي 
حد استاندارد جهاني خروج اضطراري نیروگاه ها در سال 
مدیریت  که  هستیم  باور  این  بر  گفت:  و  داد  خبر   94
بدون  زیادي دارد و مي توان  ایران، جاي کار  مصرف در 
اینکه خللي در رفاه عمومي و رشد اقتصادي ایجاد شود، 

مدیریت مصرف بیشتري را اعمال کرد.
مادر  شرکت  مدیرعامل  کردي«  »آرش  مهندس 
در  اقدام های  با  که  مطلب  این  بیان  با  توانیر  تخصصي 
دست انجام امیدواریم تابستان بدون مخاطره اي را پیش 
کرد  خواهیم  را  تالش  نهایت  افزود:  باشیم،  داشته  رو 
تلفات در شبکه هاي برق در سال 95 تک رقمي و تثبیت 
شود. وي درباره مهم ترین کارهاي انجام شده در صنعت 
توزیع  شبکه هاي  در  تلفات  کاهش  به   94 سال  در  برق 
برق اشاره کرد و افزود: میزان تلفات شبکه هاي توزیع بین 
انجام شده در سال  اقدامات  با  تا 16 درصد بود که   15
94 موفق شدیم میزان تلفات شبکه هاي توزیع را به 11 

درصد کاهش دهیم.
کردي تاکید کرد: در سال 95 برنامه هایي را عملیاتي 
خواهیم کرد تا میزان تلفات در شبکه هاي برق به کمتر از 

10 درصد کاهش یافته و تثبیت شود.
وي از طرح ذخیره سازي عملیاتي در صنایع بزرگ از 
خروج  ضریب  رسیدن  همچنین  و  دیسپاچینگ  طریق 
حدود  در  جهاني  استاندارد  حد  به  نیروگاه ها  اضطراري 
3 درصد به عنوان بخش دیگري از اقدام های انجام شده 
این  در  خوشبختانه  داد:  ادامه  و  کرد  یاد   94 سال  در 
زمینه رسانه ها با صنعت برق و وزارت نیرو همکاري خوبي 

داشتند.
و  کامل  آمادگي  با  برق  صنعت  اینکه  بیان  با  وي 
 95 سال  پیک  استقبال  به  کارگروه  سري  یک  تشکیل 
خواهد رفت، گفت: سعي کرده ایم طرح هاي مهم را بیشتر 
مد نظر داشته باشیم و طرح نقدینگي را به طرح هاي مهم 
 94 سال  در  که  را  نقاط ضعفي  و  دهیم  انجام  و خاص 
احساس کردیم در شبکه وجود دارد و یا اینکه به صورت 
بالقوه براي سال 95 بالفعل شود و ما را دچاره مخاطره 
کند شناسایي و مرتفع کنیم. کردي اظهار امیدواري کرد 
و  باشیم  داشته  رو  پیش  را  مخاطره اي  بدون  تابستان 

بتوانیم بدون خاموشي از آن گذرکنیم.
 پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

کشور  استان های  اکثر  در  هوا  دمای  افزایش  با 
حال  در  خاموش  چراغ  صورت  به  مصرف  پیک 
این در حالی است که مصرف بیش  افزایش است، 
تابستانی  خاموشی  قرمز  خط  مگاوات  هزار   54 از 
تعیین شده است. هم اکنون ظرفیت تولید برق ایران 
به بیش از 74 هزار مگاوات رسیده است که پیش 
بینی مي شود تا پیش از آغاز گرمای طاقت فرسای 
مگاوات  هزار   76 حدود  به  ظرفیت  این  تابستانی، 
نیرو خط  وزیر  چیان«  یابد. »حمید چیت  افزایش 
و  کرده  تعیین  را  تابستانی  برق  پیک مصرف  قرمز 
یادآور شده است: پیک مصرف برق در تابستان در 
مرز 54 هزار مگاوات پیش بینی شده و در صورتی  که 
مصرف برق از این مرز عبور کند خاموشی خواهیم 
داشت. از سوی دیگر در حالی پیک مصرف برق برای 
تابستان امسال حدود 54 هزار مگاوات تعیین شده 
که تابستان سال گذشته با مصرف حدود 50 هزار 
و 177 مگاوات، رکورد جدیدی در پیک مصرف این 

حامل انرژی پاك به ثبت رسیده بود.
در همین حال، »عبدالرسول پیشاهنگ« معاون 
اشاره  با  توانیر  بهره برداري  بر  نظارت  و  هماهنگي 
برق  مطمئن  و  پایدار  تامین  برای  برنامه ریزی  به 
مشترکان به ویژه در روزهای پیک مصرف تابستان 
انجام حدود  1395، بیان کرده است: سال گذشته 
78 هزار مگاوات عملیات تعمیراتي در نیروگاه های 

برق در دستور کار قرار گرفت.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه مطابق با برنامه 
زمان بندی تعمیرات تمامی نیروگاه های برق تا پایان 
اردیبهشت ماه سال جاری به پایان می رسد، تاکید 
تولید  شبکه  پایداری  تعمیرات،  دوره  اتمام  با  کرد: 

برق کشور به میزان قابل توجه  ای افزایش می یابد.
کارشناسان معتقدند در روزهای گرم سال و در 
دماهای باال به ازای هر یک درجه افزایش دما بیش 

از 400 مگاوات مصرف برق شبکه افزایش می یابد.
خبرگزاری مهر
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برنامه ریزي  قابل  آب  طرح  تدوین  با 
از 50 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاري 

بي ثمر جلوگیري شد.
معاون  میداني«  »رحیم  مهندس 
با بیان این  آبفا  وزیر نیرو در امور آب و 
از  تنها  نه  کار  این  داشت:  اظهار  مطلب 
پیشگیري  کشور  آبي  منابع  هدررفت 
کرد، بلکه باعث شد از 50 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاري بي ثمر نیز جلوگیري 
شود. وي با بیان اینکه در سال 94 طرح 
در  بود،  آغاز شده  سال 93  از  که  هایي 
بحران  وجود  زمینه  در  ملي  اجماع  یک 
آب در کشور، به پیشرفت هاي خوبي نائل 
آب  اندرکاران  دست  جز  به  گفت:  شد، 
انجمن هاي علمي،  توانستیم سایر  کشور 
و  قضائیه  قوه  نهاد،  مردم  سازمان هاي 
مقننه را با خود همراه کنیم و این مطلب 

یک  نیازمند  کشور  که  کنیم  توجیه  را 
میداني  است.  آب  بخش  به  ویژه  توجه 
در ادامه گفت: ما بارها با مسئوالن کشور 
بودیم  کرده  صحبت  آب  بحران  درباره 
مسئوالن  از  برخي  براي  باور  این  ولي 
جدي نبود و باور نداشتند که کشور واقعا 
دچار بحران آب شده است و به سختي 
توانستیم دریچه واقعیت را به روي مردم 
و مسئوالن بگشائیم تا یقین کنند منابع 

آب کشور در شرایط بدي قرار دارد.
 وي انجام محاسبات مورد نیاز براي اعالم 
میزان آب قابل برنامه ریزي در کشور، با توجه 
به شرایط پایداري محیط زیست را از دیگر 
طرح هاي انجام شده در سال 94 دانست و 
افزود: قبل از ابالغ جدول آب برنامه ریزي، 

چنین اتفاقي در کشور نیافتاده بود.
معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه 

طرح  راستا  همین  در  داد: 
منابع  بخشي  تعادل  بزرگ 
و  شد  آغاز  زیرزمیني  آب 
این  نیز  امیدواریم سال 95 
طرح هاي  اولویت  در  طرح 
وزارت نیرو قرار داشته باشد 
تحقق  در  را  خود  همت  و 

آن افزایش دهیم. وي با بیان اینکه در سال 
94 اتفاق بزرگي در آب روستایي کشور رخ 
داد، افزود: روستاهاي کشور از نظر تامین 
هزینه  با  که  هستند  تنگنا  در  شرب  آب 
500 میلیون دالر توانستیم آب آشامیدني 

روستایي را ساماندهي کنیم.
از  اینکه یکي دیگر  با اشاره به  میداني 
 ،94 سال  در  نیرو  وزارت  بزرگ  کارهاي 
بازنگري در طرح هاي سدسازي و شبکه هاي 
آبیاري و زهکشي کشور بوده است، افزود: 

قابل  آب  طرح  راستاي  در 
میلیون  یک  برنامه ریزي، 
شبکه هاي  سطح  از  هکتار 
کشور  زهکشي  و  آبیاري 

کاهش پیدا کرد. 
وقتي  کرد:  تصریح  وي 
توجه  بدون  را  شبکه ها  این 
به منابع آب مي سازیم، هم محیط زیست 
مناقشات  به  هم  و  مي کنیم  ناپایدار  را 
اجتماعي دامن مي زنیم. معاون وزیر نیرو 
بابیان اینکه در سال 95 تالش مي کنیم 
پروژه هاي نیمه تمام را به انجام برسانیم، 
تحول   95 سال  در  امیدواریم  افزود: 
جدیدي در اقتصاد آب کشور ایجاد کنیم 
و فاصله بین قیمت تمام شده و درآمد را 

کمتر کنیم.
پايگاه اطالع رساني وزارت نيرو )پاون(

طرح هاي سدسازي بازنگري مي شود

جلوگيری از 50 هزار ميليارد تومان سرمایه گذاري بي ثمر 

اینکه  اعالم  با  نیرو  وزیر  مشاور   
طرحی برای توزیع عادالنه آب در دست 
بررسی است، گفت: این طرح با تعریف 

برای  آب  مصرف  دقیق  الگوی 
اشتراك  در  ساکن  فرد  هر 
مصرف  جدول  آب، 

خواهد  ارائه  را  جدیدی 

طرح  درباره  جانباز«  »حمیدرضا  کرد. 
اساس  بر  آب  عادالنه  توزیع  مطالعاتی 
تعداد افراد ساکن در هر اشتراك گفت: 
ما باید به سمتی برویم که الگوی 
مصرف بر مبنای تعداد نفرات در 

هر اشتراك تعریف شود. 
مشاور وزیر نیرو با تاکید بر 
اینکه این طرح مطالعاتی از 

بانک  از  استفاده  و  کار  وزارت  سوی 
گرفت  خواهد  یارانه ها صورت  اطالعاتی 
اظهارداشت: برای توزیع عادالنه آب، باید 
ساکن  نفر  چند  اشتراك  هر  در  بدانیم 
و  آب  توزیع  به  نسبت  آنگاه  و  هستند 
همچنین دریافت هزینه آن اقدام نماییم. 
اینکه میزان مصرف یک  بیان  با  جانباز 
با اشتراکی  با 15 نفر جمعیت  اشتراك 
دو نفره تفاوت دارد، افزود: این طرح فعال 
در تهران در دست مطالعه قرار دارد و ما 
می کنیم  دریافت  را  مشترکان  اطالعات 
که در نهایت مشخص شود تعداد مصرف 
نفر  چند  اشتراك  هر  در  آب  کنندگان 
است.از این طریق قادر خواهیم بود میزان 
مصرف دقیق آب هر خانوار را محاسبه 
افراد ساکن در هر اشتراك  کنیم و اگر 
بخواهند مصرف بیشتری از الگوی تعریف 
هزینه  باید  باشند،  داشته  شده 

بیشتری نیز بپردازند. وی همچنین از 23 
قرارداد بزرگ آماده امضا در بخش آب به 
ارزش یک هزار و 700 میلیارد تومان خبر 
داد و گفت: سال گذشته نیز یک هزار و 
100میلیارد تومان طرح در صنعت آب و 
فاضالب اجرایی شد. طرح هاي امسال در 
زمینه هاي مختلفی از جمله نمک زدایی 
آب دریا و همچنین اجرای طرح های آب 

و فاضالب خواهد بود.
 جانباز با اشاره به گالیه هاي فعاالن 
و فاضالب  بخش خصوصی صنعت آب 
مطالبات  پرداخت  در  تاخیر  درباره 
پیمانکاران بیان داشت: در آینده ناگزیر 
آب  بزرگ  انتقال هاي  که  بود  خواهیم 
بنابراین  کنیم؛  عملیاتی  کشور  در  را 
باید  حوزه  این  در  فعال  شرکت هاي 

توانمند شوند.
خبرگزاری مهر

 طرح توزیع عادالنه آب در دستور کار وزارت نيرو
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»اورالسکیه  کارخانه  معاون 
استان  در  مستقر  لکوموتیوی« 
کرد  اعالم  روسیه  سوردلوفسک 
 40 عرضه  آماده  شرکت  این 
دستگاه لکوموتیو برقی 27ES به 
ایران است. خبرگزاری اسپوتنیک 
به نقل از زوبیخین نوشت: سال 

روسی  شرکت  توافق  اساس  بر  گذشته 
راه آهن  و   »RZD International«
از  بخش هایی  شد  قرار  اسالمی،  جمهوری 
مسیر ریلی ایران، برقی و نوسازی شود که 
در چارچوب تخصیص خط اعتباری روسیه 
عرضه محموله کاملی از لکوموتیوهای برقی 

شده  گرفته  نظر  در  نیز 
است. بابک احمدی معاون 
ایران  راه آهن  شرکت 
ایران  که  کرد  اعالم  نیز 
به  آینده  سال  هفت  در 
هزار   27 از  بهره برداری 
سه  باری،  واگن  دستگاه 
یک  حدود  و  مسافری  واگن  دستگاه  هزار 
هزار دستگاه لکوموتیو نیاز دارد. هنگام سفر 
سال گذشته والدیمیر پوتین رئیس جمهوری 
یکی   ،)94 آذرماه  )دوم  تهران  به  روسیه 
روسیه،  راه آهن  به  متعلق  شرکت های  از 
برای  ایران  راه آهن  شرکت  با  را  قراردادی 

برقی کردن مسیـر راه آهن »گرمسار- اینچه 
 RZD« برون«، به امضـا رساند. در قـرارداد
International«، تامین مواد و تجهیزات 
مورد نیاز نیز شامل شده است. ایران و روسیه 
به  مربوط  اسناد  مسکو،  در   2016 فوریه 
تخصیص خط اعتباری 2/ 2 میلیارد دالری 
احداث  بخش  در  مشترك  پروژه های  برای 
راه آهن و ساخت یک نیروگاه حرارتی جدید 
کردند.  پاراف  نیز  را  اسالمی  جمهوری  در 

شرکت »اورالسکیه لکوموتیوی« سال 2010 
به منظور تولید و فروش لکوموتیو و قطارهای 
ماشین سازی  کارخانه  توسط  سریع السیر، 
به صورت  که  شده  تاسیس  اورال  راه آهن 
مشترك متعلق به گروه ماشین سازی سینا را 
از روسیه و زیمنس آلمان است و به صورت انبوه، 
لکوموتیوهای برقی و همچنین قطارهای برقی 

مسافربری الستوچکا را تولید می کند.
خبرگزاری اسپوتنيک روسيه

افت قیمت های جهانی نفت و کاهش درآمدهای 
بحران  بر  عالوه  خلیج فارس  حوزه  عربی  کشورهای 
بر  موانعی  شکل  به  را  خود  کشورها،  این  اعتبارات 
سر راه توسعه صنعت ریلی و پروژه های نیمه تمام آن 

نشان داده است.
شورای  عضو  کشورهای  اخیر  سال های  طی 
همکاری های خلیج فارس برخی از بلندپروازانه ترین 
قرار  خود  برنامه های  در  را  جهان  ریلی  پروژه های 
سراسر  از  ریلی  صنعت  مهم  نقش آفرینان  دادند. 
جهان به این منطقه آمدند تا در مناقصه های مربوط 
به میلیاردها دالر  ارزش شان  پروژه های ریلی که  به 
می رسد، شرکت کنند. حاال اما، با توجه به مشکالت 
از  مالی پیش آمده به خاطر نوسانات نفتی، بسیاری 

این پروژه ها با خطر توقف مواجه شده اند. 
شرکت اماراتی »اتحاد ریل« در ماه ژانویه به طور 
از نیروی کار خود  رسمی اعالم کرد که 30 درصد 
فاز  تعلیق  را  تصمیم  این  و علت  را کاهش می دهد 
عنوان  خود  ریلی  ملی  شبکه  کیلومتری   628 دوم 
کرد. یک ماه بعد، وزیر حمل ونقل عمان اعالم کرد 
ریل«  »عمان  به نام  کشور  این  راه آهن  شرکت  که 
به  این کشور  ریلی  اتصال شبکه  فاز نخست  اجرای 
 2135 به  آن  طول  که  را  امارات  با  مشترك  مرز 
چند  می دهد.  قرار  بازبینی  مورد  می رسد،  کیلومتر 
روز بعد »قطر ریل« اعالم کرد که قصد دارد دوباره 

مزایده هایی را برای اجرای کارهای عمرانی سیستم 
ریلی طوالنی و شبکه مسافری کشور برگزار  کند.

 این به معنای توقف فرآیندی بود که یک سال 
جدید  گزارش های  حاال  و  بود  شده  شروع  پیش 
سال  که  آن  تکمیل  تاریخ  که  دارد  آن  از  حکایت 
2018 اعالم شده بود، مورد تردید قرار گرفته است. 
جمله  از  ریلی  پروژه های  سایر  شرایطی،  چنین  در 
شورای  عضو  کشورهای  بین  سراسری  ریلی  شبکه 
همکاری های خلیج فارس، دستخوش تاخیر در اجرا 

خواهند شد. 
طرح  یک  دارد  انتظار  نیز  ریل«  »عمان  شرکت 
به  ریلی مواد معدنی و سایر مواد  جدید حمل ونقل 
بندرها را اجرایی کند، اما بنابه گفته یک مقام ارشد 
دست کم  لسنیوفسکی«،  »جان  به نام  شرکت  این 
این  نخست  فاز  که  کشید  خواهد  طول  سال  چهار 
پروژه ریلی راه اندازی شود. همزمان، در شرایطی که 
ریلی منطقه که طول  قانونی و فنی شبکه  کارهای 
به 250 میلیارد  ارزش آن  به 1200 کیلومتر و  آن 
دبیرکل  معاون  است،  انجام  حال  در  می رسد،  دالر 
بر  فارس  اقتصادی شورای همکاری های خلیج  امور 
این باور است که موعد مقرر راه اندازی این شبکه که 
سال 2018 تعیین شده است، هدفی دست نیافتنی و 

به دور از واقعیت است.
روزنامه دنيای اقتصاد

ایران ۴0 دستگاه لکوموتيو برقی 
از روس ها می خرد

بن بست بلندپروازی ریلی
در کشورهای عربی

اوایل اردیبهشت ایران میزبان وزیر حمل ونقل، 
دریا و شیالت فرانسه بود؛ بازدیدی که به انعقاد 
قرارداد خواهر خواندگی میان دو ایستگاه راه آهن 
تهران و لیون پاریس منجر شد. پیش تر نیز شرکت 
ارپ فرانسه به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های 
در  راه آهن  ایستگاه های  ساخت  زمینه  در  فعال 
کشورهای بزرگ و شهرهای مشهور دنیا، قراردادی 
را برای توسعه ایستگاه های اصلی راه آهن ایران با 

ایستگاه های چندوجهی منعقد کرده بود.
راه آهن  شرکت  با  همچنین  ایران  راه آهن 
شرکت  معتبرترین  به عنوان  )دی.بی(  آلمان 
قوی،  مدیریت  و  نظم  زمینه  در  دنیا  راه آهن 
قرارداد همکاری ای را برای انتقال تجربیات در 
زمینه نیروی انسانی و ساختار سازمانی منعقد 

کرده است. 
پايگاه خبری تحليلی تين نيوز

خواهرخواندگی 
راه آهن تهران
و ليون پاریس 
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مجله خبری18

وزیر نفت و گاز عمان پس از دیدار با وزیر نفت ایران 
گفت: ایران و عمان برای حل موضوع کاهش قیمت نفت 

همکاری مي کنند. 
»محمد بن حمد الرمحی« پس از دیدار با بیژن زنگنه، 
وزیر نفت به روابط خوب دو کشور اشاره کرد و هدف اصلی 
از این سفر را حل مشکالت اجرای خط لوله صادرات گاز 
ایران به عمان عنوان کرد و افزود: راه هاي اجرای هر چه 
سریع تر این پروژه در دیدار امروز بررسی شد. وی درباره 
حضور این کشور برای سرمایه گذاری در جاسک نیز گفت: 
سرمایه گذاری در این منطقه از فرصت هاي مشترك میان 

دو کشور است.

محمد بن حمد الرمحی درباره کاهش قیمت نفت هم با 
اشاره به این که در این زمینه آن چیزی که مشخص است 
کاهش 50 درصدی درآمد تولیدکنندگان نفت است، اظهار 
کرد: ایران و عمان برای حل این موضوع با یکدیگر همکاری 
مي کنند. وزیر نفت و گاز عمان همچنین در حاشیه بیست و 
یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمي، 
توانایی هاي موجود در صنعت نفت ایران را موجب شگفتي 
خود اعالم کرد و گفت: این نمایشگاه بسیار تحسین برانگیز 
و بزرگ است و تقریبا همه چیزهایی را بخش فناوری در 

صنعت نفت به آن نیاز دارد، در این نمایشگاه مي بینم.
خبرگزاری فارس

ایران و عمان برای حل موضوع
 کاهش قیمت نفت همکاری مي کنند

وزیر نفت و گاز عمان:

با  نفتی  توافق  جزئیات  تشریح  با  نفت  وزیر  معاون 
توتال فرانسه از آمادگی ایران برای آغاز یک رقابت جدید 
با عربستان سعودی برای توسعه صنایع پتروشیمی در 

دوران پساتحریم خبر داد.
جدید  سیاست های  تشریح  در  شاهدایی«  »مرضیه 
گفت:   95 سال  در  ایران  پتروشیمی  صنعت  توسعه 
پتروشیمی  جدید  مجتمع   10 تعداد  سال جاری  در 
از  بهره برداری  با  و  می گیرد  قرار  بهره برداری  مدار  در 
ظرفیت  جاری  سال  در  پتروشیمی  جدید  واحدهای 
تولید محصوالت پتروشیمی امسال حدود 7 میلیون تن 

افزایش مي یابد.

لوله  خط  دوم  فاز  از  بهره برداری  به  اشاره  با  وی 
اتیلن غرب و فاز اول مجتمع پتروشیمی دماوند، اظهار 
تمام  نیمه  طرح های  از  بهره برداری  با  همزمان  کرد: 
پتروشیمی مذاکره با سرمایه گذاران آسیایی و اروپایی به 
منظور جلب منابع مالی و اعتباری مورد نیاز طرح های 

جدید پتروشیمی در دستور کار قرار گرفته است.
توتال  با  شده  انجام  مذاکرات  به  اشاره  با  شاهدایی 
فرانسه به منظور ساخت یک مجتمع عظیم پتروشیمی 
بین  اولیه  موافقتنامه  تاکنون  کرد:  تصریح  کشور  در 
فرانسه  توتال  و  ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت 
امضا شده است و به زودی هیاتی از این شرکت اروپایی 

آمارهای رسمی نشان می دهد صادرات نفت 
خام عربستان سعودی از روزانه هفت میلیون و 
روزانه هفت  به  ژانویه  ماه  835 هزار بشکه در 
میلیون و 553 هزار بشکه در ماه فوریه تنزل 
کرده است. به گزارش »ایسنا« به نقل از رویترز 
بزر گ ترین صادر کننده نفت خام جهان در ماه 
فوریه روزانه 10 میلیون و 220 هزار بشکه نفت 
این کشور  تولید  تولید کرده در حالی که رقم 
در ماه قبل تر )ژانویه( روزانه 10 میلیون و 230 

هزار بشکه بود.
توسط  خام  نفت  صادرات  ماهانه  آمارهای 
کشورهای  سازمان  اعضای  دیگر  و  ریاض 
نفتی  اطالعات  موسسه  به  نفت  صادر کننده 
این  وب سایت  روی  و  مي شود  ارائه  جودی 
نفت خام  داخلی  قرار می گیرد. ذخائر  موسسه 
عربستان از 314 میلیون و 119 هزار بشکه در 
در  بشکه  هزار   599 و  میلیون   305 به  ژانویه 
فوریه کاهش یافته است. پاالیشگاه های داخلی 
 670 و  میلیون  دو  روزانه  فوریه  در  عربستان 
هزار بشکه نفت پاالیش کردند در حالی که رقم 
پاالیش آنها در ژانویه روزانه دو میلیون و 468 
هزار بشکه بود. این در حالی است که صادرات 
فرآورده های نفتی پاالیش شده عربستان نیز از 
یک  به  بشکه  هزار  و 343  میلیون  یک  روزانه 
میلیون و 550 هزار بشکه در روز افزایش یافته 
ماه  در  می دهد:  نشان  جودی  آمارهای  است. 
فوریه نفت خام مصرف شده برای تولید برق از 
293 هزار بشکه در روز در ژانویه به 291 هزار 

بشکه در روز کاهش یافته است.

اعالم آماده باش نفتی ایران به عربستان

صادرات نفت عربستان 
کاهش یافت
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تولید نفت  از آن است که عراق  گزارش ها حاکی 
افزایش داده است.  خام خود را در ماه مارس 2016 
بر اساس شرکت بازاریابی نفتی دولتی ) سومو(، تولید 
روزانه نفت عراق ) دومین تولیدکننده بزرگ اوپک( از 
4.46 میلیون بشکه در ماه فوریه به 4.55 میلیون بشکه 
در ماه مارس 2016 رسید. بر اساس آمار منتشر شده 
توسط سومو صادرات نفت این کشور نیز در ماه مارس 
به 3.81 میلیون بشکه در روز رسید. این در حالی است 
که میزان صادرات عراق در ماه فوریه 3.23 میلیون 
بشکه در روز بوده است. عاصم جهاد، سخنگوی وزارت 
نفت عراق در روز 23 مارس بدون اینکه توافق خود را 
با طرح فریز نفتی اعالم کند، از توافق حاصل شده میان 

عربستان سعودی، ونزوئال، روسیه و قطر به منظور توقف 
افزایش تولید در سطوح ژانویه حمایت کرده بود. بعد از 
دهه ها تحریم اقتصادی و جنگ، عراق در حال تقویت 
کردن تولید و صادرات نفت است. آژانس بین المللی 
انرژی در گزارش منتشرشده  خود در ماه گذشته اعالم 
کرد این کشور در ماه ژانویه 4.43 میلیون بشکه در روز 
نفت تولید کرده است. عراق پنجمین کشور بزرگ دنیا 
از لحاظ ذخایر نفت خام است. قیمت نفت در دو سال 
گذشته با افتی 60 درصدی مواجه شده و این موضوع 
ضربه سختی به بودجه دولت عراق زده است. دولتی که 

هزینه  زیادی را در جنگ با داعش داده است.
خبرگزاري بلومبرگ

برای نهایی کردن مذاکرات وارد تهران خواهد شد.
وی همچنین از انجام مذاکرات متعدد با شرکت هاي 
آلمانی برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران 
آلمانی  شرکت های  کل  بین  در  افزود:  و  داد  خبر 
مراحل  در  کشور  این  معتبر  شرکت  سه  با  مذاکرات 
زودی  به  مي شود  بینی  پیش  و  دارد  وجود  نهایی 

قراردادهای جدیدی با شرکت هاي آلمانی امضا شود.

آغاز رقابت ایران و عربستان
 در صنعت پتروشيمی

ایران  پتروشیمی  صنایع  ملی  شرکت  مدیرعامل 

چگونگی  بر  مبنی  مهر  پرسش  به  پاسخ  در  ادامه  در 
مهم ترین  عنوان  با  سعودی  عربستان  با  ایران  رقابت 
و  منطقه  پتروشیمی  صنایع  در  منطقه ای  رقیب 
مقایسه  در  ایران  پتروشیمی  گفت: صنعت  خاورمیانه 
با عربستان سعودی از مزیت های متعدد سرمایه گذاری 
برخوردار است به طوری که یکی از مهمترین مزیت های 
متنوع  ایران،  پتروشیمی  صنایع  در  سرمایه گذاری 
ساخت  برای  طبیعی  گاز  و  مایع  خوراك های  بودن 

پتروشیمی است.
این عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
با تاکید بر اینکه هیچ یک از کشورهای عربی حاشیه 

خلیج فارس از مزیت متنوع بودن سبد خوراك صنایع 
این  کرد:  تاکید  نیستند،  برخوردار  ایران  پتروشیمی 
سرمایه گذاران  درخواست  افزایش  به  منجر  ویژگی 
در طرح های  و سرمایه گذاری  مشارکت  برای  خارجی 

جدید صنعت پتروشیمی ایران شده است.
معاون وزیر نفت با بیان اینکه برای سال جاری جذب 
8 میلیارد دالر سرمایه جدید به صنایع پتروشیمی در 
طرح های  تاکنون  گفت:  است،  گرفته  قرار  اولویت 
سرمایه  جذب  در  سرمایه گذاران  جذب  برای  متعدد 

پتروشیمی تعریف و معرفی شده است.
خبرگزاری مهر

اعالم آماده باش نفتی ایران به عربستان

بی اعتنایی بغداد به طرح فریز نفتی

عراق توليد نفت  خود را تقویت کرد

خبرهای تازه نشان از جدی شدن ورود آلمانی ها 
به صنایع پتروشیمی ایران دارد.

صنایع  شرکت  معاون  قبل  ماه  دو  که  حالی  در 
حوزه  به  ورود  برای  آلمان  تالش  از  پتروشیمی 
تازه  خبرهای  بود،  داده  خبر  ایران  پتروشیمی 
آلمان  سوی  از  جدی تر  پیشنهادهای  ارائه  از  نشان 
که  آن گونه  دارد.  پتروشیمی  حوزه  در  حضور  برای 
شرکت  مدیرعامل  مقدم«،  شعري  »عباس  اخیرا 
شرکت  دو  است،  کرده  عنوان  پتروشیمی  صنایع 
آلمانی برای عقد قرارداد و سرمایه گذاری در صنایع 
که  کرده اند  ارائه  پیشنهادهایی  ایران  پتروشیمی 
که  است. هرچند  گرفته  قرار  هم  ایران  توافق  مورد 
تاکنون صحبت های بسیاری درباره حضور کشورهای 
مختلف به حوزه انرژی عنوان شده اما بخشی از این 

همکاری ها به بعد از اجرایی شدن برجام موکول شده 
است. با این حال، صحبت های شعری مقدم نشان از 
آن دارد که این دو شرکت آلمانی قصد دارند برای 
وارد عسلویه شوند.  ایران  پتروشیمی  به حوزه  ورود 
کمی قبل تر و در آبان ماه امسال نیز معاون شرکت 
صنایع پتروشیمی صحبت هایی درباره ورود آلمان ها 
به پتروشیمی عنوان کرده بود. محمدحسن پیوندی 
بود که »شرکت »باسف«  در آن زمان مطرح کرده 
طرح های  در  مشارکت  و  برگزاری  منظور  به  آلمان 
آمادگی کرده  اعالم  ایران  پتروشیمی  جدید صنعت 
است. به گفته وی، این شرکت بزرگ آلمان قرار است 
ارائه دانش فنی در صنعت پتروشیمی هم  عالوه بر 

سرمایه گذاری هایی را انجام دهد.
اقتصادنيوز

پس از گذشت کمتر از سه سال از روی کار آمدن دولت 
یازدهم و پس از آغاز اجرای برجام توسط ایران و کشورهای 
غربی در کمتر از 6 ماه به نظر می رسد تولید نفت ایران 
توانسته از رقم 2 میلیون و 850 هزار بشکه پیش از لغو 
از 4 میلیون  باالتر  تولید  به  به زودی  تحریم ها گذشته و 
بشکه در روز دست یابد و به این ترتیب وعده دولت مبنی 
بر بازگشت به ارقام پیش از تحریم ها محقق شده است. در 
این رابطه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد که 
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تا پایان خرداد ماه به 
تولید 3 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و بر این اساس، 
تولید کلی ایران با پیش از شروع تحریم ها برابر خواهد شد.

به این ترتیب میزان تولید و صادرات به ترتیب با رشدهای 
40 و 100 درصدی روبه رو  مي شود. آمارها نشان می دهند 
تا پیش از آغاز تحریم ها در سال 2012 میزان تولید نفت 
خام کشور بیش از 4میلیون بشکه در روز بود که با شروع 
تحریم ها این رقم به تدریج تا 2 میلیون و 850 هزار بشکه در 
روز کاهش یافت و عالوه بر آن با مصوبه ایاالت متحده آمریکا 
ایران در زمینه فروش نفت خام تولیدی خود با چالش روبه رو  
شد و جز چهار کشور چین، هند، کره جنوبی و ژاپن که در 
مجموع یک میلیون بشکه نفت ایران را خریداری می کردند 

سایر کشورها حق خرید نفت ایران را نداشتند.
دنيای اقتصاد

بازگشت توليد نفت ایران به 
پيش از تحریم ها

آلمانی ها مهمانان جدید پتروشیمی ایران
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حضور  حاشیه  در  زنگنه  نامدار  بیژن 
هیات هندی در اتاق بازرگانی و صنایع و 
معادن تهران گفت: افزایش قیمت بنزین 
کالسه بندی  و  برندسازی  طرح  براساس 
در  او  نیست.  جایگاه های سوخت مطرح 
بنزین  افزایش قیمت  عین حال احتمال 
بعید  را  جاری  سال  در  کلی  طور  به 

ندانست.
نشست  درباره  همچنین  نفت  وزیر 
از  ما  خواسته  داشت:  اظهار  هندی ها  با 
گازی  میدان  توسعه  درباره  هندی ها 
آن  بودن  کیفیت  با  و  رقابتی   B فرزاد 
است. در واقع قیمت هایی که برای توسعه 
میدان ارائه می دهند، به ویژه از نظر نرخ 
گاز  خرید  همچنین  و  سرمایه  بازگشت 
و  اصل  که  چرا  باشد،  رقابتی  باید  ما  از 

و همچنین  فرع سرمایه گذاری هندی ها 
سود ما از محل خرید گاز تامین مي شود. 
قاعدتا همه یا بخش عمده گاز فرزاد به 
اگر  که  چرا  مي شود،  فروخته  هندی ها 
این گونه نباشد، ما پولی برای بازپرداخت 

سرمایه گذاری آنها نداریم.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم 
عربستان برای تحریم نفتکش های حامل 
قدرتی  چه  عربستان  گفت:  ایران  نفت 
دارد که نفتکش های حامل نفت ایران را 

تحریم کند.
درباره  پرسشی  به  پاسخ  در  زنگنه 
گاز  انتقال  دریایی  زیر  لوله  احداث خط 
گاز  انتقال  آنها  است  قرار  به هند گفت: 
 LNG را از دو طریق خط لوله دریایی و
نهایی  کارهای  بگویند.  و  کنند  بررسی 

حال  در  نفتی  قراردادهای  جدید  الگوی 
انجام است و امیدواریم در اردیبهشت ماه 
برگزاری  برای  بتوانیم  تا  برسد،  پایان  به 
در  زنگنه  نامدار  شویم.  آماده  مناقصه 
پاسخ به پرسش دیگری درباره پرداخت 
بدهی نفتی هند به ایران گفت: هندی ها 
به  را  یورویی  بخش  قبلی  قرار  طبق 
صورت نقد پرداخت کنند و از این به بعد 
هم ما دیگر فروش نفت به روپیه به هند 
نداریم و همه فروش نفت به یورو انجام 

مي شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
به  کشور  کل  بازرسی  سازمان  اشکاالت 
با  گفت:  نفتی  قراردادهای  الگوی جدید 
مذاکراتی  کشور  بازرسی  سازمان  رئیس 
الگوی  به  اشکاالتی  آقایان  و  داشتیم 
ما  که  داشتند  نفتی  قراردادهای  جدید 
راه حلهایی ارائه کردیم که تصور می کنم 
با پیشنهاداتی که ما داشتیم، نگرانی های 

آنها رفع مي شود.
خبرگزاری فارس

عرب ها قدرت تحریم نفتکش های 
ایران را ندارند

»ميتسویی« به پتروشيمی ایران باز مي شود

واکنش زنگنه به تهدیدعربستان:

معاون امور بين الملل و بازرگانی وزیر نفت خبر داد؛

صنعت  در  طوالنی  سابقه  ژاپنی ها   
دارند،  پتروشیمی  ویژه  به  و  ایران  نفت 
ساخت  در  ژاپنی  شرکت هاي  مشارکت 
پتروشیمی بندر امام از تجربه هاي موفق 
همکاری میان دو کشور به شمار مي رود.

دو  همکاری  روند  تحریم،  چند  هر 
قرار  تاثیر  تحت  مدتی،  برای  را  کشور 
اجرایی شدن  اما  راند،  حاشیه  به  و  دارد 
و  )برجام(  مشترك  اقدام  جامع  برنامه 
برای  را  دوباره اي  فرصت  تحریم ها،  رفع 
همکاری هاي ایران و ژاپن در صنعت نفت 

فراهم کرد.
برای  ژاپنی ها  تمایل  اظهار  بر  عالوه 
در  سرمایه گذاری  و  نفت  خرید  افزایش 
صنعت گاز طبیعی مایع شده )ال ان جی( 
شرکت هاي  نفت،  صنعت  باالدستی  و 
معتبر ژاپنی از جمله میتسویی خواستار 
مشارکت در صنعت پتروشیمی کشورمان 

نیز هستند.
امیرحسین  نفت،  وزارت  گزارش  به 

کومه«،  »آتسوشی  با  دیدار  در  زمانی نیا 
خاورمیانه،  بخش  ارشد  اجرایی  مدیر 
ژاپن  میتسویی  شرکت  آفریقای  و  اروپا 
شرکت هاي  با  همکاری  ضرورت  بر 
پایین  و  باالدستی  بخش های  در  ژاپنی 
پتروشیمی  و  گاز  نفت،  صنعت  دستی 
در پسابرجام تاکید کرد و افزود: با توجه 
این شرکت در بخش  به سابقه درخشان 
در  مي تواند  شرکت  این  پتروشیمی، 
پروژه هاي صنعت پتروشیمی ایران حضور 

فعالی داشته باشد.
وی با بیان این که صنعت پتروشیمی 
ایران در10 سال آینده به 80 میلیارد دالر 
ابرازامیدواری  دارد،  نیاز  سرمایه گذاری 
این  نیاز  به  توجه  با  شرکت  این  کرد 
صنعت  این  در  سرمایه گذاری  به  بخش 
از  جمعی  که  دیدار  این  در  یابد.  حضور 
مدیران این شرکت ژاپنی حضورداشتند، 
کومه مدیراجرایی ارشد بخش خاورمیانه، 
ژاپن  میتسویی  شرکت  آفریقای  و  اروپا 

که به تازگی به این سمت برگزیده شده 
میان  در  مهمی  نقش  ایران  گفت:  است، 
کشورهای منطقه دارد و همکاری با این 

کشور برای ژاپن مهم است.
ژاپنی  خوشه ای  شرکت  میتسویی 
زیرمجموعه  تابعه،  شرکتهای  که  است، 
مختلف  حوزه هاي  در  آن  فرعی  و 
صنعتی، شامل استخراج معادن و فلزات، 
پتروشیمی،  صنایع  و  گاز  و  نفت  صنایع 
صنایع  بیمه،  و  بانکداری  مالی،  خدمات 
شیمیایی، صنایع غذایی، صنعت نساجی 
و کشاورزی، صنایع خودروسازی و صنایع 
خرده فروشی،  و  عمده فروشی  سنگین، 
فعالیت  ترابری،  و  لجستیکی  خدمات 

مي کنند.
 1673 سال  در  را  میتسویی  شرکت 
هم  و  کرد  تاسیس  تاکاتوشی  میتسویی 
شرکت هاي  بزرگترین  از  یکی  اکنون 
قدیمی ترین  از  و  است  ژاپن  خوشه ای 

شرکت هاي جهان به  شمار مي  آید.

بزرگترین شرکت هاي  از  زیادی  تعداد 
امروز ژاپن، که در سطح بین  المللی نیز 
مطرح هستند، در گذشته از شرکت هاي 
که  بودند  میتسویی  گروه  زیرمجموعه 
مستقل  شرکت،  این  از  جدایی  از  پس 
شرکتهای:  به  مي توان  جمله  از  شدند. 
میزوهو  میتسوبیشی،  توشیبا،  تویوتا، 
سیستم،  برودکاستینگ  توکیو  بانک، 
گروه  میتسویی،  سومیتومو  مالی  گروه 
فروشگاه  و  یواف جی  میتسوبیشی  مالی 
میتسویی  شرکتهای  کرد.  اشاره  ایستان 
برترین  دارای  ژاپن  در کنار میتسوبیشی 
صنعت  در  جهان  روز  فناوری هاي 
لغو  از  پس  که  هستند  پتروشیمی 
بازگشت  برای  را  خود  آمادگی  تحریمها 
به صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاری در 
شرکت ها  این  کردند،  اعالم  صنعت  این 
پیش تر نیز در این صنعت حضور داشتند 

و سرمایه گذاری کرده بودند.
خبرگزاري جمهوري اسالمي ايران )ايرنا(
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تجربه نگاري

حفاری مجموعه مغار نيروگاه 
اوما اویا  و تونل های وابسته تمام شد

پياده سازی پالن اجرایی 
و نمایش وضعيت پروژه 

حفاری های زیرزمینی مجموعه نیروگاه اوما اویا با حفاری 
تونل دسترسی MAT به طول تقریبی 2 کیلومتر در مرداد 
ماه 1390 آغاز شد. در زمان حفاری در محدوده هایي از تونل 
با آب نفوذی زیر زمینی مواجه بودیم. بیشترین آب ورودی 

در محدوده 700 متری رسید و... 
د ر صفحه 24 بخوانيد 

مدل سازی چهار بعدي حاصل لینک شدن برنامة زمان بندي 
با مدل سه بعدي طرح محصول پروژه و نتیجة ورود عامل 
زمان به محیط مدل است که از این طریق شکل گیری 
اجزاء و تکوین تدریجی محصول پروژه را »مطابق با برنامة 

زمان بندي«، در فضای مدل سه بعدي مجسم مي کند...
د ر صفحه 29 بخوانيد 

تااز دردسرهای ساخت رانر
شفت های توربين جفت کردن 



تجربه نگاری22

نیروگاه آزاد در 65 کیلومتري جاده سنندج 
به مریوان قرار دارد. این نیروگاه از اواخر سال 
برق آبي  نیروگاه  پروژه  اولین  بعنوان   89
طراحي و ساخت داخل کشور با ظرفیت 10 
مگاوات در قالب سه واحد توربین فرانسیس 
شروع شد و در پاییز سال 94 به بهره برداري 
رسید. این نیروگاه با هدف بومي سازي دانش 
برای  و  کشور  در  آبي  توربین هاي  طراحي 
جمع آوري و بهره گیري از آب هاي مرزي و 
با سرمایه گذاري مستقیم شرکت فراب انجام 

شده است. 
نو بودن کار و سرمایه گذاري خود شرکت 
فراب برای احداث این نیروگاه به همراه مقارن 

شدن ساخت آن با شرایط تحریم، نیروگاه آزاد 
را به پروژه ای خاص برای فراب تبدیل کرد. 
پروژه ای که در حین اجرای آن تجربیات با 

ارزشی برای مجموعه فراب به دست آمد. 
با وجود کوچک بودن نیروگاه آزاد، چندین 
عامل آن را از سایر نیروگاه هایي که تا کنون 

فراب اجرا کرده است متمایز مي کرد.
 طراحي کامل تجهیزات در داخل مجموعه 
توبا و فراب، کوچک بودن سایز تجهیزات و 
در نتیجه نیاز به دقت باالي ماشینکاري و 
ساخت و نصب آنها، افقي بودن شفت توربین 
و دشواري هاي نصب و کوپل توربین و ژنراتور 
)در حالي که تجربه اي مشابه را قبال نداشتیم( 
و سرعت دوراني باالي مجموعه دوار توربین 
و ژنراتور از جمله مشخصه هایي بود که این 

نیروگاه را از سایر پروژه ها متمایز مي کرد. 

اجراي  تضمین  برای  خاطر،  همین  به 
موفقیت آمیز این پروژه، الزم بود که شرکت 
توبا بعنوان طراح و سازنده تجهیزات اصلي 
از  فراب  مختلف  معاونت هاي  و  مکانیکال 
جمله معاونت مهندسي بعنوان ناظر و تایید 
کننده امور طراحي و سایر بخش هاي فراب 
نیز بعنوان پشتیبان توبا در اجراي صحیح و 

بموقع امور همکاري تنگاتنگي داشته باشند.
این الزام ها باعث شد تا فراب و شرکت هاي 
از تمامي ظرفیت هایي که در سالیان  تابعه 
گذشته کسب کرده بودند، چه از نظر دانش 
فني و چه از جنبه اجراي کار، در کنار هم 
استفاده کنند تا در نهایت کاري بي عیب و 
نقص و در خور فراب به ویترین موفقیت  هاي 
فراب افزوده شود. در سال 1389 پس از ابالغ 
طراحي و ساخت توربین و تجهیزات جانبي 

توبا  در شرکت  توربین  مراحل طراحي  آن، 
آغاز شد. پس از آنکه مشخصات فني طرح، 
و  معاونت ها  با  متعدد  جلسات  برگزاري  با 
بخش هاي مختلف شرکت فراب و کارفرماي 
نیروي  و  آب  منابع  توسعه  )شرکت  پروژه 
ایران(، نهایي شد، اقدامات مربوط به طراحي 

توربین در شرکت توبا کلید خورد. 
البته گفتني است که طراحي توربین و 
تجهیزات وابسته به آن از سال 1380 در توبا 
آغاز شده بود و مطالعات و پروژه هاي جسته 
گریخته اي نیز در این زمینه شکل گرفته بود، 
اما پروژه اي که به این حد جدي بوده و تمامي 
جوانب کار از جمله ساخت، نصب، تست و 
تحویل دهي را شامل شود، تا آن زمان اجرا 
نشده بود. به بیان دیگر هسته اصلي طراحي 
توربین در سال هاي پیش از پروژه آزاد تشکیل 

از دردسرهای ساخت رانر
 تا جفت کردن شفت های توربين

مدير طراحي و مهندسي شركت توبا 

سيروس رقاقي 
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شده بود و مطالعات الزم و تجربیات مرتبط 
کسب شده بود، اما تیم طراحي برای انجام 
پروژه نیروگاه آزاد در سال90 تکمیل شد تا 
با دانش آموختگان جوان دانشگاه هاي داخلي، 
طراحي هیدرولیکي و مکانیکي توربین و بعد 

از آن طراحي آبراهه نیروگاه آغاز شود.
به دلیل خرید کاتالوگي برخي تجهیزات 
واحد ها  ورودي  هاي،  پروانه اي  شیر  مانند 
از  با خرید  این تجهیزات  توربین،  یاتاقان  و 
شد  تامین  خارجي  و  داخلي  شرکت هاي 
ولي سایر تجهیزات توسط خود توبا طراحي 
و ساخته شده است. بنابراین از آنجایي که 
کشور  در  بار  اولین  براي  توربین  طراحي 
با  شد  سعي  ابتدا  همان  از  مي شد،  انجام 
پیش بیني مشکالت احتمالي در اجراي پروژه، 
طراحي تجهیزات به نحوي هدایت شود که 
ضمن استفاده از امکانات موجود و پوشش 
نیازمندي هاي طرح، با حداقل ریسک به اجرا 
درآید. برای این منظور از افراد و شرکت هاي 
متعدد داخلي و خارجي در این پروژه تاییدیه 
طراحي گرفته شد تا عالوه بر اینکه که ُمهر 
تاییدي بر کار بخش طراحي زده شده باشد، 
از ریسک هاي احتمالي کار نیز تا حد امکان 
مقاطعي  در  وجود،  این  با  اما  شود.  کاسته 
مجبور شدیم براي مشکالتي که در ساخت 
تنهایي  به  مي آمد  پیش  تجهیزات  نصب  و 
کردن  کوپل  جمله  از  کنیم.  پیدا  حلي  راه 
با وجود  شفت هاي توربین و ژنراتور به هم 

قطعه واسط سنگیني بنام فالیویل.
و  مي گرفت  قرار  دو شفت  بین  فالیویل 
به پیچ هاي مربوطه گشتاور مشخصي اعمال 
مي شد تا نهایتاً با میزان انحراف هم محوري 
0.05 میلیمتر، مجموعه دوار توربین و ژنراتور، 
با سرعت 1000 دور در دقیقه و در شرایط رد 

بار تا 1650 دور در دقیقه به گردش درآید.
 براي این کار به افراد و منابع مختلفي 
مهندسي  و  فني  جلسات  و  شد  رجوع 
متعددي با صاحب نظران در این امر برگزار 
شد، حتي بدلیل محدودیت شدید زماني از 
متخصصان خارجي کمک گرفته شد تا شاید 
در مرحله نصب گره گشا باشد که متاسفانه 
آن هم ناموفق بود، از طرفي بدلیل شرایط 
تحریم، امکان حضور نمآینده سازنده ژنراتور 
نیز جهت نصب فراهم نشد و در نهایت این 
کار با محدودیت زماني ویژه اي با مسئولیت 
نوتاش  همکاري شرکت  به  و  توبا  مستقیم 
بعنوان پیمانکار نصب تجهیزات انجام و در 

بازه مجاز مورد تایید طراح، تحویل شد.
بیراه نیست اگر بگوییم این اتفاق مي تواند 
و  کارشناسي  بدنه  باالي  توان  نشان دهنده 
مهندسي توبا و فراب باشد، بدنه ای که بدون 
در  تجهیزات  نصب  درباره  پیشینه اي  هیچ 
شرایط مشابه و بدون هیچ گونه مشاوره اي در 
این زمینه، موفق به انجام این پروژه شدند. 
کاری که جز در سایه احساس مسئولیت و 
تعهد کاري و اخالقي، در کنار تخصص و فعل 

خواستن نمي توانست محقق شود.

ساخت رانر یكی از چالش های 
اساسی نيروگاه آزاد بود

یکي دیگر از مواردي که چالش بسیاري را 
در بخش هاي مختلف توبا موجب شد، ساخت 
رانر بود. با توجه به شناختي که از طراحي 
رانر و ساخت آن بود، این بخش نقطه کور 
کار به شمار مي رفت که نه دستورالعملي براي 
آن وجود داشت و نه تجربه اي از پروژه هاي 
گفت  بشود  شاید  بود؛  ما  اختیار  در  قبلي 
کار  آینده  از  نگراني  دلیل  تنها  بخش  این 
اینکه  علیرغم  که  چرا  مي رفت،  حساب  به 
طراحي آن در مرحله مدل تست تایید شده 
بود، اما رویه ساخت رانر از دیدگاه ریخته گري 
مجاز  بازه  در  آن  تحویل  و  ماشین کاري  و 
تجربه اي  هیچ  که  بود  کاري  استانداردي، 

درباره آن نداشتیم.
سازندگان  همواره  که  هم  آنجایي  از 
)در  توربین ها  نوع  این  تامین کنندگان  و 
پروژه هاي قبلي انجام شده توسط فراب( این 
موضوع را جزو تکنولوژي یا دانش طراحي 
به  ورود  اجازه  هیچ گاه  و  مي دانستند  خود 
این حیطه را به سایر شرکت ها نمي دادند، 
انجام  چگونگي  از  هم  شناختي  این  بنابر 
امکان  تا  نداشت  وجود  آن  جوانب  و  کار 
باشد.  داشته  به دنبال  را  آینده  پیش بیني 
به همین دلیل با حساسیت ویژه اي به این 
و  فني  جلسات  با  و  شد  پرداخته  موضوع 
مدیریتي متعدد داخلي، بازدید هاي متعدد 
از شرکت هاي تولیدي داخلي جهت بررسي 
امکانات ساخت آنها و نیز جلسات مشاوره با 
بسیاري از افراد صاحب نظر در این خصوص، 
روش هاي اجرایي مختلفي براي آن پیشنهاد 
شد که نهایتاً با در نظر گرفتن تمامي جوانب 
و موانع، روشي براي ساخت آن مورد تایید 
قرار گرفت و با گذشت زمان و با ساخت هر 

رانر، در رانر بعدي کامل تر و دقیق تر شد.

نيروگاه آزاد سكوی پرتاب ما 
در توان فنی بود

پس  اکنون  هم  نیز،  طراحي  زمینه  در 
به بسیاري  توبا  آزاد، شرکت  انجام پروژه  از 
تجهیزات  و  توربین  طراحي  نرم افزارهاي  از 
و  توبا  داخل  در  که  شده  مجهز  مکانیکال 
توسط کارشناسان خود شرکت توبا تهیه شده 
که در مواردي که امکان بررسي نتایج وجود 
داشته، نتایج حاصله از این نرم افزارها، مشابه 
در شرکت هاي  بوده که  نرم افزارهایي  نتایج 
کد  مثال  بعنوان  استفاده مي شوند.  اروپایي 
 RODYS کد محاسباتي ،RBDطراحي رانر
و  روتورداینامیک  بحث هاي  مختص  که 
ارتعاشي است، امروز در اختیار توبا قرار دارد و 

نرم افزارهاي شرکت هاي  نتایج  با  آنها  نتایج 
 Marelli و VOITH مطرح دنیا همانند
مقایسه و تایید شده است. این خود مي تواند 
ابزاري مطمئن براي انجام پروژه هاي بزرگ 
تر نیز باشد، چرا که شرکت توبا با تکیه بر 
همین امکانات، تجربه موفق طراحي و مدل 
تست رانر نیروگاه »سیمره« و توربین طرح 
توسعه »گتوند علیا« را در پرونده خود ثبت 
کرده است. این توان فنی به ما این امید را 
و  تحریم ها  شدن  برداشته  با  که  مي دهد 
ایجاد شرایطي جدید در وضعیت پروژه هاي 
برق آبي، این فرصت بدست آوریم تا بار دیگر 
اندوخته گران بها  این  و  بومی  این تجربه  از 
فراب  مجموعه  و  کشور  اهداف  راستای  در 
استفاده کنیم. امروز مجموعه فراب و بویژه 
افرادي که بگونه اي در این پروژه عظیم ملي 
دستي داشته اند، از موفقیت حاصل از اجرای 
پروژه نیروگاه آزاد خرسند هستند و به آن 
افتخار مي کنند. به عقیده شخصي اینجانب، 
افراد  به  مدیران  اعتماد  ثمره  موفقیت  این 
همنوایي  و  همدلي  خود،  مدیریت  تحت 
افراد مسئول و تصمیم گیر، استفاده صحیح، 
کامل و به موقع از توان بالقوه افراد و در یک 
کالم مدیریت صحیح امور در مجموعه فراب 
است، این تجربه تجربه ای ارزشمند است که 
براي  الگویي  مي تواند  مختلف  از جنبه هاي 

اجراي پروژه هاي مشابه قرار گیرد.

 طراحي توربين و تجهيزات 
وابسته به آن از سال 

1380 در توبا آغاز شده 
بود و مطالعات و پروژه هاي 

جسته گريخته اي نيز در 
اين زمينه شكل گرفته 
بود، اما پروژه اي كه به 

اندازه نيروگاه آزاد جدي 
باشد و تمامي جوانب كار از 
جمله ساخت، نصب و تست 

و تحويل دهي را شامل 
شود، تا آن زمان اجرا 

نشده بود
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حفاری مجموعه مغار و تونل های وابسته
 نيروگاه اوما اویا تمام شد

MAT پرتال تونل MAT ورودی تونل
دستگاه جامبو در حال حفاری سينه كار

MAT تونل 
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هجوم آب در زمان حفاری با جامبو در سينه كار

MAT ژاپنی مورد استفاده در تونل Tsurumi پمپ هاي

MAT بتن ريزی كف تونل 

 نمايی از فضاهای زيرزمينی مجموعه نيروگاه

حفاری های زیرزمینی مجموعه نیروگاه 
اوما اویا با حفاری تونل دسترسی 

MAT به طول تقریبی 2 کیلومتر در 
مرداد ماه 1390 آغاز شد. 

تونل MAT به شکل شیب منفی رو به پایین با 11 درصد شیب حفاری شده است. 

بودیم.  مواجه  زمینی  زیر  نفوذی  آب  با  تونل  از  در محدوده هایي  زمان حفاری  در 
بیشترین آب ورودی در محدوده 700 متری تونل در زمان حفاری به حدود 35 لیتر در 
ثانیه رسید و متوسط آب نفوذی به تونل حدود 15 لیتر در ثانیه بوده که بین فصل پر 

باران و خشک کمی تغییر داشته است. 

مورد  پمپ هاي  بهترین  از  یکی  شد.  استفاده  مختلفی  پمپ هاي  از  آبکشی  جهت 
استفاده، پمپ Tsurumi ژاپن و پمپ برکه بوده است.

حفاری مغار نیروگاه و مغار ترانسفورمر به شکل همزمان با حفاری سایر تونل هاي 
منتهی به نیروگاه آغاز شد. مشخصات تونل ها مطابق با جدول 1 است.
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پیمانکار حفاری مجموعه، مشارکت نیمرخ- شهران سازه بوده است. عملیات اجرائی 
طی دو شیفت روز و شب صورت گرفته است. کل پرسنل پیمانکار در زمان پیک حفاری 
شامل 55 نفر ایرانی و 270 نفر سریالنکایی بوده است که این آمار، پرسنل اداری را 

نیز شامل مي شود.

DDT با تونل OT1 تقاطع تونل 

 تصوير سه بعدی از مغار نيروگاه 

تصويری از مغار نيروگاه در زمان حفاری بخش سقف

 مقطعی از ديواره شمالی مغار نيروگاه

 مقطعی از ديواره شرقی مغار 
نيروگاه

جدول 1- مشخصات فضاهای زيرزمينی مجموعه نيروگاه 

احجامفضای زير زمينی
 متر مکعب

طول
متر

عرضنوع مقطع
 متر

ارتقاع
متر

MAT 7 متر8 مترنعل اسبی950001900تونل

17.935مکعبی3600067.2مغار نیروگاه

1413مکعبی650037مغار ترانسفورمر

EAT 4.55نعل اسبی181889.5تونل

CTM 4.55نعل اسبی181889.5تونل

CAT 5.85نعل اسبی3808150تونل

APS 4.34.4نعل اسبی2032120تونل

DDT 4.54.5نعل اسبی63335تونل

DWT 4.34.4نعل اسبی90053تونل

TT-L & R 5.45.35نعل اسبی167065تونل

ATC 4.56.2نعل اسبی77030تونل

BBG 56.5نعل اسبی89530تونل

LPT- L & R 4.54.5نعل اسبی126075تونل

2 & 1 IU 3.43.4نعل اسبی51610.3تونل

2 & 1 OT 4.65.35نعل اسبی160071تونل

TBM 8.512مکعبی300028مغارك دمونتاژ

89مکعبی150023مغارك تخلیه شفت فشار

1600002870جمع

این تونل به  EAT و تعریض  ادامه حفاری تونل پیشروی  با  نیروگاه  حفاری مغار 
عرض 18 متر آغاز شد. پس از آن، کف برداری نیروگاه طی 9 مرحله یا استیج از ارتفاع 
257 متری تا 221 متری در کف محل نصب توربین ها انجام شد. ارتفاع متوسط کف 

برداری در هر مرحله بین 5 الی 6 متر متغیر بوده است.
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 تصويری از مغار نيروگاه در زمان حفاری بخش كف 

 نمايی ديگر از مغار نيروگاه پس از اتمام حفاری و اجرای بتن مگر

 مغارک دمونتاژ TBM تيلرس

دستگاه حفاری دريل واگن Jun Jinجهت حفاری چال هاي كف

مواد ناريه مورد استفاده در حفاری نيروگاه )سمت راست، امواليت و سمت چپ، آنفو(

جدول 2- تعدادی از ماشين آالت مورد استفاده در زمان حفاری مجموعه نيروگاه

جدول 3- برخی از زمان ها و نورم هاي مهم در حفاری مجموعه نيروگاه

كاربردتعدادماشين

چالزنی جهت آتشباری و تحکیمات2 دستگاه اطلس کوپکو 352 و M2Dجامبو

چالزنی جهت آتشباری و تحکیمات1 دستگاه Jan Jinدریل واگن

تخلیه مصالح، لق گیری و تحکیمات3 دستگاه دوسان 255بیل مکانیکی

تخلیه مصالح و تحکیمات3 دستگاه Volvo 120 و 90لودر

تخلیه مصالح4 دستگاه MAN و استیجاریکامیون

تحکیمات3 دستگاه پمپ شاتکریت خشک

تحکیمات2 دستگاه شامل پمپ ترپمپ شاتکریت تر

تحکیمات1 دستگاه پمپ چیفا روبوتیکپمپ شاتکریت تر فایبر

تزریقات و تحکیمات3 دستگاهدستگاه تزریق دوغابی

تزریقات و تحکیمات2 دستگاهدستگاه تزریق خمیری

نورم حفاریزمان حفاریحجم/ طول m/m3فضا

MAT 3650 متر مکعب/73 مترطول در ماه26 ماه )آبان 90 الی آذر 92(1900/95000تونل

19 ماه ) دی 92 الی آذر 94(، 36000مغار نیروگاه
توقف از فروردین الی مرداد 94

1900 متر مکعب در ماه

حفاری کل مجموعه به روش چالزنی و آتشباری صورت گرفت. در جدول 2 به برخی 
از ماشین آالت مورد استفاده اشاره شده است:

زمان هاي حفاری فضاهای مهم در جدول 3 ارائه شده است:

حفاری کل فضاهای زیرزمینی به روش چالزنی و آتشباری انجام شد. مواد ناریه مورد 
استفاده به شرح ذیل بوده است:

- اموالیت
- آنفو

- چاشنی نانل
- چاشنی الکتریکی

- فتیله کورتکس
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 سينه كار تونل در حال خرج گذاری

DCP بخشی از تحکيمات مغار نيروگاه شامل اجرای اليه محافظ شاتکريت و نصب انکرهای

 برخی از ابزارهای دقيق مجموعه نيروگاه
 )سمت راست، فشارسنج و سمت چپ، كشيدگی سنج(

 تصويری از نصب كشيدگی سنج داخل گمانه مربوطه

جدول 4- مجموع كل مواد ناريه مصرفی در حفاری مجموعه نيروگاه

جدول 5- تيپ و احجام تحکيمات كل مجموعه نيروگاه

تحکیمات تونل ها و مغارها شامل شاتکریت، وایر مش و راك بولت بوده است. در این 
جدول انواع تحکیمات تونل ها و مقادیر آنها ذکر شده است.

همچنین براي ثبت جابجایی ها و کنترل تغییرات در فضاهای زیرزمینی نیروگاه و 
ترانسفورمر، ابزار دقیق فضای زیرزمینی به شرح ذیل در چهار مقطع در نیروگاه و 3 

مقطع در ترانسفورمر نصب شده اند:
- بار سنج

- کشیدگی سنج
- همگرایی سنج

- پیزومتر

امواليت- 
كيلوگرم

آنفو- 
كيلوگرم

چاشنی نانل- 
عدد

چاشنی الکتريکی- 
عدد

فتيله 
كورتکس- متر

40000036000140000470015500

احجامنوع تحکيماتفضا

MAT تونل
مغار نیروگاه

3950 عددراك بولت 4 متری

1430 پنلیک الیه وایرمش

1860 مترمکعب2 الیه شاتکریت

مغار نیروگاه و 
ترانسفورمر

2730 عدد 1DCPDCP 6 و 8 متری

7650 متر مکعبشاتکریت تر با 40 کیلوگرم فایبر در هر متر مکعب

3630 عددراك بولت 4 متریسایر تونل ها

 یک الیه وایرمش

دو الیه شاتکریت
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الزام  یک  بعنوان  بتدریج  بعدي  چهار  مدل سازی  که  مي دهد  نشان  مراجع  بررسی 
حقوقی در صنایع ساختمان و بعنوان مهم ترین »مزیت رقابتی« دانش بنیان و تکنولوژی 
توجه  مورد  جهان  گاز  و  نفت  و  پتروشیمی  تأسیسات  ساخت  شرکت هاي  در  محور، 
گسترده و ویژه قرار گرفته است و در کشورهای در حال توسعه نظیر پاکستان نیز به 

مرحلة اجرایی شدن رسیده است. 
اهمیت  نکته حائز  این  بعدي  فایدة« سیستم مدل سازی چهار  در تحلیل »هزینه- 
به تدوین  این متدولوژی، فقط مربوط  از 80 درصد هزینة  آنجا که بیش  از  است که 
مدل سه بعدي است، برای پروژه هایي که به مدل سه بعدي مجهز شده اند، بهره گیری 
از مزایای مدل چهار بعدي در یکپارچگی و ارتباطات، پربازده ترین فعالیت پروژه است. 
مدل چهار بعدي فضایی را ایجاد مي کند که برنامه، وضعیت و پیشرفت اجرای هر بخش 
بر روی  بر حسب زمان،  آنها  تدریجی  تغییرات  با  پروژه، همراه  فعالیت هاي  از  دلخواه 

آیتم ها و مجموعه هاي محصول در فضای مدل سه بعدي مهندسی نمایش داده شود. 
شبیه سازی اجرای فعالیت هاي برنامة زمان بندي امکان کشف زودهنگام مشکالت، 
ایرادات، تعارضات »زمان- فضا« و مسائل فنی اجرایی پیش بینی نشدة برنامه را فراهم 
مي کند، امکان تعامل فعال و موثر تمامی ذینفعان پروژه را در سطح مطلوب در یک 

مدیای واحد و یکسان ایجاد مي کند و برای هماهنگی تمامی تحلیل ها و بررسی هاي 
برنامه از دیدگاه کل تیم پروژه مورد استفاده قرار مي گیرد. مدل سازی چهار بعدي در 
یک ماتریس دو بعدی در پروژه تأثیر گذار است که اولین وجه آن جریان یافتن در تمامی 
ارتباطات فرآیندهای حوزة یکپارچگی، برنامه ریزی، آنالیز ریسک و اجرای پروژه و بعد 
دیگر آن اثربخشی در سه حوزة، تأثیر یکپارچگی، تأثیر ویژوال سازی و تأثیر تحلیل 

برنامه و مرور و پیش بینی وقایع آن در تمامی این ارتباطات تلقی مي شود.
در تجربة کاربری مدل چهار بعدي فاز 20-21 پروژه پارس جنوبي، مدل تدوین شده 
در قالب 3 ابزار متفاوت و کاماًل مرتبط طرح ریزی شده شده که در بخش هاي مربوطه 

تشریح مي شود:
مدل چهار بعدي بعنوان ابزار ويژوال سازی يکپارچۀ فعاليت ها و اقالم قابل 

)Visualization Tool( تحويل مربوط به آنها
 )Visualization( مهم ترین عامل در استفادة موثر از اطالعات قابل تجسم بودن
اطالعات برای اعضاء تیم پروژه و ذینفعان برای استفاده در تحلیل ها و تصمیم گیری 
هاست. مدل چهار بعدي تصویر زمانی یکپارچه اي را از »تجزیه و ترکیب اطالعات« را 
در یک مجموعه، در اختیار مخاطب قرار مي دهد که در آن. هم اجزاء قابل تشخیص 
هستند و هم در نگاه کلی به ترکیب و تغییر عالئم و رنگ ها در طول زمان، وضعیت کلی 
سایت و تراکم پیشرفت و تأخیر دیسیپلین هاي مختلف در تمامی نقاط همزمان ارائه 
ارزیابی هاي مقایسه اي نشان داده  مي شوند )مشابه نقشه هاي مارك آپ شدة سایت(. 

پياده سازی پالن اجرایی و نمایش وضعيت پروژه
Autodesk Naviswork 4 و نرم افزارD Modelingبا استفاده از 

مدل سازی چهار بعدي حاصل لینک شدن برنامۀ زمان بندي با مدل سه بعدي طرح 
محصول پروژه و نتیجۀ ورود عامل زمان به محیط مدل است که از این طریق شکل 
گیری اجزاء و تکوین تدریجی محصول پروژه را »مطابق با برنامۀ زمان بندي«، در 
فضای مدل سه بعدي مجسم مي کند. امکان نمایش تغییرات زمانی در مدل چهار بعدي، 
با توسعۀ نرم افزارهای مورد نیاز، به حوزۀ مدیریت پروژه هاي توسعۀ محصوالت 
جدید و بخصوص به پروژه هاي ساخت راه یافته است و اکنون به کلیدی ترین و 
موثرترین ابزار نرم افزاری مدیریت پروژه هاي ساخت تبدیل شده است. مدل سازی 
چهار بعدي تمامی »فرآیندهای استاندارد مدیریت پروژه » را به شکل اثربخش 
پشتیانی مي کند و بعنوان راه حلی بسیار موثر برای غلبه بر »پیچیدگی هاي ماهوی 

مدیریت پروژه« پذیرفته شده است. این ابزار بخصوص در حوزه هاي مدیریت 
برنامه ریزی و »فرآیندهای کنترل و مونیتورینگ پروژه«، تحوالت بسیار گسترده اي 
را ایجاد نموده و تکنیک ها و متدولوژی هاي جدیدی را در ابزارهای طراحی ) مانند 
BCIM(، تعریف روابط فعالیت هاي اجرایی مناسب بر اساس مدل ) نظیر ابزار 
LOB( روش بررسی آنها )4D Model( و برآورد تجمیعی مالحظات ایمنی )سیستم 
مدرن SIMOPS( را توسعه داده است. این مدل شامل سه ابزار بسیار کلیدی و 
کارآمد، شامل »ابزار ویژوال سازی اطالعات پروژه، ابزار یکپارچه سازی حوزه ها و 
فرآیندهای اجرایی و ابزار تحلیل فعالیت ها، برنامه ها و مغایرت ها« به قلمرو »مدیریت 

پروژه هاي ساخت« وارد شده است.

وحيد دوستی مجد 
Vahiddoustii@yahoo.com كارشناس ارشد مهندسی صنايع، مديريت سيستم و بهره وری 
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است که انتقال اطالعات توسط مدل سازی چهار بعدي بیشترین قابلیت درك واضح و 
یکپارچه و همزمان اطالعات مختلف را در مخاطبان ایجاد مي کند.

استفاده از مدل سازی چهار بعدي در پروژة فاز 2021، با استفاده از مدل سه بعدي 
از اطالعات، امکان نمایش تمامی اطالعات پروژه از جمله رابطة بسته هاي  غنی شده 
مغایرت ها  تحلیل  پیشرفت،  تحویل،  قابل  اقالم  با  آنها  ارتباط  و  فعالیت ها  و  کاري ها 
)Pl vs. AC(، کیفیت، تأخیرات، کسری ها و ...، را فراهم آورده است. برقراری ارتباط 
)آیتم هاي مدل(« و »ساختار  بین ساختار هاي متفاوت »اجزاء درخت محصول پروژه 
بسته هاي کاري ها و فعالیت هاي اجرایی«، از طریق تدوین دیتابیس مرجع، مدل چهار 
وضعیت  نمایش  و  ساختارها  ماتریس  از  ضربدری  استفادة  برای  را   2021 فاز  بعدي 

پیشرفت و برنامه هاي دوره اي آماده ساخته است.
فرآيندهای  فعاليت هاي  يکپارچگی  تحقق  ابزار  بعنوان  بعدي  چهار  مدل 

)Integration Tool( مختلف اجرای پروژه
سو  یک  از  است.  مواجه  متناقض  و  پیچیده  پدیده هاي  با  خود  ماهیت  در  پروژه 
پروژه  پیشرفت  با  آن  اساس  بر  که  است  پروژه  بارزترین خصوصیت  تدریجی  »وضوح 
پروژه  کاري  و محدوده  اهداف  با  که  مطرح مي سازد  را  راهکارهای جدیدی  و  ایده ها 
تناسب بیشتری دارند و از سوی دیگر منحنی »زمان–هزینة تغییرات«، اعمال اصالحات 
بخش  بعدي  چهار  مدل سازی  مي سازد.  مشکل  پروژه  اجرای  حین  در  را  دیرهنگام 
عمده اي از ابهامات عملیاتی را، تا آنجا که به حیطه هاي اجرایی ساخت مربوط بوده و در 
شبیه سازی عملیات اجرایی قابل تشخیص باشند را قبل از موعد در فضای مجازی در 
معرض دید و تحلیل قرار مي دهد و در مواردی که به »طرح محصول و قابلیت اجرای 
برنامة زمان بندي و فرآیندهای اجرا و کنترل پروژه«، مربوط مي شوند، کارآیی  طرح، 
کم نظیری دارد. تناقض دیگر پروژه هاي ساخت، »تفاوت اجتناب ناپذیر ساختار مدل ها 
این ویژگی به  و آلگوریتم هاي مهندسی، اجرا، کنترل کیفیت و کنترل پروژه« است. 
شکل ماهوی با ضرورت حیاتی »هماهنگی و یکپارچگی پروژه« در تضاد است. تضادی 
که مدیریت کردن آن و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در آن از کلیدی ترین معیارهای 
متفاوت  مراتبی  سلسله  ساختارهای  بین  انطباق  مي رود.  شمار  به  پروژه  موفقیت 
»فرآیندهای مدیریت پروژه«، مهم ترین بخش از رویکرد سیستمی در تحلیل و تدوین 
مدل چهار بعدي دستاوردها و مزیت هاي این متدولوژی است. گردآوری تمام اطالعات 
پراکندة پروژه پیرامون مجموعة آیتم هاي مدل، امکان تطبیق ساختارهای متفاوت را 
فراهم مي آورد و از این طریق فرآیندهای »مدیریت یکپارچگی پروژه، مدیریت یکپارچة 

تغییرات و مدیریت ریسک«، را، پشتیبانی مي کند.
تصویر  مدل،  آیتم هاي  از  مجموعه اي  به  پروژه  شواهد  و  اطالعات  کردن  لینک   
ایجاد مي کند. هماهنگ  تغییرات،  اثر  دامنة  و  پیرامونی  موضوع، محیط  از  را  روشنی 
الگو  این  در  است.  بعدي  چهار  مدل  در  یکپارچگی  محور  دومین  ساختارها،  سازی 
چهار  مدل  فضای  در  و  مي شوند  سازگار  و  منطبق  یکدیگر  بر  متفاوت  ساختارهای 
بعدي، به سمت یکپارچگی مطلوب مدیریت پروژه سوق مي یابند. قابلیت اجرای طرح 
تدوین  و  طراحی  مراحل  تصمیمات  سنگین  بسیار  هزینة  و   )Constructability(
برنامة زمان بندي در مراحل اجرایی، ایجاب مي کند که طراحان و برنامه ریزان بر بازتاب 
هزینه اي طرح ها و تصمیمات خود، بر عملیات اجرایی تمرکز کنند. مدل چهار بعدي 
مي سازد  ممکن  ریزی  برنامه  و  طراحی  مراحل  اولین  از  را  اجرا  متخصصان  مشارکت 
با مشکالت به کار  از مواجهه  آنها را پیش  و نظریات و راهکارهای حرفه اي و تجربی 

مي گیرد.
پارس جنوبي   21-20 فاز  پروژة  برای  بعدي  چهار  مدل  سازی  پیاده  و  تدوین  در 
در میانة راه اجرای پروژه، این قابلیت بر روی کنترل محدودة اثر تغییرات، اصالحات 
برنامة زمان بندي و بر انتخاب مجموعة بهینه از فعالیت هاي مستر پالن برای برنامه هاي 
دوره اي متمرکز شده است.. اهمیت و ضرورت این رویکرد در تکیه بر مدل سازی چهار 
بعدي و سیستم سازگار کنندة آن، در پروژه هاي نیمه تمام، نظیر وضعیت جاری پروژة 

بانک هاي  پراکندگی  تغییر گستردة ساختارها و مرتفع ساختن  امکان  فاز 2021، که 
اطالعاتي مطلقاً وجود ندارد، در قالب فعالیت هاي اجرایی این تجربه ارائة شده است.

و  مغايرت ها  آناليز  برنامه،  سکانس  تحليل  ابزار  بعنوان  بعدي  چهار  مدل 
)Analysis Tool( تصميم سازی برای اقدامات اصالحی بهينه

تلفیق اطالعات زمان بندي بسته هاي کاري ها و فعالیت هاي اجرایی پروژه با موقعیت 
 هاي کاری در مدل چهار بعدي، عالوه بر قابلیت تحلیل برنامة زمان بندي، مشاهدة نکات 
ایمنی و محدودیت فضا و تحلیل بهره وری منابع را نیز امکانپذیر مي سازد و در نتیجه 
مي دهد.  افزایش  مالحظه اي  قابل  میزان  به  را  برنامه  تحلیل  دقت  و  سرعت  بازدهی، 
میزان  از  تصویر  واضح ترین  فاز 2021،  پروژة  در  بعدي  کاربری مدل چهار  تجربة  در 
بهره وری متوسط در فعالیت ها و دیسیپلین هاي مختلف و همچنین واریانس بهره وری 
در بسته هاي کاری را بر روی مدل نشان مي دهد و بخاطر وجود هر دو عامل »زمان- 

فضا« در مدل، ابزار تحلیل نرخ تغییرات بهره وری را فراهم مي کند.
در این مقاله خصوصیات ویژة مدل چهار بعدي در زمینه تحلیل سکانس برنامه و نیز 

نشان دادن وضعیت موجود با توجه به مدل سه بعدي توضیح داده مي شود. 
نرم افزار هاي  از  یکی  توسط  شده  تهیه  اجرایی  پالن  پروژه  این  در  مهم  مولفه هاي 
شامل  که  پروژه  بعدي  سه  مدل  نیز  و   )Primavera . MS Project( مرتبط 
 Autodesk تمامی تجهیزات و نمایانگر شکل کامل پروژه قابل اجرا توسط نرم افزار
Naviswork است. اجرای این مدل و استفاده ار آن در ایران برای اولین باردر فازهای 
20 و 21 پارس جنوبی در حال اجرا و توسعه است و به عنوان علم روز مباحث مدیریت 

پروژه شناخته مي شود.

: )4D planning( نمایش سكانس برنامه
با توجه به پیشینه برنامه ریزی در پروژه هاي بزرگ و نیاز به کمک گرفتن و استفاده 
از مدل هاي 2D مانند AutoCAD برای ساخت و ارائه پالن اجرایی نزدیک به واقعیت 
و نمایش آن با تکنیک هاي مختلف در آن نرم افزار و توجه به پیشرفت ساخت و ارائه 
مدل هاي 3D در پروژه ها ،بویژه پروژه هاي نفتی و باال بودن و تعدد سازه ها، تجهیزات 
و سختی در ارائه و نمایش پالن اجرایی؛ از این رو نیاز به ایجاد مدلی مصور و ملموس 
استفاده  با  پروژه  در  موجود  تیم هاي  تمامی  برای  آیتم ها  تمامی  نمایش  و  ارائه  برای 
از قبیلTimeLiner که   Autodesk Naviswork نرم افزار  امکانات  و  از تکنیک 
قابلیت متصل نمودن اجزای موجود در مدل 3D را به فعالیت هاي برنامه و نیزقابلیت 
قبل  از  بیش  دارد  نیز  را   MS Projectو  Primavera با  اتصال  و  هماهنگ شدن 

احساس مي شود.
از این رو و با توجه به این قابلیت ها انجام این امر کمک زیادی در نشان دادن پالن 
اجرایی و نیز زمان بندي آن به صورت مصور، با تفکیک آیتم به آیتم مي کند که حتی 
با تعریف رنگ هاي مختلف بر روی یک آیتم )به  این قابلیت را نیز به ما مي دهد که 
عنوان مثال برای عملیات اجرای پایپینگ مي توان فیت شدن آیتم را با رنگ آبی و انجام 
عملیات جوش را با رنگ قرمز نمایش داد( تمامی فعالیت ها را نمایش داد و این امر باعث 
مي شود که ما تمامی فعالیت ها و جوانب را به صورت مصور نمایش دهیم که به عنوان 
 Naviswork مثال برای یک پالن ماهانه پس از وصل کردن فایل برنامه به نرم افزار
و نیز اتصال آیتم هاي مدل 3D به فعالیت ها در قسمت Timeliner-Simulate این 
پالن به صورت فیلم با توجه به زمان هاي داده شده و آیتم هاي مدل 3D به نمایش 
و  قابل درك  آنها  نیاز  به  بسته  پروژه  تیم هاي  تمامی  برای  راحتی  به  آمد که  خواهد 
بهره برداری است همچنین این تکنیک قابلیت به روز کردن پالن را دارد که این امر نیز 
کمک به سزایی در محاسبه و نشان دادن تاخیرها و پیشرفت لحظه به لحظه مي کند 
که در ادامه توضیحات تکمیلی داده مي شود. )الزم به ذکر است که توضیح این بخش 

نیاز به توضیح مصور و نمایش نحوه انجام کار است(
اجرای این امر نیازمند انجام امور زیر است :
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 تهیه پالن توسط نرم افزار هاي مربوطه یا اکسل
 تهیه مدل 3D و مشخص نمودن آیتم ها

Naviswork وارد کردن پالن به نرم افزار 
 اتصال آیتم ها و یا مجموعه آیتم ها به فعالیت هاي برنامه 

 مشخص نمودن رنگ هاي مختلف برای فعالیت هاي مختلف برروی یک آیتم
 در صورت اجرایی شدن برنامه وارد کردن اطالعات Actual برای هر آیتم

با  را  مصور  پالن   TimeLiner-Simulate در  مي توان   4 قسمت  انجام  از  پس 
تنظیمات زمانی نمایشگر دریافت نمود.

مزایای انجام این امر به شرح زیر است:
 نمایش تمامی آیتم هاي دخیل در پروژه به صورت مصور

 نمایش نحوه اجرایی شدن پالن با در نظر گرفتن پیش نیازها به صورت مصور
 قابلیت گزارش گیری و آنالیز باال

 قابلیت وارد نمودن اطالعات اجرایی واقعی و مقایسه آن با پالن
 نمایش فعالیت هاي انجام شده به صورت روز به روز

به  زیادی  مي تواند کمک  موجود  فرد  به  منحصر  به خصوصیات  توجه  با  پالن  این 
و  موجود  وضعیت  از  پویایی  دید  همچنین  و  کرده  پروژه  در  موجود  تیم هاي  تمامی 
وضعیت آینده به مدیریت بدهد که به علت مصور بودن آن، راحتی و درك باالیی از 

برنامه به همراه مي آورد.
در زیر به اختصار تصاویري از نحوه اجرایی نمودن این امر نمایش داده شده:

1- ابتدا فایل پالن خود را تهیه نموده )پالن و تصاویر به صورت یک پروژه ساده 
تهیه گردیده(

 

 Activityو WBS باز کرده و متناسب با Naviswork 3 را در نرم افزارD 2- مدل
 هاي برنامه SelectionSet مي سازیم

 3- فایل برنامه را از طریق Timeliner وارد نرم افزار Naviswork مي نماییم و 
هر SelectionSet را به Activity متناسب Attach مي نماییم

 

نظاره  را  بعدی خود  چهار  پالن   Timeliner در   Simulator توسط  حال   -4
مي کنیم

 

همانطور که در عکس باال مي بینید در این قسمت پالن ما مانند فیلم به تمایش 
در مي آید که در آن تاریخ روز ساعت نشان داده شده و مي توان به راحتی پیشنیازها 
و روال انجام کار را تماشا نمود که این تکنیک با توجه به بصری بودن قابلیت درك 

باالیی دارد همچنین توانایی گرفتن دیتا هاي واقعی و آنالیز آن با پالن را داراست.

 استفاده از 4D Model در بحث نمایش وضعيت موجود:
همچنین این نرم افزار به ما امکان این را مي دهد که با اتصال دیتابیس پروژه به 
مدل 3D پروژه، وضعیت لحظه به لحظه عملیات اجرایی و پیشرفت کار را به صورت 
قبیل  از  آن  به  مربوط  اطالعات  اتصال  با  را  آیتم  هر  وضعیت  و  داد  نمایش  مصور 
اطالعات QC و اجرایی و ... مورد بررسی قرار داد که این امر مزایایی دارد که در ذیل 

به بعضی از آنها اشاره شده است:
فرایند  در طول ساخت،  کاال  تحویل  برآورد،  قبیل طراحی،  از  تمامی جوانب   -1
ساخت، تخصیص منابع، بهره وری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف قابل نمایش است.
2- جمع آوری و نمایش تمامی داده ها و اتصال آن به آیتم هاي مربوطه و سهولت 

در بررسی و نمایش وضعیت هر آیتم
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 3- راحتی در پیدا کردن آیتم با توجه به اسم دهی بر اساس کد آیتم برای تمامی 

واحد هاي دخیل در پروژه و استفاده از اطالعات 
4- راحتی در اتصال بانک هاي اطالعاتي پروژه توسط قابلیت Data Tools نرم افزار 
NavisWorks که بیشتر فورنت هاي فایل هاي بانک هاي اطالعاتي را ساپورت مي کند.
5- توانایی بررسی و مقایسه وضعیت هاي مختلف در فواصل زمانی به صورت مصور

 

 
 

6- کمک به تیم برنامه ریزی و اجرایی برای تهیه برنامه بر اساس وضعیت موجود
7- قابلیت افزایش اطالعات و اتصال آن به مدل برای گسترش مدل 

 

8- قابلیت گرفتن گزارشات مفهومی و کامل با توجه به وجود تصاویر برای هر آیتم
9- قابلیت درك باال از وضعیت موجود و استفاده برای بررسی صورت وضعیت ها، 
تنظیم صورت جلسات اجرایی، بررسی و بدست آوردن کارهای پیش رو برای برنامه 

ریزی و ......

برای انجام این امر در Naviswork ابتدا برای هر آیتم معیاری مانند ساخته شدن، 
تست شدن و ... به عنوان یک Property وارد نموده و با وارد نمودن دیتا در آن و 
کمک گرفتن از Appearance Profile مي توان با تنظیم یک Property خاص 
)مثال Property با نام تست وارد کرده و تعیین مي کنیم در صورت وجود عدد 1 آن 
آیتم به رنگ خاصی نمایش داده شود و شرط مي کنیم در صورت انجام شدن تست 
عدد 1 و در غیر اینصورت صفر باشد ( وضعیت حال حاضر پروژه را به صورت بصری 

نمایش مي دهیم.
نمونه عکس مصور شده برای وضعیت یونیت 108 فازهای 20 و 21 پارس جنوبی 

در ذیل نمایش داده شدهکه در آن هر رنگ نشان دهنده یک وضعیت خاص است :

اجرای این امر کمک زیادی به درك پیشرفت و وضعیت موجود پروژه مي کند که به 
آسانی با به تصویر کشیدن مدل پروژه مي توان این موضوع را نشان داد .

این موضوع در بحث پالن مي تواند دید تیم هاي اجرایی نسبت به فعالیت هاي آینده 
باال برده و کمک بزرگی در گرفتن اطالعات به آسان ترین شکل کند.

در بحث نشان دادن وضعیت پروژه با توجه به باال بودن اطالعات در دیسیپلین هاي 
 4D تولید  با  فایل ها  و  گزارشات  اساس  بر  اطالعات  بررسی  بودن  و سخت  مختلف 
Model به راحتی به صورت مصور مي توان تمامی نکات را به نمایش گذاشت و تمامی 

افراد دخیل در پروژه بسته به نیاز مي توانند از این مدل بهره ببرند.
* اين مقاله بر اساس تجربيات نگارنده در اجرای اين برنامه تدوين شده است.
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رمزگشایی از نشانه های تکریم آب
 در فرهنگ ایرانی

OPC UA طراحي نيروگاه هاي سيکل ترکيبيآشنایي با استاندارد

خدایا این کشور را از دشمن، خشکسالی و دروغ محفوظ بدار. )بخشی از 
وصیت نامه کوروش هخامنشی( آب یکی از مقدس ترین عناصر طبیعی 

نزد ایرانیان باستان به شمار می رفته است...      د ر صفحه 34 بخوانيد 

استاندارد OPC UA نسل جدید OPC Classic است که وظیفه 
اش تعریف اینترفیس استاندارد براي مبادله راحت اطالعات تجهیزات 
)بویژه اتواسیون صنعتي( سازندگان مختلف با نرم افزارهاي کاربردي 

کنترل ومانیتورینگ...
د ر صفحه 46 بخوانيد 

 نیروگاه ها را مي توان به دو گروه تجدید پذیر و تجدید ناپذیر تقسیم 
کرد. تجدید پذیر ها نظیر نیروگاه هاي آبي، بادي، خورشیدي، زمین 
گرمایي و تجدید ناپذیر ها شامل نیروگاه هاي هسته اي و نیروگاه هاي 

حرارتي )سوخت فسیلي( هستند ...            
د ر صفحه 49 بخوانيد 

دو روی سکه سدسازی
غلبه رنگ زرد بر روی نقشه ایران نشان از یک واقعیت دارد، اینکه 
سرزمین ما یک اقلیم بیابانی و کم آب است. این واقعیتی تاریخی و 
جبری جغرافیایی است که باید با آن کنار آمد. بنابراین تدبیری که 
مردم ساکن در فالت ایران برای همزیستی...     د ر صفحه 42 بخوانيد 

انتقال آب؛ آرمانی بزرگ اما پرنقص
به نظر می رسد آرمان های عظیم و باشکوه برای حل مسئله کم آبی، برای  
میلیون ها نفر از ساکنان شهرهای خشک مرکزی ایران که با خشک سالی 
دست وپنجه نرم می کنند بسیار جذاب است. طرح های آرمان گرایانه انتقال 

آب در پاسخ به ...                                                د ر صفحه 44 بخوانيد 

بحران  آب، بحران بی مرز
کم آبي تمام جهان را تهدید می کند. تعداد کشورهایی که تا امروز خیالشان 
از بابت منابع آبی راحت است، به مراتب کمتر از کشورهایی است که پشت 
سر هم نشست و همایش برای مقابله با بحران آب برگزار می کنند. آفریقا، 

آمریکای شمالی و جنوبی، بخش هایی از اروپا، آسیای جنوب شرقی و...
                                                                    د ر صفحه 45 بخوانيد 

در توسعه پایدار کشور

نقش منابع آب
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دشمن،  از  را  کشور  این  خدایا 
خشکسالی و دروغ محفوظ بدار. )بخشی 

از وصیت نامه کوروش هخامنشی(
آب یکی از مقدس ترین عناصر طبیعی 
می رفته  شمار  به  باستان  ایرانیان  نزد 
است. بر طبق باورهای اساطیری ایرانیان 
روز  شش  از  دوم  روز  در  آب  باستان، 
آفرینش  زمان  و  شده  آفریده  خلقت، 

طبق  بر  است.  بوده  ماه  تیر  میانه  آن 
آفرینش  از  آفرینش آب پس  باورها،  این 
آسمان و پیش از آفرینش سایر موجودات 

صورت پذیرفته است.
روز هر  و دهمین  ماه سال،  هشتمین 
آب،  مقدس  و  حیاتی  عنصر  نام  به  ماه، 
نام گذاری شده است. » ان« در  »آبان« 
انتهای این واژه نه نشانه نسبت، که نشانه 
است.  آب ها  معنی  به  آبان  و  است  جمع 
نزد ایرانیان باستان، عنصر آب دو فرشته 
ناپات«  »ایم  یکی  است،  داشته  نگهبان 
فرشته  عنوان  به  که  »اناهیتا«  دیگری  و 

ویژه اي  اعتبار  و  ارزش  از  آب  مخصوص 
بوده  مکرم  و  مقدس  بسیار  و  برخوردار، 

است.
روی  آب های  همه  سرچشمه  آناهیتا 
همه  مایه  و  سرچشمه  او  است.  زمین 
زمان  در  باروری هاست.  و  ثمربخشی 
بود  رسم  روستاها  برخی  در  ساسانیان 
هفت  سفره ی  آب  نکرده،  شوهر  دختران 
زیر  از  بویژه  و  چشمه سارها  از  را  سین 
آسیاب ها بیاورند. چون معتقد بودند نوروز 
هنگام زایش و باروری است و کوزه ی آب 
که نمادی از آناهیتا است باید در سفره ی 

نوروزی گذاشته شود. جایگاه آناهیتا، در 
آب دریاها و چشمه سارهاست و هنگامی 
آسیاب ها  زیر  از  نوروزی  سفره ی  آب  که 
برداشته شود، برکت گندم و جو آرد نشده 
را نیز خواهد داشت و موجب گشایش کار 

خانواده در سال نو خواهد شد.
تقدس  به  مربوط  باورهای  و  سنت ها 
ایرانیان  میان  هم  هنوز  آب  ارجمندی  و 
وجود دارد و در آداب و رسوم و اعتقادات 
آن ها پابرجاست. در مراسم عروسی، رسم 
بوده که بر سر عروس آب می ریخته اند، 
هم چنین پیش از پیمان زناشویی بستن 

رمزگشايی از نشانه های تکريم آب در فرهنگ ايرانی

کهنه داستان ما و آب
شايان ربيعي

روزنامه نگار فرهنگي
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یکدیگر  به  داماد  و  بوده که عروس  رسم 
هر  سپس  و  کنند  نگاه  آب  کاسه اي  در 
پشت  ریختن  آب  بنوشند.  آن  از  دو 
دنبال  به  آب  ظرف  در  و  مسافران  پای 
گمشده ها گشتن از دیگر رسوم مربوط به 

تقدس و کرامت آب است.
توجهی که مردم به تقدس آب و الهه ی 
که  نیازی  دلیل  به  و همچنین  دارند  آن 
همواره با توجه به خشکی سرزمین خود 
روز  که  شد  موجب  داشته اند،  آب  به 
داشته  ویژ ای  مراسم  هم  نوروز  سیزدهم 
یا  )تیر(  ایزد  به  را  این روز  باشند. آن ها، 
طلب  برای  و  می دانند  متعلق  )تیشتری( 
می رفته اند.  صحرا  به  ایزد  این  از  باران 
ایزدی  با  همواره  ایزد  این  مردم  باور  در 
دیگر که دیو خشکی و خشکسالی است 
و »اپوش« نام دارد در جنگ و کشمکش 
گیاهان  بخورد  شکست  اگر  و  است 
اگر  و  مي شود  خشکسالی  و  می خشکند 
نیروی  به  پیروز شود، سرچشمه ی آب ها 
اسبی روان مي شوند و سرزمین ها از سال 
خوب و خوشی بهره مند می شوند. بنابراین 
الزم  شود،  پیروز  باران  ایزد  این که  برای 
بود که همه ی مردم در نماز از او نام ببرند 
باران کنند.  از او طلب  و او را بستایند و 
به نظر می رسد 13 نوروز، روزی است که 
ایرانی  سرزمین های  همه  در  ایران  مردم 
سپردن  همچنین  می کردند.  باران  طلب 
سبزه های تازه دمیده نوروزی به آب روان 
به  دادن هدیه  از  است  تمثیلی  جویبارها 
ایزد آب )آناهیتا( و ایزد باران و جویبارها 
را  شده ای  بارور  تخمه  طریق  این  به  تا 
است  بوده  آن  موکل  فرشته  ناهید،  که 
به خود ناهید بازمی گردانند و گیاهی را 
وی  خود  به  است  پرورانده  تیر،  ایزد  که 
باروری  و  برکت  موجب  تا  بازمی سپرند، 
و فراوانی آب در سال نو باشد. همچنین 
در شاهنامه ی فردوسی در موارد متعددی 
به اهمیت آب اشاره شده است. از جمله 
آئین های  به  شاهنامه  در  که  مواردی 
در  پاکیزگی  و  پاکی  در  آب  از  استفاده 
مي توان  است  شده  اشاره  دینی  امور 
که  هنگامی  کرد؛  اشاره  مورد  این  به 
کیخسرو و کیکاووس قصد رفتن و زیارت 
تا  دارند  را  آذربایجان  در  »آذرگشسب«؛ 
پس از راز و نیاز با خداوند بزرگ به دنبال 
یافتن افراسیاب بروند، می بینیم که آن ها 

باید در هنگام ورود به آتشکده، دست و پا 
و سر و تن خود را بشویند تا پاك شوند و 

بعد داخل آتشکده روند.
در ایران زمین نیایشگاه ها به علت توجه 
چشمه ها،  رودها،  کنار  در  پاکیزگی  به 
دریاچه ها و قنات ها ساخته شده است تا 
به  آنکه  از  نمازگزاران پیش  و  نیایشگران 
خود  از  را  زشتی ها  شوند،  وارد  نیایشگاه 
تن  و  سر  و  اندام  شستن  با  و  کنند  دور 
نیایش  آماده ی  پاکیزه  جامه  پوشیدن  و 
طهارت  میانه؛  و  کهن  فارسی  در  شوند. 
»پادیاوی«  یا  »پادیا«،  را  وشو  شست  و 
با آن شست وشو  را که  آبی  نیز تشت  و 
می کردند، »پادیاب دان« می گفتند. آن ها، 
شست وشو  برای  که  هم  را  جایگاه هایی 
می ساختند، »پادیاو« می نامیدند . پادیاو به 
طور معمول چهار دیواری کوچکی بود که 
جوی آب یا برکه ای در میان و رختکن ها 
و طاق نماهایی در پیرامونش داشته است، 
همین »پادیاو« با همه ویژگی هایش بعد 
و  مساجد  در  جلو  و  پیش  در  اسالم،  از 
زیارتگاه ها، به نام وضوخانه مورد استفاده 

قرار گرفت.
آذربایجان  »آذرگشسب«  آتشکده ی 
و  »آذرخسروان«  نام  به  که  نیز 
کنار  در  شد  معروف  ایران  شاهنشاهان 
باورها  این  دارد.  قرار  برکه ای  یا  دریاچه 
و این تقدس آب در نزد ایرانیان بوده که 
آب را جزو چهار عنصر مقدس  دانسته اند. 
حتی ایرانیان قبل از زرتشت -یک تیره ی 
آریایی- عناصر چهارگانه، یعنی باد، خاك، 
آب و آتش را گرامی می داشتند و آن را 
گرداننده ی  و  گیتی  آورنده ی  وجود  به 
با  نیز  امروزه  می شمرده اند.  هستی  نظام 
تشرف ایرانیان به دین مبین اسالم، آیین 
وضو گرفتن، نزدیکی مساجد به چشمه ها 
پاکیزگی همچنان  اهمیت  و  منابع آب  و 
بازجسته  را  خود  اهمیت  گذشته  چون 
نمونه هاي  مي توان  دست  این  از  و  است 
فرهنگی  ایران  نقاط  اقصی  در  متعددی 
آثار  و  قدیمی  سدهای  کرد.  جستجو 
قنات ها،  و  آبیاری  شبکه هاي  مانده  باقی 
دیو  با  ما  نبرد مردم کشور  از  نمونه هایي 
خشکی و بی آبی است. همین کمبود آب 
و وجود بیابان هاي خشک بود که حرمت 
نهادن ویژه به آب را در میان مردم ایران 
ملی  فرهنگ  در  آورد.  وجود  به  باستان 

ما، آب را مظهر روشنایی دانسته اند و آن 
نه  درگذشته اي  مي دانند.  پاکی  نماد  را 
چندان دور، هیچ خانه اي نبود که حوضی 
در آن نباشد، حوض هاي کوچک و بزرگ 
با کاشی هاي آبی فیروزه اي نماد مشخص 
زندگی در هر خانه اي بود. حوض و استخر 
خانه هاي  در  حتی  و  ایرانی  باغ هاي  در 
آب  دارد،  و  داشته  زیادی  اهمیت  ایران 
پاشی  آب  برای  ذخیره اي  حوض ها  این 

باغچه و حیاط و ایوان هاست.
که  می دهد  نشان  تاریخی  شواهد 
مهارت  هم  سد  ساخت  در  ایرانیان 

این  معروف ترین  جمله  از  داشته اند؛ 
بود،  مرغاب  رود  بر  »مرو«  سد  سدها 
قرار  این سد در شش فرسخی شهر مرو 
سراسر  در  که  آبی  آسیاب های  داشت. 
از  می شدند  تعبیه  رودخانه ها،  بر  کشور 
است.  ایران  در  کم آبي  نشانه های  دیگر 
یکی  خود  ظاهری  سادگی  با  آسیاب ها 
از  استفاده  نوع  کارآ ترین  و  سالم ترین  از 
انرژی پتانسیل آب را به نمایش گذاشته 
و جلوه ای از توسعه پایدار بودند که امروز 
بشر به دنبال آن است و متاسفانه تقریباً 
از  که  مي شود  گفته  است.  شده   متروك 
سال  چند  تا  ایرانی  تمدن  خاص  مظاهر 
کوره دهی،  و  قریه  و  شهر  هر  در  پیش 
آسیاب بود و همان طور که امروز آبادانی 
شهرها را به تعداد سینماها و مراکز هنری 
مساجد  تعداد  روزگاری  و  می شناسد  آن 
آبادانی  و  بزرگی  میزان  منابر  کثرت  و 
شهری بود، زمانی هم برای آبادان معرفی 
کردن هر ده و کوهستان، برایش آسیاب 

می شمردند.

انعكاس بنا در آب، از شاهكارهای 
ایرانيان است

هنری  و  عمرانی  کارهای  از  یکی 
هنر  بروز  آب،  از  استفاده  در  ایرانیان 
باغ های  ساختن  در  ایرانیان  ابتکار  و 
یا  و  چشمه  که  هرجا  آن ها  است،  زیبا 
و  کاشته  درختی  می دیدند،  آبی  جوی 
باغ ها،  این  در  می دادند.  پرورش  باغی 
مرحوم  میساختنند.  زیبا  نماهای  آب 
مشیرالدوله پیرنیا در این باره گفته است: 
»در حالی که سازندگان، سیستمی جالب 
را برای آبیاری کرت ها به وجود آورده اند 
وجه  بهترین  به  که  کرده اند  سعی  ولی 
دلیل  به همین  نمایش دهند.  را  آب  نیز 
که  می کردند  انتخاب  طوری  را  سطوح 

جریان آب به خوبی نمایش داده شود. »
ایرانیان  یکی دیگر از خالقیت هایی که 
هرچه  زیبایی های  درآوردن  جلوه  به  برای 
ساختن  می دادند.  انجام  آب ها  بیشتر 
ساختمان در وسط دریاچه های طبیعی در 
نقاط کوهستانی و یا استخرها و دریاچه ها 
است که نمونه ی آن را مي توان در ساختمانی 
که به امر شاه عباس در وسط دریاچه عباس 
آباد به شهر ساخته شده است دید. استخر 
شاه گلی تبریز یا استخر شاهی نیز نمونه ای 
از این کاراست. از آثار معماری و هنری ایران 
همچنین مي توان به ساختن پل های مهم 
و زیبا، به روی رودخانه ها اشاره کرد که در 
واقع جلوه های رودی را که از زیر آن میگذرد 
دوچندان می کند. یکی از زیباترین پل هایی 
که در دوره ی صفویه توسط اهلل وردی خان 
روی رودخانه ی زاینده رود ساخته شده، پل 

سی و سه پل است.

نقش آب بر فرش و مينياتور
عالوه بر معماری آب در صنایع دستی 
ایرانی نیز نمود یافته است. به طوری که در 
فرش  یعنی  ایران  دستی  هنر  ارزنده ترین 
هم آب چشمه سارها، حوض ها و رودخانه ها 
کمتر  در  همچنین  شده اند.  نقش آفرین 
مینیاتور ایرانی است که نقش جویباری زیبا 
و یا حوضی که مرغان در آن به آب تنی 
و بازی مشغول اند، نمایش داده نشده باشد 
و نیز بر کتیبه ها و دیوار کاخ ها نیز هر جا 
مجلسی را رقم زده اند آب، آب نما ونهر جوی 
دیرپای  هنر  و  کرده  خودنمایی  جویبار  و 

ایران را به رخ تماشاگر می کشد.

سدهای قديمی و آثار باقی 
مانده شبكه هاي آبياری 
و قنات ها، نمونه هايي از 

نبرد مردم كشور ما با ديو 
خشكی و بی آبی است. 

همين كمبود آب و وجود 
بيابان هاي خشک بود كه 
حرمت نهادن ويژه به آب 
را در ميان مردم ايران 

باستان به وجود آورد. در 
فرهنگ ملی ما، آب را مظهر 
روشنايی دانسته اند و آن 

را نماد پاكی مي دانند
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توسعه پایدار و آب انچنان به هم وابسته اند که کمترکشور توسعه یافته اي را مي توان 
سراغ گرفت که در رنج بي آبي باشد و یا به دنبال رفع کمبود آن نباشد. در مناطق توسعه 
یافته اي که به دالیلي در حال حاضر با کمبود اب روبرو هستند، توسعه پایدار دچار 

مشکل و در حال رکود و نزول است. 
سال هاي  در  متاسفانه  نکرده،  امتحان  را  یافتگي  توسعه  دوران  هنوز  که  ما  کشور 
اخیرتلخي کمبود آب را احساس مي کند. سوال اصلي این است که آیا توسعه پایدار 
کشور با توجه به منابع آب موجود و قابل دسترس امکان پذیر است؟ البته پاسخ به این 
سوال مي تواند بسته به رفتار وسازگاري مردم ما با واقعیت هاي این سرزمین، مثبت یا 
منفي باشد. گرچه طبیعت نسخه اي به ما ارائه نمي کند که چگونه زندگي کنیم، ولي 
انگار که عالئمي را نشان مي دهد، تا ما را به فکر و چاره اندیشي وادار کند. آیا گوش شنوا، 
چشم باز و اندیشه بلندي هست که به این نشانه ها توجه کند و به آینده فرزندانمان 

امید بدهد؟

پیش از آنکه به نقش آب در توسعه پرداخته شود الزم است که اشاره مختصري به 
توسعه پایدار انداخته شود تا اهمیت آب در توسعه پایدار جوامع روشن شود.

توسعه پایدار از عملکرد سه عامل مهم شامل، جامعه، اقتصاد و محیط زیست پدیدار 
تعریف  تعریف مي شود که حاوي یک معنا هستند. شاید  به صور مختلف  مي شود و 
آقاي»Brudtland« از توسعه پایدارکه به صورت عامیانه و قابل فهم ارائه شده مورد 

اقبال بیشتري قرار گرفته است.
»در یک توسعه پایدار از مواهب طبیعي به نحوي استفاده مي شود که این منابع براي 

رفع احتیاجات نسل آینده به خطر نمي افتد.«
در واقع در یک توسعه پایدار نه تنها نیازمندي ها و احتیاجات جامعه کنوني فراهم مي شود 
بلکه براي توانائي نسل هاي آینده در رفع احتیاجات خود مشکلي بوجود نمي آورد. بنابراین 
توسعه پایدار درخودشناسي و جهان شناسي و شناخت همبستگي بین محیط زیست، 

اقتصاد و جامعه خالصه مي شود. 
آشکار  جهان  قاره هاي  و  کشور ها  سطح  در  اما  محلي،  ریشه هاي  با  پایدار  توسعه 
مي شود. به عبارت دیگر در توسعه پایدار، جهان هستي به شکل یک سیستم یکپارچه با 

نقش منابع آب در توسعه پایدار کشور
m.najmaee@farab.com-كارشناس فني 

دكتر محمد نجمائي 
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همگرایي طبیعت و انسان، در زمان و مکان فرض مي شود.
 در قرن حاضر، مهندسي و تکنولوژي از زیر بناهاي توسعه پایدار است و بنابراین در 
قالب مهندسي و تکنولوژي نیز توسعه پایدار قابل تعریف است. از این رو طراحي فیزیکي 
وسایل، ساخت و خدمات نیز باید همراه بارعایت اصول اجتماعي، اقتصادي و پایداري 

اکولوژیکي انجام شود و فاقد اثرات منفي زیستي باشد. 
جمله  از  مي شود،  وارد  مصرف  و  تولید  ابعاد  تمام  به  پایدار  توسعه  در  تکنولوژي 
تکنولوژي مهندسي کشاورزي و تولیدغذا، تأمین انرژي و آب، و تکنولوژي استفاده از 

منابع موجود در طبیعت، بدون صدمه زدن به آن کمک مي کند.
مانند  عواملي  خودبه  می آید،  پیش  ازجامعه  پایدارصحبت  توسعه  در  که  هنگامي 
جمعیت، توسعه فرهنگي، آزادي هاي مدني، امنیت، حکومت هاي مردمي و زماني که به 
اقتصاد پرداخته مي شود به توسعه صنعتي، تجارت داخلي و خارجي وخدمات و هنگامي 
که به محیط زیست مي رسد به جنگل، مرتع، زراعت، حیات وحش، هوا، انرژي و نهایتا 

به آب گسترش مي یابد. 
اگر هرکدام از این عوامل نادیده گرفته و یا ناچیز و یا حذف شود، توسعه ناپایدار 
مي شود. براي مثال در مسائل اجتماي، فرهنگي و سیاسي، اگر در جامعه اي یک حکومت 
خودکامه زمام امور را در دست بگیرد و در زمینه هنر و توسعه علم و فرهنگ محدویت 
ایجاد کند، نمي توان انتظار توسعه پایدار پایدار را داشت. در ناحیه اي که جنگل ها و مراتع 
نابود مي شود و هوا آلوده مي شود، محیط زیست تخریب مي شود و یا با کمبود آب روبرو 
هستند، توسعه پایدار بي معنا است. اقتصاد نیزکه یکي از ارکان توسعه پایدار است، با 
بیکاري، رکود و تورم، واردات بي رویه و ساخت دیوار انزواي بین المللي به دور یک کشور 

با توسعه پایدار همخواني ندارد. 
 با نگاهي به عوامل سازنده توسعه پایدار مشاهده مي شود که بسیاري از کشورها راه 

درازي تا رسیدن به این مرحله دارند.

چالش هاي بشر در قرن حاضر چيست؟

در قرن حاضر از بین عوامل مختلف تائیرگذار در توسعه پایدار، دو مسئله آب و انرژي 
به صورت های  انرژي  منابع  وفور  بشر هستند. شاید  مهمترین چالش هاي پیش روي 
انرژي هاي  با  که  مي دهد  را  امیدواري  این  تکنولوژي  پیشرفت  و  جهان  در  گوناگون 
سرگردان نظیر انرژي خورشیدي، باد، هسته اي و آب این کمبود جبران شود، اما آب 
به روز مشکل تر و  روز  به آن  نیاز است که دسترسي  ماده حیاتي مورد  تنها  شیرین 
پرهزینه تر مي شود. تا آنجا که با اطمینان  مي توان اذعان کرد که تصور یک جامعه با 
توسعه پایدار ولي بدون آب غیر ممکن است و بنظر مي رسد که کمبود و یا نبود آب 

مي تواند حیات بشری را به خطر انداخته و یا به شکل کلي نابود کند. 
در  جهان،  درسطح  بلکه  ایران  در  تنها  نه  آب  کمبود  مشکل  اخیر  سال هاي  در 
کشورهاي آفریقائي، آسیائي، اقیانوسیه، آمریکاي شمالي و آمریکای جنوبي ظاهر شده 
است و بررسي ها نشان مي دهد که در آینده نزدیک بیش از چهار میلیارد نفر از مردم 

جهان از کمبود آب رنج خواهند برد و اگر جمعیت جهان افزون شود این تعداد نیز 
افزایش مي یابد.

 کمبود آب در ابتدا در سطح محلي و سپس در سطح ایالت، کشور موجب نزاع و جدل 
مي شود. هم اکنون بین کشورهائي مانند ترکیه و سوریه و عراق در رودخانه مشترك 
فرات، کشورهاي هفتگانه اطراف نیل، ناحیه اردن، کرانه باختري و اسرائیل، بین ایران 
و افغانستان، کشورهاي تاجیکستان و قزاقستان و ترکمنستان، ممالک هند و پاکستان 

اقتصاد محيط زیست

توسعه 
پایدار

جامعه

عوامل اصلي در ايجاد توسعه پايدار

پاره اي از مهمترين عوامل موثر در پايداري توسعه 
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و بسیاري از کشورهاي دیگر نزاع براي آب مشاهده مي شود. اثرات کمبود آب در داخل 
کشورها نیز سبب مهاجرت و جابجائي انبوه بیشمار مردم شده است، نمونه آن کشورهاي 
سودان، سومالي وبیافرا و بخش دیگري از آفریقا است و عواقب جانبي آن به شکل شیوع 

بیماري و تلفات انساني و از بین رفتن بیشتر منابع آب مي شود.
 در نواحي دیگر مهاجرت مردم به شکل آرام به سمت مناطق پر آب صورت میگیرد 
و البته نباید غافل شد که با سهل انگاري بیشتر، تمام این مشکالت گریبانگیر کشور ما 

نیز خواهد شد. 
در کشورهاي با کمبود آب، توسعه و رشد اقتصادي و اجتمائي جوامع آنان بویژه 
و  است  آب  تأمین  گروي  در  باشد،  افزون  نیز  مناطق  و  آن کشورها  در  اگر جمعیت 
بدون دسترسي به آب چرخه زندگي، صنعت و کشاورزي کامال مختل مي شود و عواقب 

ناگواري را سبب مي شود.

سختی های مقابله با بحران آب در ایران 
از حدود 15سال پیش عالئمي نمایان شدکه نشان از کمبود آب در کشورمان داشت. 
این نشانه ها تا آنجا پیش رفت که کشور ایران در جرگه کشورهاي با »بحران آب« در 
میان دیگر کشورهای جهان قرار گرفت. در آن هنگام کشور در اوج ساخت سد هاي 
مخزني و بهره برداري از منابع آب هاي زیر زمیني بود و توجه خاصي بدین هشدارها 
نشد و بر این باور بودیم که خطر کم آبي را مي توان با توسعه و بهره برداري از این منابع 

رفع کرد. 
حال که زماني از آن دوران گذشته، براي مقابله با بحران آب در کشور با چندین 
چالش روبرو هستیم، از جمله افزایش جمعیت و ناهمگوني مکاني آن، توسعه اراضي 
کشاورزي و صنعت، افزایش مصرف مردم درکشور با ارتقا سطح زندگي، تغییرات آب و 
هوائي در سطح منطقه و تغییرات زماني و مکاني بارش، آلودگي آب هاي سطحي و زیر 

زمیني است.
هر کدام از این عوامل خود به مسائل اجتمائي، فرهنگي، سیاسي و اراده دولت ها 
ارتباط پیدا مي کند که ممکن است تصمیم گیري نهائي براي کاهش و مقابله با اثرات 
بر  بلکه  علمي  راه حل هاي  و  موجود  واقعیت هاي  اساس  بر  نه  آب  بحران  ناخوشایند 

هیاهوي شعار گونه استوار باشد. 
براي اینکه فکر و ایده »رفع بحران آب« به طرح و عمل منتهی شود، تغییر الگوی 
مصرف آب در بخش کشاورزي و تحول در کشت و زرع که بیشترین سهم مصرف آب 
را دارد، به طرح هاي بلند و کوتاه مدت، زیر ساخت هاي متعدد و نیروي کار متخصص 
وابسته است که خود سرمایه کالني مي طلبد، اما متاسفانه تا کنون در این زمینه اقدامات 
و راهکارهاي اساسي ساختاري انجام نشده است که اگر چنین شده بود، در حال حاظر با 
مشکل کمبود آب روبرو نبودیم و آن اقدامات مي توانست یارانه اي ماندگار براي نسل هاي 

آینده باشد. 
الزم به اشاره است که با توجه به کاهش روان آب هاي سطحي در رودخانه ها، مسائل 
دالیل  به  سدها  احداث  محل  وجود  عدم  رودخانه ها،  آب  آلودگي  محیطي،  زیست 
هیدرولوژیکي، زمین شناسي، ،خسارت مخزن و احتیاج به سرمایه کالن براي ساخت 

سد، افق روشني با احداث سدهاي مخزني در تأمین آب کشور مشاهده نمي شود.
از طرفي دیگر، چون منابع آب هاي زیر زمیني در این سه دهه بي مهابا به تاراج رفته 
و شدیدا صدمه دیده اند، اگر فکري نشود شاید این منبع خدادادي به کلي و برای همیشه 
از بین بروند. متأسفانه براي اینکه این منابع دوباره ترمیم شوند به گذشت ده ها و شاید 
صدها سال در شرایط بهره برداري علمي نیاز است. در مقابل با واقیعت کاهش میزان 
آب، خشکسالي ها و افزایش جمعیت از 35 به حدود 80 میلیون نفر در سه دهه گذشته، 
افزایش احتیاجات آبي در سطوح کشاورزي، شرب و صنعت است که ما را مجبور مي کند 
تا براي رفع احتیاجات مردم و کمک به پایداري توسعه کشور اقدامات عاجلي بعمل آید.

راه هاي مقابله با تنش هاي آبي چيست
براي مقابله با تنش هاي آبي کشور تنها نمي توان به یک مورد خاص توجه کرد، بلکه 
این حوزه ازطرح هاي تأمین آب گرفته، تا صرفه جویي وسیع در سطح مصارف گوناگون، 
مدیریت و برنامه ریزي، تغیر فرهنگ در استفاده از آب، وضع قوانین، حفظ و صیانت از 

محیط زیست را نیز شامل مي شود. 
راه اول: تأمين هرچه بيشتر آب 

و  کشاورزي  مصرفي شرب،  آب  به  نیاز  افزایش جمعیت کشور،  با  حال حاضر  در 
صنعت افزایش یافته است بنابراین راه هاي سنتي تأمین آب جواب گوي نیازها نیست. 
عمده راه هاي تأمین آب در کشور به دو منبع عمده آب هاي زیرزمیني و آب هاي سطحي 
محدود مي شود. در حال حاضر سرانه آب در دسترس به کمترین مقدار خود در 50 
سال گذشته رسیده است و با افزایش سال به سال جمعیت، این سهم روز به روز کاهش 

مي یابد. بنابراین باید براي تأمین آب راه هاي جدیدي را جستجو کرد.
عالوه بر تأمین آب، مصرف که به مواردي چون جمعیت متعادل کشور، سطح کشت 
مناسب، روش کشاورزي و نوع محصوالت، افزایش بازده آب در مزعه، به سیاست هاي 

ملي مربوط مي شود، باید توسط متخصصین رشته هاي گوناگون بررسي شود. 
با  باید جمعیت مناسب و متعادل کشور توسط جامعه شناسان  در شرایط کنوني 
هماهنگي کارشناسان کشاورزي و برجسته گان صنعت و همکاري ارگان ها و وزارتخانه ها 
وکلیه دست اندرکاران خبره براي رسیدن به توسعه پایدار بهره گرفت. نباید فکر کرد 
که تنها دولت و یا یک شخص و گروه و نهاد مي تواند تصمیم گیري و برنامه ریزي کند. 
باید قدري عمیق تر به موضوع نگاه کرد، زیرا مسئله آب در سطح محلي، در مقیاس یک 

سرزمین و در ابعاد کشورها، قاره ها و نهایتا در سطح جهان ریشه دارد.
براي تأمین یا افزایش مقدار آب قابل دسترس به اختصار مي توان به اقدامات زیر 

اشاره کرد.
1-گرچه در حال حاضر در بسیاري از نقاط دنیا، گروهي از صاحب نظران مخالف و 
یا گروهي موافق توسعه سدسازي هستند و گاهي »سد سازي« بعنوان یک عامل مخرب 
محیط زیستي شناخته شده است، اما در کشور پهناوري همانند ایران با این جمعیت 
زیاد و تنوع آب و هوائي بسیار خشک کویري و نیمه خشک در نواحي جنوب و با داشتن 
از  نواحي نسبتا مرطوب شمالي و دامنه هاي زاگرس، مي توان گفت که عدم استفاده 
سدهاي مخزني براي تأمین آب از خرد به دور است. باید توجه داشت که در احداث سد، 
سازه سد مقصر نیست، بلکه عامل مهم و حیاتي، توجه به سازگاري سد با محیط زیست 
است که اگر در مطالعات بدان توجه کافي نشده باشد، خطرات بالقوه اي را پیش می آورد. 
تصور تهران بزرگ با جمعیت چندین میلیوني، بدون احداث سدهاي امیرکبیر، لتیان، 
ماملو، الر و حتي سدهاي دور دست طالقان و نمرود محال است. این امر براي بسیاري 
از شهرهاي بزرگي مانند اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و کرمان نیز مصداق پیدا مي کند.

كمبود آب شيرين درجهان زندگي چهار ميليارد نفر را به خطر انداخته است 
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گرچه مي توان ایراد گرفت که چرا این جمعیت و چرا این تمرکز بوجود آمده که 
احتیاج به چنین سدهائي باشد؟ از اینرو ذخیره سازي آب در سدهاي مخزني به ویژه بر 
روي رودخانه هاي مشترك مرزي و احیانا در حوضه هائي که مخاطرات زیست محیطي 

کمتري دارد مي تواند مثمر ثمر باشد.
با یک حساب سرانگشتي با احداث این قبیل سدها مي توان انتظار داشت که ازحدود 
قوانین  با  صورتي که  در  همسایه،  کشورهاي  به  خروجي  آب  مکعب  متر  میلیارد   10

بین المللي در تضاد نباشد جلوگیري کرد. 
2- بازیافت پساب آب هاي مصرفي شهرها براي استفاده درکشاورزي و فضاي سبز 
که مي تواند حداقل به 1 میلیارد متر مکعب آب در سال بالغ شود. این امر نه تنها کمک 
به تأمین آب کشاورزي است بلکه محیط زیست را نیز بهبود مي بخشد. بدیهي است که 
این امر مستلزم ایجاد شبکه هاي فاضالب شهري و احداث تصفیه خانه هاي مدرن است.
3- با توجه سواحل طوالني جنوب کشور، شیرین کردن آب شور دریا براي مصارف 
را کاهش  مرزي  بر آب هاي درون  فشار  در حاشیه ساحلي، مي تواند  و صنعت  شرب 
داد. در این زمینه مي توان همانند کشورهاي حاشیه جنوبي خلیج فارس و بحر عمان، 
حداقل یک تا دو میلیارد متر مکعب آب در سال تأمین کرد. بدین ترتیب اتکاي صنایع 
و مصرف آب شرب را به بخش مرکزي کاهش مي یابد. براي نیل به این هدف نیز باید از 
تکنولوژي هاي پیشرفته که در سطح جهان شناخته شده است بهره گرفت. بدیهي است 
که انتقال آب از این سیستم ها به حوضه هاي مرکزي به دالیلي چون موانع و عوارض 
طبیعي و فاصله طوالني پمپاژ و هزینه باالي شیرین کردن آب در حال حاضر دور از 

انتظار و این قبیل طرح ها تا سال هاي دور در آینده منطقي به  نظر نمي رسد. 
ب: مديريت وبرنامه ريزي در منابع آب 

منظور  بدین  و  بوده اند  آب  تأمین  اندیشه  در  دائما  ادوار گذشته،  در  ما  پیشینیان 
روان آب هاي سطحي با احداث سازه هاي هیدرولیکي مهار شده و یا با استفاده از قنوات 

از سفره هاي آبي استفاده کرده اند.
 چون در هر حال دستیابي به آب در یک سرزمین خشک مانند ایران همواره مشکل 
بوده است، بنابراین همزمان با کوشش براي تأمین آب بعنوان یک ماده حیاتي با ارزش، 

ابتکارات  انجام مي شد و راه ها و  همواره تالش زیادي در قالب مدیریت صرفه جویي 
خالقانه گوناگوني را بکار مي بردنند تا از هر متر مکعب بیشترین بهره ببرند. نمونه هاي از 
این برنامه ها را مي توان به وضوح در تمام سطح کشور به ویژه در مناطقي چون کرمان، 

یزد، فارس،خراسان و سایر مناطق مرکزي که کم آب هستند، یافت.
 در چند دهه گذشته که تأمین آب با ساخت سدهاي بزرگ و کوچک و با استفاده از 
چاه هاي عمیق رواج یافت، در یک دوره زماني کوتاه، آب فراوانی در دسترس مردم قرار 
گرفت. متاسفانه همراه با تأمین هرچه بیشتر آب، به مدیریت و برنامه ریزي مصرف کمتر 
وکمتر توجه شد و در این زمینه عقب ماندیم و در واقع منابع آب را الیزال و نا محدود 
تصور کردیم، از همین روی بود که نه تنها مصرف ّآ ب با افزایش جمعیت و توسعه 
کشاورزي و صنعت باال رفت، بلکه سهم زیادي از آب کشور به شکل تلفات ناخواسته 
از چرخه مصرف خارج شد و در واقع به شکل ساده فرهنگ استفاده و صرفه جویي از 

آب فراموش شد. 
حال به جایي رسیده ایم که دیگر افق روشني در تأمین آب دیده نمي شود و از طرف 
نوپا و آب بر  بیشتر و توسعه صنعت  به مواد غذائي  احتیاج  افزایش جمعیت،  با  دیگر 
به حجم آب بیشتري نیاز دارد. بي برنامگي در ساماندهي رودخانه هاي کشور نیز به 
فاضالب هاي  و  فلزات سنگین  مواد شمیائي،  با  زیرزمیني  و  آلودگي آب هاي سطحي 
شهري و صنعتي افزوده شد و بدین طریق از حجم آب شیرین کاسته شد، عالوه بر آن 
خشکسالي های اخیر که مي تواند خشکي دوره اي و متأثر از از تغییرات اقلیمي باشد نیز 

 استفاده از صنايع آب بر، افزايش جمعيت و توسعه اراضي كشاورزي، رودخانه زآينده رود را به اين روز اسفناک انداخته است.

 اثرات كمبود آب در داخل كشورها نيز سبب مهاجرت و جابجائي انبوه بيشمار 
مردم شده است، نمونه آن كشورهاي سودان، سومالي وبيافرا و بخش ديگري 
از آفريقا است و عواقب جانبي آن به شكل شيوع بيماري و تلفات انساني و 
از بين رفتن بيشتر منابع آب مي شود. در نواحي ديگر مهاجرت مردم به شكل 
آرام به سمت مناطق پر آب صورت ميگيرد و البته نبايد غافل شد كه با سهل 
انگاري بيشتر، تمام اين مشكالت گريبانگير كشور ما نيز خواهد شد
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مزید بر علت شده است. چون باید با آنچه داریم زندگي کنیم و نمي توان با جیب خالي 
خرج کرد، از اینرو مدیریت و برنامه ریزي منابع آب نقش ارزنده خود را نشان مي دهد 
تا با مصرف خردمندانه آب بتوان از تلفات آب کم کرده و در همین راستا مقدار مصرف 
آب را کاهش داد. مثال هاي زیادي را مي توان در نقاط مختلف دنیا بر شمرد که صرفه 
جویي با مدیریت و روش هاي نوین برنامه ریزي توانسته است اثرات قابل مالحظه اي را 
در کاهش مصرف داشته باشد. خوشبختانه متخصصین کشور به خوبي به این مسئله 
واقف هستند و توانائي آن را دارند که در این راه گام هاي موثري بر دارند، از جمله اینکه 
باید کوشش شود تا راندمان آبیاري به حد مطلوب برسد، درصورتیکه این راندمان از 
30-25 در صد کنوني به حدود 50 درصد برسد در حدود 20 میلیارد متر مکعب آب در 

کشاورزي صرفه جویي و یا به عبارت دیگر به تأمین آب اضافه مي شود.
کاشت  آبیاري،  سیستم  تغییر  کشت،  سطح  کردن  محدود  با 
افزایش  به  آبي، هم  با کم  و سازگار  باال  افزوده  ارزش  با  محصوالت 
درامد کشاورزان و هم به صرفه جویي در مصرف آب منجر خواهد شد.
از  مختلف  ومتخصصین  مسئولین  کشورتوسط  جمعیت  باید 
انرژي، کشاورزي،  و  ،جامعه شناسان، کارشناسان صنعت آب  جمله 
به  توجه  با   ... و  دولتمردان  و  محیط زیست  با  درگیر  سازمان هاي 
تمامي جوانب و منابع محدود آبي، غذائي و صنعت کشور مشخص 
و برنامه ریزي منطقي و علمي صورت بگیرد تا هرکس به سلیقه خود، 
ایجاد  و  و صنعت  توسعه کشاورزي  تعداد جمعیت کشور، چگونگي 

شهرهای جدید در مناطق کم آب را توصیه و تبلیغ نکند. 
احداث و تمرکز صنایع کم مصرف آب، آن هم در سواحل دریاي 
جنوب از جمله اقداماتي است که از آلودگي آب و هوا در شهرهای 
مرکزي جلوگیري مي کند و از انتقال آب شیرین فالت مرکزي به این 
احداث  دیگر  در کشورهاي  که  همانطور  مناطق جلوگیري مي شود. 
واستقرار نیروگاه ها، صنایع با مصرف آب باال را در کنار سواحل دریا 

مي سازند. 
با تجمع رسوب در مخازن سدهاي کشور، به تدریج از حجم مفید این منابع آبي 
کاسته مي شود و چنین تخمین زده مي شود که این کاهش در سال در حدود یک تا 
دو درصد است، این بدان معني است که هر سال 350 تا250 میلیون متر مکعب از 
استحصال آب کم کشور مي شود. به عبارت دیگر، در 50 تا30 سال آینده 30 میلیارد 
متر مکعب آب سدها از دست میرود. باید توجه داشت که جایگزین کردن سدهاي جدید 
به دالئل بسیاري، از جمله عدم سازگاري مورفولوژیکي رودخانه، زمین شناسي، محیط 
زیست، خسارت مخزن، مسائل اجتمائي، سیاسي و اقتصادي،کاري بس مشکل و یا تقریبا 
محال است. براي این امر الزم است با تمهیدات مهندسي، از جمله آبخیزداري و احداث 

سدها و بندهاي رسوبگیر و یا افزایش ارتفاع سدها ،سعي شود تا عمر مفید سدهای 
موجود تا حد ممکن افزایش یابد. 

انتقال آب حوضه اي به حوضه، نه تنها در کشور ما، بلکه در تمام نقاط جهان از موارد 
چالش بر انگیز است. بنابراین باید در ایجاد شهرهاي جدید ،توجه خاصي به پتانسیل 
آبي حوضه هاي صورت بگیرد تا از هزنیه هاي سنگین سیستم هاي انتقال آب و تنش هاي 

اجتماعي و سیاسي کاسته شود.
چون کمبود آب در کشور یک مسئله محرز است، بنابراین باید با فرهنگ سازي مردم 
کشور را آماده کرد تا با تغییرات جهاني اقلیم که موجب کاهش روان آب از یک طرف و 
باال رفتن مقدار تبخیر از طرف دیگر مي شود مقابله کرد؛ زیرا به تدریج ذخایر آب سطحي 
و آب هاي تجدید پذیر زیرزمیني کاهش مي یابد و بر شدت بحران 
کم آبي مي افزاید. این کار فرهنگي باید از سطح کودکستان شروع 
و با استفاده از رسانه هاي ملي در تمام سطوح به دانش مردم براي 

استفاده از این ماده حیاتي ارزشمند کمک کرد.
اگر تصور شود که شاید روزي بجاي 100 میلیارد متر مکعب آب 
فراهم فعلي، که آن هم در شک و تردید است، فقط به 50 میلیارد 
مکعب آب در سال دسترسي داشته باشیم، تنها با فرهنگ سازي و 
آشنا کردن مردم، برنامه ریزي اساسي در زمینه آب مي توان تحمل 

بحران آب در سال هاي خشک را فراهم کرد.
طي سال هاي اخیر استفاده غیرعلمي از آب هاي زیرزمیني در 
کشور موجب افت شدید آب هاي زیرزمیني شده است که در پاره اي 
از مناطق به حد بحراني رسیده و بدون شک در سال هاي آینده توان 
بهره برداري را با مشکل روبرو خواهد کرد. این امر از زماني شروع 
شد که حفر چاه هاي عمیق و نیمه عمیق توسط مردم به شکل 
مجاز و غیر مجاز در مقابل چشم سازمان هاي آب کشور صورت 
گرفت و استخراج بیش از حد این منبع حیاتي آب کشور در شرف 
نابودي کامل قرار گرفته است. پدران ما چه عاقل و فکور بودند که با استفاده از قنوات، 

سازگاري وتعادل بین تغذیه سفره هاي آبي و استحصال را ممکن ساختند.  
از طرفي دیگر به علل گوناگون از جمله ورود فلزات سنگین، کودها شمیائي، مواد 
شوینده، پساب کارخانه هاي صنعتي و ورود فاضالب هاي صنعتي و شهري به منابع آب 
زیر زمیني، هجوم آب هاي شور به سفره هاي آبي نیز منجر به تباهي این مخازن زیر 
سطحي شده است. به نظر مي رسد که اگر به شکل جدي اقدامات عاجل صورت نگیرد 
این منبع آبي که تمدن دیرینه کشور بر آن پایه گذاري شده به شکل کامل نابود شود. 
بدیهي است که نادیده گرفتن این معضل، مردم و حاکمان را با چالشهاي و هزینه هاي 
بزرگ اجتماعي و سیاسي روبرو مي سازد. بنابراین بقا و تداوم زیست در این سرزمین 

در كشور پهناوري همانند 
ايران با اين جمعيت زياد و 

تنوع آب و هوائي بسيار خشک 
كويري و نيمه خشک در نواحي 
جنوب و با داشتن نواحي نسبتا 

مرطوب شمالي و دامنه هاي 
زاگرس، مي توان گفت كه عدم 

استفاده از سدهاي مخزني 
براي تأمين آب از خرد به 

دور است. بايد توجه داشت 
كه در احداث سد، سازه سد 
مقصر نيست، بلكه عامل مهم 

و حياتي، توجه به سازگاري سد 
با محيط زيست است

 سد چند منظوره امير كبير در طول 46 سال موجب توسعه شهر نشيني در پايتخت شده است
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هرگونه جراحي و اصالح را توجیه مي کند.
 براي تقویت سفره هاي آبي کشور و جبران افت آب هاي زیر زمیني، سرمایه گذاري در 
طرح هاي آبخیزداري و تغذیه مصنوعي نیز از کارهاي اساسي است که باید انجام شود. 
با یک حساب سر انگشتي، با اجراي طرحهائي در زمینه تأمین ،حفظ و صرفه جو ئي 
منابع آب، احتماال مي توان به حدود 20 تا 30 میلیارد متر مکعب آب شیرین دسترسي 
پیدا کرد و این خود مي تواند به توسعه پایدار منتهی شود؛ تا روزي که فرزندان عاقالنه 

تر از ما عمل کنند
ج: سرمايه گذاري و نيروي انساني

در مقیاس کالن، صحبت از ارائه طرح هاي تأمین و برنامه مدیریت منابع آب کار 
چندان مشکلي نیست، اما مشکل هنگامي بروز مي کند که در زمینه اجرا و رسیدن به 
این هدف عمل شود. در این بخش باید چند عامل، زمان، سرمایه و نیروي کار را در نظر 
گرفت. نباید فراموش کرد که که معموال ساخت سدها و مخازن، تغییر کشاورزي سنتي 
به مدرن، تصمیم گیریهاي سیاسي و وضع قوانین پیشرفته و اعمال آن و توسعه فرهنگ 

استفاده از آب از اقدامات زمان بر است .
غیر  نیروي  بیشماري  تعداد  و  کار متخصص  نیروي  به  آبي  اجراي طرح های  براي 
حرفه اي نیاز است که خوشبختانه تنها مزیت کشور را مي توان در فراهم بودن همین 
نیروي متخصص تحصیل کرده، مهندسین کارآمد، مشاورین و پیمانکاران قابل و نیروي 

کار غیر متخصص بر شمرد.

براي اجراي طرح هاي آبي به سرمایه نیاز است. معموال این قبیل طرحها هزینه بر 
تا صرف ساخت  دارد  میلیارد دالر سرمایه گذاری الزم  احتماال در حدود چند صد  و 
سدها، شبکه هاي فاضالب شهرها، تصفیه خانه ها، تاسیسات آب شیرین کن، آبخیز داري، 
نوسازي صنایع کم مصرف آب، بهبود ابزار و سایل براي باالبردن راندمان آبیاري ،کاهش 
مصرف آب در کشاورزي و فرهنگ سازي شود. درنگاه اول به نظر مي رسد که کشور 
ما توانائي و ظرفیت الزم براي تأمین منابع مالی با هدف مدیریت منابع آب را ندارد، 
در حالیکه باید تأکید کرد کشور ما بالقوه، کشوری ثروتمند است. کشوری که قادر به 
پرداخت میلیاردها دالر به شکل یارانه نقدي است و سالیانه مي تواند بیش از 20 تا 25 
میلیارد دالر قاچاق کاال را تحمل کند، نمي تواند کشور فقیری باشد. کشوری که در سال 
20 تا 30 میلیارد دالر سوخت فسیلي خرج  می کند، کشور ثروتمندی است؛ بنابراین 
انتظار و توقع بي جائي نیست اگر از این کشور انتظار داشته باشیم که با سرمایه گذاري 
دولتي و خصوصي در بخش آب، مسیر حرکت کشور به سوی توسعه پایدار را هموار کند.
کاهش  اشتغال،  موجب  مي تواند  تردیدی  هیچ  بی  آب،  بخش  در  سرمایه گذاری 
تنش هاي آبي، جلوگیري از مهاجرت ناخواسته، پیشرفت صنایع و بهبود محیط زیست 
شود. بحران آب آن چنان مهم است که حتي فکر آن مي تواند هراس انگیز باشد، ازاینرو 
با همه مشکالت پیش رو، اگر قرار است فرزندان ما در جامعه اي با توسعه پایدار زندگي 
کنند، ناگزیر هستیم تا دیر نشده و هنوز رمقي مانده دست به کاري بزنیم و در زمینه 

تأمین و مدیریت آب اقدام کنیم. 

در پاره اي از نقاط كشور چهره خشن كمبو د آب زندگي مردم را به خطر انداخته است.
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دیرینه  قدمتی  ایران  در  سد  ساخت 
آبی  پیچیده  سازه های  دارد،  تاریخی  و 
چغازنبیل در استان خوزستان و سدهایی 
در  »وشمگیر«  سد  قم،  در  »کبار«  مانند 
آق قالی گلستان و »طاق شاه عباسی« در 
با  ایرانیان  که  هستند  نمونه هایی  طبس 
ابتکار خود برای کنترل آب در فصل بارش 
و بهره برداری از آن در فصل کم آبی ایجاد 

کردند. 
برنامه ای مدرن  به عنوان  اما سدسازی 
رساندن  و  سطحی  آب های  کنترل  برای 
آب به مراکز جمعیتی و کشاورزی صنعتی 
از سال 1337 با ساخت سد امیرکبیر در 
ایران آغاز شد. روند مدرنیته ایران در عصر 
پهلوی اول، مهاجرت روستاییان به شهرها و 
در ادامه سیل مهاجرت به شهرهای بزرگ 

از یک سو و برنامه های توسعه کشاورزی و 
صنایع سنگین از سوی دیگر باعث شد که 
منابع آب زیرزمینی و روان آب های سطحی 
است،  فصلی  ایران  در  آن ها  عمده  که 
نباشد.  تامین آب ساکنان شهر  جوابگوی 
بنابراین تفکر سازه ای به صورت برنامه های 
سدسازی به عنوان جایگزینی برای منابع 
تامین آب کم جان و کم توان کالنشهرها و 

برنامه های توسعه در نظر گرفته شد. 
به دنبال سد امیرکبیر سدهای بسیاری 
زاینده رود، سددز، سدکارون یک  همچون 
وسد لتیان در استان های مختلف ساخته 
شد و این روند در طی بیش از پنج دهه تفکر 
غالب در شاخه مدیریت و حکمرانی بخش 
آب کشور بود. در این پنج دهه، سدسازی به 
عنوان یک نهضت برای خودکفایی در نظر 
گرفته شده و تمام توان و انرژی بخش آب 
کشور به خدمت آن درآمد تا هر مکان و 

هر ساختگاهی که مناسب سدسازی باشد، 
سازه ای بزرگ و عظیم در آن ایجاد شود. 
این روند تا جایی پیش رفت که هم اکنون 
در دهه پایانی این قرن بیش از 166 سد 
بزرگ و حدود 600 سد متوسط و کوچک 
با ظرفیت حدود 50 میلیارد مترمکعب در 
گوشه  و کنار ایران ساخته شده است. اما در 
این روند شتابان، ایده ای برای پایان این روند 

در نظر گرفته نشده بود.

سدسازی، الزامی برای
توسعه شتابان ایران

میلیون   12 قرن  این  ابتدای  در  ایران 
نفر جمعیت داشت که بیش از 70 درصد 
بودند  عشایری  و  روستایی  جمعیت  این 
زندگی  شهرها  در  درصد   30 از  کمتر  و 
می کردند. اما افزایش ناگهانی جمعیت در 
کنار گسترش شهرنشینی، روند تقاضای آب 

را به طور فزاینده ای افزایش داد. یک خانوار 
شهری پس از تامین سرپناه و مسکن، اولین 
خواسته ای که دارد، تامین آب شرب سالم 
است. بنابراین در شهری همچون تهران که 
جمعیت آن در طول 90 سال از 250 هزار 
نفر به 8.5 میلیون نفر رسیده و با احتساب 
شهرها و روستاهای اطراف تهران هم اکنون 
تهران  استان  در  نفر  میلیون  از 13  بیش 
ساکن هستند، چگونه مي توان بدون ساخت 
سد، آب شرب مورد نیاز مردم را تامین کرد. 
این وضعیت درباره کالنشهرهای دیگر نیز 
صادق است، سد زاینده رود برای اصفهان، 
سد دوستی برای مشهد، سد استقالل برای 
بندرعباس، سد اکباتان برای همدان، سد 
قشالق و آزاد برای سنندج و ... همگی منابع 
عمده تامین آب ساکنان این شهرها هستند، 
در اینجا اگر انتقادی هم بکنیم باید پیکان 
جمعیت  نامتوازن  توسعه  سوی  به  انتقاد 

دو روی سکه سدسازی
 سدسازي؛ از افتخار صنعت تا متهم تخريب

غلبه رنگ زرد بر روی نقشه ایران نشان از یک واقعیت دارد، اینکه سرزمین ما 
یک اقلیم بیابانی و کم آب است. این واقعیتی تاریخی و جبری جغرافیایی است که 
باید با آن کنار آمد. بنابراین تدبیری که مردم ساکن در فالت ایران برای همزیستی 
با این شرایط اندیشیدند، استفاده حداکثری از منابع حداقلی آب بود و بر آن اساس 
قنات و سازه های پیچیده آبی نظیر سد و آب بند، ابتکارهای هوشمندانه و بزرگ 
ایرانیان بود که برای مقابله با جبر طبیعت اندیشیدند. موضوع صحبت ما در این 

نوشتار مدیریت آب با بهره گیری از سازه ای به نام »سد« است و اینکه این سازه 
چه روندی را طی کرده که هم اکنون عده ای وجود آن را عامل حیات و بقای زندگی 
و حفظ فرهنگ و تاریخ ایران نامیده اند و عده ای دیگر سدها و سدسازی را آغازی 
بر پایان تمدن و حیات در مناطق مختلف ایران می دانند. چه شده برخی از مردم 
سدسازی را نعمتی برای گذران زندگی و کشت و کار و کسب روزی خود می دانند و 
عده ای دیگر آن را مصیبتی برای سرزمین و طبیعت و زیست بوم ایران برمی شمرند.

امير جعفری آزاد
سردبير پايگاه اطالع رسانی وزارت نيرو
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شهری وسکونت یک سوم جمعیت ایران در 
هشت کالنشهر باشد، زیرا متولی بخش آب 
بر اساس وظیفه باید به تمام ساکنین قانونی 

یک شهر خدمات ارائه کند. 
بنابراین یک روی سکه سدسازی، تامین 
مورد  آب  تامین  و  کالنشهرها  شرب  آب 
نیل  برای  کشاورزی  و  صنعت  برای  نیاز 
موارد  این  بر  است.  بوده  توسعه کشور  به 
کنترل سیالب های مخرب و تولید برق در 
سدهای برق آبی را نیز مي توان افزود که این 
موارد در بیشتر مواقع به کلی نادیده گرفته 
مي شود. هم اکنون حدود 14 درصد از انرژی 
مصرفی کشور در نیروگاه های برق آبی تولید 
تامین پیک  مي شودکه سهم عمده ای در 

مصرف و کنترل فرکانس شبکه دارند.

سدسازی و پيامدهای اجتماعی و 
محيط زیستی

روی دیگر موضوع سدسازی، تاثیرهای 
حاشیه  در  زیست بوم  تغییر  و  اجتماعی 
طرح های سدسازی است. در این طرح ها 
تاکید بر این بوده که با تهیه پیوست های 
زیستی،  محیط  و  فرهنگی  و  اجتماعی 
به  آثار منفی احداث سد  تالش شود که 
حداقل ممکن برسد، اما غلبه نگاه مهندسی 
از سویی و شتاب برای جشن خودکفایی 
بلندپروازانه  ایده های  و  سدسازی  در 
همچون داشتن بزرگ ترین سد و بلندترین 
سازه بتنی باعث شد که توجه دقیقی به 
در  فرهنگی  و  اجتماعی  مطالعات  نتایج 

نگاه  همین  نشود.  سدها  احداث  محل 
یک سونگرانه سازه ای باعث عوارض مخربی 
همچون مهاجرت های بی سامان روستائیان 
قدمت  با  سکونت هایی  رفتن  بین  از  و 
عنوان  به  رودخانه ها  به  صدمه  فراوان، 
خشک  منطقه،  یک  طبیعی  شریان های 
شدن تاالب ها و دشت های پایین دست و 
بسیاری عوارض دیگر شد که مي توانست 
به  هم اکنون  باشد.  کوتاه تر  فهرست  این 
 14 حدود  آب،  بخش  کارشناسان  اذعان 
با  کشور  بزرگ  سدهای  مجموع  از  سد 
اجتماعی  و  محیط زیستی  فنی،  مشکل 
و  طراحی  زمان  در  اگر  که  است  مواجه 
انسانی آن  اجرا توسعه منطقه در مفهوم 
مورد نظر قرار می گرفت، صنعت سدسازی 
اینچنین در اذهان فعاالن محیط زیست به 

ضدقهرمان تبدیل نمی شد.
وزارت  جدید  تیم  آمدن  کار  روی 
بر  جدیدی  نگاه  یازدهم  دولت  در  نیرو 
نقطه  و  کشور  آب  مدیریت  سیاست های 
نگاه  و  سدسازی  شتابان  روند  بر  پایانی 
صرف سازه ای به این طرح ها بود. وزیر نیرو 
از همان ابتدا، برنامه های »غیرسازه ای« در 
اعالم  خود  اولویت  به عنوان  را  آب  بخش 
مدیریت  برنامه های  آن  به دنبال  و  کرد 
تقاضا و فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در 
بخش آب شرب و برنامه هایی نظیر طرح 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی و  احیا و 
یا ایجاد تشکل های آب داران برای کنترل 
مصرف اب در بخش کشاورزی از مهم ترین 

مصداق های رویکرد جدید است. هم زمان 
بازنگری در احداث سدها  این طرح ها،  با 
نیز انجام شد و چندین سد در سطح کشور 
آبریز  حوضه  در  سد   4 احداث  جمله  از 

زاینده رود متوقف شد. 

گرفتن  نظر  در  با  اینکه  سخن  کوتاه 
صنعت  برای  نمي توان  جهات،  تمامی 
پیچید.  واحد  نسخه  یک  سدسازی 
سدسازی برای سرزمین خشک و کم آبی 
و  اضطراری  برنامه  یک  ایران  به مانند 
برنامه،  این  در  باید  اما  است،  حیاتی 
الزام های توسعه پایدار و تاثیرات اجتماعی 
و فرهنگی و در یک کالم وجه انسانی و 
محیط زیستی این موضوع را به دقت در 
با نگاهی  نظر گرفت و بر آن پای فشرد. 

بر انتقادهای وارد بر سدسازی به روشنی 
مي توان دید که تعداد انگشت شماری از 
و  داریان  ایران همچون شفارود،  سدهای 
گتوند مناقشه برانگیز بوده اند، اما باید تاثیر 
مثبت سدسازی را در تامین نیاز شرب و 
معیشت مردم را نیز دید و در کنار آن برای 
نگاه  کرد.  چاره اندیشی  مساله دار  سدهای 
سیاه و سفید در این زمینه به یقین راه گشا 
از برچیدن  نخواهد بود، هم اکنون عده ای 
این  با  می گویند  سخن  ایران  در  سدها 
استدالل که کشورهای آمریکایی و اروپایی 
این کار را آغاز کرده اند، اما باید توجه داشت 
در طرح های  کشورها  این  از  بسیاری  که 
سدسازی به نقطه پایان رسیده اند و الک 
خود را آویخته اند. کشوری مانند امریکا با 
سدسازی  در  قرن  یک  از  بیش  سابقه ای 
صنعتی، حدود 20 هزار سد دارد و بیشتر 
بهره برداری  زمان  اتمام  اثر  در  سدها  این 
برچیده می شوند و یا سدهایی که با هدف 
تامین انرژی برق آبی ایجاد شده اند به دلیل 
توسعه انرژی های تجدیدپذیر دیگر همچون 
از  زمین گرمایی  و  باد  و  خورشید  انرژی 
در  اما  شده اند.  خارج  بهره برداری  مدار 
ایران، وضعیت چنین نیست، مشکل اول 
آب  تامین  روستاها  و  شهرها  از  بسیاری 
شرب است، آمار شهرهای درگیر با تنش 
آبی هر سال بیشتر از سال گذشته مي شود 
و در این وضعیت ساده ترین راهکار برای 
مهار آب های موجود انتخابی به جز »سد« 

مطرح نیست.

غلبه نگاه مهندسی از 
سويی و شتاب برای جشن 

خودكفايی در سدسازی 
و ايده های بلندپروازانه 

همچون داشتن بزرگ ترين 
سد و بلندترين سازه بتنی 
باعث شد كه توجه دقيقی 
به نتايج مطالعات اجتماعی 
و فرهنگی در محل احداث 

سدها نشود
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به نظر می رسد آرمان های عظیم و باشکوه 
برای حل مسئله کم آبی، برای  میلیون ها نفر از 
ساکنان شهرهای خشک مرکزی ایران که با 
خشک سالی دست وپنجه نرم می کنند بسیار 
انتقال  آرمان گرایانه  است. طرح های  جذاب 
رئیس جمهوري  فراخوان  به  پاسخ  در  آب 
ایران ارائه شده اند. انتقال آب شیرین شده از 
دریای خزر و خلیج فارس و دریای عمان به 
فالت مرکزی ایران از شناخته شده ترین این 

طرح هاست.
سمنان؛  استاندار  خباز«،  »محمدرضا 
استانی که بین نوار ساحلی پرآب دریای خزر 
و کویر مرکزی ایران محصور است، از حامیان 
به عنوان  انتقال آب دریای خزر،  پروپاقرص 
اعالم  گذشته  ماه  او  است.  پایدار  راه حلی 
کرد: برای تأمین تقاضای آب مورد نیاز فالت 
مرکزی ایران از جمله سمنان گزینه دیگری 
وجود ندارد. طرح انتقال آب از دریای خزر در 

سال 2012 در زمان ریاست جمهوری محمود 
احمدی نژاد مطرح ولی با روی کارآمدن حسن 
روحانی در سال 2013 به خاطر نگرانی ها و 
نظرات سازمان حفاظت از محیط زیست کنار 
اینکه دوباره در دستور کار  تا  گذاشته شد 
برنامه ریزی  اکنون در مرحله  و  قرار گرفت 
همراه  لوله گذاری  کیلومتر  دارد. 460  قرار 
با ایستگاه های پمپاژ برای غلبه بر اختالف 
از  البرز  ارتفاع 2 هزار متری رشته کوه های 
جمله تأسیسات اجرائی این طرح است. این 
پروژه، انتقال آب را به شهرهای قم، کاشان 
و اصفهان و سپس به سمت شمال شرقی- 

استان خراسان- ممکن می کند. 
شهرها،  در  آب  جیره بندی  از  اجتناب 
مقابله با تهدیدهای ناشی از بحران کمبود آب 
در مناطق بی بضاعت کشاورزی و جلوگیری از 
نابودی محیط زیست در مقصد، دالیل اصلی 
موافقان برای توجیه آن است. انتقال آب از 
خلیج فارس و دریای عمان از دیگر طرح های 
آب  مطمئن  تأمین  هدف  با  بلندپروازانه 

آشامیدنی برای 47 میلیون نفر در 16 استان 
از  روحانی  اسفندماه سال 1394  در  است. 
برای  400 میلیون دالری  بودجه  اختصاص 
آغاز مقدمات این طرح خبر داد. »حمیدرضا 
آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  جانباز«، 
این  به  راجع   توضیحاتی  و فاضالب کشور، 
کالن طرح شامل پروژه های مختلف و مراحل 
اجرائی آن که اغلب در مرحله طرح و برنامه 
قرار دارد ارائه کرد. برخی از این پروژه ها مانند 
شمالی ترین  به  عمان  دریای  از  آب  انتقال 
عمل  مرحله  به  سیستان وبلوچستان  نقطه 

درآمده است. 
بااین حال هم زمان که عملیات اجرائی این 
طرح ها آغاز مي شود، این سؤال همچنان باقی 
می ماند که آیا ارسال آب شیرین شده از صدها 
کیلومتر دورتر، تنها راه مطمئن و پایدار برای 
دشت های  و  کالن شهرها  کم آبی  با  مقابله 

خشک است؟
 متخصصان منابع آب به این سؤال پاسخ 
بر دو جنبه  آنها  استدالل  منفی می دهند. 

می کند.  تکیه  زیست محیطی  و  اقتصادی 
برخی از اهالی دانشگاه و فعاالن محیط زیست 
طرح ها  این  کنارگذاشتن  و  توقف  خواهان 
نظیر  آن  احتمالی  پیامدهای  دلیل  به 
جنگل زدایی، نابودی زادبوم ها و تنوع زیستی 
اکوسیستم های  و  هیرکانی  جنگل های  در 
و  البرز  رشته کوه  کوهپایه های  و  جلگه 
همچنین دریای خزر، هستند. آنها همچنین 
نگرانند که این طرح به عنوان الگویی توسط 
آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان، 
مورد  خزر،  دریای  همسایه  کشور  چهار 
از  برخی  همچنین  بگیرد.  قرار  استفاده 
مخالفان می گویند که طرح های انتقال آب 
است  ایران  اساسی  قانون  اصل 50  خالف 
که حفظ محیط زیست را وظیفه ای عمومی 
دانسته و هرگونه فعالیت اقتصادی و عمرانی 
را که موجب آلودگی یا باعث ایجاد صدمات 
جبران ناپذیر به محیط زیست شود، ممنوع 
کرده است. دوگانگی دو مقوله مدیریت آب و 
حفظ محیط زیست موضوعی جدیدي نیست، 

طرح هاي انتقال آب، راه چاره مشكالت ایران نيستند

انتقال آب؛ آرمانی بزرگ اما پرنقص
نويسندگان: علی ميرچی - كاوه مدنی

ترجمه: محمدرضا جعفری 
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اما بحث برسر این موضوع در چندسال اخیر 
رشد فزاینده ای پیدا کرده است. 

مسئله کمبود آب در ایران ناشی از ترکیب 
چند عامل مختلف مانند رشد بی رویه و نبود 
توازن در توزیع مکانی جمعیت، کشاورزی 
توسعه  عطش  و  سوءمدیریت  ناکارآمد، 
است. با تنها 250 میلی متر باران در سال، 
ایران  جهانی،  میانگین  یک سوم  از  کمتر 
عموما سرزمینی خشک است. برای دهه ها 
و  عظیم  راه حل های  شیفته  کشور،  این 
مطمئن  تأمین  و  ذخیره  برای  مهندسی 
آب همچون احداث سد و تونل های انتقال 

بااین حال  است.  بوده 
انتقال  باید بیاموزد  ایران 
یک  از  میان حوضه ای 
جغرافیایی  منطقه 
در  و  دیگر  منطقه  به 
طوالنی،  مسافت های 
کاملی  و  جامع  راه حل 

برای مسئله آب نیست.
دهه،  چند  در   
طرح های  از  مجموعه ای 
انتقال آب از سرشاخه های 

رودخانه کارون، جریان طبیعی زاینده رود را 
به بیش از دو برابر رساند، ذخیره ای بزرگ 
از آب های سطحی برای قطب استراتژیک 
ولی  ایران.  مرکز  در  اجتماعی-سیاسی 
توسعه  مشوق  عمل  در  آب،  تأمین  این 
لجام گسیخته و ترغیب مردم به مهاجرت 
به این قطب مرکزی بوده است. درعین حال 
کم آبی  بازگشت  طرح،  این  پیامدهای  از 
تنها چند سال پس از پایان هر پروژه بود 
درحالی که در پایین دست، تاالب گاوخونی 
حفظ  امکان  عدم  و  آب  آورد  کاهش  با 
است.  مواجه  آبی  زیست بوم های  مناسب 
به طورکلی و از دیدگاه درازمدت، پروژه های 
تأمین آب زاینده رود نه تنها وضعیت را بهبود 

نبخشیده که آن را بدتر هم کرده است. 
امروزه  سابق،  سازه ای  راهکارهای 
خشک شدن  برای  مهمی  دلیل  به عنوان 
آب  دریاچه  بزرگ ترین  ارومیه،  دریاچه 
ایجاد  عوامل  از  نیز  و  خاورمیانه  در   شور 
و  غرب  مناطق  در  ریزگرد  و  گردوغبار 
جنوب غربی ایران به شمار می آید. عالوه بر 
این، کاهش ذخایر آب های زیرزمینی نشانی 
روشن از مدیریت ناپایدار و غیرمطمئن و 
وقوع »ورشکستگی آبی« در سطح کشور 

در اثر استحصال بیش ازحد از آبخوان های 
تجدیدپذیر طبیعی بوده است. ابعاد عظیم 
طرح های انتقال آب در دست اجرا، به این 
معنی است که هرگونه اشتباه محاسباتی 
جا  بر  عمیقی  و  دائمی  اثرات  مي تواند 
بگذارد. تردیدها درباره این کالن طرح ها به 
واسطه تجربه های ناموفق پیشین تشدید 
مي شود. به عنوان مثال سد گتوند در استان 
خوزستان در بستر نمکی احداث شد که آب 
مخزن پشت سد را بیش از مقدار مجاز برای 
استفاده شور می کند. فاز مطالعاتی پروژه 
قادر به تشخیص این نکته نبود که وضعیت 
اجازه  زمین شناسی، 
ذخیره آب مناسب برای 
محل  این  در  را  آبیاری 
از  مجموعه ای  نمی دهد. 
فشارهای  و  مالحظات 
برای  حکومت  بر  واقعی 
و  آب  مطمئن  تأمین 
تشویق به توسعه صنعت 
و کشاورزی در استان های 
مرکزی به مدیریت منابع 
آب اهمیت بخشیده است. 
در سطح جهانی نیز، حکومت های مشابه با 
وضعیت ایران، مانند چین و برزیل، به دنبال 
رفته اند.  آب  انتقال  بر  مبتنی  طرح های 
ولی هنوز مي توان با اجرای مجموعه ای از 
راهبردهای مدیریت آب از تبعات کم آبی 
با پیامدهای  از آنکه کشور  کاست، پیش 
دشوار طرح های افراطی و پرهزینه منابع 
ایجاد  آب،  قیمت  اصالح  شود.  روبه رو 
محیط  حفظ  محرك های  و  مشوق ها 
 زیست، بهبود روش ها و فناوری کشاورزی، 
هرزآب های  جمع آوری  و  نگهداشت 
سطحی، کاهش هدرروی آب در شبکه های 
در  محدودیت  ایجاد  آب،  توزیع  فرسوده 
استحصال آب از منابع زیرزمینی و تصفیه و 
بازیافت فاضالب از جمله این راهکارهاست. 
در مجموع باید گفت انتقال بین حوضه ای 
آب شیرین روشی کمترپذیرفته شده است 
که تنها به عنوان آخرین راهکار مي تواند به 

کار گرفته شود.
* استادیار بخش مهندسی عمران و مرکز مدیریت 

منابع طبیعی دانشگاه تگزاس، ال پاسو
 * دانشیار مدیریت محیط زیست، مرکز سیاست 

محیط زیست، امپریال کالج لندن
اين مقاله در نشريه گاردين و به تاريخ نهم 
مي  2٠16 منتشر شده است

کم آبي تمام جهان را تهدید می کند. تعداد کشورهایی که تا امروز خیالشان از بابت 
منابع آبی راحت است، به مراتب کمتر از کشورهایی است که پشت سر هم نشست و 
همایش برای مقابله با بحران آب برگزار می کنند. آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی، 
بخش هایی از اروپا، آسیای جنوب شرقی و اقیانوسیه و خاورمیانه... خاورمیانه ای که 
پیش بینی مي شود در کمتر از چند دهه از کانون نفت به کانون جنگ بر سر آب بدل 

شود. 
بی آبی منطقه خاورمیانه را به شدت تهدید مي کند در تفصیل این گزاره ساده باید 
گفت که90 درصد خاورمیانه ما را مناطق خشک تشکیل می دهند که میزان بارندگی در 
آن ها بسیار کم است. هرسال یک بخش از خاورمیانه به جمعیت بزرگ کشورهایی که 
کمبود آب برایشان زنگ خطر شده است، مي پیوندند. از جمله این کشورها مي توان به 
اردن و یمن اشاره کرد. این دو کشور به علت کمبود منابع آب، افزایش سریع جمعیت، 
کمبود بارش و بودجه کافی، در زمره کشورهایی محسوب مي شوند که با کمبود منابع 
آب آشامیدنی دست و پنجه نرم مي کنند. در این بین مشکل جدی تری یمن را تهدید 
مي کند؛ زیرا این کشور به سرعت در حال استخراج از منابع آب زیرزمینی خود است و 

این منابعشان بیش از اندازه مورد استفاده قرار گرفته است.
بحران کم آبي در منطقه یمن به قدری جدی است که پیش بینی مي شود این کشور 
تا چندسال آینده منابع آبی خود را از دست خواهد داد. شمال آفریقا هم حکایت خود 
ش را دارد. کمبود منابع آب کافی، مشکالت بی پایانی در کشورهای این منطقه بوجود 
آورده است. شمال آفریقا،خشک ترین و کم آب ترین منطقه در جهان است و با اینکه 5 
درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است، کمتر از یک درصد منابع آبی دارد. 
کارشناسان پیش بینی می کنند حدود 40 درصد از جمعیت جهان در 80 کشور تا قبل 
از سال 2021 با کمبود شدید آب روبه رو شوند و در 20 سال آینده نیز نزدیک به دو 
سوم جمعیت جهان با کمبود شدید یا نسبتا شدید منابع آبي مواجه مي شوند که به 
طور عمده در مناطق آفریقاي شمالي، خاورمیانه و آسیاي غربي است. شاید بتوان یکی 
از عوامل ایجادکننده بحران آب در آفریقا را مصرف 90 درصد منابع آبی در کشاورزی 
دانست. بحران آب در هند نیز تشدید شده است و مردم سه ایالت در این کشور مجبور به 
مهاجرت به دیگر مناطق هند شده اند. بنابر اعالم برخی رسانه ها، آب 10 رود بزرگ هند 
50 درصد کاهش یافته و چهار رود و 71 سد در این کشور نیز خشک شده اند، بنا براین 
مقامات دهلی نو بزودی مجبور به واردات آب خواهند شد. کشور هند در سال 2013 
بدترین خشکسالی طی 40 سال اخیر را تجربه کرد و هفت هزار روستا در این کشور 
تحت تاثیر بحران کم آبي قرار گرفتند. یکی از پیامد هاي مهم خشکسالی در هند، بروز 
قحطی در نواحی مختلف این کشور بود. تقاضای آب در چین نیز تا سال 2030 میالدی 
به 818 میلیارد متر مکعب می رسد؛ در حالی که عرضه کنونی آب در این کشور برابر با 
618 میلیارد متر مکعب است. پیش بینی مي شود توان عرضه آب در این کشور در سال 
2030 میالدی 24 درصد کمتر از تقاضا باشد که به بحران کم آبي در این کشور دامن 
مي زند. در کشور چین کمبود آب منجر به ایجاد خسارت هاي مالی و جانی بسیاری شده 
است. دولت کشور چین در این سال اعالم کرد: ساالنه 10 هزار نفر از ساکنان چین به 
دلیل مشکل استفاده از آب ناسالم و کمبود مواد غذایی و بیماری های ناشی از آن، از بین 
می روند و یا به بیماری های صعب العالج مبتال می شوند. کمبود آب در این کشور باعث 
شد در سال 2013، نرخ رشد تولید ناخالص ملی 2.3 کاهش پیدا کند. در سال 2011 
میالدی نیز کمبود منابع آبی هزینه اي برابر با 39 میلیارد دالر در هر سال به اقتصاد 
کشور چین تحمیل کرد که این هزینه به دلیل تاثیر منفی کم آبي روی تولید محصوالت 

کشاورزی، کاهش تولیدات صنعتی و کاهش نرخ رشد اقتصادی در این کشور بود.

بی آبی به مانند مرضی واگيرداردر حال سرایت به تمام جهان است

بحران  آب، بحران بی مرز
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جدید  نسل   OPC UA استاندارد 
وظیفه  که  است   OPC Classic
براي  استاندارد  اینترفیس  تعریف  اش 
)بویژه  تجهیزات  اطالعات  راحت  مبادله 
با  مختلف  سازندگان  صنعتي(  اتواسیون 
نرم افزارهاي کاربردي کنترل ومانیتورینگ 
داده  مدل  است   )SCADA. HMI(
همکارپذیري  استاندارد  این  قدرتمند 
مي دهد  اجازه   )Interoperability(
کنترل  سیستم  تا  ساده  سنسور  یک  از 
که  سازنده اي  هر  )از   DCS نیروگاه 
کاربري،  نرم افزار  هر  با  بتوانند  باشند( 
داده  )ERP( بسهولت  تجاري  و  تحلیلي 
مبادله کند و این قابلیت سبب شده که 
شبکه هاي  عرصه هاي  در  استاندارد  این 

هوشمند انرژي
 Smart Grid
 BAS )Building Automation System(

مانیتورینگ  و  کنترل  نرم افزارهاي   
سامانه هایي مانند حمل ونقل جاده اي، 

ریلي و مترو نیز مطرح باشد.
برجسته اي  نقش  اتوماسیون  امروزه 
صنایع  درحالیکه  دارد  صنایع  اغلب  در 
گوناگون تجهیزات، سیستم هاي کنترل و 

از سازندگان  برنامه هاي کاربري متفاوتي 
مختلف را بکار مي گیرند بزرگترین مشکل 
است.  آنها  بین  داده  تبادل  آنها  مشترك 
خودشان  ویژه  پروتکل  سازندگان  اغلب 
ارتباط  براي  و  دارند  داده  تبادل  براي  را 
برقرار کردن با تجهیرات سایر سازندگان 
سوي  از  و  دارند  خاص   driver به  نیاز 
به  نیز  برنامه هاي کاربردي مختلف  دیگر 
عنوان  به  دارند  نیاز  متفاوت  driver ها 
 PLC یک  با   HMI ارتباط  براي  نمونه 
نیاز به یک درایور مختص آن HMI است 
بخواهد  که  دیگر  کاربري  برنامه  براي  و 
داده historical را از PLC بگیرد نیاز 
 HMI به درایور دیگر دارد. حال همین
براي ارتباط با تجهیز دیگر نیاز به درایور 
دیگر دارد. بدین ترتیب با انبوهي درایور 
کاربردهاي  براي  که  مي شویم  مواجه 

صنعتي بزرگ کار را پیچیده مي کند.
از سوي دیگر وقتي یک تجهیز با انواع 
مختلف  کاربري  برنامه هاي  به  درایورها 
محدودیت هاي  بدلیل  مي دهد  سرویس 
ارتباط هاي  تعداد  تجهیز،  افزاري  سخت 
مي شود.  محدود  درایورها  به  همزمان 
سازندگان  که  است  وقتي  دیگر  مشکل 
محصول جدیدي تولیدي مي کنند و دیگر 
قدیمي  محصوالت  به  جدیدي  ساپورت 
خود نمي دهد و اینکار باعث مي شود که 

به عنوان مثال تولید یک HMI جدید یا 
نگارش نسخه جدیدد را با مشکل مواجه 

مي کند.
کاربري  نرم افزار  براي  دیگر  مساله 
افزایش  با  که  بود  صنعتي  اتوماسیون 
روزافزون سازندگان تجهیزات و درایورها 

بار زیادي به نرم افزار تحمیل مي نمود. 
عبارت  مخفف  که   OPC  استاندارد 
است   OLE for Process Control
مشکالت و چالش هاي پیش گفته را حل 
کرد بگونه اي که به عنوان یک الیه میاني 
 )HMI بین درخواست کننده داده )مثاًل
قرار مي گیرد   )PLC )مثاًل  داده  منبع  و 
و تبادل داده بین تجهیزات و برنامه هاي 
کاربردي برقرار مي کند بدون آنکه درگیر 
تجهیز  هر  ویژه  درایورهاي  بین  ارتباط 
شود و دو طرف بدون شناخت از جزئیات 
پیاده سازي یکدیگر تبادل داده مي کنند 
و دو طرف نیازي به دانستن پروتکل هاي 
داخلي  اطالعاتي  سازماندهي  و  ارتباطي 

همدیگر ندارند. 
داده  تبادل  براي  استانداردي   OPC
بین سامانه هاي مختلف اتوماسیون صنعتي 
تا تجهیزات صنعتي و نرم افزارهاي  است 
مانیتورینگ از سازندگان مختلف بتوانند 
 Server و   Client قالب  در  یکدیگر  با 
این  نسخه  اولین  کنند.  جابجا  اطالعات 

برخي  توسط   1996 سال  در  استاندارد 
 SCADA نرم افزارهاي  کنندگان  تامین 
و سازندگان تجهیزات اتوماسیون صنعتي 

منتشر شد. 
بین  تبادل  براي  استاندارد  این 
کنترل  تجهیزات  و  کاربردي  برنامه هاي 
کلید  شد.  طراحي   PLC مانند  صنعتي 
یک  که  است  این   OPC موفقیت 
اینترفیس مستقل از نوع تجهیز و سازنده 
و  افزاري  سخت  تجهیزات  و  است  آن 
نرم افزاري براي ارتباط با یکدیگر تنها نیاز 

به سازگاري با OPC دارند.
دارد  وجود   OPC المان  نوع  دو 
 OPC دیگري  و   OPC Client یکي 

 .Server
که  است  برنامه اي   OPC Server
مهیا مي کند   OPC Client براي  داده 
و معموالً داده را از یک منبع داده )مانند 
 PLCs. DCSs. RTUs. databases.
هر  مي کند.  تامین   )….web-pages
تشکیل  بخش  سه  از   OPC Server
 OPC با  که  بخش  یک  است  شده 
را  فرامین  و  است  هماهنگ   Client
از طریق  از آن مي گیرد یک بخشي هم 
پروتکل ارتباط تجهیز با منبع داده ارتباط 
قسمتي  آن  مهم  بخش  و  مي کند  برقرار 
کردن   map و  ترجمه  وظیفه  که  است 

OPC UA آشنایي با استاندارد
رضا عربي

كارشناس فني مهندسي كنترل ابزار دقيق
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درخواست هاي بین دوبخش دیگر را انجام 
نقطه  واقع  در   OPC Server مي دهد. 
اتصال دنیاي OPC به پروتکل اختصاصي 
منبع داده است و مي تواند از منبع داده 
 Configure داده بگیرد یا بدهد. بعد از
برنامه  هر   OPC server یک  شدن 
مي تواند  مجوز  با  فعال   OPC کاربردي 
با منبع داده تبادل داده کند بدون آنکه 
تجهیز  آن  خاص  ارتباطي  پروتکل  از 
باشد. OPC Server ها نمي توانند  آگاه 
کنند  برقرار  ارتباط  یکدیگر  با  مستقیماً 
 OPC Client با  ارتباط  براي  تنها  و 

طراحي شده اند.

                 

OPC Server ساختار داخلي
برنامه  یک  معموالً   OPC Client
برنامه  یک  که  است  نرم افزاري  ماژول  یا 
داده  تا  مي کند  استفاده  آن  از  کاربردي 
پردازش  و  بگیرد   OPC Server از  را 
بیشتري روي آن انجام دهد، نرم افزارهاي 
 OPC نمونه هایي از SCADA/HMI
آغاز   OPC Client هستند.   Client
است.   OPC Server با  ارتباط  کننده 
 OPC مانند  نیز  OPC Client ها 
شده  تشکیل  بخش  سه  از  Server ها 
کاربردي،  برنامه  با  ارتباط  بخش  اند: 
 ،OPC با ارتباط  بخش ترجمه و بخش 
برنامه  بخش  از  دریافتي  درخواست هاي 
در  معادل  درخواست هاي  به  را  کاربردي 
براي  را  آنها  و  مي کنند  ترجمه   OPC
OPC Server مناسب ارسال مي کنند و 
 OPC Server برعکس داده دریافتي از

را براي برنامه کاربري ترجمه مي کنند.
     

OPC Client ساختار داخلي
OPC Client مي تواند همزمان  هر 
توجه  بدون   OPC Server هرتعداد  با 
برقرار  ارتباط  سازنده  و  تجهیز  نوع  به 
کند. و محدودیت تئوري وجود ندارد. در 
با   OPC Client ارتباط  استاندارد  این 
OPC Client تعریف نشده است و اگر 
سایر  براي  بخواهد  کاربردي  برنامه  یک 
Client ها داده OPC فراهم کند حتماً 
داشته  را  خودش   OPC Server باید 
)برنامه  OPC Client هاي  تا  باشد 
کاربردي هاي( دیگر بتوانند از این برنامه 
داده  منبع  عنوان  به  بتوانند  کاربردي 

استفاده کنند.
 نکته قابل توجه این است که تبادل 
و منبع داده  بین درخواست کننده  داده 
نیست  معني  بدین   OPC طریق  از 
اختصاصي  درایورهاي  و  پروتکل ها  که 
جایگزین   OPC با  تجهیزات  سازندگان 
و  دارند  حضور  هم  آنها  بلکه  مي شوند، 
 OPC ) Client المان  دو  از  یکي  با 
در  برقرار مي کنند.  ارتباط   )  Server یا 
نهایت داده بین آنها جابجا مي شود بدون 
اینکه مستقیماً با هم صحبت کرده باشند. 
سازمان  توسط   OPC استاندارد 
OPC Foundation )متشکل از صدها 
شرکت نرم افزاري و سازندگان تجهیزات( 

در سال 1996 تدوین شد.

: OPC مزایاي
بر  مبتني  کاربردي  برنامه  هر   -1
تجهیز  هر  با  براحتي  مي تواند   OPC

مبتني بر OPC ارتباط برقرار کند.
 OPC 2- هر برنامه کاربردي مبتني بر
مي تواند با تعداد زیادي تجهیز مبتني بر 
OPC همزمان ارتباط برقرار کند و از این 
حیث محدودیتي در این استاندارد وجود 

ندارد.
3- در بازار OPC تقریباً فراگیر شده 

است و بکارگیري آن آسان شده است.
با تغییر، جایگزیني و بروز رساني   -4
یک تجهیز نیازي به تغییر درایور برنامه 
 OPC کاربردي نیست تنها الزم است که
تغییر  بدون  تجهیز  به  مربوط   Server

باشد.
5- کاربران در انتخاب انواع تجهیزات و 
برنامه هاي کاربردي آزاد هستند و نگراني 

براي ارتباط بین آنها ندارند.
که  اتوماسیون  داده هاي  انواع  اغلب 
بین تجهیزات و برنامه هاي کاربري مبادله 
مي شوند به سه دسه زیر تقسیم مي شوند:

- داده زمان واقعي
 Historical داده -

- داده مربوط به خطاها و هشدارها ) 
   ) Alarm & Event

شامل  باال  دسته هاي  از  هرکدام 
 integer. مانند  داده  انواع  از  مجموعه 

 ….floating point. string. date
است.

مجموعه  سه  باال  دسته  سه  مطابق 
نظر  در  استاندارد  در   OPC مشخصات 

گرفته شده است:
 OPC Data Access  -1

 Specification
)OPC DA( که براي انتقال داده هاي 

زمان واقعي نوشته شده است.
 OPC Historical Data  -2

Access Specification
مبادله  براي  که   )OPC HAD(
گرفته  نظر  در   Historical داده هاي 

شده است.
 OPC Alarms & Events  -3

 Specification
جابجایي  براي  که   )OPC A&E(

هشدارها کاربرد دارد.
هر تجهیز OPC الزم نیست هر سه 
توجه  با  و  باشد  داشته  را  باال  استاندارد 
 OPC تجهیز  باید  پروژه  هر  نیاز  به 
نمود.  انتخاب  را  الزم  استاندارد  واجد 
 OPC Client نکته مهم است که هم
 OPC باید  هردو   OPC Server وهم 

باشند  دارا  را  یکساني   specification
تا داده ها به شکل صحیح بین آنها جابجا 

شود.
سیستم  به  منحصر   OPC استاندارد 

عامل Windows است.
 OLE از OPC بگونه اي که کلمه 

 object linking and embedding
گرفته  نشات    for Process Control
ومحبوبیت  گسترش  علیرغم  است. 
OPC، اما ایرادهاي زیربه استاندارد اولیه 
 OPC آن  به  پس  این  از  )که   OPC

Classic مي گوییم( وارد است:
OPC Classic -1 از الیه انتقال داده 
 Distribution( که مخفف   DCOM
بهره   Microsoft شرکت   )COM
از  که  سازندگاني  براي  که  مي گیرد 
سیستم عامل غیر Windows استفاده 

مي کنند، مشکالتي را فراهم مي نمود.
براي   OPC Classic داده  مدل   -2
بین  ارتباط  و  اطالعات  داده،  انواع  ارائه 
آنها در سیستمهایي که امروزه مورد توجه 

هستند، توانایي کافي ندارد.
انواع  با  مقابله  براي  کافي  امنیت   -3
خطرها و تهدیدات پیچیده انواع ویروس 

و بدافزارها را ندارد.
بیشتر  تا  شد  سبب  باال  مشکالت 
با   OPC Foundation اعضاي 
با  تکنولوژي محور  همکاري سازمان هاي 
توسعه و بهبود استاندارد قدیمي استاندارد 

 OPC UA جدید
را   )Unified Architecture(  

پایه ریزي کنند.
همکارپذیري  استاندارد   OPC UA
سازندگان  بین   )Interoperability(
است  گوناگون  زیرساخت هاي  با  مختلف 
که مبادله مطمئن و امن تبادل داده را از 
یک سنسور کوچک تا یک سامانه بزرگ 
تجاري IT مهیا مي سازد. این تکنولوژیي 
است که برمبناي معماري باز ارتباط بین 
از سخت  را مستقل  گوناگون  محصوالت 
مي کند.  برقرار  آنها  عامل  سیتم  و  افزار 
 )IEC62541 )استاندارد   OPC UA
Server ها،  خودکار  جستجوي  شامل 

امنیت و مدل داده قدرتمند است.
OPC UA )IEC62541( استانداردي 
سرویس گرا )Service Oriented( است 
که مستقل از زیرساخت )platform( بوده 

OPC استانداردي براي 
تبادل داده بين سامانه هاي 
مختلف اتوماسيون صنعتي 
است تا تجهيزات صنعتي و 
مانيتورينگ  نرم افزارهاي 

از سازندگان مختلف 
بتوانند با يكديگر در قالب 
Client و Server اطالعات 

جابجا كنند
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انواع مختلف سیستم ها و  و به کمک آن 
تجهیزات مي توانند با یکدیگر ارتباط برقرار 
 client کنند. این ارتباط با تبادل پیام بین
شبکه ها  گوناگون  انواع  روي   server و 
 OPC امکانات  تمام  مي شود.  برقرار 
 OPC HDA. OPC مانند   Classic
DA. و OPC A&E را ترکیب مي کند. 
و  است   TCP/IP برمبناي  داده  انتقال 
امنیت )کدگذاري، تایید هویت و ...( به آن 

اضافه شده است.
برنامه هاي  اتصال  نقطه   OPC UA
کاربردي )از قبیل SCADA(، دیتابیس ها، 

ابزارهاي تحلیل، سیستم هاي
Enterprise Resource Planning )ERP(

دنیاي  با  تجاري  سامانه هاي  سایر  و   
عملگرها  سنسورها،  کنترلرها،  داده هاي 
زیرساخت  است.  مانیتورینگ  تجهیزات  و 
OPC UA قابل توسعه است از مدلهاي 
مختلف امنیتي بهره مي گیرد وبا بکارگیري 
دیتا مدل پیشرفته سبب شده است تا یک 
برنامه  با  بسهولت  بتواند  کوچک  کنترلر 

کاربردي پیچیده ارتباط برقرار کند.
 Web از DCOM بجاي OPC UA
Services بعنوان الیه انتقال داده استفاده 
مي کند و از اینرو محدود به هیچ سیستم 
عاملي نیست و مستقل از سیستم عامل بین 
دو شبکه مي توان ارتباط برقرار نمود و براي 
 OPC Server سازي  پیاده  سازندگان 
سیستم  با  اتوماسیون  افزار  سخت  روي 
است.  راحتتر   Windows غیر  عامل 
عنوان  )به  کاربردي  برنامه هاي  همچنین 
OPC Client( دیگر اجباري باستفاده از 
 Windows یک کامپیوتر با سیستم عامل

بعنوان واسط ندارند.
نسبتاً   OPC Classic داده  مدل 
دسته  سه  از  کدام  هر  و  است  ساده 
مثاًل  دارند  را  خود  خاص  مدل   داده 
با  تنها   )OPC DA( Data Access
داده هاي زمان واقعي ارتباط برقرار مي کند، 
و  آرشیو  مقادیر  با  فقط   OPC HDA
OPC A&E نیز تنها با هشدارها و خطاها 
ارتباط برقرار مي کنند و از آنجا که هر یک 
از این سه مجموعه باید به شکل جداگانه 
پیاده سازي و اجرا شوند و این موضوع سبب 
مي شود تا زمان زیادي صرف شود تا همنام 
یک پارامترزمان واقعي را از داده هاي آرشیو 
جستجو کنیم واین مساله براي برنامه هاي 

کاربردي مشکل بیشتري بوجود مي آورد.
یکپارچه  داده  مدل  یک   OPC UA
دارد و وقتي یک برنامه کاربردي درخواست 
گیرنده  مي کند  ارسال  را  دما  خواندن 
تمام مقادیر لحظه اي )زمان  به  دسترسي 
و  خطاها  تمام  و  آرشیو  مقادیر  واقعي(، 
هشدارهاي مربوط به دما را به شکل یکجا 
تک  یک  از  داده ها  وتمام  داشت  خواهد 
بود.  خواهند  دسترس  در   OPC UA
تمام  به   OPC Server دیگر عبارت  به 
 OPC انواع داده ها یکجا دسترسي دارد و
ارتباط  چند  برقراري  به  نیاز   Client
)Association( با OPC Server ندارد 

باید   OPC Classic در  که  صورتي  در 
 OPC DA. هر سه   Server در سمت
OPC HDA و OPC A&E اجرا شوند.

ایجاد  توانایي   OPC UA همچنین 
آبجکت هاي پیچیده تر را دارد. براي نمونه 
مي توان یک پمپ را مدل کرد با آبجکتي 
که قابلیت خواندن پارامترهاي دما، سطح، 
فشار، لرزش و flow پمپ را دارد و آن را با 
دیاگرام P&ID و دستورالعمل نگهداري آن 
مرتبط نمود و این مدلسازي ابزار قدرتمندي 
تجهیزات  داده هاي  باشتراك گذاري  براي 
سازندگان مختلف را فراهم مي کند بدون 
آنکه نیاز به ایجاد برنامه کاربردي اختصاصي 

براي یک تجهیز باشیم.
OPC UA Client توانایي جستجو 
و یافتن OPC UA Server ها را دارد و 
نیز این توانایي را دارد که پیدا کند چگونه 
کند  برقرار  مخابراتي  ارتباط   Server با 
قابلیت هاي  و  مخابراتي  ارتباط  قطع  از  و 
Server آگاه شود که این امر پیاده سازي 

Redundancy راحتتر نموده است. 

OPC UA Protocol Stack از سه 
 Data( بخش تشکیل شده است: کد کردن
Encoding(، امنیت )Security( و الیه 
کردن  کد  بخش   .)Transport( انتقال 
پاسخ هاي  و  درخواست  تا  دارد  وظیفه 
OPC را به یک رشته بایت براي ارسال 
 Binary.روي کانال مخابراتي تبدیل کند
و XML دو روش کدینگ   OPC UA
 OPC UA توسط  فعالً  که  هستند 
پشتیباني مي شوند در روش باینري پیام ها 
بافر کوچکتري است و  به  نیاز  کوتاهتر و 
در XML طول  اما  دارد  بهتري  عملکرد 
پیامها بزرگتر و بافر بیشتري مورد نیاز است 
اما براي Server هاي تجاري پردازش آنها 

راحتتر است.
پروتکل امنیتي وظیفه حفظ محرمانگي 
 OPC و یکپارچگي پیام ها را به عهده دارد
UA از پروتکل هاي امنیتي مشهوراستفاده 
این  و  مي شود  استفاده  اینترنت  در  شده 
موضوع از چالش هاي پیشرو این استاندارد 

است.
جابجایي   )Transport( انتقال  الیه 
 Client بین  را   OPC UA پیامهاي 
پروتکل  وسه  مي کند  برقرار   Server و 
OPC UA TCP، SOAP/HTTP و 

HTTPS در نظر گرفته شده است.
نرم افزار  دو  با   OPC Foundation
نامیده   »Wrappers« که  کاربردي 
مي شوند این اطمینان را ایجاد کرده است تا 
 OPC Classic با تجهیزات OPC UA
کنند.  برقرار  ارتباط   DCOM –based
 Server تبدیل  براي   Wrapper یک 
Classic به Server UA است و برنامه 
دیگر براي تبدیل Client در نظر گرفته 

شده است. 
 Object با معرفي مدل OPC UA
 Web و  صنعتي  داده هاي  براي 
Service، برنامه هاي کاربردي OPC را 
قادر ساخت تا بتوانند داده ها را روي شبکه 
امر سبب  این  و  منتقل کنند  اینترنت  و 
از  تجاري  بهره برداري  که  که  است  شده 
است  قادر   HMI یک  شود.  میسر  داده 
به  را  تجهیز  یک  خرابي هاي  و  خطا هاي 
داده اي  کند.از  منتقل  نگهداري  سامانه 
استفاده  آنالیزها  و  محاسبات  در  آرشیو 
صنعتي  مدیریریت  سامانه هاي  مي شوند. 
براحتي آخرین وضعیت تولیدات خود را 

از تجهیزات اتوماسیون کارخانه استخراج 
تولیدات  وضعیت  برنامه هاي  مي کنند. 
کارخانه  اتوماسیون  تجهیزات  از  را  خود 
کاربردي  برنامه هاي  مي کنند.  استخراج 
 ERP )Enterprise Resource
 SAP. Oracle. مانند   )Planning
و   PeopleSoft. JD EdWards
Baan مي توانند اطالعات مورد نیاز خود 

را بدست بیاورند.
 ازآنجا که شرکت هاي زیادي در توسعه 
دارند  مشارکت   OPC UA استاندارد 
انتظار مي رود در بازار محصوالتي که داراي 
این استاندارد هستند رشد روزافزون داشته 
و  عملکردها  سرویس ها،  روز  هر  باشند. 
Usecase هاي زیادي در حوزه شبکه هاي 
مطرح   )Smart Grid( انرژي  هوشمند 
پیشرو  را  بزرگي  که چالش هاي  مي شوند 
یکي  مي دهند،  قرار  شبکه  این  متولیان 
متمرکز  آن  برحل  که  آنها  مهمترین  از 
مولفه هاي  همکارپذیري  موضوع  شده اند 
و  باشند  یکپارچه  باید  است که  شبکه اي 
یکي از استانداردهاي مطرح براي این مساله 
IEC62541 )OPC UA( است. یکي از 
بخش هاي شبکه هوشمند انرژي، زیرساخت 
 AMI: Advance( اندازه گیري  مدرن 
است   )Metering Infrastructure
جمع  بین  ارتباط  زیرساخت  این  در  که 
با  کننده داده هاي کنتور هاي یک منطقه 
 MDM: Meter Data( نرم افزار مرکزي
اساس  بر  مي تواند   )Management
این  و  برقرار شود   OPC UA استاندارد
با جمع  تا  مي دهد   MDM به  را  امکان 
براحتي  مختلف  سازندگان  داده  کننده 

تبادل داده کند.
نرم افزاري  ابزارهاي  اینکه  به  توجه  با 
 OPC UA استاندارد  حوزه  در  زیادي 
به بازار عرضه شده است که به سازندگان 
تا  مي دهد  را  فرصت  این  تجهیزات 
به  براحتي  را   OPC Server اینترفیس 
محصوالت خود اضافه کنند تا یک محصول 
افزایش  و  شود.   OPC UA certified
فرصت  این  محصوالت  این  افزون  روز 
که  مي دهد  نرم افزاري  شرکت هاي  به  را 
گوناگوني  کاربردي  نرم افزاري  محصوالت 
تهیه و به بازار عرضه کنند که بدون دغدغه 
با تجهیزات سازندگان مختلف سازگار است 

و مي توانند با آنها داده مبادله کنند.

يكي از بخش هاي شبكه 
هوشمند انرژي، زيرساخت 
مدرن اندازه گيري است كه 

در اين زيرساخت ارتباط 
بين جمع كننده داده هاي 
كنتور هاي يک منطقه با 

نرم افزار مركزي  مي تواند 
 OPC بر اساس استاندارد

UA برقرار شود و اين 
امكان را به MDM مي دهد 

تا با جمع كننده داده 
سازندگان مختلف براحتي 

تبادل داده كند
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گروه  دو  به  مي توان  را  نیروگاه ها   
تقسیم  ناپذیر  تجدید  و  تجدید پذیر 
نیروگاه هاي  نظیر  پذیر ها  تجدید  کرد. 
گرمایي  زمین  خورشیدي،  بادي،  آبي، 
نیروگاه هاي  شامل  تجدید ناپذیر ها  و 
هسته اي و نیروگاه هاي حرارتي )سوخت 
حرارتي  نیروگاه هاي  هستند.  فسیلي( 
گازي،  بخاري،  اصلي  گروه  چهار  به  نیز 
شده  تقسیم  دیزلي  و  ترکیبي  سیکل 
اند. با نگاهي به آمار صنعت برق در سال 
توانیر  اینترنتي شرکت  سایت  از  که   94
برگرفته شده، بر اساس ظرفیت نامي سهم 

نیروگاه ها بشرح ذیل است:
 ظرفیت نامي کل شبکه:

 73854 مگاوات 
 ظرفیت نیروگاه هاي بخاري:

 15830 مگاوات )21/43 درصد( 
 نیروگاه هاي گازي:

 26653 مگاوات )36/09 درصد(
  نیروگاه هاي سیکل ترکیبي: 

18494 مگاوات )25/04 درصد(
  نیروگاه هاي دیزلي: 

409 مگاوات )کمتر از 1 درصد( 
 کل نیروگاه هاي حرارتي: 

61386 مگاوات )82/5 درصد( 
 نیروگاه هاي برقابي:

 11275 مگاوات )15/26 درصد( 
 سایر نیروگاه ها شامل هسته اي:

 1193 مگاوات )1/6 درصد( 

جایگاه نيروگاه هاي سيكل ترکيبي 
در صنعت برق کشور

)همان  گازي  نیروگاه هاي  در 
بر  قدرت  تولید  فرایند  گاز(،  توربین هاي 
نیروگاه هاي  در  و  برایتون  سیکل  اساس 
بخار بر پایه سیکل رنکین انجام مي شود. 
راندمان حرارتي این دو نوع نیروگاه کمتر 
از 40 درصد است. به این معني که اگر به 
)دبي  انرژي حرارتي  مگاوات  اندازه 100 
سوخت(  حرارتي  سوخت×ارزش  جرمي 
در کوره یا محفظه احتراق این نیروگاه ها 
به  مگاوات   40 حداکثر  شود،  سوزانده 
استحصال  قابل  الکتریکي  انرژي  شکل 
همانطور  ترکیبي  سیکل  نیروگاه  است. 
دو  ازترکیب  پیداست،  آن  نام  از  که 
)برایتون-رنکین(  بخاري  و  گازي  سیکل 
این  راندمان حرارتي  است.  تشکیل شده 
نیروگاه هاي مدرن امروز به باالي 60درصد 
نیروگاه هاي  انواع  بین  رسیده است و در 
حرارتي، باالترین بازده را داراست. سوخت 
طبیعي  گاز  عمدتاً  نیروگاه ها  این  اصلي 
از  استفاده  قابلیت  که  چند  )هر  است 
و  گازوئیل  نظیر  سنگین تر  سوختهاي 
به همین  آنها وجوددارد.(  نیز در  مازوت 
ترکیبي دربین  نیروگاه هاي سیکل  دلیل 

سایر نیروگاه هاي حرارتي آالیندگي بسیار 
کمتري را دارند. در مقایسه با نیروگاه هاي 
تغییرات  و  راه اندازي  زمان  بخار، 
بارسریعتري را دارند و به همین جهت در 
بسیاري از نقاط دنیا، براي کنترل فرکانس 

شبکه از این نیروگاه ها استفاده مي شود. 
درحال حاضر 25 درصد ظرفیت نامي 
ترکیبي  ازنیروگاه هاي سیکل  برق کشور 
قابل  جهش  نزدیک،  آینده  در  که  است 
اعالم  اساس  بر  کرد.  خواهد  توجهي 
وزارت نیرو، تبدیل نیروگاه هاي گازي به 
نیرو  وزارت  اولویتهاي  از  ترکیبي  سیکل 
است و در صورتیکه این مهم محقق شود 
ظرفیت نامي نیروگاه هاي سیکل ترکیبي 
با  بنابراین  رسید.  خواهد  درصد   61 به 
توجه به محدود بودن منابع تجدید پذیر 
و در دسترس بودن گاز طبیعي در ایران، 
نیروگاه هاي سیکل ترکیبي بهترین گزینه 
براي تولید برق در سال هاي آتي هستند. 

روند انجام پروژه هاي
 سيكل ترکيبي در فراب 

بعد از تصمیم استراتژیک شرکت فراب 
براي ورود به عرصه نیروگاه هاي حرارتي 
شیرکوه  پروژه  ترکیبي،  سیکل  خصوصاً 
یزد، اولین نیروگاه سیکل ترکیبي بود که 
مقطع  آن  در  شد.  آن  اجراي  وارد  فراب 
اصلي سیکل  تجهیزات  تامین  و  طراحي 
توسط شرکت مپنا انجام شد و فراب درکنار 

تامین تجهیزات جانبي، نصب و راه اندازي 
آن را بعهده گرفت. البته قبل از این پروژه، 
آبادان  پاالیشگاه  سوم  نیروگاه  پروژه هاي 
و واحدهاي برق و بخار پتروشیمي ایالم 
توسط فراب اجرا شدند که این نیروگاه ها، 
گازي هستند و از حرارت آنها براي تامین 
بخار پاالیشگاه استفاده مي شود. در تقسیم 
بندي، این واحدها جز نیروگاه هاي سیکل 
ترکیبي بشمار نمي آیند و اصطالحاً به آنها 
اطالق   )Co-generation( توام  تولید 

مي شود.
ترکیبي  سیکل  نیروگاه  بعدي،  پروژه 
که  بود  فارس  خلیج  ستاره  پاالیشگاه 
طراحي پایه آن توسط شرکت Eni ایتالیا 
انجام شده بود و با ورود فراب به پروژه، 
جزئیاتو  پایه،طراحي  طراحي  بازنگري 
تامین اجزاء اصلي نظیر توربین هاي بخار 
به فراب سپرده شد که در حال حاضر نصب 
به اتمام رسیده و پروژه در حال راه اندازي 
است. با توجه به اینکه در این طرح، فراب 
برایاولین بار مسئولیت طراحي سیکل را 
مهندسي  معاونت  بود،  گرفته  عهده  بر 
فراب اقدام به عقد قرارداد با یک مشاور 
تا  نمود   )Fitchner بین المللي )شرکت 
طراحي هاي انجام شده در فراب را کنترل 

کند، که این مهم انجام شد. 
پروژه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس و 
همکاري با مشاور خارجي و نیز سازندگان 
دانش  درافزایش  بسزایي  نقش  مختلف 

طراحي نيروگاه هاي سيکل ترکيبي
آرش سليمي

مديرمهندسي فرايند و پايپينگ فراب
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فني طراحي نیروگاه هاي سیکل ترکیبي 
در فراب داشت. تا اینکه درپروژه نیروگاه 
طراحي ها  کلیه  پارس جنوبي،  متمرکز 
و جزئیات درهمه بخش هاي  پایه  از  اعم 
نیروگاه خصوصاً طراحي سیکل آب/بخار 

به معاونت مهندسي واگذار شد. 
یک  پارس جنوبي  متمرکز  نیروگاه 
نیروگاه گازي با 6 واحد توربین گاز است 
مگاوات  کدام 160  هر  نامي  که ظرفیت 
است. توربین هاي گاز توسط شرکت مپنا 
ساخته و نصب شده و در حال بهره برداري 
این  پایه  طراحي  حاضر  حال  در  است. 
رسیده،  اتمام  به  کامل  شکل  به  نیروگاه 
از  بسیاري  در  )دیتیل(  جزئیات  طراحي 

بخش ها در حال نهایي شدن است. 
در پروژه پارس جنوبي نیز یک قرارداد 
مشاوره اي با یک شرکت ایتالیایي تنظیم 
شد تا طراحي هاي انجام شده توسط فراب 
کند  بررسي  بخش طراحي سیکل  در  را 
که درحال حاضر عمده طراحي ها توسط 
گرفته  قرار  تایید  مورد  ایتالیایي  شرکت 
یک  پارس جنوبي  نیروگاه  سیکل  است. 
اینکه  )توضیح  است  فشاره  دو  سیکل 
سطح  تعداد  نظر  از  ترکیبي  چرخه هاي 
فشار بخار ورودي توربین هاي بخار به تک 
فشاره، دو فشاره و سه فشاره تقسیم بندي 

مي شوند(. 
ترکیبي  سیکل هاي  عمدتاً  کشور،  در 
دو فشاره هستند و تجربه خوبي درایران 
درمورد این تیپ نیروگاه وجوددارد. با بهره 
اطالعات  نیز  و  موجود  ازتجارب  گیري 
بین المللي،  مشاورین  از  شده  کسب 
و  فرایند  طراحي  گروه  حاضر  درحال 
نیروگاه ها  این  است  قادر  فراب  پایپینگ 
مدلهاي  از  ترکیبي  هر  با  را  فشاره(  )دو 
مختلف ازتوربین هاي گاز و بخار طراحي 

کند. 
پروژه بعدي که شرکت فراب در دست 
طراحي و اجرا دارد، پروژه داالهو است. این 
پروژه قبل از شروع پروژه یزد )شیرکوه(، 
قالب  در  تا  شد  قرارداد  مپنا  شرکت  با 
انجام  شیرکوه  پروژه  با  مشابه  همکاري 
توسط  آن  از طراحي هاي  بخشي  و  شود 
مپنا انجام شد و بعد به دالیل مشکالت 
رفع  آستانه  در  شد.  توقف  دچار  مالي 
بازارهاي  به  دسترسي  امکان  و  تحریم ها 

که  گرفت  تصمیم  فراب  شرکت  جهان، 
اقدام  نیروگاه،  ظرفیت  افزایش  کنار  در 
 F به خرید توربین هاي گاز مدرن کالس
راندمان  و  بودن ظرفیت  باال  بدلیل  کند. 
این توربین هاي گاز و باال بودننرخ بازگشت 
پروژه  در  طراحي  تغییر  این  سرمایه، 
داالهو از نظر اقتصادي کاماًل توجیه پذیر 
بود. طرح قدیمي نیروگاه داالهو، همانند 
نیروگاه شیرکوه یزد، شامل دو توربین گاز 
کالس E با ظرفیت نامي هر کدام 162 
مگاوات و یک توربین بخار با ظرفیت 160 
مگاوات )مجموعاً 484 مگاوات(، راندمان 
شرایط  در  ترکیبي  سیکل  این  حرارتي 
است. 49درصد  حدود  پروژه  محیطي 
جدید  طرح  گاز  توربین هاي  درحالیکه 
کالس F با ظرفیت نامي هر کدام 300 
 280 ظرفیت  به  بخار  توربین  و  مگاوات 
895مگاوات(.  )مجموعاً  است  مگاوات 
 58 حدود  نیروگاه  این  حرارتي  راندمان 
درصد خواهد بود که عالوه بر تولید برق با 
ظرفیت تقریبي 2 برابر طرح قبلي، بدلیل 
باال بودن راندمان، مصرف سوخت بسیار 
کاهش خواهد یافت. به منظور درك بهتر، 
 900 ظرفیت  با  نیروگاه   2 درصورتیکه 
مگاوات یکي راندمان 49درصد و دیگري 
راندمان 58درصد داشته باشد، به میزان 
سال  در  سوخت  تن  هزار   200 تقریبي 
باالتر، صرفه جویي  راندمان  با  درنیروگاه 
خواهد شد. در نیروگاه هاي سیکل ترکیبي 
باال،  معموالً  ظرفیت هاي  و  جدید  مدرن 
مي شود.  استفاده  فشاره  سه  سیکلهاي 
بسیار  نظر طراحي  از  نیروگاه ها  نوع  این 
در  و  هستند  فشاره ها  دو  از  تر  پیچیده 
اجرا  نیروگاه ها  نوع  این  کنون  تا  کشور 
نشده اند و هیچ تجربه اي در این خصوص 

وجود ندارد. 
گروه  در  که  اولیه  مطالعات  اساس  بر 
طراحي فرایند انجام شد، نیروگاه سیکل 
 3 سیکلهاي  مبناي  بر  داالهو  ترکیبي 
فشاره در حال طراحي است. براي تامین 
 )Power train( توربین هاي گاز و بخار
این پروژه، با شرکت آنسالدو ایتالیا قرارداد 
داالهو،  پروژه  اتمام  با  است.  مبادله شده 
کشور  در  شرکتي  اولین  فراب  شرکت 
خواهد بود که به دانش طراحي سیکلهاي 

سه فشاره نیز دست پیدا کرده است. 

آشنایي با نحوه طراحي
نيروگاه هاي سيكل ترکيبي 

این  مي شود  مطرح  که  سوالي  اولین 
سیکل  نیروگاه هاي  اساساً  آیا  که  است 
ترکیبي به صورت تیپ هستند یا باید به 
اساس  بر  پروژه اي،  براي هر  شکل خاص 
پاسخ  آن طراحي شوند.  شرایط محیطي 
این است که عملکرد نیروگاه هاي سیکل 
تاثیر  راندمان(،تحت  و  )قدرت  ترکیبي 
است.  متغیر  شدت  به  محیطي  شرایط 
بنابراین ضروریست که براي هر پروژه اي 

انجام  طراحي  و  مطالعه  دقیق  شکل  به 
ورود  بیشتر،  آشنایي  منظور  به  شود. 
اجتناب  عملکردي  مباحث  از  برخي  به 
ناپذیر است. شکل ذیل، شماتیک فرایند 
کلي نیروگاه هاي سیکل ترکیبي را نشان 

مي دهد. 
محیطي  شرایط  براي  گاز  توربین هاي 
اتمسفر،  یعني فشار یک   ISO استاندارد
 60 نسبي  رطوبت  و  درجه   15 دماي 
تیپ  شکل  به  و  مي شوند  طراحي  درجه 
عرضه  مشخص،  تجاري  مدل هاي  با  و 
شرایط  در  آنها  عملکرد  ولي  مي شوند 
ازشرایط  نحراف  ا  در  و  مختلف  محیطي 
بنابراین  است.  متفاوت  بسیار  استاندارد 
براي طراحي یک سیکل ترکیبي ابتدا باید 
در بین مدل هاي موجود در بازار، توربین 
گاز مناسب را بر حسب شرایط محیطي و 

نیازمندیهاي فني پروژه انتخاب کرد. 
بعد از انتخاب توربین گاز، باید عملکردآن 
در شرایط محیطي توسط سازنده ارائه شود 

تا فرایند طراحي سیکل آب و بخار آغاز شود. 
سه سیستم اصلي چرخه بخار، یعني بویلر 
 HRSG- Heat Recovery Steam( بازیاب 
Generator( توربین بخار و کندانسور کاماًل 

بر حسب شرایط محیطي پروژه باید طراحي 
شوند و اگر تیپ سازي انجام شود منجر به 
نیروگاه  راندمان(  و  )توان  عملکرد  کاهش 

خواهد شد. 
است،  در شکل مشخص  که  همانطور 
توربین  خروجي  داغ  گازهاي  انرژي  از 
بازیاب  بویلر  در  بخار  تولید  براي  گاز 
استفاده مي شود. با تغییر شرایط محیطي 
)فشار،دما و رطوبت(،دبي جرمي و دماي 
گازهاي ورودي به HRSG تغییرات قابل 
بنابراین سطح حرارتي  دارند.  مالحظه اي 
اساس شرایط  بر  باید  بازیاب  بویلر  داخل 

بهینه، طراحي شود. 
سیکل،  طراحي  بخش  مهمترین 
فشاره،  )یک  فشار  سطح  تعداد  تعیین 
سپس  و  بودن(  فشاره  سه  و  فشاره  دو 
دبي جرمي  و  فشار  دما،  مقادیر  محاسبه 
است. طراح  بخار  توربین  به  ورودي  بخار 
سیکل باید با بهره گیري از دانش روز دنیا 
محدودیتهاي  و  مزایا  از  کامل  و شناخت 
بهینه  فرایند  تجهیزات سیکل، طي  فني 
شبیه  و  محاسبات  اساس  بر  سازي، 
تعیین  را  اصلي  پارامترهاي  سازي ها، 
بخار دماي  انتخاب  مثال  بعنوان   کند. 

مهم  بسیار   )HP( High Pressure  
افزایش  افزایش دماي بخار موجب  است، 
عین  در  ولي  مي شود  نیروگاه  راندمان 
حال لوله هاي انتقال بخار نیز به متریالي 
با مقاومت باالتر نسبت به دما نیاز دارند و 
همینطور شیرهاي ورودي، نازل و پره هاي 
ردیف اول توربین بخار نیاز به متریال هایي 
با Grade باالتر خواهند داشت. با انتخاب 
سطح فشار باالتر، دبي جرمي بخار تولیدي 
در بویلر بازیاب کاهش مي یابد و در عین 
به  مي یابد.  افزایش  نیروگاه  راندمان  حال 
شکلي که عالوه بر افزایش راندمان، بدلیل 
در  بخار  و  آب  حجمي  دبي  شدن  کم 
لوله ها  و  سیستم ها  سایز  سیکل،  گردش 

انتقال کاهش مي یابد.
کاهش  راندمان  باال  به  فشار  یک  از   
بویلر  درام  فشار  افزایش  با  زیرا  مي یابد 
بازیاب، دماي درام نیز زیاد شده و اختالف 

بر اساس اعالم وزارت نيرو، 
تبديل نيروگاه هاي گازي به 
سيكل تركيبي از اولويتهاي 

وزارت نيرو است و در صورتيكه 
اين مهم محقق شود ظرفيت 

نامي نيروگاه هاي سيكل تركيبي 
به 61 درصد خواهد رسيد. 

بنابراين با توجه به محدود بودن 
منابع تجديد پذير و در دسترس 

بودن گاز طبيعي در ايران، 
نيروگاه هاي سيكل تركيبي 

بهترين گزينه براي توليد برق در 
سال هاي آتي هستند
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دماي بین اواپراتور و گازهاي داغ خروجي 
از توربین گاز کم مي شود، بنابراین جذب 
حرارت کاهش یافته و تولید بخار کاهش 
باعث  که  داشت  خواهد  مالحظه اي  قابل 
تعیین  مي شود.  سیکل  راندمان  کاهش 
فشار اپتیمم، یک فرایند محاسباتي است 
که بر اساس شبیه سازي نرم افزاري انجام 
در  فرایند  این  حاضر  حال  در  مي شود. 
بسیاري  همانند  فراب  مهندسي  معاونت 
توسط  بین المللي  مشاوران  و  طراحان  از 

نرم افزار GT PRO انجام مي شود. 
تعیین دبي جرمي بخار سیکل براي هر 
یک از سطوح فشار توسط دو پارامتر بسیار 
مشخص  بازیاب  بویلر  در  طراحي  مهم 

مي شود:
Pinch Point Temperature -

 Approach Subcooling-
Pinch point، اختالف دماي اواپراتور 
و  است  اواپراتور  از  خروجي  گازهاي  و 
اختالف   Approach Subcooling
دماي بین آب ورودي به درام و دماي آب 

معرف  پارامتر  دو  این  مجموع  است.  درام 
سطح حرارتي است و هر چه این دو پارامتر 
کوچکتر باشند سطح حرارتي بیشتر و در 
نتیجه تولید بخار بیشتر است. مقادیر بهینه 
این دو پارامتر براي هر پروژه اي باید محاسبه 
پارامترها  این  مقادیر  اگر  گردند.  تعیین  و 
خیلي زیاد در نظر گرفته شوند، بویلر بازیاب 
ارزانتر ولي در عین حال تولید بخار و راندمان 
کاهش مي یابد و اگر خیلي کوچک در نظر 
گرفته شوند، با افزایش هزینه قابل مالحظه، 

افزایش راندمان چشمگیر نخواهد بود. 
پارامتر  براي  نیروگاهي،  کاربردهاي  در 
تا 8 درجه،  بین 6  مقادیر  Pinchمعموال 
 ،Approach بهینه هستند. کم کردن عدد
از  آب  خروجي  دماي  افزایش  باعث 
تولید بخار داخل  Economizer شده و 
اواپراتور را افزایش مي دهد ولي با کم کردن 
این عدد تا نزدیک صفر مي تواند باعث ایجاد 
پدیده Steaming داخل اکونومایز شود و در 
برقراري جریان اختالل ایجاد کند. سیستم 
خنک کننده اصلي باید بر اساس شرایط آب 

و هوایي، میزان دسترسي به منابع آب و ...، 
با دقت بسیار باال مطالعه و انتخاب شود. اگر 
بدلیل کمبود منابع آب، از سیستم هوا خنک 
انتخاب  شود،  استفاده   )Air Cooled(
دماي بهینه طراحي و میزان خال کندانسور، 
بسیار مهم است به شکلي که اثر آن به شکل 
مستقیم درتوان خروجي توربین بخار خواهد 

بود. 
عبارت   مخفف  که   ITD  پارامتر 
)Initial Temperature Difference( است، اثر 
بسیار مهمي در سایز سیستم خنک کننده 
اصلي و توان خروجي توربین دارد. تعریف 
این پارامتر، اختالف دماي کندانسور و دماي 

هواي محیط )در شرایط طراحي( است.
 به شکلي که هرچه این پارامتر کوچکتر 
انتخاب شود سایز و نتیجتاً قیمت افزایش 
مي یابد ولي توان خروجي توربین بخار نیز 
باال مي رود. بنابراین انجام مطالعه اقتصادي 
 ITD سود به هزینه به منظور تعیین پارامتر

باید انجام شود.
تابع  که  بخار  تولید  میزان  اساس  بر 

عملکرد توربین گاز و طراحي بویلر بازیاب 
کندانسور،  خال  میزان  همچین  و  است 
از  یکي  مي شود.  طراحي  بخار  توربین 
مسائل بسیار مهم درطراحي توربین بخار 
به  و  است   Exhaust بخش  سایزینگ 
شکل خاص الزم است توسط طراح سیکل 
)و بر اساس اطالعات سازنده( مورد ارزیابي 
افزایش  با  زیرا  گیرد.  قرار  فني-اقتصادي 
سایز بخش خروجي توربین بخار، سازنده 
باید از پره هاي با ارتفاع بیشتر استفاده کند 
که منجر به افزایش قیمت قابل توجهي در 
افزایش سایز  با  پروژه مي شود. همینطور 
خروجي توربین، سیستم خنک کن اصلي 
ولي  قیمت خواهد شد  افزایش  نیز دچار 
در عین حالبا ایجاد خالء بیشتر مي توان، 
با  داد.  افزایش  را  توربین  قدرت خروجي 
هزینه،  به  سود  اقتصادي  ارزیابي  یک 
و  پروژه  اولیه  هزینه هاي  افزایش  بین 
برق،مي  فروش  از  ناشي  درآمد  افزایش 
توان طراحي بهینه براي قسمت خروجي 

توربین بخار را مشخص نمود. 
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Autodesk Inventor کاربرد نرم افزار
در صنایع نفت وگاز

نرم افزار نو ظهور اما بسیار قدرتمند Autodesk Inventor  محصول شرکت آمریکایی  
Autodesk  است. این نرم افزار در زمینه طراحی و ساخت قطعات و ماشین آالت پیچیده 
صنعتی و همچنین شبیه سازی ساختارها و مجموعه هاي بزرگ مونتاژی قابلیت هاي بی 

نظیری دارد. 
پارامتریک، محیط هاي تخصصی  ابزارهای ساده و قوی جهت مدل سازی سه بعدی و 
مونتاژ و طراحی جوش، طراحی تیر و خرپا، کتابخانه عظیم قطعات استاندارد با بیش از یک 
میلیون قطعه استاندارد، محیط شبیه سازی و آنالیز تنش به همراه سیستم هاي شتاب دهنده 

طراحی و محاسبگرهای مکانیکی در کنار هندبوك مکانیکی و بسیاری از ابزارهای دیگر که 
در این نرم افزار گرد هم آمده اند، نشانه هایي از مقبولیت این نرم افزار برای بسیاری از صنایع و 
شرکت هاي تولیدی و تحقیقاتی از جمله صنایع پاالیشگاهی، پتروشیمی و نفت و گاز است. 
و  AutoCAD نرم افزار  توسط  شده  مدل  نقشه هاي  از  نرم افزار  این  پشتیبانی 

Mechanical Desktop و فایل هاي DWG یکی دیگر از عوامل موفقیت این نرم افزار 
است. ایجاد نمونه هاي فیزیکی از مدل و مجموعه هاي مونتاژی، زمان بر، پر هزینه و همراه 
مشکالت زیاد است، با ایجاد مدل هاي سه بعدی و مونتاژ آن ها با این نرم افزار و نورپردازی 
قوی از محیط مونتاژ طراحان را قادر خواهد کرد تا یک نمونه کامال مجازی از طرح خود را 

پیاده سازی کنند و قبل از عملیاتی نمودن آن را مورد آزمون قرار دهند. 

Autodesk Inventor مدرس نرم افزار

اكبر بشارتی
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 در ادامه به طور خالصه به معرفی محیط هاي این نرم افزار مي پردازیم: 
: )Part Modeling( 1- محيط مدل سازی

 این محیط برای مدلینگ قطعات که اولین گام در کار طراحی مکانیک به شمار 
مي رود، است. دستورات این محیط بسیار کامل و در عین حال ساده است. به جرات 
در  را  مدلینگ  محیط  کامل ترین  نرم افزار  این  مدل سازی  محیط  که  گفت  مي توان 
مقایسه با دیگر نرم افزارهای این رشته دارد. کارهای پیچیده اي مانند تعریف صفحات 
کاری خاص، پارامتریک کردن ابعاد و هندسه با معادالت ریاضی، استفاده از گیره هاي 

ویرایشی و بروز رسانی نمایه ها به سادگی قابل اجرا است. 

 

 :)Assembly( 2- محيط مونتاژ
با دستورات کاربردی  را  براحتی قطعات مدل شده  این محیط کاربر مي تواند  در 
خاص این نرم افزار مونتاژ کند و یا با کمک گرفتن از هندسه قطعات موجود در محیط 
مونتاژ، شروع به طراحی قطعات در محیط مونتاژ کند. در این محیط بخش هاي متنوع 

دیگری وجود دارند از جمله آن ها مي توان موارد ذیل را نام برد: 

 
 

 :  )Welding( بخش طراحی جوش
بخش جوش کاری این نرم افزار بسیار قوی و پر کاربرد در صنعت است. چرا که 

عالوه بر مدل سازی انواع جوش در این محیط امکان نقشه کشی و ایجاد سیمبل ها 
 ANSI ASME، DIN   و  نظیر  استانداردهای جوش  از  برگرفته  که  خاص جوش 
است نیز وجود دارد. محاسبه حجم و وزن جوش که از جنس هاي مختلف الکترود در 
محیط مونتاژ ایجاد شده اند پیش بینی درستی از هزینه ها و زمان انجام پروژه را برای 
طراح مهیا مي کند این قابلیت منحصر بفرد در دیگر نرم افزارهای مشابه وجود ندارد. 

 Welding( عالوه بر این موارد جهت اطمینان از دوام جوش محاسبه گر جوش
Calculator( محاسبات انواع هندسه جوش و با ارائه ضریب اطمینان آن ها عملیات 
جوش کاری را قبل از انجام آن شبیه سازی و صحه گذاری مي کند. امروزه بزرگترین 
شرکت هاي توربین سازی دنیا برای مدل سازی توربین ها و پر کردن فضاهای خالی 
استفاده  نرم افزار  این  کاری  جوش  محیط  از  جوش  محاسبات  انجام  و  قطعات  بین 

مي کنند.

 : )Piping( بخش طراحی تاسيسات
لوله کشی و تاسیسات استفاده مي شود و کاربرد  این محیط در طراحی سیستم 
کتابخانه  در  دید.   … و  پتروشیمی   ، گاز  نفت،  صنایع  در  وضوح  به  مي توان  آنرا 
 Valves Flanges- بزرگ قطعات استاندارد این نرم افزار مي توان قطعاتی از قبیل
 Gaskets- Reducers Fittings -Adapters Branches -Bushings -
 Caps –Connectors – Couplings – Crosses – Elbows – Nipples
Plugs - Reducers -Return BendsTees – Adapters –  را انتخاب و آنها 
را در بین مسیر قرار داد. با وجود این قطعات استاندارد طراحی مسیرها و لوله کشی ها 
و  شده  دیده  پروژه  عملیات  شروع  از  قبل  اشکاالت  و  تداخل ها  انواع  شده،  ساده 

صرفه جویي زیادی در زمان بوجود مي آید.
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:Frame Generator بخش طراحی تير و ستون و تحليل
آن  در  که  است  نرم افزار  این  جذاب  طراحی  محیط هاي  از  یکی  نیز  محیط  این   
مي توان انواع سازه هاي خرپایی نظیر دکل هاي مخابراتی و برق یا سازه هاي پاالیشگاهی 
شکل  به  را  سازه  کافیست  کاربر  قسمت  این  در  نمود.  سازه اي  تحلیل  و  طراحی  را 
شماتیک با استفاده از پروفیل هاي دو بعدی یا سه بعدی کشیده و سپس در مسیرهای 
انواع فریم هاي استاندارد نظیر نبشی، ناودانی، تیر آهن، سه پری، قوطی  کشیده شده 
و غیره را از کتابخانه قطعات استاندارد نرم افزار انتخاب نمایید تا به شکل خودکار در 
مسیرهای کشیده شده قرار گیرند و سپس با استفاده از دستورات مخصوص این محیط 
محل تقاطع فریم ها را ویرایش کند. با استفاده از قابلیت آنالیز نیرو، که در این محیط 
زیادی  تا حد  نظر مي رسد  به  و  نمود  تحلیل  را  ایجاد شده  دارد مي توان سازه  وجود 

مي توان از این قسمت نرم افزار به جای نرم افزارهایی مانند SAP استفاده نمود.
 

: )Design Accelerator( بخش طراحی اجزای مكانيك
  شاید یکی از بارزترین مشخصه هایي که بتوان نرم افزار Autodesk Inventor  را 
بعنوان برترین نرم افزار مهندسی مکانیک بر شمرد محیط طراحی مهندسی خاصی است 
که جهت طراحی و صحه گذاری قطعات ماشین است. از جمله این طراحی ها، طراحی 
و تحلیل شفت ها، اتصاالت ) پین ها و پیچ و مهره ها، خارها(، سیستم هاي انتقال قدرت، 
انواع فنرها،  چرخ دنده ها و بیش از 300 مدل یاتاقان که هر یک در اندازه هاي متفاوتی 

وجود دارد را مي توان نام برد.

 

: )Drawing( 3- محيط نقشه كشی 
 در این محیط پس از اتمام مراحل طراحی و مونتاژ قطعات، نقشه هاي دوبعدی و 
نماهای برش خورده و انفجاری و نقشه هاي ساختی تهیه مي شود. نمایش تلرانس هاي 
این  توانایی هاي  بر  نقشه کشی  مختلف  و سیمبل هاي  بندی  الیه  ابعادی،  و  هندسی 
باعث  شده  ایجاد  نماهای  از   DWGخروجی گرفتن  همچنین  است.  افزوده  محیط 
خاصیت  این  کرد.  باز   Auto cad نرم افزار  با  کجا  هر  در  را  نماها  این  که  مي شود 
بویژه برای شرکت هایی که طرف حساب کار آنها با نرم افزار Autocad کار میکنند یا 

دستگاه های ماشینکاری که با فرمت dwg سازگاری دارد.

 

 : )Presentation( 4- محيط ارائه
این محیط جهت متحرك سازی نماهای انفجاری و قطعات مونتاژ شده کاربرد دارد. 
ایجاد فایل هاي انیمیشن که توانایی خواندن آن ها در هر برنامه مدیا پلیر وجود دارد 
و نشان دادن عملیات مونتاژ قطعات با تنظیم دوربین ها و بزرگ نمای هاي خاص باعث 
شده است که مونتاژ ساختارهای بزرگ مکانیکی برای کارشناسان به سهولت قابل روئت 

شود و از اشتباهات احتمالی روند مونتاژ پیش گیری شود.
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فرهنگوزندگی

ضيافت رمضان
 با طعم سينما

آوازهای عاشقانه یک قوم 
در گلوی کاشی ها

گذر اردیبهشت؛ قدم زدن
 با گام های غربی در کوچه های مشرق

دوئل در آینه با صدای رضا یزدانی

هویت ایرانی، از دوران باستان 
تا پایان پهلوی

دموکراسی کربنی
نفت و آزادی 

نخل طال پس از 17 سال دوباره به ایران آمد

غوغای فروشنده

شعر در هياهوی مدعيان گم شده است

زندگي كردن
 در جهان كلمات 



فرهنگ و زندگي5656

شهاب حسینی و اصغر فرهادی بهترین 
بازیگر و بهترین فیلمنامه نویس جشنواره 
از  پس  شدند.  کن  فیلم  نهم  و  شصت 
در  کیارستمی  عباس  طالی  نخل  خاطره  
در  بعد  سال   17 و  این بار  کن،  جشنواره 
بخش اصلی این فستیوال معتبر جهانی و در 
شصت ونهمین دوره آن، فیلم »فروشنده« به 
نمایش درآمد و افتخارهای بزرگی را برای 

سینمای ایران کسب کرد. 
بازي تحسین برانگیز شهاب حسیني در 
اصغر  ساخته  تازه ترین  »فروشنده«  فیلم 
بازیگري جشنواره  بهترین  فرهادي، جایزه 
کن 2016 را براي او به ارمغان آورد. شهاب 
حسیني براي سومین همکاري اش با اصغر 
عنوان  به  را  خود  نام  توانست  فرهادي 
نخستین بازیگر ایراني که شایسته دریافت 

نشان نخل طالي کن است، ثبت کند. او به 
هنگام دریافت جایزه اش گفت: »»خدا را به 
خاطر این شبي که در زندگي به من هدیه 
کرد، سپاس مي گویم. مطمئنم که روح پدرم 
از بهشت این صحنه را نگاه مي کند،  االن 
امیدوارم که شاد باشد.« او این جایزه را به 
مردم سرزمین ایران تقدیم کرد. حسیني در 
نشست خبري که بعد از مراسم برگزار شد، 
به کشور  از هفت جایزه  گفت: »دو جایزه 
بسیار  موضوع  همین  و  گرفت  تعلق  من 

خارق العاده است.«
 دومین شگفتي براي سینماي ایران با 
خواندن نام بهترین فیلمنامه رقم خورد و 
فرهادي براي نگاشتن فیلمنامه »فروشنده«، 
جایزه را از آن خود کرد. فرهادي به هنگام 
دریافت  »انتظار  گفت:  جایزه اش  دریافت 
من  فیلم هاي  نداشتم.  را  جایزه  دومین 
خوشحال کننده نیستند، اما خوشحالم که 
با جایزه هایم مردم را خوشحال مي کنم.« 

او نیز در نشست خبري گفت: »این جایزه 
را به عنوان اداي احترامي به سینماي ایران، 

دریافت کرده ام.«
فضای فرهنگی کشور در روزهای اخیر 
تحت تاثیر جایزه های سینماگران ایرانی در 
جشنواره کن بود و این رویداد فضای گرمی 
را در جامعه به وجود آورد. پنج شنبه شب 
گذشته عوامل تولید فیلم »فروشنده« که 
جایزه بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگری 
امام  ایران آوردند در فرودگاه  به  با خود  را 
خمینی )ره( مورد استقبال قابل توجه مردم 
حضور  اگرچه  گرفتند.  قرار  خبرنگاران  و 
سینماگران در بین جمعیت مشتاق کوتاه 
فرهادی، حسینی  زمان  همین  در  اما  بود 
به  نسبت  خود  خوشحالی  علیدوستی  و 
واکنش های مردم به جایزه کن را ابراز کردند.

جمع  در  حضور  با  فرهادی  اصغر 
این  که  متشکرم  خیلی  گفت:  خبرنگاران 
کردید.  استقبال  ما  از  و  آمدید  را  دور  راه 

من به تمامی سواالت شما در روز دوشنبه 
و در نشستی خبری پاسخ می دهم و اجازه 
ازدحام  و  حاکم  شرایط  دلیل  به  بدهید 
جمعیت در فرصت بهتری پاسخگوی همه 
مسایلی  درباره  وی  باشم.  شما  سواالت 
که درباره حضور در جشنواره کن و بردن 
جایزه در چنین جشنواره هایی مطرح شده 
است، در جمالتی کوتاه مطرح کرد: این جو 
برای من تمام مي شود و به چنین شرایطی 
گفت:  نیز  حسینی  شهاب  کرده ام.  عادت 
رویدادی  چنین  در  ایران  سینمای  جای 
خالی بود و باید چنین اتفاقی می افتاد. به 
هر حال تمام تالشمان را کردیم که کننده 
شایسته ای برای سینمای ایران باشیم و خدا 
را شکر که این اتفاق افتاد. وی افزود: من 
به شادی مردم خوشحالم. البته شادی فقط 
این نیست که دائما فیلم خنده دار بسازیم. 
همین که بتوانیم با موفقیت هایمان شادی 
را برای مردم به ارمغان بیاوریم اتفاق مثبتی 

نخل طال پس از 17 سال دوباره به ایران آمد

غوغای فروشنده
فرناز سليمی
روزنامه نگار
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است و خدا را شکر می کنم که وظیفه ام را 
انجام دادم. حسینی در پاسخ به این که آیا در 
جشنواره کن پیشنهاد بازی در اثری جدید 
را داشته است، گفت: هر چه خدا بخواهد 
همان مي شود. ولی تا به امروز پیشنهادی 
بیشتر  که  گفت  همچنین  او  است.  نشده 
فعالیتش  ایران  سینمای  در  دارد  دوست 
جایزه  این  دریافت  از  »بعد  بدهد:  ادامه  را 
فعالیت  به  ایران  در  می خواهد  دلم  بیشتر 
نیز  ترانه علیدوستی  ادامه دهم.«  بازیگری 
در میان ازدحام شدید استقبال کنندگان با 
تشکر از مردم گفت: حدس می زدم مردم از 
عوامل فیلم »فروشنده« استقبال کنند اما 
نمی دانستم استقبال تا این اندازه زیاد باشد. 
بود.  خوشحال کننده  خیلی  استقبال  این 
امیدوارم کنندگان شایسته ای برای سینمای 
ایران باشیم. او همچنین گفت: تا جایی که 
فرصت داشتم پیگیر بازتاب خبری کن در 

ایران و رسانه های ایران بودم.

حاشيه ها
اختتامیه  از  که  هفته ای  یک  در حدود 
به  فرهادی  اصغر  می گذرد،  کن  جشنواره 
و  تحسین ها  همه  سیبل  همزمان  صورت 
انتقادهای سینمایی بوده است. از یک سو با 
برخوردهای تند برخی مخالفانش مواجه شده 
که دریافت جایزه معتبر کن را برای سینمای 
از سوی دیگر  و  ارزش می دانند  ایران ضد 
موج فراگیری از مردم و منتقدان که شادمان 
از دریافت جوایز هستند و استعداد فرهادی را 
در فیلمسازی تحسین و تمجید می کنند.در 
این یک هفته رسانه های تخصصی سینما و 
هنر و حتی رسانه های غیرسینمایی از جمله 
روزنامه های سیاسی،  اقتصادی، ورزشی و... در 
بزرگداشت فرهادی مطالب بسیاری نوشتند. 
اما چند روزنامه سیاسی نیز یادداشت های 

تند و تیزی در ضدیت با شیوه فیلمسازی 
فرهادی نوشتند و او را متهم به سیاه نمایی 
کردند.اما مهم تر از همه اینها تعداد مطالب 
منتشر شده در صفحات شبکه های اجتماعی 
بود که همچنان ادامه دارد. نکته جالب توجه 
آن بود که در شبکه اجتماعی توییتر هشتگ 
از  پس  و  شکست  رکورد  حسینی  شهاب 
هشتگ جشنواره کن، به عنوان پربسامدترین 
هشتگ شب جشنواره کن در سطح دنیا، 
رکورد تازه ای ثبت کرد. در کسری از ثانیه 
پس از اتمام جشنواره کن و درخشیدن نام 
بسیاری  جشنواره  این  در  حسینی  شهاب 
از کاربران هشتگ شهاب_حسینی را مملو 
این  به نحوی که  پیام های خود کردند،  از 

هشتگ در توئیتر ترند )پربازدیدترین( شد.

طنزهای ایرانی بعد از نخل طالی کن
بعد اعالم نتایج و دریافت نخل طال توسط 
از  برخی  فرهادی  اصغر  و  شهاب حسینی 
کاربران با سرعت نور پیام هاي طنز خود را 
منتشرکردند. در ادامه برخی از این طنزها 

را مي خوانید:
»چرا اونجا که شهاب حسینی برنده شد 
و ترانه اشکاشو پاك میکرد محسن چاوشی 

نخوند؟ «
»با دوتا فیلم عاشق یه بازیگر میشین؟ بابا 
ما شهاب حسینی رو از اکسیژن دنبال کردیم. 

آب و دونه اش دادیم به اینجا رسوندیمش«
»من تنها جایزه اي که تو زندگیم بردم، 
همین نخل طالیی بود که شهاب حسینی به 

همه ایرانیا تقدیم کرد!«
»جاي چاووشي تو جشنواره کن خالي 
بود، باید یه ناله طالیي هم به اون میدادن!«

»میگن مامان ترانه علیدوستی یه کادو 
گرفته داده به هیأت داوران کن، سر صف 

دادند به ترانه«

فصل اکران یکی از عواملی است که روی فروش یک فیلم تاثیر مستقیم 
دارد. با توجه به نزدیک شدن به ماه مبارك رمضان، قرار است تعدادی فیلم های 
سینمایی جدید در این زمان اکران شوند. در سال های گذشته طرحی به نام 
اجرا  کشور  سینمایی  مسووالن  از سوی  اذان«  تا  »اذان  یا  تا سحر«  »افطار 
با استقبال مخاطبان روبه رو شد،  با وجود بی نظمی هایی که داشت  شد که 
هرچند مخالفانی را نیز با خود همراه داشت. طرح اکران ماه رمضان با نمایش 
فیلم هایی که روی پرده هستند به صورت نیم بها و در ساعات پایانی شب ادامه 
پیدا می کند.این طرح امسال با فروش فیلم هایی که نوروز 95 روی پرده رفتند 

و از آنها استقبال خوبی شد رنگ و بوی تازه ای به خود می گیرد.
رمضان  مبارك  ماه  ویژه  اجرای طرح  از  نمایش  سخنگوی شورای صنفی 
از تاریخ 16 خردادماه خبر داد.غالمرضا فرجی در گفت وگو با »ایسنا« درباره 
مصوبات این شورا در جلسه 10 خرداد ماه توضیح داد: به موجب طرح ویژه 
ماه مبارك رمضان، پردیس های سینمایی مي توانند فیلم هایی را که سال 95 
اکران شده اند و 10 هفته نوبت نمایش شان به پایان رسیده، با اخذ حواله خارج 
از سانس موظف، در طرح ویژه این ماه اکران کنند.او در پاسخ به این پرسش 
که اکران بامدادی فیلم ها در ماه رمضان تا چه ساعتی ادامه خواهد داشت، 

گفت: سینماها مي توانند تا ساعت سه بامداد دایر باشند.
قبل  تا  سینماها  کلیه  در  رمضان  ماه  در  بلیت  قیمت  کرد:  اضافه  فرجی 
از افطار نیم بها است و بعد از افطار، قیمت بلیت کامل خواهد بود.سخنگوی 
از  افزود:  و  داد  تازه خبر  فیلم  اکران سه  از  نمایش همچنین  شورای صنفی 
اریکه  گروه  در  نمی کنیم«  »عادت  فیلم های  ماه  خرداد   12 چهارشنبه  روز 
ماندانا  گروه  در  نقلی«  »ننه  و  زندگی  گروه  در  غبار«  در  »ایستاده  ایرانیان، 
اکران می شوند.به گفته او، قرارداد اکران فیلم »آبنبات چوبی« هم ثبت شد و 
این فیلم بعد از »دراکوال« در گروه کورش به نمایش در می آید. در ادامه به 

فیلم هایی می پردازیم که در اکران »اذان تا اذان« روی پرده می روند.

عادت نمی کنيم
فیلم سینمایی »عادت نمی کنیم« دومین 
سودای  بخش  در  ابراهیمیان  ابراهیم  ساخته 
سیمرغ سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر 
حضور داشت. هدیه تهرانی و محمدرضا فروتن 
»عادت  فیلم  در  احمدرضا  و  سیما  نقش  در 
فیلم  این  داستان  می کنند.  بازی  نمی کنیم« 
درباره احمدرضا مقدم، استاد برجسته دانشگاه 
همسرش،  مهتاب  شک  واسطه  به  که  است 
مسیر تازه ای پیش روی خود می یابد، این شک 

در بستر خانواده ریشه می دواند و به آرامی همه داشته های احمدرضا را تحت 
الشعاع قرار می دهد. سرمایه گذاری این فیلم برعهده شرکت روشن مهر بوده است. 
»عادت نمی کنیم« مضمونی اجتماعی و شهری دارد و درباره به وجود آمدن تنش 

برنامه ویژه سينماها برای ماه رمضان اعالم شد

ضيافت رمضان
 با طعم سينما
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میان دو خانواده از دو طبقه مختلف اجتماعی است. »ارسال آگهی تسلیت برای 
روزنامه«، ساخته قبلی ابراهیم ابراهیمیان در بخش نگاه نو سی و دومین جشنواره 
فیلم فجر حضور داشت. به گفته ابراهیم ابراهیمیان، »عادت نمی کنیم« بسیار متفاوت 
از »ارسال آگهی تسلیت برای روزنامه« است و کامال مطابق با سلیقه مخاطب ساخته 
شده و رویکردی مردمی دارد. پیش از این قرار بود نیکی کریمی به جای هدیه تهرانی 
در فیلم »عادت نمی کنیم« بازی کند. او حتي در جلسات دورخواني فیلمنامه نیز 

شرکت کرده بود اما در نهایت از این پروژه جدا شد. محمدرضا فروتن درباره فیلم 
»عادت نمی کنیم« گفت: »این فیلم روابط آدم ها و عکس العمل کاراکترها 

ارتباط  اینکه  نشان می دهد، ضمن  را  اتفاقاتی که می افتد  مقابل  در 
موضوع فیلمنامه با رشته تحصیلی ام )روانشناسی( برایم جذاب بود 
و جذابیت آن هم شاید از این جهت بود که فکر می کنم آدم ها کمتر 
اشکاالت و ایرادهای خود را می خواهند بدانند و وقتی مشکلی پیش 
می آید آن را گردن دیگری می اندازند و سهم خود را در اتفاقاتی که 

به وجود می آید، کمتر می بینند.«

ایستاده در غبار
اولین  غبار«  در  »ایستاده  سینمایی  فیلم 
بخش  دو  در  مهدویان  محمدحسین  ساخته 
چهارمین  و  سی  اول  نگاه  و  سیمرغ  سودای 
»ایستاده  داشت.  حضور  فجر  فیلم  جشنواره 
متوسلیان،  احمد  حاج  زندگی  غبار«  در 
رسول اهلل  محمد  لشکر  جاویداالثر  فرمانده 
در  تا سال های حضور  کودکی  دوران  از  )ص( 
روایت  را  شدنش  مفقود  و  جنگ  جبهه های 
و  هنری  سازمان  محصول  فیلم  این  می کند. 
از شهیدان که  از صدای بسیاری  اوج است. در »ایستاده در غبار«  رسانه ای 
از زمان جنگ به جا مانده استفاده شده است. محمدحسین مهدویان ساخت 
در  را  زمستان  روزهاي  آخرین  و  ثنا  زخم،  الي  استخوان  مستند  فیلم هاي 
کارنامه خود دارد.نحوه روایت این فیلم با همه فیلم های حاضر در جشنواره 
با  که  کردند  تجربه  را  متفاوتی  روایت  فیلم  این  در  تماشاگران  داشت.  فرق 
همه الگوهای مرسوم روایت در سینمای ایران متفاوت بود. این فیلم سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم جشنواره سی وچهارم فیلم فجر را به دست آورد. هادی 
گفت:  نقش  این  ایفای  درباره  متوسلیان  احمد  حاج  نقش  بازیگر  حجازی فر 
»این پیشنهاد برایم خیلی غیر منتظره  بود چون فکر می کردم هیچ شباهتی 
و  نگاه ها  به دلیل  گفتند  اما  داشتم.  تردید  خیلی  و  ندارم  متوسلیان  آقای  با 
اما  آمدم  تردید  با  هرچند  کرده اند.  انتخاب  نقش  این  برای  مرا  ژست هایم 
داشته  تمام وجودم حضور  با  بازی کنم، سعی کردم  را  نقش  قرار شد  وقتی 

باشم و خوشبختانه جواب داد.«

ننه نقلی
فیلم »ننه نقلی« به کارگردانی پرویز صبری، 
از  است که پیش  فیلمی در گروه سنی کودك 
این در جشنواره فیلم کودك و نوجوان اصفهان 
در سال 90  فیلم  است.این  آمده  در  نمایش  به 
ساخته شده است و بازیگران آن رابعه اسکویی، 
یکتا  اسداهلل  و  عظیمی  رضا  اسعدی،  احمدرضا 

هستند.

این قصه عاشقی »ماه و ماهی« است؛ آلبومی عاشقانه به روایت 
حجت اشرف زاده، از آن آلبوم هاي خوب و ساده و آرام که بی دغدغه 
آنکه حرف هنرمند را نفهمی، مي توانی بنشینی و با خیال راحت، یک 
روز عصر به آن گوش بدهی و خستگی کار و استرس هاي روزانه را 

به در کنی. 
زاده  اشرف  حجت  رسمی  آلبوم  دومین  ماهی«  و  »ماه  آلبوم 
از  است که توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شده است. 
شجریان،  محمدرضا  نوربخش،  حمیدرضا  شاگرد  که  هنرمند  این 
محمدرضا لطفی، محسن نفر و پرویز مشکاتیان بوده، پیشتر آلبوم 

»شرح پریشانی« منتشر شده است.
»ماه و ماهی« 9 قطعه دارد که دو نسخه از قطعه »ماه و ماهی« و 
نسخه بی کالم آهنگ »عشق آمد« در بین آنها هستند. ترانه هاي این 
آلبوم را علیرضا بدیع سروده، آهنگ هاي آن ساخته امیر بیت، حجت 
اشرف زاده و آرش بیات هستند، تنظیم قطعات را آرش و امیر بیات 
انجام داده اند و مهرداد عالمی و میثم مروستی با ویولنسل و ویوال در 

آن به نوازندگی پرداخته اند. 
سنتی  موسیقی  از  تلفیقی  آلبومی  مي توان  را  ماهی«  و  »ماه 
کنار  در  زاده  اشرف  ایرانی حجت  سنتی  آواز  دانست؛  کالسیک  و 
سازبندی و هارمونی هاي کالسیک، »ماه و ماهی« را به آلبومی تبدیل 
کرده که حتی برای کسانی که به موسیقی سنتی چندان عالقه اي 
ندارند، شنیدنی است. البته صدای دف در آهنگ »دلتنگ« و »ماه 
و ماهی 2« فضای موسیقی را ایرانی تر مي کند. در آلبوم دوم این 
هنرمند نیشابوری، آهنگی به نام »کوچه باغ هاي نیشابور« هست که 
یادآور کتاب شعر محمدرضا شفیعی کدکنی است. کاور آلبوم هم با 

طرحی از ماهی و حوض کاشی طراحی شده است.

آوازهای عاشقانه يک قوم در گلوی كاشی ها

 تو ماهی و من
 ماهِی این برکه کاشی

گذر اردیبهشت؛ قدم زدن با گام های 
غربی در کوچه های مشرق

است.  »دال«  گروه  رسمی  آلبوم  اولین  اردیبهشت«  »گذر 
فضای کلی این آلبوم به موسیقی تلفیقی نزدیک است.

از پیانو شوپن در آهنگ بی کالم »شکوفه هاي زیتون« تا گام 
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»خدای کشتار« نوشته ی یاسمینا رضا است که این روزها در 
سالن تئاتر مستقل تهران به کارگردانی علی سرابی روی صحنه 
است. در این نمایش مارال بنی آدم، ستاره پسیانی، علی سرابی 
و نوید محمدزاده بازی می کنند و تهیه کننده ی آن نورالدین 
حیدری ماهر و طراحی صحنه و لباس هم بر عهده ی آتوسا 
قلمفرسایی است. داستان این نمایش درباره ی دو زوج است که 
فرزندان آن ها در مدرسه دچار درگیری می شوند، به همین دلیل 
پدر و مادر یکی از بچه ها به خانه ی دیگری می روند تا مشکالت 
میان فرزندان شان را حل کنند، اما خود آن ها با یکدیگر دچار 

دعوا و درگیری می شوند.

سوراخ
نمایش »سوراخ« به کارگردانی جابر رمضانی مدتی است که 
در تئاتر مستقل تهران اجرا مي شود و »هانس اکنتن شانو« که 
برای داوری در جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهی به تهران 
سفر کرده بود به تماشای این نمایش نشست و یادداشتی را هم 
درباره ی آن نوشته است. در یادداشت هانس شانو آمده است: 
» »سوراخ« با کارگردانی بسیار خوب جابر رمضانی، نمایشی 
است به غایت قدرتمند و جذاب، درباره ی اینکه چگونه ترس 
از تروریسم مي تواند توان قضاوت عادالنه را از افراد بگیرد؛ اینکه 
تابوهای جنسی در نهایت چگونه راهشان را به خشونت باز 

می کنند و اینکه چگونه بدترین دشمنان هم حتی اگر برای لحظه ای کوتاه در موقعیتی متفاوت قرار 
بگیرند، ممکن است بارقه هایی از انسانیت در وجودشان دیده شود.« »سوراخ« یک نمایشنامه تک 
پرده ای است و اتفاقات این نمایش در راهرو یک هتل در زمان حال می گذرد و درطول 90 
دقیقه مخاطب درجریان اتفاقات این نمایش بدون تغییرصحنه و زمان نمایش قرار می گیرد. 
آتیال پسیانی، هوتن شکیبا، داریوش موفق، وحید آقاپور، هانی عبدالمجید و روح اله حقگوی 

لسان در این نمایش به ایفای نقش می پردازند.

دکلره
»دکلره« به کارگردانی مهدی کوشکی و صحرا فتحی مدتی 
قبل در کانادا اجرا شد و حاال قرار است از 16 خردادماه در »تئاتر 

مستقل تهران« هم به صحنه رود.
 مهدی کوشکی با اشاره به استقبال خوبی که از اجرای 
»دکلره« در کانادا شد،  گفت: در این اجرای خارجی که بیشتر 
تماشاگران ایرانی بودند، بازخورد خیلی خوبی گرفتیم و در تئاتر 
مستقل تهران هم امیدوارم همین اتفاق بیفتد. او با اشاره به 
اینکه مهناز افشار و سحر دولتشاهی از ابتدا گفته بودند که به 
دلیل قراردادی که دارند ممکن است در تمام اجراها امکان 

حضور نداشته باشند، اضافه کرد: در حال حاضر بازیگران اصلی نمایش که اجرا را با آن ها آغاز 
می کنیم، نوید محمدزاده،  صحرا فتحی، لیلی رشیدی و ستاره پسیانی هستند.

 »دکلره« که مضمونی اجتماعی دارد از 16 خرداد ماه و ساعت 21:15 در تئاتر مستقل تهران 
به صحنه مي رود و پیش فروش اینترنتی هفته ی اول آن از ساعت 12 هشتم خرداد از طریق سایت 

تیکت )Tik8( آغاز شده است.

»دوئل در آینه« دهمین آلبوم رضا یزانی است. این آلبوم در حال 
و  راك  موسیقی  بین  جایی  دارد.  قرار  یزدانی  پیشین  آثار  هوای  و 
نوع  همواره  یزدانی  رضا  آثار  در  ها.  همه سبک  از  عصاره اي  با  پاپ 
اصلی سبک  نشانگر  و  کرده  توجه  موسیقی جلب  از  بیشتر  خواندن 
خاص او است. در این آلبوم هم او سبک خوانندگی خود را حفظ کرده 
پایگان«، »میالد عدل«، »بهنام  نژاد«، »بهروز  است. »محمد خرمی 
مهرپویا«  »امیر  و  میرزایی«  »عمران  زمانیان«،  »آرش  شهرکی«، 
تنظیم کنندگان این آلبوم هستند. اشعار قطعات را چندین ترانه سرا 
نیشابوری« و  ایوبی«، »حسن علیشیری«، »پدیده  از جمله »مهدی 

»مریم شجاعی« سروده اند.

خدای کشتاردوئل در آینه با صدای رضا یزدانی

مینور هارمونیک و فضای شرقی در »هفت شهر«، از نوای ویولنسل 
تا ناله دودوك، همه در این آلبوم به گوش مي رسند. موسیقی خود 
را پایبند سبکی خاص نمي داند و آزادانه به هر سو که مي خواهد 
مي رود و مخاطب را گاه در شادی اردیبهشت، گاه در غم انتظار 
لحظه ها و گاه در رقص آواز خود مي کشاند. اعضای گروه »دال«، 
آهنگساز  پیانیست،  »شایان شکرآبی«  خواننده،  هدایتی«  »امین 
و همخوان، »غزل مهدوی« شاعر و ترانه سرا، »میالد سعدی« و 
»یزدان بهمنی« نوازنده سازهای کوبه ای، هستند. در این آلبوم 
»ساالر غفار بجویی«، »داریوش آذر«، »مهدی کالنتری«، »آرش 
کامور«، »آرش آذر«، »مهرداد عالمی« و »آرین کشیشی« نیز در 

نقش نوازنده همکاری داشته اند.
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هویت ملّی و قومی، مانند دیگر پدیدارهای اجتماعی، مقوله ای تاریخی است که در سیر حوادث و مشی وقایع تاریخی پدیدار مي شود، رشد می کند، دگرگون 
مي شود و معانی گوناگون و متفاوت پیدا می کند.

هویت ملّی و قومی از تصور تمایز و رویارویی میان »ما« یا »خودی ها« در برابر »دیگران« یا »بیگانگان« نشئت می گیرد. این احساس دوگانگی میان »ما و 
دیگران« اگر در حد اعتدال و معقول باشد مي تواند همچون نیرویی برای هم یاری و اعتالی فرهنگی ظاهر شود و اگر به قلمرو تعصبات 
و دشمنی ها و کینه توزی های ملّی و قومی و نژادی درآید یا به بهانه ی چالش با تعصبات ملّی و قومی، به نفی و انکار و تمسخر میراث 

فرهنگی خویش بنشین، نیرویی ویرانگر خواهد شد، زاینده ی دشمنی و ستیزه جویی.
کتاب »هویت ایرانی، از دوران باستان تا پایان پهلوی« که به قلم احمد اشرف نگاشته شده و حمید احمدی آن را به فارسی ترجمه 
کرده است، پس از بررسی فشرده ی دیدگاه های مربوط به هویت قومی و ملّی، که بازسازی هویت ایرانی را در دوران ما شکل داده و 
به تصویر کشیده اند، تحول تاریخی هویت ایرانی در دوران پیش از اسالم، سده های میانه ی اسالمی تا دوران صفویه به اضافه پیدایش 
هویت »شیعی ایرانی« در دوره ی صفوی را بررسی مي کند و در نهایت به سراغ پیدایش تطور و هویت ملّی ایرانی در قرن های نوزدهم 

و بیستم میالدی مي رود.
این کتاب که چاپ دوم آن تازه از سوی نشر نی به بازارکتاب عرضه شده، 18 هزار تومان قیمت دارد و عالقه مندان به مطالعه 

در حوزه تاریخ اجتماعی ایران مي توانند این کتاب را عالوه بر کتابفروشی ها به شکل آنالین از وبگاه نشر نی خریداری کنند.

چه ارتباطي بين دموكراسي و سوخت فسيلي وجود دارد؟ سوخت فسيلي هم دموكراسي مدرن را ممكن مي سازد و هم محدوديت هايي براي آن ايجاد مي كند. براي 
درك اين محدوديت ها بايد با آنچه ظهور گونة مشخصي از سياست دموكراتيك را ممكن مي سازد، آشنا شويم. چيزي كه نام آن را دموكراسي كربني مي گذاريم. در پي حملة 
آمريكا به عراق در سال 2003 در مورد يكي از اين محدوديت ها بحث هاي زيادي شد. اغلب گفته مي شود كه يكي از ويژگي هاي برجستة خاورميانه فقدان دموكراسي است 

و از نظر بسياري از كساني كه دربارة اين منطقه مهم و حياتي مي نويسند، نفت عامل اين فقدان است. كشورهايي كه بخش عمده اي از درآمدشان 
از صادرات نفت به دست مي آيد، كمتر به دموكراسي گرايش دارند. موج خيزش هايي كه جهان عرب را در سال 2011 درنورديد حكايت از رابطة 
مستقيم بين درآمدهاي باالي نفتي و مشكل مطالبات فزايندة مردم براي برخورداري از زندگي دموكراتيك و برابرتر داشت. در مجموع هر چقدر 
كه كشوري نفت كمتري توليد مي كرد و توليد آن نيز سريع تر كاهش پيدا مي كرد، مبارزات دموكراسي خواهانه در آن گسترده تر بود. تونس و مصر 
كه خيزش در آن ها آغاز شد و يمن، بحرين و سوريه كه قيام به سرعت در آن ها گسترش يافت، از جمله كوچك ترين توليدكنندگان نفِت منطقه 
بودند و در همة آن ها نيز توليد نفت رو به كاهش داشت. در اين كتاب، نويسنده تاريخ انرژي را مورد بازانديشي قرار مي دهد و دركي از سياست هاي 
زيست محيطي، مبارزه براي دموكراسي و جايگاه خاورميانه در جهان پست مدرن به دست مي دهد. كتاب دموكراسی كربنی كه به قلم تيموتی 

ميچل نوشته شده و چند هفته اي از انتشار آن نمی گذرد، از جمله تازه ترين كتاب های منتشر شده از سوی نشر ققنوس است كه با اتكا به 
نشانه های تاريخی و در پيوند ميان اقتصاد و سياست و زندگی اجتماعی نوشته شده است اين كتاب در 448 صفحه و به قيمت 29 

هزار تومان منتشر شده است عالقه مندان به تهيه اين كتاب عالوه بر مراجعه به كنندگی هاي انتشارات ققنوس و كتابفروشی های 
معتبر مي توانند اين كتاب را به شكل اينترنتی از درگاه اين انتشارات تهيه كنند. .

هویت ایرانی، از دوران باستان تا پایان پهلوی

دموکراسی کربنی، نفت و آزادی 
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صحبتم�ان را از نخس�تين ب�اری 
ش�روع كنم كه ش�عر به سراغتان 
آم�د از دنيای ش�عر و ش�اعريتان 

برايمان بگوييد .
حقیقت این است که شاعري قریحه اي 
نهاد  در  نخست  روز  از  که  است  ذاتي 
شخص وجود دارد و اصال اکتسابي نیست، 
اگر چه مي توان با آموزش، قالب ها و اوزان 
و عروض شعر را شناخت و به خوبي یاد 
گرفت و حتي ادیب بزرگي هم شد مثل 
تدریس  دانشگاه ها  در  که  ادبیات  اساتید 
با  که  است  این  واقعیت  ولي  مي کنند 
آموزش نمي توان شاعر شد مگر اینکه این 
حّس زیبا و در عین حال غریب در سرشت 

آدمي باشد.

حد  تا  را  خواندن  سواد  که  وقتي  از 
سال  حدود  یعني  آموختم؛  قبولي  قابل 
شعر  خواندن  به  دبستان؛  چهارم  و  سوم 
که  بگویم  است  بهتر  البته  آوردم،  روي 
کششي دروني در من وجود داشت که مرا 
به سوي خواندن شعر سوق مي داد. خوب 
با  که شروع شعر خواندنم  خاطرم هست 
دوبیتي هاي فایز دشتستاني و باباطاهر بود 
 و این قالب به دلیل رواني و سهولت وزن 
)َمفاعیُلن مفاعیُلن َمفاعیل ( برایم خیلي 
دلنشین بود؛ البته چون اغلب فولکولورهاي 
محلي ایران )در استانهاي گیالن، خراسان، 
فارس، لرستان و ...( در همین قالب و بر 
موسیقي  و  ریتم  این  و  است  وزن  همین 
براي همه مردم ایران و در هر سن و سالي 

) از کودك تا میانسال و پیر( آشناست و 
گوشنواز؛ براي من هم شیرین و دلنشین 
و  فایز  دوبیتي هاي  خواندن  از  و  بود 
باباطاهر خیلي لذت مي بردم و جوري بود 
با صداي  که هر روز چند ساعت و حتي 
آنکه  بي  و  را مي خواندم  این شعرها  بلند 
بخواهم حفظ کنم خیلي ها را از بر شدم. 
هم  شعر  گاهگاه  دبستان  پنجم  سال  در 
به  شعر  که  بگویم  است  بهتر  مي گفتم 
سراغم مي آمد که فقط هم در همین قالب 
محلي  گویش  به  البته  و  بود  دوبیتي«   «

خودم یعني گیلکي.
اینکه مقطع دبستان در روستایمان  تا 
شهر  مجاورت  در  که  ملومه  روستاي   (
در  و  رسید  اتمام  به  دارد(  قرار  دیلمان 

نمونه  مدرسه  در  تحصیل  جهت  آزموني 
استان گیالن در مقطع راهنمایي شرکت 
کردم و پذیرفته شدم؛ مدرسه نمونه امام 
رشت  شهر  مجاورت  در  )ع(  باقر  محمد 
قرار داشت و از امکانات کتابخانه اي خوبي 
راهنمایي  اول  سال  در  بود،  برخوردار 
مربي  و  مدیر  اجبار  بیشتر  و  توصیه  به 
پرورشي مدرسه در مسابقات شعر استان 
شرکت کردم و در کمال تعجب و ناباوري 
اول شدم و این عاملي شد تا در مسیر شعر 
بیفتم چونکه براي مراسم مختلفي مثل : 
ائّمه، جشن روز  دهه فجر، میالد و وفات 
حتما  که  مي خواستند  من  از   ... و  معلم 

شعري بگویم و در مراسم بخوانم.
به  بار  چندین  مدرسه  پرورشي  مربي 

شعر در هياهوی مدعيان گم شده است

زندگي كردن
 در جهان كلمات 

»اولین شعرهایي که به سراغم آمدند در سال پنجم دبستان بود که در قالب 
»دوبیتي« و به زبان مادري خودم یعني گیلکي بود؛ دلیلش هم روشن است چون 
پیوسته به زبان گیلکي مي گفتیم و مي شنیدیم و حتي الالیي هاي منطقه ما هم به زبان 
محّلي بود و گوشم با این موسیقي و وزن خیلي آشنا بود و فقط هم همین ریتم را به 

عنوان شعر مي فهمید...« این ها سخنان مهندسی است که کمتر کسی با نگاه به کارنامه 
او مي تواند گمان ببرد که او در جهان شاعرانه کلمات زندگی می کند و واژه های بیشمار 
در ذهنش رژه می روند تا بدل به شعری موزون و مقفا شوند. با ما همراه شوید تا در 
گفت و گو با مهندس مازیار نظري با او از جهان شاعرانه زندگی با کلمات سخن بگوییم.
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با شیون  را  من گفت که مي خواهم شما 
فومني آشنا کنم و باید با زبان شعر با هم 
حرف بزنید که این موضوع دلهره عجیبي 
در من ایجاد کرده بود که چگونه با شیون 
فومني که از برجسته ترین شاعران گیالن 
است  معاصر  شاعران  بهترین  زمره  در  و 
بیشتر  که  بودم  ناچار  ؛  بشوم  کالم  هم 
کنم؛  زیاد  را  ناچیزم  اطالعات  و  بخوانم 
که با پیشنهاد مربي پرورشي باید با اوزان 
مي شدم؛  آشنا  کامال  شعر  قالب هاي  و 
ارزشمند  کتابخانه  به  بردم  پناه  بنابراین 
مرحوم  عروض  و  اوزان  کتاب  و  مدرسه 
و  کردم  پیدا  را  خانلري  ناتل  پرویز  دکتر 
و  خوب  قدري  به  کتاب  این  در  خواندم؛ 
روان اوزان شعر پارسي شرح داده شده که 
شناختم  خوبي  به  را  وزن ها  خواندنش  با 
سرودنم  در  اساسي  نقش  که  فهمیدم  و 
قالب  با  که  بود  موقع  همین  از  و  داشت 
شگفت انگیز و فوق العاده شاعرانه اي یعني 
غزل آشنا شدم و حال و هواي خودم را در 
غزل پیدا کردم و روي آوردم به خواندن 
شهریار،  حسین  محمد  مرحوم  غزلیاِت 
هوشنگ ابتهاج و مرحوم سیمین بهبهاني 
لسان الغیب  مثل:  پارسي  شعر  بزرگان  و 

حافظ و حضرت مولوي.
مرحوم  اشعار  که  نماند  ناگفته  البته 
من  بر  زیادي  تاثیر  هم  مشیري  فریدون 
داشت که اغلب در قالب » چهارپاره« بود 
و صمیمیت شعر مشیري باعث شده بود 
پیدا  اشعارش  با  خوبي  و  دروني  ارتباط 

کنم.
اولين ش�عری كه سروديد هنوز در 
خاطرتان نق�ش دارد؟ بايد خاطره 

انگيز باشد
آمدند  سراغم  به  که  شعرهایي  اولین 
قالب  در  که  بود  دبستان  پنجم  سال  در 
یعني  خودم  مادري  زبان  به  و  دوبیتي  
است  روشن  هم  دلیلش  بود؛  گیلکي 
مي گفتیم  گیلکي  زبان  به  پیوسته  چون 
منطقه  الالیي هاي  حتي  و  مي شنیدیم  و 
ما هم به زبان محلّي بود و گوشم با این 
موسیقي و وزن خیلي آشنا بود و فقط هم 
عنوان شعر مي فهمید،  به  را  ریتم  همین 
اگر دقیقا منظورتان اولین شعر است باید 
بگویم که در روزهاي نوروزي سال پنجم 
دبستان در یک روز آفتابي که برف ها در 

حال آب شدن بودند و آب حاصل از ذوب 
و  کوه ها  دامنه  و  سراشیبي  در  برف ها 
اولین  بودند  جریان  در  ما  محله  تپه هاي 
دوبیتي را در همین مضمون برف و بهار 

گفتم که به زبان گیلکي است.
سفارش  با  هم  موقع  همین  از  تقریبا 
دفتر  در  را  شعرهایم  بزرگترم،  برادر 
که  نشوند  گم  تا  مي نوشتم  مخصوصي 
متاسفانه تمام این شعرها ) از کالس پنجم 
دبستان تا پایان مقطع دوم راهنمایي( که 
و سال سروده  آن سن  احساس خاص  با 
سال  ریشتري   7/3 زلزله  در  بود  شده 
منطقه  هم  مرکزش  که  گیالن   1369
دیلمان بود زیِر آوار رفت و براي همیشه 

ناپدید شد.
 ش�ما بيشتر درچه قالب هايي شعر 

مي گوييد ؟
سرا  کالسیک  که  شاعراني  معموال 
هستند به عبارتي در قالب هاي کالسیک و 
معروف شعر مي گویند در چند قالب شاید 
بُسرایند ولي باز هر شاعري به یک تا دو 
نشان مي دهد  بیشتري  قالب عالقه مندي 

پیدا  شهرت  بیشتر  مشخصي  قالب  در  و 
حافظ  مثال  مي شود  شناخته  و  مي کند 
و قصیده  قالب مثنوي  بر غزل، در  عالوه 
غزل  با  حافظ  ولي شهرت  دارد  شعر  هم 
است و خواص و عوام او را به عنوان شاعر 

غزلسرا مي شناسند.
رباعي،  غزل،  قالب هاي:  در  هم  من 
و  سرودم  چهارپاره  و  مثنوي  دوبیتي، 
مي ُسرایم ولي دلبستگي و عشقم به غزل 

و در مرحله بعد به رباعي بیشتر است.
خاصي  قالب  به  شاعري  اینکه  دلیل 
به روحیات و حال و هواي  روي مي آورد 
شاعر بر مي شود ولي حقیقت این است که 
)که  پارسي  شعر  قالب هاي  همه  اینکه  با 
تعداد متعارفش حدود بیست قالب است( 
توانمندي  قالبي  هر  و  هستند  ارزشمند 
خاصي براي مضامین خودش را دارد مثال 
مثنوي قالب فوق العاده قوي و ارزشمندي 
و  عاشقانه  داستانهاي  سرودن  براي 
و  من  نظر  به  غزل  ولي  است  حماسي 
خیلي ها حال و هواي شاعرانه و شیوایي و 
دلنشیني ِ خاصي دارد که قالب هاي دیگر 
کمتر دارند و یا اینکه قالب رباعي که فقط 
و  قدري محکم  به  دارد مي تواند  بیت  دو 
قوي و غني مضموني را بیان کند که در 

عین کوتاه بودن بسیار استوار هم باشد.
 ش�عر از منظر ش�ما چ�ه تعريفی 

دارد؟
که  شعریست  حقیقي  شعر  نظرم  به 
اینکه  نه  بیاید  شاعر  سراغ  به  خودش 
را  قالبي  و  برود  مضموني  سراغ  به  شاعر 
مشخص کند و شروع کند به قافیه چیني 
و به عبارتي اسیر قافیه بازي بشود. شعر 
اینکه  یعني  بیاید  بر  دل  از  باید  حقیقي 
جوششي باشد نه کوششي؛ شعري که از 
بهار:  الشعراي  ملک  قول  به  بیاید  بر  دل 

الجرم بر دل نشیَند. 
احساس  اغلب  کوششي  شعر  ولي 
خود  ُکنِه  در  را  شاعرانه  هواي  و  حال  و 
ندارد و مخاطب را با خود همراه نمي کند 
و  باشد  توانمند  واقعا  شاعرش  اینکه  مگر 
احساس شاعرانگي اش خیلي قوي باشد و 

قلم شیوایي هم داشته باشد.
عاشقانه،   : مضامین  با  شعرهاي خودم 
اخالقي، در  و  اجتماعي  عارفانه،  عاشقانه/ 
اشعار اخالقي تاکیدم بر پایبندي به اصول 

و  تعابیر  با  که  است  اخالقیات  و  انساني 
مضامین مختلف با استعارات و کنایات و 
ایهام و حتي مایه هاي طنز به این اصول 
سروده  ام،  پرداخته  مقدس  و  ارزشمند 

شده اند.
را  هايت�ان  ش�عر  بخواهي�د  اگ�ر 
دس�ته بندی كنيد كدام شعرتان را 

در دسته آخر مي گذاريد؟
بگیرم شعرهایم که  اگر زماني تصمیم 
در قالب هاي مختلف سروده شده است را 
در یک کتاب چاپ کنم غزلیات را ابتدا و 

دوبیتي ها را در انتها قرار مي دهم.
ب�ه نظ�ر ش�ما مهم تري�ن ويژگی 

جريان شعر امروز چيست؟
محتوا  حیِث  از  امروز  شعر  متاسفانه 
بیش  شدِن  به سمت سطحي  مضمون  و 
افتاده  پا  پیش  تعابیر  با  و  مي رود  حد  از 
شعري  است،  شده  همراه  بازاري  کوچه 
که واقعا شعر باشد کمتر دیده مي شود و 
ساالنه  که  بگویم  بسیار  تاسِف  با  باید  باز 
بیش از هزار کتاب به عنوان مجموعه شعر 
چاپ مي شود که اصال شعر نیستند یعني 
اِلمانهاي یک شعر خیلي ضعیف را  حتي 
ناشر  به  اثر  ولي چون صاحب  ندارند  هم 
پول باالیي مي پردازد؛ حرف ها و گفته هاي 
معمولِي خود را با هزینه شخصي خود به 
البته  مي کند،  منتشر  سپید«  »شعر  نام 
کالسیک  آثار  در  محتوا  و  تالیف  ضعف 
هم وجود دارد؛ باز هم تاکید مي کنم که 
دلیل این همه آشفتگي در حوزه شعر این 
است که متولیان امر شعر در وزارت ارشاد 
نگاه فني و ادبي به شعر ندارند و ناشران 
هر  پول  دریافت  ازاي  به  هم  خصوصي 
خوبي  ادبي  نثر  حتي  که  ساده اي  نوشته 
هم محسوب نمي شود به نام شعر منتشر 

مي کنند.
شهریور  از  که  مي کند  بیان  آماري 
از 3500  بیش  تا شهریور 1394   1393
کتاب شعر توسط ناشران خصوصي چاپ 
آور  شگفت  تعداد  این  از  که  است  شده 
واقعا  مجموعه،   100 حتي  مي دانم  بعید 

شعر باشد.
به نظر ش�ما ارتباط شعر با مخاطب 

چه معنايی دارد؟
شعري که از دل شاعر بر آمده باشد و 
احساس،   : مثل  پارامترهاي حقیقي شعر 

شيون فومني

 شعري كه از دل شاعر 
پارامترهاي  و  باشد  برآمده 
احساس،   : مثل  حقيقي شعر 
شور، عشق و ... به همراه 
ادبي  زيبايي كالم و صنايع 
باشد حتما مخاطب  را دارا 

با خود همراه  فهيم را 
مي سازد و او را تا پايان 

مي كند همراهي  شعر 
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به همراه زیبایي کالم و   ... و  شور، عشق 
مخاطب  حتما  باشد  دارا  را  ادبي  صنایع 
او را تا  با خود همراه مي سازد و  فهیم را 

پایان شعر همراهي مي کند.
 یک خواننده شعر و یک مخاطب فهیم 
باشد(  شناس  شعر  حتما  نیست  )الزم 
وقتي با شعر حقیقي و خوب و قوي مواجه 
شود حتما تا پایانش آن را با شوق دنبال 
ارتباطِي محکمي  مي کند. شعر خوب پل 
اگر شعر  ولي  و مخاطب  بین شاعر  است 
قبولي  قابل  کالم  سطح  و  زیبا  موسیقِيِ 
خواهد  دلزده  را  مخاطب  باشد  نداشته 
امروز به  کرد و به نظر من خواننده شعر 
زیادي  بسیار  تعداد  با  مواجه شدن  دلیل 
از کتاب هاي شعري که در حقیقت شعر 

نیستند دچار دلزدگي شده است و شاعران 
واقعي هم در این آشفتگي تا حد زیادي 

فنا شده اند.
وجود انجمن ها چه تاثيری بر شعر 
ش�اعران دارد و چگون�ه مي تواند 

جايگاه شعری آنها را رشد دهد؟
شاعران  و  باشند  قوي  انجمن ها  اگر 
انجمن ها  این  در  احترامي  قابل  و  خوب 
حضور داشته باشند و شعر بخوانند؛ قطعا 
تاثیرش هم خوب و مفید خواهد بود ولي 

واقعیت این است که انجمن هاي شعر هم 
انجمن هاي  اغلب  در  و  شده اند  ضعیف 
شعر؛ متاسفانه شعر خوب کمترخوانده و 
هم  عالقه مندان  اغلب  و  مي شود  شنیده 
فرق شعر  و  آورده اند  روي  به شعر سپید 
خودشان  براي  نه  هم  معمولي  حرف  و 
مشخص است و نه براي دیگران؛ اینگونه 
عالقه مندان شعر چون قریحه شاعري هم 
ندارند و توانایي سرودن حتي یک رباعي و 
دوبیتي در ایشان نیست؛ باوِر اینکه آنچه 
مي گویند صرفا حرف معمولیست و هیچ 
فرقي با نثر ندارد برایشان سخت است و 
آفت  دچار  بیشتر  انجمن ها  این  در  حتي 
زده  آفت  هم  را  ترها  جوان  و  مي شوند 

مي کنند.

از آنجاي�ي كه ش�عرهاي ش�ما در 
وبالگ شما و فضاي مجازي منتشر 
ش�ده اس�ت امروزه نق�ش فضاي 
مج�ازي را در گس�ترش فرهنگ و 

هنر چگونه مي بينيد؟ 
معایب  و  مزایا  حال  هر  به  تکنولوژي 
خودش را دارد؛ فضاي مجازي و شبکه هاي 
اجتماعي هم مي تواند در گسترش فرهنگ 
و هنر مفید باشد و هم مضر؛ بستگي به 
کاربرانش  بینش  و  تفکر  و  استفاده  نحوه 

شعر  مقوله  مورد  در  بخواهم  اگر  دارد. 
این فضاها  باید بگویم که  دقیق تر بشوم 
و شبکه ها به ظاهر دسترسي عالقه مندان 
کس  هر  و  کرده اند  تر  آسان  شعر  به  را 
که شعر شاعِر خاصي مّد نظرش باشد به 
راحتي با سرچ در گوگل مي تواند الاقل به 
تعدادي از اشعار آن شاعر دسترسي داشته 
از  بخواهم  خالصه  خیلي  اگر  ولي  باشد 
معایبش بگویم به سه عیب بزرگ و البته 

پرخطرش اشاره مي کنم : 
شعِر  شده  مشاهده  بارها  اینکه  اول 

عدِم  سر  از  شاید   ( اشتباه  به  شاعري 
آگاهي و یا هر دلیل دیگر( به شاعِر دیگر 
یا  اشتباه  این  و  است  شده  داده  نسبت 
حقیقي  عالقه مندان  گمراهي  باعث  خطا 
قالب  در  اشعاري  مثال  است  شده  شعر 
است  شده  درج  مولوي  اسم  به  نیمایي 
یعني لحظه اي هم فکر نکرده اند که قالب 
نیمایي را نیما یوشیج شاعر معاصر و هم 
روزگاِر ما به وجود آورده است درحالیکه 
هجري  هفتم  قرن  در  مولوي  حضرت 
این  از  هایي  تحریف  و  مي زیست  قمري 

دست فراوان است.
و  مجازي  فضاهاي  این  اینکه  دوم 
کنترل  قابل  چون  اجتماعي  شبکه هاي 
نیستند باعث شده تا بعضي ها که اخالق 
به  پایبند  و  ندارند  شعر  در  حرفه اي 
به  دست  نیستند  شعر  در  امانت  حفظ 
نام  به  و  بزنند  سرقت شعر شاعران دیگر 
خود منتشر کنند؛ قدیم ترها مضامین را 
مي دزدیدند ولي چند سال اخیر با کمال 
وقاحت عین شعر شاعِر دیگر را به نام خود 
منتشر مي کنند که چند مورد براي غزل و 
رباعیات خودم هم این سرقت را دوستان 

فهمیدند و به من اطالع دادند.
سوم اینکه وجود این فضاها و شبکه ها 
باعث مهجور ماندن کتاب شده و متاسفانه 
خیلي ها از کتاب فاصله گرفته اند و حتي 
بهترین  حالیکه  در  کرده اند  قهر  کتاب  با 
شعرها را باید در کتاب شاعر خواند نه در 

صفحات و وبالگش.
چ�را تا امروز ش�عر هايتان را چاپ 

نکرده ايد؟
آشفتگي و نابساماني در حوزه شعر در 
ده سال اخیر خیلي زیاد شده؛ افراد زیادي 
) به قولي هیجده هزار نفر و حتي بیشتر ( 

به شاعري رو آورده اند !
وقتي از قرن چهارم یعني از رودکي و 
خیام شروع کنیم به شمارش همه شاعران 
تا چهل سال پیش ) یعني در بازه زماني 
حدود هزار سال ( شاید به زحمت بتوانیم 
هزار شاعر را نام ببریم ولي فقط در چند 
سال اخیر با تعجب مي شنویم که بیش از 
هیجده هزار شاعر در کشور داریم ! که باز 
بعید مي دانم از این تعداد بتوانیم صد شاعر 
قابل احترام سوا کنیم؛ که تعداد زیادي با 
به چاپ مثال کتاب  اقدام  هزینه شخصي 

شهريار در روزگاري كه شعر پارسي 
داشت به فراموشي سپرده مي شد به 
همراه مرحوم رهي معيّري و زنده ياد 
عماد خراساني؛ غناي خاصي مخصوصا 
به غزل بخشيد. در رابطه با شهريار 
و شعرش سخن فراوان است و اگر 

بخواهم دقيق تر بپردازم انصافا بايد 
كتاب نوشت؛ واقعيت اين است كه 

شهريار غزليات ناب زيادي دارد كه به 
عقيده عوام و حتي بعضا خواص شايد 
بيشتر تحت تاثير ماجراي عشقي باشد

داوود پيرنيا به همراه رهی معيری در ايستگاه راديو تهران واقع در ميدان ارگ

عماد خراساني

فروردين-ارديبهشت 1395فروردين-ارديبهشت 1395



فرهنگ و زندگي6464

همه  این  که  بدیهیست  کرده اند،  شعر 
و  سکوت  در  و  دلخوري  باعث  آشفتگي 
انزوا ماندِن شاعراِنِ واقعي مي شود. همین 
اهالي قلم با پرداخت پول به ناشران باعث 
شده اند تا ناشران هم بدعادت بشوند و به 
تاجر  بیشتر  باشند  ناشِر شعر  اینکه  جاي 
شعر شوند و با شعر شاعران تجارت کنند 
شاعر  نام  به  شعر  کتاب  چاپ  عبارتي  به 

است و به کام ِ ناشر !
یک  و  غزلیات  از  مجموعه  یک  ولي 
مجموعه شامل رباعیات و دوبیتي ها آماده 
ناشري  پیدا کردن  از  دارم که پس  چاپ 
خوب و منصف اقدام به چاپ خواهم کرد.

از بي�ن ش�اعران قديم بيش�تر به 
كداميک تعلق خاطر داريد؟

شعر  اسطوره  به  قدیم  شاعران  بین  از 
سعدي  اجل  شیخ  یعني  پارسي  سخن  و 
دارم؛  بیشتري  خاطر  تعلق  الرحمه  علیه 
اینکه  با  است،  سحرانگیز  سعدي  کالم 
و  گلستان  پیش  سال  هفتصد  از  بیش 
بوستان و مجموعه غزلیات و قصاید و ... را 
سروده است ولي به قدري شیرین و روان 
و شیواست که انگار در زمان فعلي سروده 
متاسفانه  بزرگي  این همه  با  ولي  شده اند 
سعدي مهجور افتاده است و مردم سعدي 

را فقط در حد نامش مي شناسند.
سعدي بیتي دارد:

عمِر بسیار بباید پدِر پیر ِ فلک را 
تا دگر مادر ِ گیتي چو تو فرزند بزاید

که به قول مرحوم محمد علي فروغي 
سروده  خودش  براي  را  بیت  این  گویي 
شدني  تکرار  سعدي  واقعا  چون  است؛ 
رخ  اعجازي  و  بگذرد  قرن ها  مگر  نیست 
دهد. به نظر من هیچ شاعري غزلي شیواتر 
سعدي  غزل  از  تر  شیرین  و  تر  روان  و 
نسروده است و سعدي همچنان استاد بي 

بدیل غزل است.
بویژه  نامی کشور  در مورد شاعران   •  
دارید؛  حرفی  و  نگاه  چه  معاصر  شاعران 
مثال در مورد شهریار که به قول برخی از 
دوستداران ادبیات، شاعر بی مثال معاصر 
است و به قول برخی دیگر خیلی هم شاعر 
حسین  محمد  استاد  نمی آید  حساب  به 
بود  بااحساسي  العاده  فوق  شاعر  شهریار 
غزل  از  مختلفش  اشعار  در  هم  را  این  و 
او   ِ نیمایي  اشعار  تا حتي  و قطعه گرفته 

بُرد.  پي  راحتي  به  مي توان 
شعر  که  روزگاري  در  شهریار 
فراموشي  به  داشت  پارسي 
همراه  به  مي شد  سپرده 
مرحوم رهي معّیري و زنده یاد 
خاصي  غناي  خراساني؛  عماد 
بخشید.  غزل  به  مخصوصا 
شعرش  و  شهریار  با  رابطه  در 
اگر  و  است  فراوان  سخن 
انصافا  بپردازم  دقیق تر  بخواهم 
این  باید کتاب نوشت؛ واقعیت 
ناب  غزلیات  شهریار  که  است 
زیادي دارد که به عقیده عوام و 
حتي بعضا خواص شاید بیشتر 
تحت تاثیر ماجراي عشقي باشد 

که در عنفوان جواني گریبان گیرش شد 
و مسیر زندگي اش را از پزشکي به شعر 
و ادبیات کشاند؛ ولي آنچه در اشعار دیگر 
شهریار در قالب هایي مثل: قطعه و نیمایي 
وجود دارد نشان مي دهد اگر شهریار دچار 
این شکسِت عشقي هم نمي شد باز شهریار 

مي شد.
ب�ا اين حس�اب اگ�ر به احس�اس 
اهمي�ت بدهيم، نمي ت�وان از كنار 
ش�اعری مث�ل س�هراب س�پهری 
گذشت، درباره او چه نظری داريد؟

سهراب تحت تاثیر سبک نیما یوشیج 
قرار گرفت و از جمله شاعران بزرگ معاصر 
است که در سبک نیمایي خوش درخشید 
واقعیت  گذاشت؛  یادگار  به  خوبي  آثار  و 
و  سبک  از  متاثّر  که  شاعراني  است  این 
سیاق نیما هستند و به شعرنو روي آوردند 
خیلي موفق نبودند و نتوانستند در سبک 
به  ولي  بُسرایند  و دلنشین  نیمایي خوب 
آمدند  بیرون  سربلند  شاعر  دو  من  نظر 
به  که  ثالث  اخوان  مهدي  مرحوم  یکي   :
قالب نیمایي جال بخشید و جاودانه هایي 
مثل : قاصدك، زمستان و ... را خلق کرد و 
دیگري مرحوم سهراب سپهري که اشعار 

لطیف و صمیمي زیاد دارد.
و  نرم  خیلي  سهراب  شعر  زبان 
تصویر  از  است  سرشار  و  صمیمیست 
سازي هاي بِکر و تازه؛ به نظر مي رسد شعر 
سهراب متاثر از هنر ِ نقاشي ِ اوست چون 
در اشعارش خواننده را با تصویر و منظره 
شهریست،  دریا   ِ پشت   : مي کند  همراه 

قایقي خواهم ساخت ...
در بين ش�اعران معاص�ران دو زن 
هس�تند كه هميش�ه در مقابل هم 
قرار داده ش�ده اند، ف�روغ فرخزاد 
و پروين اعتصامی، شما درباره اين 

دو شاعر چه فکر می كنيد؟
برایش  و  بود  اجتماعي  شاعري  فروغ 
شعري  اگر  شاعر  که  بود  مهم  خیلي 
باشد  شعرش  مثل  هم  خودش  مي گوید 
نوعدوستي  از  در شعرش سخن  اگر  مثال 
و کمک به نیازمندان مي کند واقعا اینگونه 
باشد. به نظر من فروغ اگر شعري مي گفت 
اینکه  القل  یا  و  بود  پایبند  آن  به  واقعا 
خیلي تالش مي کرد مثل شعرش باشد که 
دوستي و همنشیني با جذامیان نمونه اي 

از رفتار فروغ است.
مي گفت  سپید  شعر  چه  اگر  فروغ 
با شعر کالسیک و وزن هم آشنایي  ولي 
و  سروده  معناداري  چهارپاره هاي  داشت؛ 
اوزان  سپد  شاعر  که  است  ارزشمند  این 
کالسیک را بشناسد؛ فروغ تنها یک غزل 
هوشنگ  معروف  غزل  استقبال  در  سرود 

ابتهاج با َمطلع:
امشب به قّصه دل من گوش مي كني

فردا مرا چو قصه فراموش مي كني 
 این امر بیانگر آن است که فروغ غزل 
تفاوت  این  باشد،  خوانده  زیاد  باید  هم 
سپیدُسرایان  عظیم  خیل  با  فروغ  بزرگ 
اشعارش  دلیل  همین  به  هم  شاید  است 
از دیگر شاعران هم دوره خودش  غني تر 

بود.
بزرگ  حقیقت  هم  اعتصامی  درباره 
این است که در سال هاي اخیر آنقدر که 

براي فروغ تبلیغ کرده اند و به فروغ 
کاري  هیچ  اصال  پروین  براي  پرداخته اند 
شعر  بانوي  بزرگترین  پروین  اند،  نکرده 
مانده  مهجور  متاسفانه  ولي  پارسیست 

است.
اشعار اجتماعي پروین در قالب قطعه که 
سرشار است از نقِد هر آنچه خالف اخالق 
نظیر  کم  واقعا  آدمیست  پاك  طبیعت  و 
است؛ پروین در قالب مناظراتي داستاني و 
شیرین با مهارت خاصي به انتقاد از بدي ها 
فروغ  مثل  هم  پروین  چه  اگر  مي پردازد، 
عمر چنداني نداشت ) به ترتیب 34 و 32 
سال ( ولي پروین در مدت عمر کوتاهش 
آثار ارزشمندي خلق کرد که نمونه اش را 
مردِم  اغلب  ولي  نسروده اند  دیگران  هنوز 
چند دهه اخیر نه پروین را مي شناسند و 

نه شعرش را.
و سخن پايانی؟

ارشاد  وزارت  در  امر شعر  متولیان  اگر 
تدبیري نیندیشند یقینا این میراِث معنوي 
از بزرگان ادب و  و ارزشمنِد به جا مانده 
عرفان که بیش از هزار سال است با زبان 
پارسي و فرهنگ ایراني عجین شده است 
به بیراهه خواهد رفت و چیزي جایش را 
خواهد گرفت که فقط اسمش شعر است.

درگاه  از  خودم،  از  دوبیتي  یک  با 
و  شعر  اهالي  همه  براي  حق  حضرت 
دوستداران فرهنگ و ادب طلب تندرستي 

و سرفرازي مي کنم.
زمانه بر دِل تو تاخت شاعر!

به سويت نيزه ها انداخت شاعر!
كالمت لطِف آب و روشني داشت

كسي قدِر تو را نشناخت شاعر!

شهريار غزليات ناب زيادي دارد 
كه به عقيده عوام و حتي بعضا 
خواص شايد بيشتر تحت تاثير 

ماجراي عشقي باشد كه در 
عنفوان جواني گريبان گيرش 
شد و مسير زندگي اش را 
از پزشكي به شعر و ادبيات 
كشاند؛ ولي آنچه در اشعار 
ديگر شهريار در قالب هايي 

مثل: قطعه و نيمايي وجود دارد 
نشان مي دهد اگر شهريار دچار 
اين شكسِت عشقي هم نمي شد 

باز شهريار مي شد
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