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مدتی نسبتا طوالنی از پایداری جو در شهر تهران 
و آلودگی پایتخت کش�ورمان می گذرد. همچنان این 
پایداری پابرجاس�ت و کمتر اث�ری از کاهش آلودگی 

دیده نمی شود.
راهکارهای گوناگونی از تعطیلی ادارات، کارخانه ها و 
طرح تردد خودروها به صورت زوج و فرد، توسعه پوشش 
گیاهی و... اندیشیده شده است اما آنچه که همیشه سخن 
از آن بوده است جمله »پیشگیری بهتر از درمان است«.
در این نوش�تار تالش می ش�ود به راهکارهایی 
پرداخته شود تا در آینده که آنقدرها هم دور نیست، 

با مشکل عدم وجود هوای پاک روبه رو نباشیم.
آلودگی تهران

قله دماوند با ارتفاع پنج هزار و 628 متر از شمال و قله 
توچال با ارتفاع 3هزار و 933 متر ارتفاع در ش��مال غربی آن 
قرار دارد. کوههای جنوب و جنوب شرقی آن در حدود 2هزار 
مت��ر ارتفاع دارند. ارتفاع مرکز تهران حدود یک هزار و 200 
متر و ناحیه ش��میرانات حدود یک هزار و 600 متر از سطح 
دریاست. شرق و غرب تهران نیز نسبت به مرکز آن مرتفع تر 
است و همین باعث شده است شهر تهران به کاسه ای نامنظم 
به مساحت 707 کیلومتر مربعی تبدیل شود که اکنون حامل 

هوای آلوده و پر از مشکالت تنفسی برای شهروندان است.
حرکت بادها و س��رعت آنه��ا متأثر از وجود اصطکاک 
در س��طح زمین اس��ت. وجود پس��تی و بلندی ها و ارتفاع 
ساختمان ها همگی عواملی هستند که در جریان، سرعت باد 
و حرکت هوا تأثیر می گذارند. محاس��به پراکندگی و میزان 
غلظت مواد آلوده در اتمس��فر نه تنها بستگی به سرعت باد 
دارد، بلک��ه بس��تگی به جهت آن نیز خواهد داش��ت. طبق 
اطالعات جمع آوری ش��ده س��ازمان هواشناسی سرعت باد 
در این شهر به دو صورت بادهای ضعیف )بین یک تا شش 
گ��ره( صبح ها، 83درص��د و بعدازظهرها 50درصد و هنگام 
غروب 65 و بادهای شدیدتر تا 10 گره، که حدودا 93درصد 
تمامی بادها را تش��کیل می دهند، می باشد. اما بر اثر وجود 
س��اختمان ها در داخل شهر و دیگر موانع تغییراتی به وجود 
می آید بادهای تهران غالبا ضعیف بوده و هوای این شهر در 

بیشتر روزهای سال، آرام است!
اما س��مت باد؛ می توان گفت 70درصد بادهای ش��هر 
تهران ضعیف هس��تند )بین 1 تا 6 گره( و جهت مشخصی 
ندارند. وزش باد در شهر تهران به طور عمده از سمت غرب 
اس��ت. باتوجه ب��ه آن که اغلب بادهای ته��ران ضعیف بوده 
و جهت مش��خصی ندارند تأثیر چن��دان زیادی در کاهش 

آلودگی هوا ندارند.
استاندارد آلودگی هوا

مقادیر این اس��تانداردها توس��ط سازمان های مختلف 
از قبیل س��ازمان جهانی بهداش��ت )WHO( و مؤسس��ه 
حفاظت محیط زیس��ت )EPA( برای ش��ش آالینده اصلی 
محاس��به شده است، اما از آنجا که واحدهای اندازه گیری و 
همین طور استانداردهای آالینده ها با هم متفاوت است، برای 
آنکه مشخص شود کدام آالینده اثر نامطلوب نسبی بیشتری 
دارد، از شاخصی استفاده می شود که به آن شاخص استاندارد 

آالینده )PSI( می گویند.
مطابق این ش��اخص وضعیت آلودگی هوا به 5 دسته 

تقسیم می شود
PSI حدود

وضعیت هوا  PSI حدود
50-0                  پاک
مجاز  51-100

ناسالم  101-199
خیلی ناسالم  200-300

خطرناک بیش از 300 
عوارض جوی آلودگی در پدیده اثر گلخانه ای، بارش های 

انرژی پاک و آلودگی هوای تهران

مهندس رامین امینی زارع

اسیدی و وارونگی دما به وضوح دید و آنچه که آلودگی اخیر 
را در تهران موجب ش��ده است همین وارونگی دماست که 
مهم تری��ن و خطرناک ترین فاکتور جوی در آلودگی هوای 
یک ناحیه اس��ت و اگر مدت وقوع آن با ارتفاع کم، طوالنی 
ش��د و با باال رفتن میزان رطوبت نس��بی هوا، به حد اشباع 
برسد، پدیده خطرناکی با نام »ابر مسموم« پدیدار خواهد شد.
در ن��گاه اول ای��ن پدیده به خودی خ��ود خطری را 
متوجه زمین و سالمت موجودات زنده نمی سازد، اما ترکیب 
آالینده های موجود با یکدیگر و پیدایش آالینده های ثانویه، 
شهر را آبس��تن بروز فاجعه های زیست محیطی می کند. با 
ش��روع روز و آغاز فعالیت های انس��انی و مصرف س��وخت، 
دمای هوای س��طح زمین افزای��ش می یابد. این هوای گرم 
هنگام صعود و حرکت به سمت باال یا هنگام جابه  جایی به 

وسیله باد، با الیه ای هم دما از هوا که توسط تابش خورشید 
در طبقات فوقانی جو تشکیل شده برخورد کرده و این امر 
مانع صعود و تبادل هوا می شود که نتیجه آن تشکیل یک 
سطح پوششی باالی شهر است که با گذشت زمان و افزایش 
فعالیت های انسانی و به دلیل حبس هوا در زیر این الیه، مواد 
آالینده تولید شده در سطح زمین باقی مانده و باال نمی روند.
طبق آماری که در طول 5 س��ال از ایس��تگاه مهرآباد 
گرفته شده است، بیشترین میزان ارتفاع وارونگی دما در فصل 
پایی��ز 419متر، در فصل زمس��تان 404 متر، در بهار 354 
متر و در تابس��تان 384 متر بوده است. همچنین میانگین 
مدت زمان وارونگی دما 239 روز بوده است که در بهار 57 
روز، در تابس��تان 2/61 روز، در پاییز 58 روز و در زمستان 

2/61 روز بوده است.
بنابرای��ن فصلی که ما در آن ق��رار داریم یعنی پاییز 
بیش��ترین رکورد را در تعداد روزی که وارونگی دما حادث 

می شود داراست.
چاره؛ انرژی های تجدیدپذیر

نیاز به یادآوری نیس��ت که پدیده هایی که این اواخر 
با آن روبه رو هس��تیم مانند آلودگی ها، گرمای بی س��ابقه 
درتابستان،گرد و غبار، خشکسالی و غیره از عوارض صنعتی 
شدن فعالیت ها تغییر اقلیم )climate change( و استفاده 
بی رویه از منابع انرژی است. البته این صنعتی شدن فقط 
در کش��ور ما به تنهایی مسبب این پدیده ها نیست بلکه در 
تمام جهان تغییرات اقلیمی نتیجه عدم اس��تفاده بهینه از 

منابع انرژی است.
مصرف انرژی های فسیلی از نظر میزان رو به افزایش 
اما از نظر درصد رشد کاهش نسبی دارد از طرف دیگر ذخایر 
انرژی های فسیلی متناسب با افزایش مصرف در حال کاهش 
و اتمام است که این واقعیت آینده میلیون ها خودرو و صنایع 
وابسته به انرژی های فسیلی را مبهم کرده و موجب نگرانی 
دنیای صنعتی شده است؛ آنها در تالشند تا انرژی های دیگر 
از جمله انرژی خورشیدی و بادی را جایگزین انرژی فسیلی 
نمایند. این جایگزینی در بسیاری از صنایع تا آینده نزدیک 
امکان پذیر نیست. استفاده از انرژی های نو رو به افزایش است 
و تا آینده نزدیک حدود 16 تا 18 درصد انرژی مصرفی جهان 

را تامین خواهد کرد.
 ،OPEC بنابر پیش بینی های س��ال 2009 سازمان
در طی سالهای 2007 تا 2030 مصرف انرژی در جهان با 
رش��دی حدود 42 درصد روب��ه رو خواهد بود و مصرف کل 
ان��رژی در جهان از 11 میلی��ارد و 109 میلیون تن به 15 

میلی��ارد و 804 میلیون تن افزایش خواهد یافت. همچنین 
در این مدت مصرف ساالنه سوختهای فسیلی )نفت، ذغال 
س��نگ و گاز( با رشدی معادل 36 درصد و افزایشی بالغ بر 
3 میلیارد و 495 میلیون تن به 13 میلیارد و 148 میلیون 
تن در سال 2030 بالغ خواهد شد. البته در این مدت، سهم 
سوخت های فسیلی در مجموع مصرف انرژی جهان از حدود 
87 درص��د به 83 کاهش یافته و در مقابل به س��هم دیگر 
منابع تامین انرژی )آبی، زیستی و انرژی های تجدیدپذیر( 

افزوده می شود.
پیش بینی ه��ا حاک��ی از آن اس��ت ک��ه در این دوره 
کشورهای در حال توسعه به موجب جمعیت بیشتر و رشد 
اقتصادی باالتر نسبت به دیگر کشورها بیشترین سهم را در 
افزایش مصرف خواهند داشت. البته با در نظر گرفتن سرانه 
مصرف انرژی، همچنان اس��تفاده از انرژی در کشورهای در 
حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته مقدار کمتری 
را دربرگرفته و عالوه بر این بخش بزرگی از جمعیت جهان 
همچنان با عدم دسترسی به انرژی مدرن روبه رو خواهد بود.

براب��ر پیش بینی ه��ای OPEC، مص��رف انرژی های 
تجدیدپذیر به رشد سریع خود ادامه خواهد داد، اما با توجه به 
نسبت پایین انرژی های تجدیدپذیر نسبت به دیگر انرژی ها، 
مقدار آن بسیار کم خواهد بود و با توجه به این امر رشدهای 

باال در این بخش تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت.
در واقع در این دوره، سوخت های فسیلی با مشارکت 
بیش از 80 درصد در ترکیب انرژی، بیش��ترین سهم را در 
تامین نیازهای انرژی جهان خواهد داشت و از این بین، نفت 
با وجود کاهش سهم کلی آن در تامین انرژی، همچنان به 
نقش رهبری و برجسته خود تا سال 2030 ادامه خواهد داد.
در این دوره انتظار می رود گاز با نرخ باالتری نس��بت 
به زغال س��نگ و نفت به رش��د خود ادامه دهد. همچنین 
برآوردها حاکی از رشد 1/9 درصدی در مصرف ساالنه گاز 
در این دوره اس��ت و این در حالی است که در بخش زغال 
سنگ با رشد ساالنه 1/5 درصدی و در بخش نفت با رشد 
س��االنه 0/8 درصدی روبه رو خواهیم بود و رشد در مصرف 

دیگر بخشهای انرژی نیز به شرح ذیل برآورد شده است:
رشد متوسط ساالنه انرژی آبی: 2/3 درصد

 رشد متوسط ساالنه انرژی های تجدیدپذیر: 3/4 درصد
رشد متوسط ساالنه دیگر انرژیهای زیستی: 7/4 درصد

همچنین براس��اس پیش بینی های OPEC تغییرات 
مصرف در طی سالهای 2007 تا 2030، در سه منبع اصلی 
تأمین انرژی جهان، ش��امل نفت، زغال سنگ و گاز به شرح 

ذیل خواهد بود:
مصرف نفت: مصرف نفت با رشدی معادل 21درصد و 
افزایشی برابر 857میلیون تن به 4میلیارد و 902 میلیون تن 
خواهد رسید. هرچند سهم این بخش در تأمین انرژی جهان 

از 36/4درصد به 31درصد کاهش خواهد یافت.
مصرف زغال س�نگ: مصرف زغال سنگ با رشدی 
معادل 42درصد و افزایش برابر یک میلیارد و 309میلیون 
تن به 4میلیارد و 438میلیون تن خواهد رسید و سهم این 
بخش در تأمین انرژی جهان از 28/2درصد به 28/1 درصد 

کاهش خواهد یافت.
مصرف گاز: مصرف گاز با رش��دی معادل 54درصد 
و افزایش��ی برابر یک میلیارد و 329میلیون و 3 میلیارد و 
808میلیون تن در س��ال 2030 خواهد رسید. در طی این 
دوره شاهد افزایش سهم گاز در تأمین مصارف انرژی جهان، 

از 22/3درصد به 24/1درصد خواهیم بود.
مسئله ذخیره کردن مواد قابل احتراق موجود بوسیله 
مراکز کالسیکی به آسانی حل شده است. وقتی یک دستگاه 
برقی خانگ��ی به عنوان مثال 3/5کیل��و واتی بکار انداخته 
می شود، بالفاصله توان مصرفی مرکز به اندازه 3/5کیلووات 
افزایش می یابد، که س��بب مصرف بیشتر زغال سنگ، مواد 
نفتی و آب می باشد. درمورد انرژی خورشیدی، باد یا حتی 
جزر و مد چنین موردی وجود ندارد. در این موارد انرژی را 
وقتی که در دسترس است باید اخذ کرد و اگر در این لحظه 

مورد نیاز نباشد الزم است ذخیره شود.
ایران در کمربند خورشیدی واقع شده و دارای زمینهای 
بالاستفاده بس��یار در این مسیر است. می توان از آنها برای 
س��اخت نیروگاه های خورشیدی استفاده کرد. نیروگاه های 
حرارتی خورش��یدی باتوجه به قابل دس��ترس بودن انرژی 
خورشیدی در کشور یکی از اصلی ترین مصرف کنندگان این 
انرژی در آینده خواهند بود. انرژی خورشیدی در مقایسه با 
سایر انرژی های نو یکی از پاک ترین منابع انرژی است که در 
سالهای اخیر تحقیق و توسعه در زمینه کاربرد سیستم های 

خورشیدی افزایش یافته است.
تابش خورش��ید به گفته کارشناسان بزرگترین منبع 
تجدیدپذی��ر کره زمین اس��ت. به طوری ک��ه اگر فقط یک 
درصد از تابش صحراهای جهان توسط نیروگاه های حرارتی 
خورشیدی بکار گرفته شود، می تواند کل تقاضای برق ساالنه 

جهان را تأمین کند.
همچنین ایران اس��تعدادهای مناس��بی برای توسعه 
نیروگاه های بادی دارد. براس��اس نقش��ه های ترسیم شده 

بیش از 30هزار مگاوات امکان نصب توربین بادی در کشور 
وجود دارد.

چی��ن به عنوان دومین مصرف کننده بزرگ انرژي در 
جهان از پیشگامان س��رمایه گذاری در بخش انرژی های نو 
به شمار می رود. این کشور قصد دارد تا سال 2030 حدود 

180 میلیارد دالر به توسعه انرژی های نو اختصاص دهد.
چین پیش از این قصد داشت 10 درصد از انرژی های 
خود را تا سال 2020 از انرژی های تجدیدپذیر تأمین کند، 
اما با رویکرد این کشور به کاهش وابستگی به سوخت های 
فسیلی آالینده و بهای رو به افزایش نفت، میزان 15درصدی 
انرژی های تجدید شونده در دستور کار مقامات چینی قرار 
گرفته اس��ت.درحال حاضر حدود 70درص��د از برق چین 
)دومین مصرف کننده بزرگ انرژی دنیا( توس��ط س��وخت 

ذغال س��نگ تأمین می ش��ود، براس��اس آمارهای موجود 
ظرفیت تولید نیروی بادی در چین تا سال 2010 به 6هزار 
مگاوات خواهد رسید که این میزان فقط سه برابر تولیدات 

یک نیروگاه ذغال سنگی است.
کشور استرالیا 50درصد از سوخت نیروگاه های خود را 
از طریق ذغال  سنگ تأمین می کند باتوجه به مصرف بسیار 
باالی گاز در ایران که طی چند سال گذشته موجب شده در 
ماه های سرد سال مجبور به قطع گاز نیروگاه ها و اختصاص 
گاز مایع و مازوت به آنها شدیم الزم است با توجه به ذخایر 
قابل توجه ذغال سنگ در کشور ساخت نیروگاه های با سوخت 

ذغال سنگ را افزایش دهیم.
براس��اس آمار ارائه شده توسط وزارت نیرو هم اکنون 
میزان انرژی برق- آبی مورد اس��تفاده کشور نیز شش هزار 
مگاوات اس��ت و این درحالی است که ایران ظرفیت تولید 

20هزار مگاوات برق- آبی را داراست.
هزین��ه نصب نیروگاه های بادی در کش��ور باتوجه به 
این که این نوع نیروگاه ها هم اکنون با ظرفیت 660کیلووات 
توسط منابع داخلی تولید می شوند، حدود یک هزار دالر به 
ازای هر کیلووات ظرفیت نصب شده است که انتظار می رود 
با توسعه ساخت نیروگاه های بادی و افزایش تعداد توربین ها، 

این هزینه کاهش یابد.
باتوجه به آلودگی های زیس��ت محیطی نیروگاه های 
حرارتی و هزینه های جانبی این نیروگاه ها مثل خط انتقال 
گاز نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه در تولید انرژی های نو 

به خصوص انرژی بادی کامال مشهود است.
راه اس��تفاده از انرژی ه��ای ن��و تحقیق��ات وس��یع، 
بومی سازی، س��اخت در داخل و ظرفیت سازی است که تا 
5سال دیگر می توانیم سهم قابل مالحظه ای از انرژی کشور 

را به انرژی های نو تبدیل کنیم.
شاید قیمت تمام شده انرژی باد و انرژی خورشیدی 
در مقایسه با قیمت تمام شده سوخت های فسیلی گران تر 
باش��د اما با توس��عه این صنایع و بومی ش��دن کامل آنها 
هزینه تمام ش��ده کاهش خواهد یافت لذا سرمایه گذاری 
و حمای��ت از این بخش در مرحله اولیه و تحقیقاتی کاماًل 

منطقی و الزم است.
نیروگاه های ب��ادی از نظر اقتصادی کاماًل توجیه پذیر 
هس��تند و چنانچه ب��رق تولیدی آنها ب��ه قیمت صادراتی 
خریداری شود این صنعت در کشور رشد و نمو خواهد داشت.

انرژی زمین گرمایی
اس��تفاده از حرارت زمین توس��ط انسان به زمان های 

بس��یار دور برمی گردد، وقتی که انس��ان های ماقبل تاریخ 
در جس��ت وجوی پناهگاه در ته غارها در گریز از س��رمای 
یخبندان بودند، با دورش��دن از سطح زمین خود را در پناه 
تغییرات فصول قرار داده و در حقیقت از انرژی زمین گرمایی 

استفاده می کردند.
چش��مه های آب گرم، چش��مه های آب گرم جهنده و 
فواره های بخار، صور نمایش��ی از گرمای زمین هستند. که 
در هر زمان مورد استفاده مردمان بوده است و  امروزه سعی 
در بهره برداری از این انرژی به صورت مدرن و در اندازه های 
بیشتر است. چشمه های شناخته شده با دمای باال از مدتها 
پیش مورد بهره برداری قرار گرفته است، ولی اشکال عمده آن 
وجود چشمه هایی در نقاط کمیاب و مشخص از زمین است.
در حقیق��ت دو نوع انرژی تش��خیص داده می ش��ود، 

انرژی ه��ای پایین، انرژی های باال. با وجود این مرز بین این 
دو به طور آش��کار مش��خص نیس��ت، ولی انرژی پایین آن 
دمایی است که تولید الکتریسیته با آن ممکن نبوده یا عمال 
قابل استفاده نیست. مقادیر مساعد بین 120 تا 180 درجه 
سانتیگراد نوسان می کند. توزیع دما در زیرزمین تابعی از دو 
فرآیند است؛ از یک طرف افزایش منظم دما با عمق، نتیجه 
ش��ار گرمای هدایت شده از داخل زمین به سمت سطح آن 
اس��ت. این گرما که اساس��ا از مواد رادیواکتیو سنگها ناشی 
می شود، گرادیان زمین گرمایی یا افزایش دما در واحد عمق 
حتی در ناحیه ای با الیه های زمینی یا طبیعت متفاوت شار 
حرارتی تقریبا ثابت و گرادیان به طور غیرقابل اغماض تغییر 
می کند. شناس��ایی این گرادیان در یک ناحیه معین سبب 
ارزیابی دمای حاکم بر عمقی می ش��ود که در آن سفره آبی 
قابل استخراج وجود دارد.فرآیند دیگری که به توزیع دماها 
در زیرزمین حاکم اس��ت، همرفت یا جابجایی است. خاک 
قابل نفوذ به جریان سریع آب در جهت قائم اجازه می دهد 
و به این دلیل همرفت تولیدمی شود. این همرفت مخصوصا 
در م��ورد یک رگ��ه بخار اهمی��ت دارد، از این انرژی زمین 
گرمایی )با انرژی باال( بس��یار جالب برای تولید الکتریسیته 

استفاده می شود.
انرژی باد

توربین ه��ای ب��ادی در مناطقی که دارای پتانس��یل 
بادی مناس��بی هس��تند مورد اس��تفاده قرار می گیرند. در 
گذش��ته برای این نوع توربین ها طراحی های زیادی وجود 
داش��ت اما امروزه تقریبا تمام توربین های س��اخته شده از 
نوع هلندی  سه پره هس��تند. در توربین های بزرگ امروزی 
پره ها کوچک تر هس��تند و آرام تر می چرخند که این باعث 
ایجاد ایمنی بیش��تر برای پرندگان و ایجاد زیبایی دیداری 
بیشتر می شود. با این حال هنوز هم در برخی استفاده های 
ویژه از توربین های قدیمی استفاده می شود. با پیشرفت علم 
طراح��ی این توربین ها به نح��وی انجام می پذیرد که بتوان 
از آن ه��ا در مقیاس ه��ای کوچک و در مناطق با پتانس��یل 
کم انرژی بادی برای کاربردهای خانگی هم بهره جس��ت و 

برق تولیدی از این روش را بتوان به عنوان کمکی هر چند 
کوچک در کاهش میزان تقاضای انرژی دانس��ت و این امر 
باعث می شود تا مصرف کننده های قبلی انرژی حال به عنوان 

یک تولیدکننده توان مطرح شوند.
انرژی خورشید

مولد یا باتری خورشیدی وسیله ای است که انرژی تابش 
خورش��ید را به ان��رژی الکتریکی تبدیل می کند که ممکن 
است برای تبدیل نوع جریان از DC به AC نیازمند مبدل 
نیزباشد. این نوع مولدها از ماشین های دوار برای تولید انرژی 
الکتریکی اس��تفاده نمی کنند. از انرژی خورشیدی به روش 
دیگری نیز برای تولید انرژی الکتریکی اس��تفاده می شود. 
برعکس باتری های خورشیدی که انرژی تابشی را مستقیما 
به ان��رژی الکتریکی تبدیل می کنن��د در صفحات گرمایی 
متمرکزکننده از انرژی تابش��ی برای گ��رم کردن آب و به 
حرکت درآوردن یک توربین استفاده می شود. در این روش 
از صفحات مخروطی ش��کل استفاده می شود این صفحات 
مخروطی نور را به سمت یک لوله محتوی یک سیال مثل 
روغن هدایت می کنند و در نهایت از روغن گرم شده برای 
گرم کردن آب و چرخاندن توربین اس��تفاده می شود. یک 
نیروگاه از این نوع با گردآورهای سهموی خطی در نزدیکی 
ش��یراز در حال س��اخت می باش��د. البته برای تولید انرژی 
الکتریکی از تابش خورش��ید روش دیگری نیز وجود دارد، 
در این روش با تاباندن نور به کف یک حوضچه و گرم کردن 
آب کف حوضچه و با اس��تفاده از اختالف دمای آب، انرژی 
الکتریکی تولید می شود. البته تعداد نیروگاه های ساخته شده 

به این روش بسیار کم است.
وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژی، به ویژه 
سوخت های نفتی و به کارگیری و مصرف بی رویه آنها سبب 
ش��ده، این منابع که در قرن های متمادی در زیر الیه های 
زیرین زمین تشکیل شده، تخلیه شود. انرژی های فسیلی 
مانند نفت و ذغال سنگ پایان پذیر و تجدید ناپذیر هستند، 
اما انرژی های نو یا جانش��ین از جمله باد، آب و خورشید 
چنین نیستند.خورش��ید یکی از منابع مهم تجدیدناپذیر 
انرژی اس��ت که به فناوری های پیش��رفته و پرهزینه نیاز 
ن��دارد و می تواند به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده 
انرژی در بیشتر نقاط جهان به کار گرفته شود. استفاده از 
این انرژی برخالف انرژی هس��ته ای، خطری ندارد و برای 
کشورهای فاقد منابع انرژی زیرزمینی، مناسب ترین راه برای 
دستیابی به نیرو و رشد و توسعه اقتصادی است. هم اکنون 
از انرژی خورشیدی به وسیله سیستم های مختلف و برای 
اهداف گوناگون استفاده و بهره گیری می شود که مهم ترین 
آنها سیستم های فتوبیولوژیک، شیمی خورشیدی، گرمای 
خورشیدی، برق خورش��یدی، سیستم های فتوشیمیایی، 
سیس��تم های فتوولتاییک، سیستم های حرارتی و برودتی 

هستند.
انرژی خورشیدی و یاری نسل هایی که

 در پی خواهند آمد
نیروگاه های خورش��یدی که انرژی خورشید را به برق 
تبدیل می کنند، در آینده با مزیت هایی که در برابر نیروگاه های 
فسیلی دارند، مشکل برق و تا حدودی مشکل کم آبی را به ویژه 
در دوران تمام ش��دن نفت و گاز حل خواهند کرد و به طور 
مسلم تأسیس و به کارگیری برج های نیرو، زمینه الزم را برای 

خودکفایی و قطع وابستگی کشور فراهم خواهد کرد.
تولید برق بدون مصرف سوخت، نیاز نداشتن 
به آب فراوان، آلوده نکردن محیط زیست، استهالک 
ک��م و عمر زی��اد از مزیت های ب��ارز برج های نیرو 
و نیروگاه های خورش��یدی نس��بت به نیروگاه های 
فسیلی و اتمی است.                       ادامه دارد 

شرایط و فرم تقاضای اشتراک نشریات کیهان در خارج از کشور
موسسه کیهان در راستای ارائه خدمات فرهنگی جهت هموطنان به ویژه دانشجویان ایرانی خارج از کشور، نرخ اشتراک نشریات خود را به شرح 
ذیل اعالم می دارد. در صورت تمایل به اشتراک و یا تمدید می توانید براساس این فرم، مبلغ اشتراک را به حساب 0106713595009 )سیبا( 
بانک ملی شعبه سعدی جنوبی کد 69 به نام حسین شریعتمداری )موسسه کیهان( واریز نموده و اصل فیش بانکی را به همراه فرم تکمیل شده با 

پست سفارشی به صندوق پستی 11365/3631 واحد آبونمان روابط بین الملل ارسال فرمائید.

بهای اشتراک ریالی نشریات ارسالی به خارج از کشور »دوره یکساله«

توضیحات
1� آدرس مشترک را با حروف بزرگ التین، بصورت کامل و خوانا مرقوم فرمائید.

2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری فرمائید.
3- مجموعه روزنامه های کیهان فارسی، کیهان انگلیسی و کیهان عربی در طول هفته در یک روز ارسال می شود.

4- ارسال از طریق پست عادی قابل پیگیری نیست و موسسه هیچگونه مسئولیتی در تاخیر یا عدم تحویل آن ندارد.
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واحد آبونمان 
روابط بین الملل موسسه کیهان

رونوشت آگهی حصر وراثت
کمال کرمی دارای شناس��نامه ش��ماره 413 به ش��رح دادخواست به کالسه 
920287 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان علی حس��ن کرمی به شناسنامه 189 در تاریخ 92/4/15 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به:
1-صدراله کرمی ش ش 392 پسر 2-کمال کرمی ش ش 413 پسر 3-بهمن 
کرمی ش ش 3117 پسر 4-علی کرمی ش ش 3767 پسر 5-گل عنبر کرمی 
ش ش 308 دختر 6-مریم کرمی ش ش 3381 دختر 7-زینب کرمی ش ش 
4310579515 دختر 8-زینت کرمی ش ش 4310771505 دختر 9- رقیه 

کرمی ش ش 4311424450 دختر 10- زهرا چگینی ش ش 262 همسر
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاری��خ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد.
رئیس شعبه 19 شورای حل اختالف شهر قزوین

ش�هرداری محمودآباد نمونه )استان قزوین( در نظر دارد باستناد مجوز به شماره 
364/م/ش مورخ 92/7/7 ش��ورای اسالمی شهر، نس��بت به واگذاری فرهنگسرای 
امام رضا)ع( به صورت اجاره از طریق مزایده عمومی به شرکت های فرهنگی 
و اشخاص فرهنگی واجدالش�رایط اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند طی مدت 
10 روز پس از درج آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به واحد مالی شهرداری مراجعه 
نمایند. ضمنا هزینه انتشار آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد و شهرداری 

در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
حسین باقری-سرپرست شهرداری محمودآباد نمونه

آگهی تجدید مزایده عمومی

شناس��نامه ماشین س��واری رنو تندر نود به ش��ماره 
موتور   100014067RD201554و ش��ماره شاسی 
NAALSRALDCA209869 به رنگ س��فید به 
نام حسین خوشبخت فرزند غالمرضا مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

س��ند موتورس��یکلت به ش��ماره شاسی یا 
تنه 8800309 و ش��ماره موتور 669542 
و پ��الک 835-17658 موت��ور 125 دینو 
بدون کالج مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

آگهی معرفی داور
کالسه پرونده: 920389

خواهان: زینب شریفی
خوانده: ابراهیم برومندی

خواسته: طالق
وقت: ظرف مدت 7 روز پس از نشر

خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق تقدیم که جهت رسیدگی به 
ش��عبه یازدهم ارجاع و قرار ارجاع امر ب��ه داوری صادر گردیده و به 
علت مجهول المکان بودن خوانده درخواست خواهان و دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 ق.آ.د.م مراتب یک نوبت در جراید کثیراالنتشار 
آگهی تا خوانده ظرف مهلت 7 روز از تاریخ انتش��ار آگهی داور واجد 

شرایط خود را به دادگاه معرفی نماید.
رحیم احمدی

رئیس شعبه یازدهم دادگاه حقوقی سنندج

بانو حمیده ش��هرت س��المی جبارزاده نام پدر لفیت بشناسنامه 
15314 ص��ادره از دش��ت آزادگان درخواس��تی ب��ه خواس��ته 
صدور گواهی حص��ر وراثت تقدیم و توضیح داده که ش��ادروان 
مرحوم لفیت ش��هرت س��المی جبارزاده بشناسنامه 491 صادره 
از دش��ت آزادگان در تاری��خ 1391/8/5 در اهواز اقامتگاه دائمی 
خوی��ش فوت ورث��ه اش عبارتن��د از 1- متقاضی با مش��خصات 
فوق الذکر 2- نسیمه سالمی جبارزاده به شناسنامه 2023 صادره 
از دشت آزادگان 3- فاطمه س��المی جبارزاده به شناسنامه 134 
صادره از دش��ت آزادگان 4- بدریه سالمی جبارزاده به شناسنامه 
15315 صادره از دش��ت آزادگان 5- معصومه س��المی جبارزاده 
به شناسنامه 18475 صادره از دشت آزادگان 6- سلیمه سالمی 
جبارزاده به شناسنامه 12911 صادره از دشت آزادگان )دختران 
متوف��ی( 7- عبدالنبی س��المی جب��ارزاده به شناس��نامه 133 
صادره از دش��ت آزادگان 8- قاسم سالمی جبارزاده به شناسنامه 
48 صادره از دش��ت آزادگان 9- عبدالرضا س��المی جبارزاده به 
شناس��نامه 2024 صادره از دش��ت آزادگان 10- جاسم سالمی 
جب��ارزاده ب��ه شناس��نامه 12912 ص��ادره از دش��ت آزادگان 
)پس��ران متوفی(11- زهرا س��یاحی به شناسنامه 5794 صادره 
از دش��ت آزادگان )همس��ر متوفی( وال غیر به شرح دادخواست 

تقدیمی به کالسه 525/426/92 حقوقی می باشد.
این��ک با انجام تش��ریفات قانونی مراتب مزب��ور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر ک��س اعتراض دارد یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر و هر وصیت نامه بجز س��ری و رسمی که بعد از 

این تاریخ ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است.

آگهی حصر وراثت

قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره 2 اهواز
اسالمی

پشتیبانی مرکز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نظر 
دارد سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان خود را به مدت یک سال از 
تاریخ 92/8/15 به بخش خصوصی واگذار نماید. لذا از شرکت های رسمی 
واجد ش��رایط که دارای باالترین رتبه در وزارت کار و اتحادیه مس��افربری 
تهران می باشند، دعوت می گردد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت 7 روز جهت 
دریافت اوراق شرایط و مشخصات شرکت در مناقصه به آدرس تهران میدان 
رسالت انتهای خیابان نیروی دریایی پادگان کوهک ترابری پشتیبانی مرکز 
مراجعه نمایند. این س��ازمان در رد یا قبول یک یا کل پیش��نهادها مختار 

می باشد. هزینه درج آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

آگهی مناقصه عمومی 
)در سال 1392(

فرمانده پشتیبانی مرکز نیروی دریایی
ارتش جمهوری اسالمی ایران

موضوع: حضور در جلسه مورخ 92/8/26 ساعت 9 صبح هیات تشخیص شماره 2
با توجه به ش��کوائیه خانم س��میه مرادی بطرفیت شما به خواسته حقوق و مزایای 
معوق��ه، مقتضی اس��ت در س��اعت و روز مقرر در مح��ل این اداره واق��ع در بلوار 
پاس��داران خیابان ش��هید آقایی بعد از حسینیه سید الش��هداء نبش کوچه حدیث 
حضور بهم رسانید. عدم حضور جنابعالی مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود.

آگهی تغییرات شرکت
 آب و فاضالب روستایی استان یزد 

سهامی خاص به شماره ثبت 3678 و 
شناسه ملی 10840074385

به موجب صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق العاده مورخ 
92/6/18 و تاییدیه بشماره 20/18211 مورخ 92/7/17 
س��ازمان خصوصی س��ازی تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 
سرمایه شرکت از مبلغ 117/500/000/000 ریال به مبلغ 
1/145/085/000/000 ریال منقسم به 114/508/500 

سهم ده هزار ریالی افزایش یافت.

در پرونده کالسه 920081/ اجرائی شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری بوئین زهرا به پرداخت 142/730/887 تومان و هزینه 
دادرس��ی اهواز فانوس محکوم اس��ت در حق اسماعیل مجاور و نیم عشر دولتی در صندوق دولت کار سازی نماید که محکوم له جهت 
اس��تیفای حقوق خود بدواً تقاضای توقیف و فروش اموال غیرمنقول محکوم علیه به ش��رح و میزان کارشناسی ذیل را نموده است که 
این اجرا قصد دارد در مورخ 92/8/13 از ساعت 8 الی 9 صبح در محل شعبه اجرای احکام شعبه قدیم حقوقی دادگستری بویین زهرا 
از طریق مزایده عمومی اموال ذیل را بفروش رساند. طالبین و خریداران می توانند همه روزه تا پنج روز قبل از زمان مزایده از اموال 
مورد مزایده با هماهنگی این اجرا بازدید و در مزایده حضوراً ش��رکت نمایند و خریدار می بایس��تی مبلغ ده درصد پیش��نهادی خود 
را نقداً پرداخت و مابقی را ظرف مهلت یکماه به حس��اب س��پرده دادگس��تری واریز نماید و پس از تأیید مزایده توسط دادگاه محترم 
صادرکننده حکم اموال به خریدار منتقل خواهد شد و در صورت عدم تأیید مزایده مبلغ ده درصد واریزی به خریدار مسترد خواهد 
شد. و در صورتی که خریدار مابقی وجه مزایده را در زمان مقرر به حساب سپرده واریز ننماید و یا اعالم انصراف نماید مبلغ ده درصد 
پیش��نهادی خریدار پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و خریدار حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهد داش��ت 
مراس��م مزایده با رعایت مواد قانون اجرای احکام مدنی اجراء می گردد چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باش��د روز بعد در 

همان ساعت و مکان مزایده برگزار خواهد شد اموال به شرح لیست پیوستی

آگهی مزایده اموال منقول مرحله دوم

قیمت)ریال(قیمت فی)ریال(مقداروضعیتشرح اقالمردیف

اقالم ضایعاتی شامل انواع پروفیل های آهنی و لوله و 1
ورق و چهار پایه آهنی و فنس مربوط به پارکینگ ها و...

به ازای هر کیلوگرم 4تنضایعات
4000ریال

16،000،000

31،000،0003،000،000عددسالمکمد فلزی بایگانی مدارک2

1،500،000...9عددسالمقفسه فلزی پیچ و مهره ای3

1200،000200،000عددفاقد درب شیشه ایکمد چوبی بایگانی4

2،000،000...4عددضایعاتکمد آهنی5

فریم پنجره از جنس یو پی وی سی به ابعاد 2/5 × 1/5 متر 6
و 6دهنه شیشه خور ساخت شرکت فیرات پن آلمان

به ازای هر کیلوگرم 90عددضایعات
20،000ریال و هر 
فریم 20کیلوگرم

36،000،000

15،000،0005،000،000دستگاهنامشخصیخچال فریز دونار خزر7

کابینت ام دی اف آبدارخانه اداری قسمت پایین و باال و 8
محتویات داخل کابینتها

1،500،000 ریال به 8مترسالم
ازای هرمتر

12،000،000

12،000،0002،000،000عددنامشخصاجاق گاز رو کابینتی دو شعله9

دستگاه تصفیه آب سه فیلتره همراه با فیلتر آر او 10
زیرکابینتی

12،000،0002،000،000عدد نامشخص

115،000،00015،000،000عددنامشخص یخچال ویترینی ساخت شرکت الکترو استیل11

بیل 500کیلویی مختص نصب بروی تراکتور همراه با 12
جکها و شیرآالت هیدرولیکی

140،000،00040،000،000عددسالم

120،000،00020،000،000عددسالمبونکر سیمان 15مترمکعبی13

115،000،00015،000،000عددسالمتانکر آب 5000لیتری چرخدار14

2،000،000...40 عددسالمگالن های پالستیکی در احجام مختلف15

171،700،000جمع

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری بویین زهرا -کاشی

کالسه پرونده: 195/50/92ح  تاریخ رسیدگی: 92/7/16  شماره احکام: 286/92
دادنامه

مرجع رسیدگی: قاضی شورا مجتمع شماره 3 اهواز
خواهان: مقداد ابوالحس��نی فرزند: دارا آدرس: اهواز- فاز2 پادادشهر کوی جهاد خیابان 

بهاران4 پالک42
خواندگان: 1-س��عید محیس��ن زاده فرزند: نوروز آدرس: مجهول المکان 2-اس��ماعیل 

رستگار فرزند: ابراهیم آدرس: اهواز- فاز2 شهرک لوله سازی خیابان59 پالک12
خواسته: الزام به انتقال سند

رأی قاضی شورا
در خصوص دادخواس��ت مقداد ابوالحسنی فرزند دارا به طرفیت سعید محیسن زاده 
فرزند نوروز 2-اسماعیل رس��تگار فرزند ابراهیم به خواسته الزام خواندگان به حضور 
در دفترخانه اس��ناد رسمی به منظور انتقال سند یکدستگاه خودروی پیکان مدل58 
کرم ش��یری به ش��ماره موتور 60192144 و ش��ماره شاس��ی 11354169 مقوم به 
س��ی ویک میلیون ریال. خواهان مدعی می باشد خودروی مذکور را از خوانده ردیف 
اول که با اعطای وکالت تفویضی پالک از س��وی مالک اصلی به نامبرده آن را به نام 
خواهان نموده خریداری کرده اس��ت اما س��ند به نام خوانده ردیف دوم بوده اس��ت 
خوانده ردیف دوم برابر وکالت نامه ش��ماره 27108 مورخ 90/3/21 اختیارات معامله 
خ��ودرو مورد نظر را به خوانده ردیف اول تفویض نموده بود و باتوجه به اینکه اصول 
اس��ناد خودرو مورد معامله نزد خواهان و پالک به نام نامبرده می باش��د شورا دعوی 
خواهان را مقرون به صحت دانس��ته است خواندگان با وصف ابالغ قانونی، ردیف اول 
از طریق نش��ر آگهی و ردیف دوم از محل اقامت دعوت ش��دند اما در جلس��ه حضور 
نداش��ته اند و دلیلی بر رد ادعای خواهان ارائه نداده اند لذا ش��ورا با عنایت به مراتب 
مارالذکر و س��ایر قرائن و مدارک موجود در پرونده مستندا به مواد 11 قانون شورای 
ح��ل اخت��الف 198 قانون آیین دادرس��ی مدنی و 10 قانون مدن��ی خواندگان را به 
حض��ور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال خودرو مذکور در ص��در به نام خواهان 
ملزم و محکوم می نماید رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این مرجع و ظرف مدت بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 

محاکم عمومی اهواز می باشد.
قاضی شورای حل اختالف مجتمع شماره3 اهواز- حسین داودی

از: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان شیراز
به: شرکت حفاری مهندسی اوشال

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان یزد
 حاجی ده آبادی

)آگهی تسلیم اصل سند مالکیت مورث پالک ثبتی 30/130(
با س��الم و احترام- آقای خیراله پازوکی قوهه به آدرس: تهران- اقدسیه اتوبان ارتش شهرک نفت 

بلوار کنگان کوچه کنگان4 پالک30
نظ��ر به اینکه خانمها گلنار و ش��هین و فیروزه همگی پازوکی تع��دادی از وراث مرحوم بک محمد 
پازوکی قوهه بموجب گواهی حصر وراثت شماره 1952 مورخ 1387/9/25 شعبه دوم دادگستری 
پاکدش��ت و گواهی مالیات بر ارث 4707/74332 مورخ 87/10/25 و به موجب درخواس��ت وارده 
به ش��ماره 9651 مورخ 92/5/23 تقاضای صدور سند سهم االرث خود در پالک ثبتی 130 فرعی 
از 30 اصلی واقع در قریه جیتو را نموده اند و ضمنا آقای فرهاد پازوکی قوهه طی درخواست وارده 
شماره 11155 مورخ 92/6/17 اعالم نمودند که اصل سند مالکیت بک محمد پازوکی قوهه در ید 
آقای خیراله پازوکی قوهه می باش��د لذا بدینوس��یله به شما اعالم و ابالغ می گردد که با مستفاد از 
تبصره3 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت اصل س��ند مالکیت یاد ش��ده را ظرف مدت 10 روز جهت 
ابطال به این اداره ارائه در غیر اینصورت س��ند مالکیت س��ایر وراث طب��ق مقررات جاریه صادر و 

رضاالنچری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پاکدشتتسلیم خواهد شد.

نیروی دریایی


